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التعليمات اخلاصة بنظم النشر جملة الرتبية الرياضية والعلوم 
 األخرى

 الالئحة التنظيمية :
 أن تكون الدراسات أصلية ولم يسبق نشرها أو قبولها للنشر . -1
جامعددة المرقددل مجلددة تلميددة تسددمل ر مجلددة التربيددة البدنيددة  –نصدددر كليددة التربيددة البدنيددة  -2

 ( األخرىوالعلوم 
 اشهر من كل تام . 6تصدر المجلة بصفة دورية كل  -3

 :أهداف المجلة 
 المشاركة فل تشجيع حركة البحث العلمل . -1
 تحقيق إضافة جديدة تلل الساحة العلمية فل المجاالت الرياضية . -2
 نشر وتعزيز الدراسات واالبحاث العلمية الرياضية . -3

 سياسة النشر :
تص المجلة بنشر األبحداث والمقداالت العلميدة فدل المجداالت الرياضدية والتربيدة البدنيدة تخ -1

 المرتبطة بها . األخرىوالعالج الطبيعل والطل الرياضل واالبحاث التربوية والعلوم 
أو المقداالت التددل يجريهددا أو يشدتري فيهددا أتضددا   باألبحدداثيسدم  باالشددتراي فدل المجلددة  -2

هيئددة التدددري  أو البدداح ين فددل الجامعددة والمعاهددد العلميددة ومراكددز وهيئددات البحددث العلمددل 
 . فل ليبيا وخارجها

تددادها فدل شدكلها النهدائل  -3 تنشر االبحاث فدل المجلدة وفقداس ألسدبقية دورهدا بعدد تحكيمهدا وا 
 ررها المجلة .وفق شروط النشر والقواتد التل تق

جميدددع االبحددداث المقدمدددة للنشدددر التدددرد ألصدددحابها سدددوا  نشدددرت أو لدددم تنشدددر   وا  ا تمدددت  -4
 .رها فل الوقت ال ي تراه مناسباس الموافقة تلل نشرها فإن لهيئة التحرير الحق فل نش

 يخضع ترتيل الموضوتات فل المجلة التتبارات فنية . -5
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 شروط ومعايير النشر :
 ولم يسبق نشرها أو قبولها للنشر . تكون الدراسات أصلية -1
واحد فقط وتلل  وجهوتلل  مطبوتة ال ة نسخ +  CDنسخة تلل  يقدم الباحث أصل + -2

 مع ضرورة تري الصفحات بدون ترقيم . 4Aرتر مقيا  ورق كوا
 تتضمن الصفحة األولل تنوان البحث   اسم الباحث أو الباح ين ووظائفهم . -3
صفحة يدتم دفدع  20صفحة وفل حالة الزيادة تن  20يجل اال يزيد تدد الصفحات تن  -4

 مبلغ خمسة دنانير تن كل صفحة .
يمن  البحث أو الباح ين نسدخة مدن المجلدة مجانداس وفدل حالدة رببدة الباحدث فدل الحصدول  -5

 تن النسخة الواحدة .تلل نسخة إضافية يسدد مبلغ خم  وتشرون دينار 
 إجراءات التحكيم :

حالته إلل هيئة التحرير .تلتزم لجنة المجلة بإشعار  -1  الباحث بوصول بح ه وا 
تددتم مراجعددة البحددوث المقدمددة بصددورة مبدئيددة مددن هيئددة التحريددر لتقريددر مدددي صددالحيتها  -2

وتمشددديها مدددع سياسدددة المجلدددة ويمكدددن تبعددداس لددد لي اسدددتبعاد بعددد  البحدددوث وتددددم إرسدددالها 
 للتحكيم مع ضرورة إبالغ صاحل البحث ب لي .

قبل  ال ة من االسدات ة المحكمدين أتضدا  اللجندة العلميدة الدائمدة يحال البحث للتقييم من  -3
 للتربية البدنية فل ليبيا .

تحدددال البحدددوث المقدمدددة للنشدددر إلدددل المحكمدددين فدددل حن  واحدددد وترفدددق مدددع البحدددث اسدددتمارة  -4
 التحكيم ليقوم كل محكم بمل  ه ه االستمارة خالل فترة محددة .

 .ل أو الرف  من قبل هيئة التحرير يث القبو تعتمد قرارات المحكمين باالبلبية من ح -5
تقوم لجنة المجلة بإبالغ أصحال البحوث بإجازة بحد هم ولهيئدة التحريدر أن تطلدل إجدرا   -6

 تعديالت شكلية أو موضوتية بنا اس تلل توصية المحكمين قبل إجازة البحث للنشر .
 حكمين .تلتزم المجلة بالسرية التامة بالنسبة لعملية التحكيم وأسما  الم -7

 قواعد عامة :
 تقبل البحوث من خارج ليبيا . -
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 تسديد الرسوم  تحدد من قبل هيئة التحرير او مجل  الكلية او مجل  الجامعة .  -
 شروط كتابة البحوث :

 . 4Aتكتل البحوث المقدمة للمجلة تلل ورق حجم  -1
 بالنسبة للهوامش تراتل الشروط التالية : -2
 .سم  3سم ومن باقل الجوانل 3.5من أتلل  -
 . Bold 20حجم   Simplified Arabicخط العنوان الرئيسل  للبحث -
تددادي وتذخدد  أسددما  البدداح ين  14حجددم   Simplified Arabicخددط  الكتابددة العربددل  -

 . Boldوالعلما  
 . Bold 12حجم   Times New Romanخط الكتابة االجنبل  -
 . Bold 14والعناوين الصغيرة  Bold 16حجم   Simplified Arabicخط العناوين  -
 . Bold 16حجم   Times New Romanخط العناوين االجنبل  -
بالنسدددبة للجدددداول تكدددون مفتوحدددة مدددن الجدددانبين ومسدددطرة تحديدددداس مفدددرداس أمدددا بدايدددة ونهايدددة  -3

 الجدول فيكون التحديد مزدوجاس .
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 كلمة العدد
 

الحمددد ر رل العددالمين وأصددلل وأسددلم تلددل خيددر الخلددق أجمعددين محمددداس النبددل االمددين وتلددل حلدده 
 وصحبه أجمعين ...........وبعد

م( مددن المجلددد االول 2016العدددد االول رديسددمبر إندده ليسددعدنل نيابددة تددن مجلدد  الكليددة أن أقدددم 
جامعدة المرقدل فدل  –ربية البدنيدة من مجلة التربية الرياضية والعلوم األخرى الصادرة تن كلية الت

صورتها الجديدة لتسهم بجهد وافر فل  النشر العلمل فل مختلف أنشطة التربية الرياضية والبدنية 
والصحية والفنية والترويحية وبع  العلوم األخدرى باتتبارهدا رائددة المجدالت العلميدة المتخصصدة 

لدة الليبيدة   إيمانداس برسدالة الجامعدة فدل هد ا تلل مستوي كليدات التربيدة البدنيدة وتلدوم الرياضدة بدو 
إهددداف الجامعددات الصدددد   مراتيددة اتسددام محتددوي المجلددة بالتجريددل والتطددوير والتطبيددق فددل ظددل 

اإلقليمية   األمر ال ي أصدب  ضدرورة ملحدة فدل تدالم سدريع التغييدر بابتكاريدة التكنولوجيدة والتقددم 
فل كل المجاالت   وكدان للتربيدة البدنيدة نصديباس مدن العلمل الم هل   حيث حقق العلم و بة كبيرة 

هدد ا التقدددم حيددث لعددل طمددود تلماأهددا دوراس أساسددياس فددل االتتمدداد تلددل تلددوم حدي ددة ليكددون منهددا 
 المنطلق للتقدم .

وقد حلدت كليدة التربيدة البدنيدة بالجامعدة تلدل تطدوير هد ه المجلدة حتدل تصدل إلدل المسدتوي الالئدق 
 للنهو  بها بين الجامعات الليبية والعربية والعالمية .بالجهد ال ي تب له 

وال يسددعنا إال أن نتقدددم بالشددكر لجميددع مددن أسددهموا فددل ظهددور المجلددة سددوا  بالنقددد البنددا  أو تقددديم 
المقدداالت والبحددوث والتددراجم العلميددة   ونتوجدده إلدديهم جميعدداس لطلددل المزيدد  مددن التعدداون حتددل نصددل 

لمل والفندل المتكمدل فدل مجداالت أنشدطة التربيدة الرياضدية والصدحية به ه المجلة إلل المستوي الع
 والتربوية .

                                                                    
 عميد الكلية                                                                       

 ورئيس هيئة التحرير
 النفرميلود عمار  /د
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 عددبحوث ال

  االحتراق النفس ي لدى حكام كرة القدم بطرابلس 

   دراسة حالة طالب كلية التربية بالخمس –االجتماعية والثقافية الناجمة عن استخدام الشباب لألنترنت 

   الجمالية لدى الطفلاالشغال الفنية ودورها في تنمية الرؤية 

  ( بمنطقة الجفارة 15-12دراسة مقارنة لبعض االنحرافات القوامية لتالميذ املرحلة السنية من )سنة 

  الكفايات التربوية الالزمة ملعلم التربية البدنية من وجهة نظر  املشرفين التربويين بمدينة طرابلس 

  ( سنة22-18ودو )عالقة الحالة العقلية بمستوى اإلنجاز لالعبي الج 

   تأثير منهج تدريبي مقترح في تنمية القوة القصوى لألطراف السفلى وعالقتها بدقة  اداء مهارة عبور العارضة لالعبي

 القفز العالي ) الشباب(

   االتجاهات البيئية لدي طالب كلية التربية)دراسة مطبقة علي عينة من طالب كلية التربية ككلة جامعة الجبل

 الغربي

  الناتج عن الجلطة الدماغية تأثير التمرينات العالجية التأهيلية لتخفيف ألم مفصل الكتف 

  الرؤى املستقبلية لتمكين العالقة بين الجامعة واملجتمع 

  التسرب من التعليم االسباب والعالج 

  في ظل االتجاهات املعاصرة 
ً
 تنمية املعلم مهنيا

  والذكاء الوجداني لدى مديري مدارس التعليم االساس ي ومساعديهم بمنطقة الـــزاويـــة العالقـــــة بين التوافق املنهي 

  دراسة وصفية تحليلية 
ً
 مصادر دراسة تاريخ ليبيا في العهد القرمانلي كتاب ريتشارد توللي أنموذجا

  مناهج التربية البدنية وعلوم الرياضة بين الواقع والتطوير 

   القائمة على الكفايات للمعلم في ضوء برامج التربيةالكفايات التدريسية 

  الكفاءة البدنية وبعض املتغيرات النفسية لحكام الدرجة االولى بكرة القدم وعالقتها بمستوى اداءهم 

  املتغيرات وبعض الدم في الالكتيك حامض تركيز نسبة على التنفس في التحكم تدريبات استخدام تأثير 

 جرى  متر 800 ملتسابقى الرقمي واملستوى  والبدنية الفسيولوجية

  القدم لكرة االولى الدرجة اندية العبي لدى القيادية بالشخصية وعالقتها النفسية الصالبة 

  فعالية أسلوب املوديوالت التعليمية باستخدام الصور الرقمية علي تعلم بعض املهارات الهجومية في كرة السلة 

  املنطقة في الرياضية التربية دروس في الخاصة اإلحتياجات ذوي  دمج نظام وفق الرياضية التربية معلمي إتجاهات 

 طرابلس ببلدية املتوسط التعليم باملرحلة التعليمية

  )تاثير منهج تدريبي مقترح  لتطوير القوة القصوى للساقين على بعض املتغيرات الوظيفية لالعبــي التنس )املبتدئين 

   الرياض ي باألندية الليبية لكرة القدم حترافمتطلبات اال 
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    2016العدد األول  االحتراق النفسي لدى حكام كرة القدم بطرابلس

 االحتراق النفس ي لدى حكام كرة القدم بطرابلس 
 سليمان الصادق األمين    -                                                                                                         

 عمران جمعة تنتوش -                                                                 

 املهدي عبد السالم الذويب  -                                                                                                             

 مقدمة البحث
 فصةةةةالرو فمةةةةاواألةةةةاوومةةةة و  بةةةةا عقوةتةةةة واةةةةاىلحوومةةةة وتةةةة و  لةةةة  و ةةةة و اةةةة  وتجةةةةا و يةةةة  م قوةت ةةةة   ونتيجةةةةروف ةةةةاة و   يةةةة  و

ىةةةة  ,   قوةت   ةةةةةعورةةةة أصرو األفرةةةةة  قوة ةةةةلمو  بةةةةةا عوفةةةة و  فةةةةةروتةةةة و ةةةةة  و   ةةةة  ا  و ف   ةةةةة اقونتيجةةةةروفألةةةةةف   وت ةةةة و ةةةةة  و

ومل ةةة و ةةة  و ف ةةةاة ق
ف
ود  وفةةة وا ةةة و ف ةةةاعوت ي ةةة 

ف
بحيةةة و واأل اةةةقو فصةةةا وة   ةةة في وو مل ةةة   وة ا ةةة   قوةاةةة ع عو  تةةةاو ةةة ا 

 ملج اةةرو فمةةاوىأل  ةةلوتةة و ف ا تةة و ف اةة اوتةةأو ةة  و مل   ةةعقوةةوةنةةلواج ةة وتلياةةرو ةة  و مل ةة   و فمةةاوى   ةةلقوة  ةة   و ةة و

ِأل   عو فض أصر.ويعج و  وت  , رو مل    و فماو ا  وىح يقوباضوة   بلقوبيصلمو ارروفا أثيف  و فساليروفاِ 

احةةةيحوومةةة وتةةةة وت ةةة   قو ألةةةة ويسةةة صيا  وى ةةةة ع و ف  يةةةفوتةةةة وو   ةةة في و فسةةةةايألرومل  , ةةةروتةةةة بةةةلاضو  بةةةا عوفةةةة  م و

 فضغ طو   ي ىيروة مل  يرو ت     و فا ا وت و فسأل  و فشخصيروك ملاةنروة فصبفوة فألفة وة ف  ةاو فشخص اقوةب ف  ل و

 آلخةةةاو واأل اةةقوت ةةة و ةةة  و   ةةة في وةةويسةة صيا  وىيصةةةمو ف ألةةة  وة  رةةصا ب  و ف  سةةةيروة ف غاةةة و اضمألةة قود وة و فةةةلاضو

ت ةةةة و ةةةة  و فسةةةةأل  قوةب ف ةةةة ل و ويسةةةة صيا  و فصةةةةأل عوةتةةةة  و فضةةةةغ طو مل  يةةةةروة   ي ىيةةةةروو ملسةةةة ألا قوب   ةةةةخ و فضةةةةغ طقو

ِووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو(25 : 86)وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووةىألف   و مل    قوةى ع عو ملا ن  و ف  سير.و

 ي و ا سو فا ا وت و ملصصل   وف وتج او ا و ف  سوتليارو   ي  و فماواحي   و إلنس  وف و  ف و في  قوةت و

يا نيلوت وت    وة رصا ب  ون سيرقو مىوة لموك وت و ف اقوة فضغ طو ف  سيروة   ألف  و ف    اوةأيف  وىأل  و

وت و,  و فل   ي وةى  يف  قووم  و 
ف
ف  عو  وتليارووك وتنم قوةىح ا وتسبل  م وة ي يروظ   اون سيروى صا وت ا  

ِ(2 : 67)ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى  ع وآث    و فسالير.وو

وةيا بةةةةةفوبِا
ف
ةةاوتةةةةة و Freudenbergerونبف,ةةةةةاووةاةةةةة ةيا بةةةةةفوت  ةةةةة  و   ألةةةةةف  و ف   ةةةةة اوتةةةةة و مل ةةةةة  ي و    ا ةةةةةرونسةةةةةبي 

ف وةة ئ و فسلاي   وفإلش   ودلىو    ج ب  و  جسأليروة  ن ا فيةرووفضةغ طو فاألة وفة  و فاة تاي وو   ي  و   و ملصصلح

ِ(27 : 16)ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الر.وووة    ف و فسع وف ح يقوف و مل  و إلنس نيرو ف ا واا    وةن س  و

و  و  ن ف وةآخاة ودلة وة و ف ةاعو  ة ت واألةاوبألا اةرورةغ طوشة ا  قوىنمة  وف اةلوو(2003)ة  يفوب زارو ل و فل ق و
ف
ن  

ِوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 16 : 211) )وووووووووووووووووووووة  ئ و ف  يعقواص و     ودلىوتا ارو    نز  قوةةوت و سمىوبألا ارو   ألف  و ف    ا.ووو

قوو( 1997) ألةةةة وا حةةةةحوتحألةةةة و ةةةة ة و
ف
دلةةةةةىوة وتصةةةةصلحو   ألةةةةف  و ةةةة و نت ةةةةاو  ةةةةة ي  تلوفةةةة و ملجةةةة او فاا  ةةةة اوتةةةةة خا 

وتةة و ةة وة ةة بلو   ألةةف  وة وة وتسةة    و فاا  ةة او ةة و ني ةةضودلةةىوةعنةة وع ,ةةرقوةفةة و ةةبيالودلةةىو
ف
 ةةلح  ونسةةألأوةةون ةةاةو  لةة 

ف
بأ

 اةةةة و فةةةة  سو فاا  ةةةة اوو  نسةةةة  كو ف نةةةة وتةةةة و ملأل   ةةةةرو فاا رةةةةيرقوة ةةةة و,ةةةة باو ةةةة  و ف ةةةة  ا و   ألةةةة  وباةةةةضو فلةةةة   ي وفةةةة 

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب فسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    و  خيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف وف    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة م وفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ودتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وباةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةضو ف    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وة ف  ااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  و ملاىلصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  و ف ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا .ووووو

ِوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو (21 : 155)

وة ل اةب ك وخ صوبألحيحو ا و ف   و  وتاا  وا ازو ثف و فضغ ت  و ف  سيرو فماويا نموتنم و   ك  وة فماوىياعو

وتةة وة ثةةفو ف ةة  و ارةةةروف ةة  و فضةةغ ت  و فمةةاوى صاةة و فلحةة وفةةة و
ف
تةة ثا وى ةةأو نةةىو ةة ى   وتةة واأل   ةة و   لةةة  و    ةة وة  ةة  

وفة و ف     و فشخصيرو فماوا أل أووم وة ملأل  وى ظي   وبصِا
ف
وة ئسسةي 

ف
وت ألة 

ف
 وص يحروةت  ة روفابأوتس    وك نلوتح   
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و
ف
 فاالةةةرقوةيا بةةةةفوتيةةة   وىح ةةةةي و ةةةا و ف ةةةة  وتةةة و ملحةةةة ة و فائسسةةةيرو فمةةةةاو سةةةعىوة  ا ةةةة و فةةة ةاوفا  ةةةة  وومةةة قوتسةةةة ح ثروتا ةةةة 

 ف أل ةي  ووةة ة ئ وت صة   وفة وتح ةفةروف ة بيفوظةاة و ألة و اج بيةروفاة بأوب   كة  ودلةىوتسة  ا  وت   تةروةىح يةقوة سة 

ِوووووووووووووووو(23:  11)وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ملحايروة ف ةفير.وووو

وةتألووووو و خص  ي   وى باوتأل م ضم  وى صا  و فما و ف   ر و مل   وخ نر وف  وى خ  و ف ح ي  وت  ر وةن سيرود  وباعار يز  

ىجاا  و  ع ا و نىو ي ع و ملل  ا  وبح  وة   وشخصيرقووةىك  وف  م وتا رو ف     وتأو ف  لي وة مل  بي وة ملس  في و

ة إل  تيي وة ملحيحقوتس ا ا وف ون سو ف  اوف حأل و فضغ ت  و ف  سيرو فماو  و األفضو ي ع م وفاألل    قو فش ااو

و ملي  نيرو ف  ويس     و نىو ىي  و ِا وةد وب  وياار  و فتساعوة ارو  خبف      وص يحروة ايألروف ون سو ف  اق

ة فألفععوف و ىي  و ف ا    ودلىورغ طون سيرو ليف و  وىص او فقوفيص و     وةرا  و  , أل ع وة ف    اوة فصح و

ودلىوظ  ا و
ف
ِ                                                        (14 : 21)  وووووووووووووووووووووووةب ف  ل وى با  ودلىو فا ة و  و ف ح ي .ووو"   ألف  و ف    ا"ةى ع ووم و  أل 

 مشكلة البحث:   

وتة واكة  و ارةرووووووو
ف
يا وتج او ف ح ي و فاا   اوة  و  ن صرو   و   ىل طو ف  ئ وب فضغ طو ف  سيرقوب     وأ فلة 

.و(  ة,أل ةة  وةد ةةوةدع  اةةي تةة  بي وة  لةةي وألةةي وب ةةك و ةة  و    اةةاضوةت ن ةةلوفاألسةة افروتةة و لةة و ملات ةة يقوفةة ون    ةةلوةةوف

و ةاليرو ة  اوتة وا ااةقوبة ف  يعوةةو فسةيصا و
ف
ةاألفكو   ألف  و ف    او نىو ف ح ا  وةت وانة  و  ةلوت ة ك و  ة و ف ةاعوآثة   

وةع او    ةة و
ف
قوبةة   

ف
 نةةىو ف حةة ا  و فمةةاوى  , ةةلقوبةة و ةة وىأل ةة و ةة  و آلثةة  وفت ةةأل و فةة ا وا  ةة  ا  وةا    ةةا  وتا ةة وةاضةة 

ف   ةةة اوةى  ةةة ة وتةةة و يةةة وشةةة  م وةةن    ةةة قوة فمةةةاو ةةة وىةةة ع ودلةةةىو إل مةةة كو فاا  ةةة اواةةةاىلحوب فا اةةة وتةةة و   تةةة و فضةةةغحو 

 فلةةة نموة فةةة  شاقوةب ةةةك واةةة ثاو نةةةىوتسةةة   و    ىةةةلو فل نيةةةروة ف  سةةةيروب ةةةك و ةةة  قوة   ىةةةلو نةةةىو فةةة ح  وفةةة و ن ا  ىةةةلوةةو

  6 : 43) )وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ف ا  و فص يموب ك وخ ص. ف    و نىو ىي  و

ةتةة وخةةة اوىيصةةةيو فلةة   ي وفةةة وتجةةة او اةةة  و فألفبيةةرو فل نيةةةروة فاا رةةةرقوةىتةةةلا  وملل  اةة  وعة  و ف  ,ةةةرو  ةلةةةىوف ةةةا وووووو

 ف   و     وةنلوف و  ة ة طو فاا رةيروأ فلة وتة وىكة  و ف  ةا وفل  ة و ةاليرقو ية ويااةقوةبةا عو ف ااةقو  خ  ةاوةخصة  م و

ف ااقو ف  ئ قون  يقو  و ف  ة وة فججة  و فغيةفوتبةف وة ي نة و فة  وا اةاضوفةلو     وت و ل و  او ي نىو     قوةن ع  وت و

ة ونجةةة لو    ةة وةث ةةة اودع  ىةةةلوفاأل  بسةةة  ووة إلع  اةةي .وةبألةةة     ةة وفةةة وة ةةة ئ و إل ةة  و ملي ا ةةةروتةةة و لةة و ملةةة  بي وة ف  لةةةي و

 ا تاةلوتةأو فضةغ طو ملصة  لروفةلوتمةىوويا أل و نىو   ىلوف و ىي  و ف ةا  و فسةايأوخة او,ة اوتة و ف  نيةرقوة ة  و ة واة ثاوفة 

ت و أ وف و ف   اوب مل   لرودلىوباو  ت  قوخ  روةة و فضغ طو ف  سيرو فماوا ااضوف  و ك  و  فا كو فاا ريروب ك و

ِ   وة ا و ف   وخ  رقو ا بفوت و ملا    و فائسسيروف و   وثل  وةىص  وتس   وةع  م وخ اودع   م وفاأل  بس  .و

دلةةةةىوة و فةةةة ة و فةةةة  وا ةةةة  وبةةةةلو    ةةةة و  بةةةة وبةةةة ف اقوة فضةةةةغ طقوبةةةة     وأ فلةةةة وتةةةة واكةةةة  و ةةةة  وفغضةةةة ووةن ةةةةا ووووو

  جأل ةة  وة ن اةة   م قوةاضةة  ودلةةىو ةة  و فاةة او فصةةا عو فةة  ئ وبةةي و   كةة  وتةة و, ةةروة ف  لةةي وة ملةة  بي وتةة و, ةةروةخةةا قو

  واجة و ىيةة   وفة وظةة وة,ة عوة ةة  عو ليةف وتةة وة فة  وبة ة  واةة ثاو نةىو ةة   و    ة وفةة و ىية  و ف ةةا  و فسةايأوة فصة يموة فةة

  جألةةة  يفوىي اةةةةعوث ةةةة ب م وةبس ةةة م و  , أل  يةةةةروة فمةةةةاوى ةةةازو ةةةةا  ي  و ن ا فيةةةةروت ل ا ةةةرقوتألةةةة وا  ةةةة  و فسةةةيصا و نةةةةىو يةةةة ع و

تلةةة    و,أل فيةةةرو ليةةةف قوفةةة  و ة و فلةةة     وبحةةة و ةةة  و ف ةةةة  ا و ف  سةةةيروت ألةةةروع   ةةةروتي  نيةةةروت أل اةةةروفةةة وتاابةةةروتسةةةة   و

  و ف   ةةة اوفةةة  و   كةةة  وفا  ةةة  و نةةةىوة رةةةيروت   ةةةلروت أل  ةةة روىةةة بأوبةةة     و فاا  ةةة اودلةةةىو  تةةة  وةةرةةةأو   اةةة او   ألةةةِف

 مل   ةةلروةتسةة   ىلو نةةىو فةةة يايوتةة وع ,ةةرو   ألةةةف  و ف   ةة اوفةة و  فةةروة, ع ةةة قوتةة وة,ةة وت   لةةةرو ف صةة  و فاامةةاو فةةة  و

ِ     و   ا رو فاا ريروف وبا   و فا ف و مل    .وووووو
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 البحث: أهمية

ِووووو
ف
وفةة ودع   وعبةرو مللة    وةداصةة ف  ووىأل ة وفالةرو ةةا و ف ة  و فاالةرو   ثةةفوشةاليروفة و فاةة ف وةياة وعة و  ة و مللةة    وت ألة 

ف
,ة  

ِدلىوباو  ت  وة   و,  وب نموةن   او  فيي .

ة اةة و ألايةةرو ف ح ةةي وت  ةةرو ةةالروا حألةة وبضمةة و    ةة وة لةة اوث ياةةروةت   ةة و  يةةف وةف  ةةلويسةةا وبأل  ةف مةة و  ووة ةة  وووووو

خ فصةةروفةة فقويسةةعىوع ئألةة ودلةةىو ف جةة لوبضمةة و ةة وتااةةقو فاألةة و مل    ةة وبألةة وبيةةلوتةة و فألز تةة  وب نيةةروواةةر  ِ ت  ةف ةةلوف ةة و ةة و

ِوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو(62:  24)وووووووووووووووووووووووووووو اودلىوة نىو ملس  ا  وةة لةةةةاو ف  ,  .ووةب يروة , أل  يروة   و ف ص  وة ف ج لوة ف  

ةتألةة وى ةةة  وةفةةة ورةةة او ملصةةة ع و فااأليةةةرو مل ةةة با و ةةة او ةةة  و ف ةةة  ا و ف  سةةةيرو مل ألةةةروبةةة  و فلحةةة و   ةةة ل وا  ةةةاوب رةةة لووووو

ة أليةةةرو ف ا تةةة وتةةةأود ةةة  و مل ةةة و ملةةة ثا وفةةة و ملجةةة او فاا  ةةة اوة فمةةةاو  ةةةألفكوتةةةأوأيف ةةة وفةةة ودظ ةةة  وتسةةة   و ملل  اةةة  وب فصةةة   و

ارو فضغ طو ف  سيرو فماوا  ,   و     و فاا   او   اوةك ناوت و ل و  ون  طوتأل   قود وة وتليوة مل ا ر مل ابرو

  جأل ةةة  وةةو فصةةة  بروةة ةةة ئ و إل ةةة  وة ف ةةةا و مل ل  اةةةروةةو ج ةةةرو ف ح ةةةي و فمةةةاوياألةةة وتا ةةة وة أليةةةرو ليةةةف وف    ةةة م قوة فةةةقو

 كوتألة واجاة وتأل   ةرو ةة  وفة ة وىاةقو مل  سة  وفة و بةأوتسة   وت  ةرو ف ح ةي وةىص اا ةة وة   ى ة اوومة ودلةىو ملسة   و ملصاة

 مل  رو فاا ريروتأل   ةرو ةايألروخ فيةروتة و مل ة ك وة فة يايوتة و ةالي  م وبألة واة ت ود صة او يألةروةتك نةروتحألفتةروفل  ة و

 فاا  ةة اوفةة و ملج ألةةأقوةتةة و, نةة وآخةةاوىةةأ مو   أليةةروب ملسةة  ألروفةة وىصةة ااوىح ةةي و ةةا و ف ةة  و ةة وتااةةقوةرةةأو فبةةف ت و فمةةاو

 غ طو ف  سيرو ملي ا رو ل و  ةثم . تس   و نىوت  , رو فض

 هدف البحث: 

ِ: م  و   و فلح ودلىو ف اا و نى

ِ(. و ف   و  ف  ,رو  ةلىحج وظ  ا و   ألف  و ف    اوف  و ك  و ِاو-

 تساؤل البحث:

ِ(و؟و ك  و ا و ف   و  ف  ,رو  ةلىوت وت  وظ  ا و   ألف  و ف    اوف  و-

 مصطلحات البحث: 

 -االحتراق النفس ي :

"و  فةةرو  ةة نز  وبةة نموة  شةةاوىلةة ةوب إل, ةة عوةىن صةةاوب  ىيةة او صةة اوك تةة قوة ةة و ألايةةروىا  أليةةروىلةة ةوب شةة    وىح اااةةروثةة و

29ِ : 26))وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووىن   ودلىوب    و ف   ايروفااأل و".وووو

ِ-القدم :حكم كرة 

   وووووووووووووووووو".وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووصا    و ملي ا روةث  او مل  بس    وت و س  ودفيلوت ألروىصليقو  ن  وفالرو ا و ف   قوة إلشا  و نىو  و ف"

                                                                                                                         (11 : 17) 

 القراءات النظرية:
ً
 -أوال

 االحتراق النفس ي:

سلوة آلخاا وت و ا وظ  ا و   ألف  و ف    او  فروىاىلحوبأل   اوةة   سسو فاا   اوة   ج ب لو فساليرونح ون ووووو

ِووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو( 13 : 162)ووووو(وة فماوىن صاوبلودلىو  نس  كوت و فاا رروبا وة واصسللو إل,  عو ف    ا.وووو  خص   ف ت اوِة  فلو 

 ةة و ةة وةةاوتةة و  ةة ي  وتصةةصلحو   ألةةف  و ف   ةة اوفس ةةيفودلةةىوةبةةا عو ملوFreudenbergerةياةة و فاةة ف وباةاةة  وبيف,ةةاو

 إلنس نيروة ف ا واا    وةن س  وف و فسع وف ح يقوة    وتس حيارقوةاا وة و فسب وف و   ألف  و  و فاألرو ف ة ا  و
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ة ملل ةةةرو ةةة و إلبةةةةا هوف ح يةةةقوة ةةةة   وت  فيةةةروةأيةةةفوة  ايةةةةرقوة ةةة  و   ةةةة   و مل  فيةةةرو ةةة وا ارةةةة  و ف ةةةاعو نةةةةىون سةةةلوةةو ةةةة و

ا ضو ةةةة  و ملةةةاضو  ةةةةأل وكةةةة وفةةة ااوفةةةة و يةةةة  و ف ةةةةاعوت ةةة وب ةةةة   و فاىلةةةةروفةةةة وا ارةةة  و ملج ألةةةةأوة ف ةةةةي و  , أل  يةةةرقوةىكةةةة عوة ةةةة

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو(27 : 16)ووووووووووووووووووووووووووووو فاأل قو ف غي و ملس ألاوة فص  عوة ارو فغض وة إل ل طوةأيفو فقوت و   ا ض.ووووو

ةف و فس    و  خيف و, باو   و ف   ا و   أل  وباضو فل   ي وف و ا و ف  سو فاا   اقوة   أل  وب     م وف ودت  وووووو

باضو ف      وة ف  اا  و ملاىلصرووم  و ف   ا قوف وتج اوباضو ف ظ ئعوة مل  و  خا وب ملج او فاا   اوة ملأل   رو

 أصرو نىو ف اعقوةى ع ودلىو ني  ضوتس   و نج ز ىلوة   و ر  و  و ألالو فاا ريرقوة فماوا  اودفضم و نىود م وت  ور

 وووةةوت أل لوةةوتح ةفرو ف  يعو إلاج بموتا  قوةا ع و فقوف و فنم ارودلىوى     وةةوىا لومل   لو   اوب   عىلوةةوب ة ود  عىل.ووووووووو

 (21 : 39)وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ِ
ف
ِوةن ا 

ف
وة ون اعوف   وBurnoutة   ألف  و ف    اووStressبي و فضغ طووف فقو فت  بلوة ف   خ وة ي ن  قوب  وآثان 

ِ مل 
ف
و  خيفو, ا  ِو   

ف
ووخ    و ف   ق  وبألف و ة ار وب ك و ليفقوو(1996)بلق ور أصر وي ك وبس ر و  ا   و فاأل و    ة 

وة  و و ف  ح روة  فألز  وة ف ك اق وةت  وتجأل  روت و  با عو ة و ف  بايرو فا فيروة مل  فير ودن   وف  ص   ةىضيعو  ئار

ِ
ف
ِو ,  زة وتج  

ف
ِوت  ي 

ف
اجا و فا ف و نىوة   وةنلوة   وب   ا و فار وة إلشل عوة   واجا و  ي  م وتاشىقوةبأل ووتاي  

با و   و     وة و فضغ طوىحيحووم وةىح  ا  وةة م وأيفو  ع ا و نىودنج زوة   ب  وو ةِ اجت و  ف  وةبض وث و

 وووووووووو  وتاش  وب   ألف  و ف    ا.ووو  ا واك مل  يروة نىو ف أثيفوف و مل  سرو فماوياألا  ووم قود و  ع او   وةةو ف اعوب 

                                                                                                                                      (32 - 18 : 9) 

 حقيقة االحتراق النفس ي: 

و وت  و  فر و   و ل    و ف    ا وت   عو   ألف   وف  و مل   وت ا  و إل م ك وت  وىن   وة فا ن  وة  ن ا ل  و  جسما  إل م ك

و   ت و وةاح ثو   ألف  و ف    ا و ف اع. وى ااقوبأع ا وتاى ار وب   ا  وشخصير و ن ا فيروةر أصروتص  بر تش  نر

وةىك  و فنسلروبي و فضغ طوة ملك بآ وف و   حو فضغ طوة  با عو ملاار  وف   ألف  و ف    او  وا   و فاأل وتا   

ِ
ف
ِو ف ا واح  ,  وةااأل  وف و ف ا  وبأ م وا اا  وشس  

ف
ِوت ي  

ف
   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووف و فاأل وبأبض و    وةف وة او صيف.ووووةت أل 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو(          8 : 62 ) وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

وو(Teach ا وو-وDoت   وو-وLearn اا ووا   واصاقو اضم وعة  و ةاا وباضو فل   ي وة وك و   أل اوىألاوب  ثوتووووو

ب   و  ثوت ويا  و ف اعو  و اا وةشي او, ا  وةةو   ألا و فضغ طوة   ل ت  وف و فألز ا وة ف   اودلىوتس  ا  و

ِتاى اروب  وة ا ضو   ألف  و ف    اوىل ةوف وأ ةو,  ن و فاأل و  ي  و ف اع.

 أعراض االحتراق النفس ي: 

اح ثوف و  يفوت و   ي  وة وىك  وة ا ضو   ألف  و ف    اوة ح رقوة  و ا  ودلىورغ طوت   يروة غيف  و ي ىيروو  

ِ:تي ا روأيفوة و ف حيو ف  يقوا  عو  وة و   كوث ثرو,  ن وف  ألف  و ف    اوةه 

ِ-اإلنهاك الجسدي:1- 

  ك وة ف   وة ني  ضوتس   و فص  روب ك و   قوةفا وةا أليزو   و  ج ن وب ف ا وةى ىاو فاض  قوة ف غيفوف و  ع  و

ِوة اشاوب فسأ وب ة و ب وظ  او".عىو  نتل  و  وة  روص يرو  ترو" فااضو  ةاو ف  ويسألِف

ِ

ِ

ِ
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ِ-اإلنهاك االنفعالي: 2-

 با عو  لوبأ وةا  و ف اليفو  لوبأنلوشا  وب إل ل طوة فيأ وة فعج وة      كوةةو     قوة ف لا ووىج  و فاأل قوةيابفو 

ِ
ف
ِو بف  ون  قوةا  اة وشا   

ف
ب   ت    وة فغض وب ة و ب وتح عقوةىك  و فص  رو ف بف و   ت و وال ف  وبأ ووت  ا  

 , ن وت و ي  م و مل  يرو فماوك ناوت ألرو,  وب فنسلروف  .

ِ-اإلنهاك العقلي ) النفس ي (: 3 -

   و فار و  وةن س  وة  وت نم وة ي  م وب ك و   قوةي ااة ووي ك و  با عو ف ا ويا ن  وت و   ألف  و ف    اوت 

با  و ف   ا وة ف ا فيرو ف ةنيرقو مىوف وف وا  وف  م وة وت و   و     ئققوةتأوتاة و ف  اوا  او   او  با عودلىو

ِ
ف
ِو آلخاا و نىوة م وتص  وفإلث   وة مل    قوةاأليا  وةاض 

ف
ف وةن س  قو  و فاأل وت وخصأوودلىو      عوبأ و   كوشس  

ِ
ف
ِو ف  وك  وياصضم و مل اروة لمو صحي 

ف
ِوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو(3 : 76)وووووووووووووووووووووقوةت وث وي ااة وبا  و ف   وةىأنس و فضأليف.وووةتأل 

وأيفوة و   كوباة  وووووو وت   عوةخا  وب فضغ طوف  وىح ثوتاىلصر و   ا ضو   وت و    و فا ا  ودلى ةاج  و ف  بيل

,  ااروت و   ا ضو فماوىاىلحوب فضغ طوبص رو  تروةب   ألف  و ف    اوبص روخ  رقوب      كو أل كاروتاريرو

ا ن  وت و   ألف  و ف    اوب تك  م و  ع اوب ك وت    وف وتس  اروا ثاوف وك و,  ن و ي  و ف اعقوبس أل و  با عو ف ا وي

و  فقوب  و ف ا وفسسوف  وع بايروةةوة    وف و ك و  ج  ن و  خا وت و ي  م وب   ث  او  ج  ن و  خ  روب فاأل ق

ألز  وةيا بفوة أل ف  و  وي ااة وب  أألف كقوبس أل و ملاار  وف  ألف  و ف    اواك ن  و نىوع ,رو  فيروت و ف  بايروة  ف

ِ
ف
قوب   ألف  و ف    اواح ثو نىوت  وبألف وزت يروت اارقوة فقوبا سو    ج ب  و فماو ف  اوة  و مل شا  و ملأليز وةاض 

ِىح ثو اعوبا وفاضغ طو مل   يرو ف  ا  و فماوى أليزوب    ةثو فسايأو   ت وا أورغحوتاي وف و ي  و ف اع.وووووو

            (                                                                                                         266 - 235:  26)وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ِ ف    اوبصا وتي ا رقوةك وتنم وا ثاو اضم وب ك وتاي قوةت و   و    ج ب  :ةيس جي و ف   وف  ألف  و

  ن   اودلىوت  سروةخا وة  وت وا  اوبيلوأ فليرو ف   وف وب  اروشا    وف ظ ئعوةةو مل  وع خ و مل  سرقوِة غيفو و-

ِب   ألف  و ف    ا.

ِع خ و فاأل .وةخِاتح ةفرو  ن   اودلىوتك  وو-

ِج وةان  اة و مىواح و  و ف     .و   تس  وة فعو-

وب أنس وو- وي ااة  واجاا   و   ظوتأل  وفيح ف    وة بأل  وةخاق وة و أل  وة فلح و   وب      فر وكال و ملنها  غييفو ملج ا

  فضأليفوة إل س  وب ف ن .

وبحيو  ةفو- وة فقوب   ع  و ف    ا و   ألف   وت وخبف  وة      ع  و   ثفوداج بير و    ج بر  ا  وة   و إل ا  وةه 

ِ
ف
كالوة  واك  وب  اروو مل     وة   ي   و مل     و فك بيروةى أليرو     وةت     و, ا  قوة   ل  و ف   وة ف اثفوفسسوشا 

ِووو( 15 : 34)ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونج لو  ي .وووووووووووووووووو

 أسباب االحتراق النفس ي و كيفية التغلب عليه:

ت و مل  وف و   و فسي  وة ون   وةتاا وة   يي وةةف أل و   ل كو فائسسيروف  ألف  و ف    اوع خ و فشخيو ف  وووووو

تس  ا  و فضغ طوة إل ل طوة ف  اوف ألف  وت ااروو  اصضميا نموت لقوب فسب و   بفوا أوف وبس رو فاأل و ملي ا رو فماو

و-ت و ف ت قوف و ف  او ف  وىتيموبيلوتك بآ ورئيارومل  , روك و فققوةث نضمأل وةن  ود  وةخ ن وب  ااروعة  و فاأل و و اا و

و ِو-تأل   ر
ف
وب  و   كو   أل   و( وة فقوتمىو ااي  و فاألايرق وتا  وخ او ي ى   واح ثو    ةى   ووبأ و   ألف  و ف    ا

 ةظ ئ   و  ج ا  و فماو   األ    .وو
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ون  اوباألقوووووو وة  وه  و  ةلى ومل  ,  لق و,بم ي  و   ك وب   و ف    ا و   ألف   ون غا و نى وة  وة عن  ود   وةن   وياشا ة   

ةىألحييوفلس رو فاأل و   م وةت وبضم وت و  اوز ئ وةت ت وفااأل وةى    وح  وةتاعةعورايعوةن يو ملك بآ وةأي كو

ِو ف   ق
ف
ِ    ت و س  وف و ِ وب   و,أليا 

ف
تك ن  واأل  و غييف  ود  وك ناو إلع   و  ألرووعثو   ألف  و ف    اقوةه وةاض 

ف و فققوتأو  خ وف و    ل    وة و   كوىكا روتاى اروت و,ا او ف اة و فماوى   و   ألف  و ف    اقوة  و  سوت و

   و ف كا رو  ن ص عو  و فاأل وة ني  ضو  ع اوة فاةلو ملا  ارقويا    و  يفوت و مل  بي وف و ف  او فا   قوةا ضأل و

ةزا ع وف وتا و ف     وة ف     وف وو فص رو  جسأليروفاأل ظ ي وة ف  وا ج و  لوزا ع وىكايعو فا  ارو فص يرو فماو

ِ
ف
 اوعة  و فاأل و   وتاار  وفاألاة وخوى بأوف و  هو  تا ضو ملاىلصروب فضغ طقوة  جبمرو ف  نيروت ع   وةن  و,أليا 

وف و وتس   ى   واأل نم  وة فما و ن س   واأل  وة ون  ت   و فما و مل  يروة ف ظي يروب   كو فا ا وت و  شي ا تا  وف و ي ى  

وةه و وةةوبأخا ق وب  ,ر وأيفو فص ير و فاأل  وبس ر وةتج ومر وت  , ر وة أل   وت  وةةوفا  و ف    ا و   ألف   وتأ  ف ا ت 

ِ وف و ي ى  و فاألايروبحس وةدنأل واأل  وة و س   ن وف و ي ى  و فشخصيروة فا ئاير.ووووت , روف و س   نو  ألف ىيجي  

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو                                        (                            26 : 57)ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

و   ج ب ىقوب ك وو-1 وب   و نى و   صااو فاأل  وفاضغ طوةد   و    ج بر وةة  فيلقوف  و ألاقو فشخص ا  ايقوب  

ِىح ع  وبس  و األ و نىو غييف  .ك ت قوبس  وى اا وىح ا وةنأل طو فسا كوأيفو ف ا فروب فنسلروفققوةبألجاعوة و

د  ع وبحيو يألقوةة   بقوةةةف ا ىققوب      وأيفو ف   ايروب فنسلروف ظ ئ   وةةع ئ  و   و األ و نىو اار  وو-2

ِفإل ل طوة   ىل ك.و

ك وتج اووة    قوث ونا  و   و إلتك  و نىو-   ي  و  , أل  يروو- ملنزاوو- اي  وة ون س و ي ى  ودلىوتج   و فاأل وو-3

ةنا  و نىو   ي  و فا ئايروبا وة ونن صاوت و فاأل وةة ونسألمووق   ت وناس لقوبألاشىوة ونا  و نىو فاأل وةنح وف و فاأل 

ِبضغ طوتج اوة وى ثاو نىوتج اوةخا.و

وةن  واصغ  ودفيلوةا  ت  وفلوو-4 وةدلى وة    ا ودلى وبك ودنس  وبح ,ر و  , أل  يرق ون   وفاألس ن   وب  ا  فاأل و نى

وة  ايرو وباؤار وةاأل ةنل و   أل ت ىل وةا   ة  وةة أل فل. وةةبك    و  تل و ملسلقو نى و نى و      وةعة  وعة وىجاام  ف صح

ِ   ت وىي  و  شي اوةت تل.

ِ
ف
ون أ وتل ا  و   ألف   وظ  ا  وة  وت  وف ووةب فاأ  و ف   ا  و نت   و    وب   وتج اورغ طو فاأل ق و فسلاي   وف  ت  

ِتج   وتي ا رقوةتنم و فاا
ف
ِو ررويا و  ا  

ف
4ِ : 45))وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو.ووووووووووووووووووووونسبي 

ِو(1997) ي واا وتحأل و  ة و
ف
(وة و   ألف  وا أليزوب إل م كو  ن ا ل وةةو فل نمو ف  وا ع ودلىوFender  وبي   و ون  

ِ
ف
  و فا ا وت و مل   او ف  سيرو فساليرو فماوة    وباضو فل   ي وبأ م وةزتروت  روو ني  ضوتس   و فاا   اوبض 

 (21 : 120)وووووووووووووووووووو  و فا ا وت و  تا ضو فماوىا بقو   ألف  و ف    اوى ص اوب     و   و فص  ر.ووووووووووووووو

 الحكم الرياض ي: 

وة  و  ن صر و   و   ك  وو   ويا و ف ح ي و فاا   ا و   ألف  و ف    ا وب   ا     ىل طو ف  ئ وب فضغ طو ف  سيرق

فسساوب ف   ا و  ج ا  وف و ملج او فاا   اوبص   و  تروةف وتج اوىح ي و ا و ف   وبص روخ  رو ي و اب  و ا و

و  وىحاوتصصلح و  خيف  و فس ي  وف  وى ا  و  أل   وت  وب فاأ  وة  عوخي ت   وةةBurnout ف  سو فاا   ا ش  ودلىو(

   ألف  و ف    اوفل ك  و  واك  و بللو فاألرو ف  اروف و ف   اودلىوة    وت  فيروةةخا وت ب  روت و  ف وتي عا و ا و

ِ
ف
وةة ي ن  و ع وبا و,أل    و,ا ا وِةو ف    و ف  لي  وت  ِ  يف 

ف
وأ فل  و ف  حو فاا   ا وب م وة ملس  في ق ىك  ووت و مل  بي 

وفل   و اليرقو ي ويااقوةبِا ِ ف  ا 
ف
وةن ع   وو عو ف ااقو  خ  اوةخص  م و نىو     ق      وت و ل و ف ااقو او يت 
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 ف  ئ قون  يقو  و ف   وة فجج  و فغيفوتبف وة ي ن و ف  وا ااضوفلو     وف وة  ئ و إل   و ملي ا روت و ل و مل  بي و

ِ(31 : 27)وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة ف  لي وة إلع  اي .و

ةاةاىلحوةع او    ة و فاا  ةة اوب فا اة وتةة و   تة و فضةةغحو ف   ة اوى  ة ة وتةة و ية وشةة  م وةةن    ة قوة فمةةاو ة وىةة ع و

اةةةة ثاو نةةةةىوتسةةةة   و    ىةةةلو فل نيةةةةروة ف  سةةةةيروب ةةةةك و ةةةة  قوة   ىةةةةلو نةةةةىو فةةةة ح  وفةةةة وودلةةةىو إل مةةةة كو فلةةةة نموة فةةةة  شاقوةب ةةةةك 

ِ 7 : 17))ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ن ا  ىلوةةو ف    و نىو ىي  و ف ا  و فص يموب ك وخ ص.ووو

 مل ية  و فمةاوا ة  وومة و    ة و ة وىكة  وتصة  و ئس ة اوفاضةغ طودلةىوة و  عة  وة مل ة  و ( 2001 )وTeipelووىسلة ووةي ةيف

ِ: فماوا ااضوف  قو ي واا وة و   كوث ثروةعة  وا   ووم و     وةه 

ِ فاأل و أل  ةضومل    روة  و ف  ىاو ف  وان أوخ او مل  بسروبي و مل   بسي .و-

ِا    و مل   لر.وة     اوياأل و  صليقو ف     وة ف   ني و  خ  روب فاالروة ىي  و ف و-

ِةةخيف وياأل و أل ,لوةت ا و نىوك و مل    ي وإلع   وك وت واح ثوف و مل  بسرو فاا رير.و-

فةة و مل  بةة واي اةةعودع  كو مل   بسةةي وف ةة  و  عة  قوتألةة و ةة واةة ع ودلةةىو  ةة ألا  و  خةة  وة ف ضةة  كوبةةي و مل ةة   ي وفةة وتا ةة و

 36 : 58 ) )ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو.ووووووووووو مل  بس  وةب ك واح  و نىو     و  و   و  خ ب  

 نىوة وت ة و ة  و  عة  وة مل ألة  و ف ااة  وو(1990 )وWeinberg & Richardsonوة     ع  ِ ووةا   وةا بفهو

ِ
ف
ِوأ فلةةة 

ف
تةةة وىكةةة  ووتةةة وىكةةة  و ةةةب و ئس ةةة اوفةةة و اةةةاضو   كةةة  ودلةةةىو ف اةةةقوة ف ةةة ىاوةزاةةة ع و فضةةةغ طو ف  سةةةيرقوخ  ةةةروةةنةةةلوأ فلةةة 

ةخص او   ك  و ارروفا   يقوة ف   وة مل    ةروتة و لة و فا تةروةب ةك و اشةاقوفة و مل  بة و وال ةظوةةوا ةي ونجة لو   كة  و

ِد وت و ار.

 وفةلوفة وع   ة مأل و نةىوة وةبةا عو ي ةرو ف    ةروتة و كة  و ةا و فسةاروةشة  ة وى  ةوةاضي  وةنلوتأل وا   و ة  و ف ة اوتة 

بةةأ و ف ح ةةي و فاا  ةة او أل  ةةروا أليةةزوب فضةةغ طوةي ةةك ورةةغحون  ةة اوبصليا ةةلوةة ةة ة و اارةة  وفةةلاضو   ةةا ضو فل نيةةرو

ِوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو(37 : 31 ) ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة ف سي ف ,يروت  و فصا عو ف   موة ف  ىاو فاضن وة  ى  عورغحو ف  .و

د و ف اةةا و نةةىوتصةة ع وةشةة  و فضةةغ طو ف  سةةيروخصةة  و ئسسةةيروتةة وة,ةة وةرةةأو فبةةف ت وو ف   اةةرو فمةةاو سةة  وفةة و ا اةة و

    و   ك  و نىو ف ا ت وتةأو فضةغ طو ف  سةيرقوةفا اةا و نةىوتصة ع و فضةغ طو ف  سةيرو فمةاوا اةاضوف ة و   كة  وةث ة او

 & Taylorيةةقو ةةة  و ف ةة  و ةةة  وكةة وتةةة وىةةة اا  وةع نسيةة ودع   مةة وفاألل  اةةة  قوىةة ود,ةةةا او فا اةة وتةةة و ف    ةةة  قوةف ح 

Danielو فضغ طو ف  سيرو  ك  و ا و ف   وو  تل نرب ص ااوو(1987)و  ( ssos soccer officials stress surveyو

وم  و ف اةا و نةىوة ة و فا  تة و ملسةبلروفاضةغ طو ف  سةيرو  كة  و ةا و ف ة  قوةى  ةااون ة ئ و ف    ةرودلةىو ف اةا و نةىو

ِ:  رو   ت وىأل  ورغ طون سيرو  ك  و ا و ف   وت ضأل ر

ِ فصا عو فشخص او و ف ا ت وتأو   وس ااو(.و-

ِ(.  خ  وت و إلا  او فل نمو وتح ةفرو      اوت و ل و ف  لي وو-

ِرغ طو ف  او وتص ف و ف ح ي وت  ب و   ا و(.وو-

ِ فصا عوتأوزت او مل  ر.وو-

ِ  خ  وت و ف   و ود    وة ك  وخ ت رو(.و-

ِ ا عو ف ة و  , أل ع و و   و   ألف  وب ف ح ي و  جي و(.و-
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وت و وخ  رق و ف    وة ا  و    وب ك  و  فا كو فاا رير و ك   وا ااضوف   و فما و فضغ طو ف  سير وة  وةش     أل 

ِ( 34 : 41) وووووووووووووووووووووووووووووووووو ملا    و فائسسيروف و   وثل  وةىص  وتس   وةع  م وخ اودع   م وفاأل  بس  .و

ة   وت ون  يروةخا وةب فاأ وت وة أليرو ملاا ت  و فماو  ت م و   و ف      قوف و ف    و نىو ف اا و نىوتص ع و

 فضغ طو ف  سيروة فا  ت و مل ثا ووم وة ي يرو ف ا ت وتا  قونج وبأ وتا  و ف      وة,اااوف وتج ألا  وةخا قوتأل و

تج ألا  قوةب فاأ وت وت    رو فل   ي وفا  اا  و مل ا ع وة ف   ئ ووا  عن وفاتس ؤاوف ودتك نيرو األي و   و ف   ئ و نى

وبس   وتي ا رو وة,اااو نى و ف      و فما وة  و  يفو ف      ودلى و ف   ب  و ملي ا رق وبي  وى   و فما وفاأل   نر  فاألاير

ِأوت رأو ف    ر.ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو س   وف وى ةا ن وبألاا ت  وفاأل   نروبي و ف   ب  وة ف   و  جي وفا   ا وفل  او ي و ملج أل

دفيلو ف  ئ واا و ف      وة و ف ة و ف  وا   وبلو     و  ب وب ف اقوة فضغ طقوب     ووةتأل و  يفووةب خ ص  و

ِ
ف
واك ِ وأ فل  و فا اوفاصا وت  عو ف  ئ وبي و   ك  وت و, روة ف  لي و   وفغض و  جأل   وة ن ا   م قوةاض  و   

وا ثاو نىو   ىلوف و وا ااقوب  ل و ف ا    و فص ع  وت و ل و     وة ف  وب ة   ة مل  بي وت و, روةخا وخ  روبيأل 

وةبس  م و و  جأل  يفوىي اعوث  ب م  وت  و ليف  وة   ع وة, ع وظ  وف  و ىي    واج  وة ف   وة فص يم و ف ا  و فسايأ  ىي  

 فماوى ازو ا  ي  و ن ا فيروت ل ا ر.  , أل  يروة 

 الدراسات املرتبطة واملشابهة:
ً
ِ-ثانيا

وةه و و ف    ر وبأل ر ع و   ر وف أل  وع       ودلى و فل      وى    وفا      وة فلح ثو فس ب ر و مل   ا و ملسح ور ا ف 

ِ:ك آل م

 (.11) 2007دراسة زياد الطحاينة  -1

ِ  ع وة    م وبلاضو مل غيف  و" ك  و  فا كو فاا ريروف و و"وتس  ا  و   ألف  و ف    اوف  العنوان :و-

 م  و   و ف    روفا  عو  وتس   و   ألف  و ف    اوف  و ك  و  فا كو فاا ريروف و   ع وة    م والهدف :  -

ِبلاضو مل غيف  .

120ِىك ناو ي رو ف    روت و والعينة :  -
ف
ِ.(و  أل 

واملنهج املستخدم :  - و فل    وت ي  و    و فل    و   ي   و ف    ر وة     وةف ح يق و ف   مق و مل جج ب   ي   

ِ   ألف  و ف    اوفل   و فاا   ا.

ةظ ا ون  ئ و ف    روة و ك  و  فا كو فاا ريرويا ن  وت و   ألف  و ف    اوب  ,روت   صرو أل وةظ ا ووالنتائج : -

ف  و   ك  و ا  ومل غيفو فاألاوة  خبف قوف و ي وف وى , وة, عوباة و   وع فرود ص ئيروف وتس   و   ألف  و ف    او

ِباة و   وع فرود ص ئيروف وتس   و   ألف  و ف    اوبي و ك  و  فا كو ف اعاروة ك  و  فا كو  جأل  ير.

10ِ ). ( ) 2007دراسة رمزي جابر) و-2

ِ"و   ألف  و ف    اوف  وت  بمو ا و ف   وب اسصي و".ووالعنوان :-

ِ  باو ف    رودلىو ف اا ودلىوتس  ا  و   ألف  و ف    اوف  وت  بمو ا و ف   وب اسصي .الهدف :  -

60ِ ) ة,اااو ف    رو نىو ي رو   ت  و ووالعينة :  -
ف
ِ.ت  ب 

ِ.(1998) فاا   اقود   عوتحأل و س و  ة وةتلقو اضم وت ي  وة ل كو   ألف  و ف    اوفاأل  كو

ِ مل ججو ف   م.واملنهج املستخدم : -

ةظ ا ون  ئ و ف    روة, عو   وتس  ا  وفا  ت و   ألف  و ف    اوفاأل  بي وف وتح ب   وأ  قو نىو ف ح ووالنتائج : -

و) و4و(و  ت وة  ئ و إل   و و3(و  ت وخص ئيو مل  كو وو2(و  ت و إلع   و فااي وفا ااقو وو1  ت و ف  لي و وو: ف  ل و
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و و  و ملشجاي  وا أليزو ا كو مل  كوو5  ت  وةة  وفاأل  بي ق و ف شا و فاأل  و ألي  وف  و ف  خ  و فل   وبا   وةةص ى وة   )

ِب     ا  وة   س  وف و ف ا ت وتأو ف  لي .

ِالتعليق على الدراسات املرتبطة واملشابهة:

ِر.   و ف       وةف او فض او نىو ف  يفوت و  ج  ن و ف  ترو فماو   ألاوف وىح ا وت ر عو ف    و-

 أل و     و ف    ي وف وىح ا وت ججيرو ف    روة إلمل  و فص يموفلخص   و مل ئألروفصيغرود,ا ا  و ف    رقو  فقوو-

ِ وى   ودفيلو ف    ي وت وبي ن  .ىح ا وةبض و فصا و إل ص ئيرو مل ئألروملا  جروت

ِ-إجراءات البحث:

ِمنهج البحث:

ِ ملسح ومل ئأل لوفصليارو فلح .   ي  و فل     و مل ججو ف   موب   ا كو

ِمجتمع البحث:  

و وة فل فغو  ع  و  و ف   وف وت ا روتا باسق ِو42ىك  وتج ألأو فلح وت و ك  و ف  ,رو  ةلىوف ا 
ف
و  أل  ة ملسجاي وو(

ِ
ف
 فا  و فاابمو فاي اوف ا ووب  ىح عف و ج رو ف ح ي و ف ا يروبأل ص روتا باسوة ف  باروفلج رو فا تروفاألس ب   ووبااي 

ِ(.و2و ف   وقوتابقو 

 عينة البحث:

ِو1 )ى و خ ي  و و
ف
ِ:%و(وت و ملج ألأو   ن وفالح قوتأوتا    وت وان و40.48تنم وب فصاا رو فاأل ارقوةاأل ا  ونسلرو وو  أل 

ِ     و(. 7 ف  م و  و    صاو فلح و    ل و نىو ك  و ف  ,رو  ةلىوف ا و ف   وة ف ا و وى  و     و  خبف وو-

ِى ضأل و فاي رو ك  و ف  حوب ح.و-

ِو-
ف
ِو وىح   و فاي رو نىو  أل 

ف
ِوت  صا 

ف
ِوةةوتا    

ف
ِ.ةةوت   ب 

 

 ( 1جدول ) 

 يوضح عدد أفراد املجتمع األصلي وأفراد العينة األساسية والنسبة املئوية لكل منهما

 النسبة املئوية العدد الدرجة التحكيمية الحكام ت

 100 % 42 األولى مجتمع البحث 1

 40.48 % 17 األولى عينة البحث 2
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 ( 2جدول ) 

 يوضح املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لعينة الدراسة األساسية في 

 متغيري العمر الزمني والعمر التحكيمي

 17ن = 

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي وحدة قياس املتغير

 3.98 36 سنة العمر الزمني

 3 8.89 سنة مييالتحكالعمر 

 وسائل جمع البيانات 

 املقابلة الشخصية: 1-

ِ:   و فل     وب ,ا اوباضو مل  ب  و فشخصيروتأوت وف  و اروب فلح وةك  و ف   وتنم وت واأ م

ِ   ص او نىوت  ب رو ج رو ف ح ي و ف ا يروبأل ص روتا باسوإل,ا او فلح .وو-

ِ نىوتليارو فبفن ت قوتأو ف نسيقوف و ي يروى  ي  .دت عو   ك  وو-

ِ   ص او نىوت  ب رو   ك  وف و إل, برو نىو ل    و مل ي  وبك و   وةش  بير.و-

ِ وت ي  و   ألف  و ف    اوفل   و فاا   او(.أداة املقياس: 2- 

ف ي  وشا  و     و P.Richardsonوةبج و ات   ع  ِ وR.Weinbergوو أل و مل ي  وت و ل و ةبا وة ا بفه

و   ألف   و      وىحا وب   ألف   وو فاا   ا و ف ح ي  و  ئألروOfficiating Burnout ف  وت  وةتا ا ة  وت ي  وت  بس

تحأل و س و  ة وةا ضأل ووة  و   وبألف,أل لودلىو فاابيروMaslach Burnout Inventoryت    وف  ألف  و

ِ:  و مل ي  وةبقو لاروب  ئ وةه وك ف  ل (و ل   وا   و     وب إل, برو نىوب ِاو15 مل ي  و و

ِ وى صلقو ن وىأل ت .1- 

ِا صلقو ن وب  ,رو اياروب ح.و2-

ِا صلقو ن وب  ,رو ايار.و3-

ِا صلقو ن وب  ,روت   صر.و4-

ِا صلقو ن وب  ,رو ليف .و5-

ِا صلقو ن وب  ,رو ليف و,  .و6-

ِو7-
ف
ِ.ا صلقو ن وىأل ت 

و و فال    و (و نىو ف 1 : 7 اصمو ف  ,  وت و  ِو 5 , 7 , 11 )  ل وفك و ل   وت    
ف
ووووووت و مل ي  وىحس وع ,  م و  سي 

(وةه و ف  ,رو فكايروفاأل ي  و اشاوة  فلودلىو  برو   ألف  قوع ,رو105(وةكاأل و  ألفباوع ,رو     وت و فا عو و7 : 1 

ِ(20 : 500 - 503)ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو(.ووووووو3تابقو و

 ثبات املقياس: 

ِ ت Test - Retest ) يا وة ا كوثل  و مل ي  و  وتااقو  خ ل  وةد  ع و  خ ل  و و
ف
ةة ثف  ووة ثفو فصا و   ي  ت 

ِ
ف
ِ(18 : 197) ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووف وداج عوتا ت و ف ل  .وشي   
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و (و ك  وت وتج ألأو فلح وةت وو5ةفل ص او نىوثل  و مل ي  و   و فل     وب  زيأو مل ي  و نىو ي روت ف روت و 

بي و ف صليقو  ةاوفألع اوو ملص ع ودلىو ف ألف وت ة  يفوباضووتسيح .و7 / 4 / 2016وةةل وب   اخوك خ ل ِ خ  هو ي رو فلح و

ِ                                                     وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو(30 : 88)                                                    ة ف صليقو ف  نموف  واج وة و وا ج ةزوت وة ل  ي ودلىوث ثروة  بيأ.و

ِ
ف
وب   اخووةىلا  تسيح قوةبا و,ألأو 14 / 4 / 2016ف فقوة ي و  خ ل  ون سلوبا وتاة و   ل عو  ةاو نىو فاي رون س  

ِ فلي
ف
"وة   وا اوو0.92 و و(و"وو(و ي وباغاو يألرتا ت و   ىل طو فبسيحو بيف  ِ وب   ي   و ن  وىألاوتا  ج م ود ص ئي 

ِ
ف
وة  ج ةاو ف  ل وا ححو ي و مل   حو   س بموو نىوة, عو  ىل طوتاع و  ل و,   ةب ف  ل وة, عوتا ت وثل  وفاأل ي  .

ِة  نحا  و ملاي   وةتا ت و   ىل طو فبسيحوف خ ل  و  ةاوة ف  نم.

 (3 جدول ) 

 5=ون   اني ملقياس االحتراق قيد الدراسةيوضح معامل االرتباط بين التطبيقين األول والث

ِ الثاني التطبيق التطبيق األول 

 ع س ع س معامل االرتباط

32 6.16 28 6.82 0.92 

ِ

ووووة و يألروتا ت و   ىل طوبي و ف صلي ي و  ةاوة ف  نموفا ي  و ي و فلح و  وك ناوو 3 ) ا  حوت وبي ن  و, ةاو 

ِو0.92 و
ف
ِ ي رو فلح .وقوة   وت وي يفودلىوت   ب لو با ع(وتأل وا او نىوةنلو  وتا ت وثل  وتاع و  ل و,  

ِالدراسة االستطالعية:

 ك  وت وو(و4 وتسيح و نىوتجأل  رو   ت  و 7 / 4 / 2016   و فل     وب ,ا او ف    رو    ص  يروة فقوب   اخو

ِ:تج ألأو فلح وةت وخ  هو فاي رو     يروةك  و  ب  

ِ ف اا و نىوةنس وتاا روف  زيأو   أل    و ف ي  .و-

ِيس غا لو  خ ل  .ىح ا و ف ت و ف  وو-

ِ ف أ  وت وتاابرو ملي بفا وإل,ا او مل ي  و ي و فلح .و-

ِ ف اا و نىو فصا ب  و ملي ا رو فماواأل  وة وى  ,لو فل   ي وة ي يرو ف غا و اضم .و-

ِالدراسة األساسية: 

قو 282016 / 4 /  ودلىو21 / 4 / 2016 وةةا وتةة ة او ف ةةروخةة  و فلح و نىوةبا عو فاي رو     ية   و فل     وب صليقوت ي

و فاي رو وةبا ع وت  و مل ي   و ل     و,أليأ و نى و إل, بر وت  و  ن م ا وةبا  و اضم ق و مل ي   و   أل     وى زيأ وتااق   

ِ
ف
ِ.     يرو   و فل     وبجألأو    أل    و فماو األاقوة فقوفاألل شا وف وةخ ون  ئج  وةتا  ج م ود ص ئي 

 :   ي  و فل     و إل,ا ا  و إل ص ئيرو آلىيراإلجراءات اإلحصائية: 

ِ مل   حو   س بم.وو-

ِ  نحا  و ملاي   .و-

ِتا ت و   ىل طو فبسيحو وبيف   و(.وو-

ِ فنسلرو مل  ار.و-
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ً
 فتس ؤاو فائس  اوف و   و فلح و نىوت وت  وحج وشي عوظ  ا و   ألف  و ف    اوف  و ك  ووا يو: عرض النتائج: أوال

و فسِ  و    و نى وةفإل, بر و ف   ق وف ا  و  ةلى و    ج ب   ف  ,ر وتجأل ع وب اج ع و    وة مل   ص  وو اق و( و ف  ا      

 : ف  فيروى ححو فقو   س بيروة  نحا  و ملاي   وة فنسلرو مل  اروفك و ل    و مل ي  وة  ج  ةِا

 ( 4جدول ) 

 يوضح استجابات جميع أفراد العينة األساسية قيد البحث على كل عبارات املقياس .

 النسبة املئـــــوية % ع± س مجموع االستجابات أفراد العينة

1 31ِ2.07 1.98 29.52 

2 26ِ1.37ِ1.06ِ24.76ِ

3 38ِ2.53ِ1.58ِ36.19ِ

4 40 2.67ِ1.58ِ38.10ِ

5 36 2.40ِ1.99ِ34.29ِ

6 30 2.00ِ1.84ِ28.57ِ

7 25 1.67ِ0.79ِ23.81ِ

8 40 2.67ِ1.99ِ38.10ِ

9 22ِ1.47ِ1.50ِ20.95ِ

10 48 3.20ِ2,95ِ45.71ِ

11 23 1.53ِ1.09ِ21.90ِ

12 37ِ2.47ِ2.19ِ35.24ِ

13 37ِ2.47ِ1.98ِ1.98ِ

14 23ِ1.53ِ0.88ِ21.90ِ

15 22ِ1.47ِ0.88ِ20.95ِ

16 32ِ2.13ِ1.54ِ30.48ِ

17 43ِ2.87ِ1.78ِ40.95ِ

ِ

وبي وووووووو وبيأل  و نحصا  و   و فلح  و ي ر وةبا ع و جأليأ و    ج ب   وةنس  وبأ  و فس بق و  ج ةا وخ ا وت  ووووووا  ح

100ِ% )    و و(وت و فنسلرو مل  ارو فكايروفاأل ي  و20.95 % : 45.71 % و
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 ( 5جدول ) 

 يوضح مجموع االستجابات واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والنسب 

 املئوية ألفراد العينة األساسية لكل عبارة من عبارات املقياس .  

و ل    و وت  و ل    وك  وف   ج ب  و نى و فنس و مل  ار وبأ و   كوى  ة وف  و فس بق ت وخ او اضوبي ن  و  ج ةا

و و  ونسلر وفا    رو ي وباغاوةعن    و     ير و فاي ر ونسلروو17.65 % مل ي  وت و ل وةبا ع و ي وباغاوة     وف  وووووووو(

ِ(وت و فنسلرو مل  ارو فكايروفك و ل   وف و مل ي  .و55.46 % و

 
ً
 : مناقشة النتائج: ثانيا

ون  ئ و فاي رو     يروفاأل ي  واتلي وت و  ج ةاو   و  و 4 ف و  ةع و نىو ل    و( و ف  ا    و( ة وك و    ج ب  و 

(قوةةت وو15 و(وةوو9(وف و    ف ي و   و وو20.95 %ع ,رو(وبنسلرو وو22 مل ي  وة جأليأوةبا عو فاي روىا ة او ح وةعن و و

وو10ة نىونسلروبك ناوف و    فرو   و و ونسب لو48(و ي وباغاو  وياشاوبأ وظ  ا وو45.71 % ووع ,رو(وة وت  (قوة   

وب   و وفسساو  فير و فلح ود وة م  و ي  و ف    وب ا  و  ةلى و ف  ,ر و ك   وف  و ي ر وب ف ا  وت , ع     ألف  و ف    ا

و 105  اروف و  ةعوت و مل ي ضودلىوة  وت و مل   حوةةو االروت لونسلرودلىو ف  ,رو فكايروفاأل ي  و فل فغرو  فنس و مل

ِ(.و100 %ع ,رو(وةبنسلروت  ارو و

 النسبة املئـــــوية % ع± س مجموع االستجابات أفراد العينة

1 26 1.53 0.7 21.85 

2 21ِ1.24ِ0.55ِ17.65ِ

3 26ِ1.53ِ0.78ِ21.85ِ

4 51ِ3.00ِ1.82ِ42.86ِ

5 50ِ2.94ِ2.39ِ42.02ِ

6 36 2.12ِ1.81ِ30.25ِ

7 40 2.35ِ2.11ِ33.61ِ

8 26 1.35ِ0.78ِ21.85ِ

9 66ِ3.88ِ2.08ِ55.46ِ

10 29 1.71ِ1.57ِ24.37ِ

11 45 2.65ِ1.53ِ37.82ِ

12 31ِ1.82ِ1.76ِ26.05ِ

13 27ِ1.59ِ1.33ِ22.69ِ

14 43ِ2.53ِ1.58ِ36.13ِ

15 37ِ2.18ِ1.25ِ31.09ِ



 
 

 14 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

 

    2016العدد األول  االحتراق النفسي لدى حكام كرة القدم بطرابلس

ةيا ةو فل   ي و   وة, عوظ  ا و   ألف  و ف    اوبنس و  فيروف  وةبا عو فاي رو     يرو بأل ويا عودلىو إل   عو  جي و

وىأل نم وت و  ع او  جي وة ف   ا و ملب فت وت و ل و   ك  وفا   اوبأن س  ودلىوتس   و  ل وت و فاي  رو فل نيرو فما

وىأل نم وت و  ع او  جي و ة ف   ا و ملبفت وت و ل و   ك  وفا   اوبأن س  ودلىوتس   و  ل وت و فاي  رو فل نيرو فما

ِ
ف
  ك  وف   و مل  روة بم وف  وة  فقوخبف م و فشخصيروةب أل  و  و فاألرو ف ليف وت و ل و وتياروع  ئقو ملل    قوبض 

و ف ا ة و مل ل عاوبي و     و ودر برودلى و ف ا ت وتأو ف  لي وب ك و,ي ق وة ي ير و ملل     ودع    وف  و ف  ن  و ف ةل  مل  ع

 .ةتس   الوف و ي ع و ملل    قوك و فقوةع ودلىو   و ص اوظ  ا و   ألف  و ف    اوف  وب ك و ليف

 ي وةش   و ف    رودلىوة و   ك  ويا ن  وت و   ألف  وو( 2007)  فصح ا روو ئ و فلح و    فيروتأوع   روزا عةى  قون 

ِ(11 : 25)وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ف    اوب  ,روت   صر.وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 ب وة, عو   و فنس وت وظ  ا و   ألف  و ف    اوف  و ك  و ف  ,رو  ةلىوف ا و ف   وبيفجحو فل     و فقوةت و  و

دلىوة و مل   و ف ليف وة ملس  في  و فماوى أو نىو  ىقو   ك  وةث  او ي ع م وفاألل  ا  وةخ  رو فا أليروتنم وة ي يروداص ف  و

  و اياروف و,أليأو مل   عو فماو  وىح ثوبي و فصابي و مل ل  اي قوب إلر برودلىوباو  ت  و  وتااقو ف ص و فنم ئموةب ا ِ 

دلىو فضغ طو فماوا  ,   و   ك  وت ون  وف و,أليأوة  ئ و إل   وةىحأليا  وةةز  ودخ   و ف ا وت و   ص او نىون  طو

ِ ف  زقوك و فقوا ع ودلىوباضو فألف  أل  وة   وةتاوتليع و بأل واح ثوفا ترو ف   .

وةآخاة و ي و وى اا   وبي و  خ  وت و ف   وو(1990)وTaylor et alةش   وع   ر دلىوة, عو   روع فرود ص ئي 

ِ
ف
بي و   ألف  و فاا   اوة فضغ طو ف  سيرو أل وو ألص  و   ألف  وة  نس  كوت و فاا رروةة, عو   روع فرود ص ئي 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو(35 : 36)         ةثلتاوة, عو   روع فروبي و   و ف ا  وب   ااو آلخاا و ألص  وف  ألف  وة  نس  كوت و فاا رر.ووو

 ي وة   وف وع    مأل ودلىوة و فا او ملنهاوةن يو ف  بايروو(1990)ة   وا  قوتأوع   روتصص  وب ه وةةشا ودبا  ي و

ِووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو(29:  23)وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة ا ب  ودع   و ف  او سب وة بفو   وت و فضغ طو ف  سير.وو

ف  وا ححو  عو    ج ب  وفك و ل   وت و ل    و مل ي  وةت   ص  و   س بموة نحا ب  وة 5 ) ةت و  ون  ئ و  ج ةاو و

ِ
ف
و مل  اروت و مل ي  و ف ن قوب ج وة وة ثفو فال    وى ا    ت و ل وةبا عو فاي رو     يروو ملاي   وب إلر برودلىونسل م 

ِع ,ر(.و66(وةبألجأل عو    و و9فالح وك  وت ونصس و فال   و   و و

ِ(وت و فنسلرو مل  ارو فكايروةب ف  ل وى  تاو فألفىس و فا  وفال    و مل ي  .و55.46 %سلروت  اروباغاو وةبن

(وت و فنسلروو17.65 %ع ,رو(وةبنسلروت  ارو     و وو21آخاو فألفىس وةبألا او و2 ) ةب مل  ب وب  و   ااو فال   و   و و

و مل ي  و ي و فلح وةبقو  ج ةاو وف  وةة    و ساسا   ونااضوىاىس و فال    و س وةةف ا  م  وان  و فكايروةبيأل   مل  ار

ِ: ف  ل 
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 ( 6جدول ) 

 يوضح الترتيب العام لجميع عبارات املقياس حسب مجموع تكراراتها ونسبها املئوية

رقم 

 العبارة

مجموع  العبارات

 االستجابات

النسبة 

 املئوية

الترتيب 

 العام

 %66ِِالتعامل مع املدربين والالعبين الذين ال يحترمون الحكم يسبب لي قدرا كبيرا من التوتر.9ِ

55.46 

1 

 % 51 أشعر بأنني أبذل املزيد من الجهد في بعض األمور التي تحتاج لجهد بسيط أثناء قيامي بالتحكيم.4ِ

42.86 

2 

 %50ِ بأنني قد حققت نتائج طبية أثناء عملي في التحكيم الرياض ي.أشعر  5

42.02 

3 

 % 45 أشعر بأنني أساهم في االرتقاء بمستوى الالعبين من خالل قيامي بالتحكيم.  11

37.82ِ

4 

 %43ِ اشعر باإلجهاد التام عند انتهائي من تحكيم املباراة.14ِ

36.13ِ

5 

 33.61ِ6%40ِ والحيوية أثناء قيامي بالتحكيم.اشعر بدرجة عالية من النشاط 7ِ

 31.09ِ7%37ِ أشعر بأن املدربين يعتبرونني السبب الرئيس ي في هزيمتهم في املباراة التي أقوم بتحكيمها.15ِ

 %36ِ أثناء قيامي بالتحكيم أجد أن التعامل مع املدربين والالعبين يسبب لي املزيد من التوتر.6ِ

30.25ِ

8 

 %31ِ بأنني أكاد احترق كنتيجة لعملي في مجال التحكيم الرياض ي.أشعر 12ِ

26.05ِ

9 

 %29ِ أشعر باإلحباط كنتيجة لعملي في التحكيم الرياض ي.10ِ

24.37ِ

10 

 %27ِ أشعر بأنني قد أصبحت أكثر قسوة مع الناس منذ أن بدأت في العمل. 13ِ

22.69ِ

11 

 %26ِ للتحكيم. أشعر بأنني أعاني من ضغوط انفعالية كنتيجة1ِ

21.85ِ

12 

 %26ِ أشعر بأنني أعامل املدربين والالعبين بطريقة قاسية.3ِ

21.85ِ

12 

 %26ِ يزعجني بأن التحكيم يسبب لي مزيدا من الضغط العصبي.8ِ

21.85ِ

12 

 %21ِ أكاد أشعر بالتعب عندما أستيقظ من النوم صباحا في األيام التي سوف أقوم فيها بالتحكيم.2ِ

17.65ِ

13 

ِ

ِ
ف
ت و ف  ىا"ووا  حوت و  ج ةاو فس بقووة و ل   و"و ف ا ت وتأو مل  بي وة ف  لي و ف ا و واحألفت  و     ويسب ول و    

ى  ص  ووةيا ةو فل     و فقودلىوة وباضو مل  بي وة ف  لي و(و55.46 %  و   ااو ملاىلرو  ةلىوبنسلروت  ارو     و و

ةخ  روتا    و ف   ح و ف  سيروفآلخاا قوتأل واألفى و نىو فقو   وب أل  ومل واصا ووباضو  خبف  وف و ملج او فاا   ا

ِب  سل.و إلنس نيروة   و ف ااضوب إل  ا وفاغيفوف و ملاا قوتأل وا ع ودلىو   وث رو     وتنم وت و س و ف صاب  



 
 

 16 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

 

    2016العدد األول  االحتراق النفسي لدى حكام كرة القدم بطرابلس

ِو( 1990) ةى  قون  ئ و فلح و    ل وتأوع   روى اا  وةآخاة و
ف
بي وو ي وةش   و ف    رودلىوة, عو   روع فرود ص ئي 

 35 : 36 ) )ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   و ف ا  وب   ااو آلخاا و ألص  وف  ألف  وة  نس  كوت و فاا رر.و

ِو( 2005)  أل وا   ودبا  ي و ن و صيرو
ف
(وة و   ألف  واأل  وتا اروت أخا وت و  اوى يعو فاا   اوتأوو يا  و  و ون  

 فضغ طو ف   ارو ايلوت و   وتص ع وتي ا رقوةف و  فرو   و ف    و نىو مل  , روة    ألا  وبيص كوب ف اقوة ف  ىاو

وب  و ايل و مل ثا  و فضغ ط ونتيجر و فسالير و فسا  ي   وةى  او ايل وفألتاو ف   أ وبسستسا  و ف   ق وت  ك  وة  خ  

ِووووووووووووووووووووووووووو1 : 81 ))وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ف تيجرو فاك  وة  نس  كوت و فاالر.وو

و و" وىح  هو ج  وبسيحوةث  ة   ااو فال    وةب او مل ا وت و  ج  وف وباضو  ت  و فما "وواو ي تموب ف ح ي ةشااوبأنشا

و ف  وال فلو     وت  اوبألف و 42.86 % )  ملاىلرو ف  نيروبنسلرو  وة و  ج  و فل نموة فاص ا ةيا ةو فل     و فقودلى

ِو ملل    
ف
و مل   عو    عثرويسب ون    و ف ا    و فص ئلروة فسايألروىج   و ىي   وف  وى صاللوت و ا روب  مر ت وب اووةت 

وت وة    و إلر ف ق و  ج   و يا   وع   ر وى ا    Silvaوتص ع و فضغ طو ف  سيرو1990 ) ) و وة   وة  ودلى  ي وةش   

ِفااا ريي وه و ف ا و ف  ا وة   و   ارو ف  او   ا ع و ف   اوة   جأل عو ف   و ف زتر.وووووة   ألف  و ف    او

   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو( 33 : 12)ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

بأ و   ألف  و ف    او  فروت و إل,  عوو( 1989) وPINES and ARONSONوةة ةنس وت وبس سسوةا   و فقوك 

 فل نموة ف  شاوة فاص اوة  ن ا ل قوةه و  فروىح ثونتيجروفااأل وتأو ف   وة ف     وتا  وف ألف وت ااروةف وت   عو

 32 : 38))وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووىح  هودلىوب اوتج  عو ن ا ل وتض  ع.ووووووووووووو

و" و فال    و, ا  و أل  و ف  ف ر و ملاىلر وف  و" و فاا   ا و ف ح ي  وف  و ألن  وةث  ا وتلير ون  ئ  و   ا و   ووووووووووةبنسلروةشااوبأنشا

و و  , أل  يروو42.02 %  وت    وة  ,  ا و فاا   ا و      و ف  وياس ل وة و  ج و فاا   ا و ف      و فقودلى وةيا ة )

ِة إلب  ع. نىو ف  يعوو س    

2000ِ ) )  ي وي يفوت  اودبا  ي و
ف
ِو ن و  و ون  

ف
فكموا  يعوتأو ف اة و  خ  ,يروو(ودلىوة و  جس وال اوتج  ع 

ِ
ف
ِوة ف  خايروتح ث 

ف
ِت و    ج ب  وأيفو ف   يرو فونألص 

ف
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو                               (                                                                                  22 : 7)ووووووووووووووووووووووووووووت و فار وة فساة .وماوىح ثون   

وبألس   و ف  لي وة    وف و   ى  ا وةشااوبأنشا و" و   ااو فال    و فا باروبس أل  و ملاىلر وف   وت وخ او ي تموب ف ح ي و"

و و ف  يعوة ف   ز وةت صال  و ملس ب روة إلمل  و فك ت وو37.82 %ةبنسلرو  و     و نى وةيا ةو فل     و فقودلىو     )

ي وة مل  بي وبيك  و    وف  قو ي ودى   وب و ف ا ت وتأو ف  لب ف   ني وة فا  ئمو فماو األ و نىو ق وةىص ااو فاالروِة

وةنلوكاأل و( 2005) ي يفودبا  ي و ن و صيرو وفااا   اوةا تس و ف  يعوة ف   ز وودلى ت فاوبألف و ملأل   روى ع عو  خبف 

 ووووووووووووووووووووووو                                    (1 : 79)ووووووووووووووووووووخ  رو   ت واح قون  ئ و,ي  قوبألزع عوف الون سو ف  روةا  او فار و  و  ىلوةت و آلخاا .ووو

ةيا ةوو(و36.13 وةىأ مو فال   و"وةشااوب إل,  عو ف   و   و ن م ئموت وىح ي وتل    و ا ريرو"وف و ملاىلرو  خ تسروبنسلرو

 فل     و فقودلىوة و   و    فرونتيجروفل او  ج  و مل     وت  اوزت و ملل    وة ف     و نىوتجاا  م وةت      وةت و

ا صا و فقوت وىحاك  وف و ملاا قوب ح ثو  فروت و إل,  عو فل نموة ف  شاوة فاص اوة  ن ا ل قو ي و  اوتحأل وتلو

فاا   اوا أليزوبأنلورغحوىك تن قوبألاشىوةنلوخايحوت و  ن  عو فس ب روةف فقوة و فضغحو ملاىلحوب فن  طو و( 2002) 

ِوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو(19 : 56)وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويابفو  لوبضغحو مل  بس  .

ف و مل ي  وة فماوت  ع  و"وةشااوب  ,رو  فيروت و فن  طوة   ي اروةث  او7 ) ة, ا وف و ملاىلرو فس ع رو فال   و   و و

ِ(وىاقو مل  رو نىو فقو   و ف ا  وب  ت    و فص  رو ف  سيروة فل نيروفل   .و33.61 % ي تموب ف ح ي و"وةبنسلرو و



 
 

 17 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

 

    2016العدد األول  االحتراق النفسي لدى حكام كرة القدم بطرابلس

ة ف  شاوف و ف ة   و ف أ يايروةةث  او  خ ل    و ف   األيروة ف  ويس    و نىوو   وب إلر برودلىو إل   عو فل نموة ف    ا

 ي وةش   وع    لودلىوةنلوكاأل وو( 2007) دع   و ملل    وب  ,رو  فيروت و فن  طوة   ي ارقوة  وت وا    و أليفو فاا بمو

ِ(و12:وو11 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ى ااو ف   ا وفااا   او ني ضاوع ,رو   ألف  و ف    اوف ال.وو

ِووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ةف و ساس و فألفىس و فا  واأ موف و ملاىلرو فس بارو فال   و"وةشااوبأ و مل  بي ويا بفةنشاو فسب و فائس  اوف و  األ م وووووووو

(و ي ويا ةو فل     و فقودلىوة و مل  كو فاا   اوتص ف وب ف  زوف وو31.09 %ف و ملل    و فماوة   وب ح يأل  و"وةبنسلرو و

  وف و إلتك ني  و ف زتروفابأوتس   و  ليلو ف   ا اوتأل وا ع ودلىو فضغحو ف    او ملل  ا  وب فاأ وت و ف  يوة  ب  

ِ ايلقوةتح ةفروت لوف ي يعو   و فا اوالجأوإلشا كوآخاا وف وىحأل وتس  فيرون  ئ و إلخ   .و

دلىوة وت وة ل كو فضغحوة  ألف  و مل  كو   و   ىلو نىوىح يقو مل ا وو( 1998)  ي وةش  وتحأل و س و  ة ووووووو

ت و  ن ص    وةةوىح يزو ف  لي قوةةو  س تلوبلاضو فص   و فشخصيروك  نص  ئيروة ف    ى  اروة فاصبيروةةوتا ن ىلو

خاا وبص   وة ثفوتأوباضو مل    و فماوف ويس صأو سأل  قوك و فقوااىلحوبح ةثو غيف  و اليروك ف ا ت وتأو آِل

ِ                                                                                           ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو(20 : 483)ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو س  وت و ملا  عوة  ىج  ونح وىبفااو  خص او ف  ىير.

(وفاال   و"وةث  او ي تموب ف ح ي وة, وة و ف ا ت وتأو ف  لي وة مل  بي وو30.25 %ةت و ملاىلرو ف  ت روبك ناوبنسلرو وووووو

   وف و ىي  و ف ا  و فسايأوة فص يموة ف  واج و ىي   وف وظا و    و  ومل ا وت و ف  ىاو"وةيا  و فقو نىيسب ول و 

ِة, عوة   عو ليف وت و  جأل  يفوىياعوث  ب م وةبس  م و  , أل  ير.و

ِو1998 ) ) ةاةةا وة ئةةة و بةةة ع ودبةةا  ي ووووووو
ف
 نةةلواةةة بأودلةةةىوبةة او مل اةةة وتةةة و  ج ةة وملح ةفةةةرو ف  ةةة اودلةةةىوو ةة  و ف ةةة ىاو اج بيةةة 

  بضةة و فةة  ويا بةةفوبأل  بةةروع بةةأو ةة  وةةوىحةة وا يةةفو ف  بايةةرونحةة و ألةة وة نجةة زوبألاشةةىوة,ةة عو ىةة   و ف رةةأو ف   ةة اوة فلةة نمو

ِىلو ف  سيرقو أل وةنلو وى , وت اروف و أل وب ة وة, عو   و ف ح ا  .ووو بي و    ,  و ملصا كوىح ي   وةب  اودتك ني

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو(28 : 10)ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وتج او ف ح ي و فاا   ا"وف و ملاىلرو ف   اروةبنسلروت  اروبس أل و ااو فال   و"وةشااوبأنشاوةك عوة ا و  تيجروفاألن وف

26.05ِ %     و 
ف
ة وىأل  ون عوت وةن  عو   ألف  وفل   وو(وةاا و فل     وة و   و فنسلرو مل  ارو ا بفوت ي ضرونسبي 

تس و ف اعوخبف  و فاا   اوة  و نىوت واا  قو ي وةش  وة  ترو  ى ودلىوةنلوى  وبا روظ   و   ألف  و ف    او   ت وا 

و و فاأل ق و   وةتاا ت   و ألالةتا    وتج ا وف  و فص  ئر و ف ح ا   وت  , ر واح ةا وةب ئ   وتاشى وفااأل  واج  وة   ت 

ِوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو(5 : 135)ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووةتح ةفرو س و   و ف ح ا  .

و و  وت و فنسلرو مل  ارو فكايروو25 %ف و ي و ني ضاوةب ك وتل  ظو فنس و مل  اروفاال    و فل  يروةف وىص و مى )

ِ
ف
وى  زفي  و  خيف  وبنسلرووةى  فاو فألف ىس و  خألسر و" و فاا   ا و ف ح ي  وف  وفاألن  وةشااوب إل ل طو  تيجر و" ووووووبك ناو فال   

(قوىاضم و فال   و"وةشااوبأنشاو  وة لحاوة ثفو س  وتأو ف   وت  وة وب ة وف و فاأل و ح  و ا   او"وةبنسلرو24.37 % و

"وف و فتساس و فصليع وفاأل ي  قوة ااوف وو1, 3 , 8ك وت و فال   و"وو21.85 %)قوبيأل و شألف اوف ونسلرو (و22.69 %و 

ِو2 ملاىلرو  خيف و فال   و فماوىحأل و   و ساس و"و
ف
و"وة فماوى يو نىو"وةك عوةشااوب ف ا و   ت وة تي ظوت و ف   و ل   

وةيا ةو فل     و فقودلىو  ني  ضوف و فنس و17.65 %ف و  ا  و فماو   وة   وبضم وب ف ح ي و"وةبنسلروت  ارو و و(

ِفاال    و  خيف ودلىوة و ا رت  و ا ررو ف    وىيا وت و مل  ك و فاا ريرو ف ليف و فماوى صا وت و ف اعوة وي ك وتنم .

 االستنتاجات:

ِ:ف ور او ف   ئ و فماوة  او نم و فلح واأل  و   ن  هو ف  ل 
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  صروف  و ك  و ا و ف   وف و ف  ,رود وظ  ا و   ألف  و ف    اوت , ع وةبنسلروىألف ةلوبي و فضاي روةة  وت و مل 1- 

ِ  ةلى.

(وو66(وف و ساس و مل ي  و  و   ااو ملاىلرو  ةلىوةبا عوى ا    و وو9ا  حوت وت    رو ف   ئ وة و فال    و   و وو2-

55.46ِ % ). ةبنسلرو 

(وة فماوه وف و  سو ىج  و   ألف  و ف    اوفل ك  وىل ة وتا ى وت   تروبك ناوف وو5 - 7 - 11د و ل    و مل ي  و و3- 

ِ ملاىلرو ف  ف روة فا باروة فس ع ر.

ِة, ا وف و ملاىلرو  خيف .17.65 % ) ف و ساس و مل ي  و ي وباغاو و2 ) ك ناوة  ونسلروفاال   و و4- 

ِالتوصيات: 

ِ:ب ن  ون ص اوب ف  ل ف ور اوت وى   ودفيلو فلح وت ون  ئ وقو

ِو1-
ف
ِو ف أ ي و نىود   عو   ك  ود   ع 

ف
ِون سي 

ف
ِت وة, وىأل ينم وت و ي ع و ملل  ا  وب ك و,ي .وةب ني 

ِد  تروعة   ود ش عاروفص  و   ك  وت وة, وىح يقوةىص ااو  نج زو فشخص اوف  وف وت  رو ف ح ي .2- 

 فابةةأوتةة وتا  اةةة  و    ةة وفةةة وت  , ةةرو  ن  ةة ع  وةتسةةة ن ىلوفةة و ةةة  و فارةة ووفةةاة و مل  بسةةةي وة ملسةة  في وة ف  لةةةي قوو3-

ِةى  ا و ف   و ف   وف يصمو  لروك و مل  ك و ف  سيرو فماو  و األفرل.

"و   ألةةةةف  و  ا و ف ةةةةة ةةةة في و ف   اةةةةروتةةةة و ةةةة  ووى  اةةةةروة   ةةةةي  وشخصةةةةس لومل  , ةةةةروكةةةة و مل   ةةةةعقودرةةةة برودلةةةةىو   ألةةةة عو4-

ِ ف    او".

ِ

 -املراجع:

 أوال : املراجع العربية:

   فروع      وأيفووقةفا كو ف   وب  جأل  يفارو فايبيرظ  ا و   ألف  و ف    اوملتس ب مو2005 )  ) دبا  ي و ن و صيروو1-

ِ, تارو إل     ار.ووقكايرو فألفبيرو فاا ريروفال ي قوتن    

ِ ف   ا .وققوع  و ف  او فاابم1 ف صلي   و(وطو-تل عئو ا و ف  سو فاا   او و مل   ي وو( 2003 )ة أل وةتي وب ز وو2-

"وتس  ا  و   ألف  و ف    اوف  وتااماو فألفبيرو  خ  روةتااأل  م وو2004 ) )ة  ترو فلص ا روة ملا ص وب هللو  ج   نروو3-

 (.و2 فا عو ووق2 ملجا ووقابيرو  ج تا  و فاو ىح عتجارووق روة ب وة    م وبلاضو مل غيف  ف وتح ب

  ف   ا .وقع  و ف  او فاابموق1طوق  ألف  و فاا   او-رغ طو ف   ا وو- اقو مل  بسروو( 1997) ة  ترو أل او  ى وو4-

ِ ف     .وقع  و ف  او فاابموقرغحو ف   ا وة إل,  عو  ن ا ل و  ألف  و فاا   اوبي 5-____________ ( 1997 )  

يروكاوق ا  وقو   فروع      وأيفوتن    ع   رو   ت و فضغحو ف    اوة    م وب ىي  و فو( 2001)  فسي وتصص  وو6-

ِ ملجا و ف  ف .وق فألفبيرو فاا ريرو, تارو ا   

ع     وةبح ثوىص    و, تاروتجارووق ن ا فيرو  ك  و ا و ف   و فااك فسأل  و و( 1997) بس  و ا عو   ة وو7-

ِ ملجا و ف  ف .وق ا   

نيرقو ف  يعوف  و فا تاي وف وةز   و فساصرو ف اسصيوة  ألف ىيجي  ظ  ا و   ألف  و ف    اوو( 1999) ,  عو تض  وو8-

ِباسصي .وق ف ج لو ف ت ير, تارووق   فروت ,س يفوأيفوتن    
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وو9- و ف   ق  و ف   وة      كو( 1996)   ةار وةت     و ف   بقو ف    ا وبك وت  ف  وتالروو   ات  و  ب  وة    ل

ِ(.و40قو  عو و(و10تجا و ووقتجارو ا و ف  سوق  ج تاروع   روت   نر

وق ملجارو فااأليروفااا  و إلنس نيرقوبح وف و   اوف  وت  بمو ا و ف   وب اسصي    ألف  و ف و( 2007)  ت  و, باوو10-

ِباسصي .وق, تارو  خاي 

وقروف و   ع وةني م وفألفكو ف ح ي تص ع و فضغ طو فماوا ااضوف  و ك  و  فا كو فاا ريو( 2007) زا عو فصح ا روو11-

ِ فك اا.وق, تارو فك ااوق ملجارو فألفب ار

, تارووقئأو مل ىألاو فااماو ف ةل و ف  نم   ألف  و ف    اوف  وت  بمو ا و ف   وف و   ع وة  و( 2007)  أليفو ا بموو12-

    ع .قو فيفت ك

 فا عو  ةاو ملجا ووق,لو(وتجارو ا  و فألفبيرو فاا رير   ألف  و ف    او فاا   او وة ل بلوة ِ و(2002 ) تاو اي و  و13-

ِ  ةاو, تاروعا ل .

ف  و ك  و ا ووع   روىأثيفو  فرو ف اقوة ف  رو نىوىا يزو  نتل  وة ا رو عو ف ا و( 2003)  ف  ا نموو أل   ل وو فِاو14-

ِ فاا ض.وقس و فألفبيرو فل نيروكايرو فألفبيرقو, تارو ملاق وق   فروت ,س يفوأيفوتن    وق فص ئا و فسا عاي 

وو15- و,أل ا وبلاضو   ج ب  و إل ل طو فسأل  و( 1998)   و ف ا  وت ,س يفوأيفوتن    وق ملاىلصر , تارووق   فر

ِ ف   ا .وق ا   

ع     و ابيروف و ا ووقتااماو ة و    ي ,  و  خ  روتس  ا  و   ألف  و ف    اوف  و( 2003) ب زارو  جأل ل وو16-

ِ(.و1(و فا عو وو2 ملجا و ووق ف  س

   فروت ,س يفووقتص ع و فضغ طو ف  سيروةع ,روش  م و نىو   ك  وت وة, رون ا  وو( 2008) تحأل و ف ة ا وو17-

ِ فاا ض.وقأيفوتن    قو, تارو ملاقو ا ع

ع  و ف  او فاابموقو(و1هو ووق(و3طو ووق ف ي  وة ف   ا وف و فألفبيرو فل نيروة فاا ريرو( 1995) تحأل و لح و س ي وو18-

ِ ف   ا .وقفاصل  روة فن او

ِقو ف   ا . ف ي رو فا تروف  ة و ملص بأوق  سو فاا ريرو ن   او فاا ريي  و( 2003) تحأل وتلوو19-

ِ ف   ا .وقع  و ف   كوفان اقو(و1 ووفااا ريي ت    رو  خ ل    و ف  سيرو1998 ) ) تحأل و س و  ة وو20-

ِ ف   ا .وقع  و ملا   وق فصلارو  ةلىوق ا ون سو مل  كوة ف   ا و فاا   او( 1997) ___________21ِ-

وو22- و  ك  و( 2000) ت  اودبا  ي  و   ألف   وتصاو فاابيرو يك ف ,ير وبجأل   ار و ف    وأيفووق ا  وع          فر

ِ, تارو إل     ار.وق فألفبيرو فاا ريروفال ي يروكاوقتن    

وو23- وةةشا ودبا  ي  وب ه  وف  و( 1999) تصص   و ملل  ز و فضغ طو ف  سير و ا ريا و مل ي وقت  بم وقبح وت وتجار

ِ ف   ا .وق(و6 فا عو و

ِتصا.وق    و فاابموف و   ني و ا و ف   قوتا  و ف   كوفان ا و( 1999) تصص  وك ت وةآخاة وو24-

و  اوو25- و ف و( 2002) ن    وة مل  بسر ا  و ف   ا  وف  و  ةلىوق سو فاا   ا وفان اوو ف  ِ وق فصلار و ف ةفير  فااألير

ِ   ع .ووقة ف  زيأ

تجاروع     ووق فا  روبي وتص ع و فضغ طو فماويا نموتنم و فصالروةت    و ف   وف  م و( 1997) نسيألرو أل  وو26-

   ج تارو   عنير.وق(و24 فاا  و إلنس نيروتجا و و
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دراسة  –االجتماعية والثقافية الناجمة عن استخدام الشباب لألنترنت  اآلثار 

 حالة طالب كلية التربية بالخمس
 

عبداللطيف سعد نافع  – أ  

 كلية التربية الخمس

 قدةة  امل

 ددددد و تدددددول و،ونقلددددد ونوعفوعقدددددلورااتدددددل  نجو ددددد وراقددددد  ور ن ددددد  رلحليثددددد وتددددد و  ت دددددأحدددددلتطورات دددددولرجورات  واو  ددددد و

رالددددنا و،و لب ددددطوأ دددد ر و دددد رور نترنددددطوتدددد وان دددد وأل ددددن ور ل ددددول ،وح ددددتورناشدددد جو دددد   وحق ق دددد وتدددد وعددددنا ور   ددددن 

،و  و را غ ددنج   ددن  ورالر و رك ةددنلو،و  هددلجورا   دكواةن دد ور تت لددنجوالتقددنلفو راتلدنل ور ترر  د وفضاددن انوراور دد 

ر نترنطوت ورنتنزو هن هنو نشنطنتانورا و   و  قلي وولحن بورال و رعت ن  نورا  يروعلى ه و خلوو  و هنزوروأي ةن و

،و وراو ددددددنعدور تلدددددل  ور تنحدددددد و  اددددددنخدددددل نتانولم  دددددد و تدددددتخل  وراشدددددد   و ر دددددتضن وادددددد و ت ددددددض واهددددد  وراشدددددد   و ددددد

 ددددددل ننجو،وتدددددد وملهدددددد جور ورةدددددد ور ا تر ن دددددد و ر ر و رلم نعددددددنجكوراتورصدددددد وفددددددي ورك دددددد أصدددددد لطوأ ادددددد و  دددددد ل واتلق دددددد

و د وراتورصدغيرجو ا و و  ة وركعالمورلحدليتو،ورات راشخ   و   ةنجور لن ت 
م
 وفدي وأحدحناانو،و خلقدطونوعدن

وتد وح ن  دنوأ د ر و.و ور تتخل ي وأنضته و د و هد وأخد ي ،و بي  تتخل  انو  و ه 
م
وأ ن د ن

م
إ ور نترندطوأصد  و دً ن

عددنجو ا ددد ويخ ددظو ددد وي تدد وإلدددىور نترنددطوعلدددىوألاددنو  دددولو   واو  ددنورا ة  ددد و قدددوفددد و دد و  دددولوعل دد و   ددد يو   ن

.واقددددلوغيددددرور نترنددددطور ل  دددد و تدددد ورالالةددددنجور  ت نع دددد  ر ت ددددنه و  ددددوور تدددد و ورك  وعدددد وراقضدددد  وراهنعلدددد وتدددد وراللدددد و  

،وأ وحتددعوعالةتدد و دد وأ دد   و  تت لدد و دد وراخدد   و ضددن   ور ت نع دد وةثيددر و ددور ونلالةدد ور نتددن وفناادد وأ وعالةتدد 

و رنخضدددنمو ةلضددد ور   دددن وفن نترندددطوتددد و لتددد و
م
 ةدددلوأ رورل ضدددندوأعدددلر و تدددتخل  ور نترندددطوف لدددل جوة يدددر و ددد و ن

 .تنف  ين  ورابرر جوراتل   وإل و ننبور    نطكورالنا وإل وتته  و  و   وع ل نجو   

راتددد وقتدددتق لهنوراشددد نفوعبدددرو ن ضددد ورا قدددن وأ وعبدددرو ددد   ور نترندددطوأ وعبدددرورا دددتورال ددد ورلحدددنل و دددووع ددد وراضادددنع نجو

و عدن رجو  قنا دلوغيددروراتد و  يداوعل ادنوراشد نفو  دنويدد ت ور  ن د وعد وط  دكو هدنزوراتلضدنز،واد و لددتور د ت رجو  دتوأ ةدن
م
لر

ل  ولةنفدد و إ واددن وي ددلبوط  لدد و  حلدد وراشدد نفوراتدد وقلًشددهنوفن  تددن وراتددل  وإ رور ددتخل طو لددتورك  رجوفددوعلددى

ورالليددددلو دددد وراللر ددددنجوراتدددد وتشدددديروإلددددىوخ ددددول و دددد   ور نترنددددطوعلددددى.و   ددددن وة دددد و لددددتورك  رجوتدددد ورال دددد ورلحددددنل   ر

،وإ وأ ور دددتخلرموتددد وعقددد وراشددد نفوادددنث خ  لدددتوراو ددد ل وراتددد و  دددتو ادددلهنووعلدددىراشددد نفو خنصددد وأنددد و ويو دددلولةنفددد و

  وراشدد نفوأ ددنمور شد الجور  ت نع دد و راثقن  د و  اددتو  وراوةدطورادد يويقاد د   ور نترنددطوةدلويخلددكورالليدلو دد و

نتاددنو دد وأخ دد و  ل ددفو.و   حلدد وراشدد نفوفخ نع ددهنو  ل  حتددنفو دد  وأ دد   واضتددررجوطو لدد ور نترنددطويةددو وعلددى

ن ددد ورك  رجوراتددد ويتلوى،واددد اتويتدددبوح نيتددد و ددد و لدددتور خدددنط وراتددد و لددد دوفددد و  لن اددد وراتددد    وعلدددي ددد وفددد وراشدددنف

قن نجو نع ورك  و ر لتقلرجو راثو نو  ثل و  ور نضتنحوراثقنت وعلى،و بنا ت والن  تانو إلانوة ن وغيرو لل   و   لهن

  وركنلددددن ور  ت نع دددد و،و ادددد ويخ دددد وف ددددن وأحددددلوأ ويتتددددن زو دددد تيرور نترنددددطوا  دددد وإلددددىو دددد دددد وراددددل  ورا  ب دددد وأ وغير ددددن

 . راثقن   
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ً
 ةشكلة البحث  أوال

 ملهدددد جو
م
و  شاددددنو دددد   ور نترنددددطو  ددددنع وركعددددالمو رناشدددد جورناشددددنلر

م
ات يددددروراتدددد   ورادددد يوحددددل وتدددد و،و اددددتونتدددد بور دددد  لن

تللددددكوراضدددد  وااددددنووح ددددتورز ر و تددددتخل  انو  ددددنوأ روإلددددىو،وخنصدددد ونلددددلوإ و خلددددطوراشدددد   وتدددد ورا  ددددوجو ر قددددن  رالددددنا 

 رلملوسوأ ن هدنوالدل و دنعنجو تد وملد وراد قالجورلحادنل  ور تتننلد و رلحد ر ور  ت دنه ور تتدل وملهد جوتدول ورات يدرو

 رلحلرت و راتورص وول حرلراتقن واش   ور نترنطو رناش جور قن  وت و تت ل نور لل و نوت وراش   ورال   و   و  و

وروةل ل و  وراش نفو خ   وإين  و  وأ ةنجو  رغه وحتعوفنجوراش نفويتر    وعلىراتقن ور  ن  و لقضطوأعلر وغي

ل  و،و  وراشد   ورال   و  د وعن  د وراتورصد و تد د ورالرل دي ور  ت دنمواادنو   ور قن  و أص لطوملن   وتتتله 

 و. ثير و ن ف والش نفور لتور 

ف لليددد ورلخ ددد وونترندددطاال  ددد وعددد ور دددتخلرموراشددد نفورا لدددتوال شدددفوعددد وراتدددنلور  ت نع ددد و راثقن  ددد ورا ن وقتددد ى

،و دد ورا تدد ولهمدد و دد  وراتددنلو  ددلرو  ريددل نوف  ددن  وراترف دد وفتن لدد ور  ةددبوف ددض وخنصدد ف ددض وعن دد و طددالفوال دد و

 واله  فو  ونو  ،ويلمنوراش نفواال تخلرمور ض طواش   ور نترنطوة ات ويقاولانوت ور تخلرمور نترنطراتنعنجور

و ددنو ةدو وننة دد وأ و شددو ر شد الجو
م
  وراتدد و دور هه وأ وةددلو ةددو ور  ضد وراتدده والح ددو وعلدىور للو ددنجو راتد وغنا ددن

)راتدددددنلور  ت نع دددد و راثقن  ددددد ورا ن  دددد وعددددد ور ددددتخلرموطدددددالفوورا لدددددووراتددددنل و  ددددطوصدددد نغ و شدددددةل و دددد رورا لدددددتوعلددددى

 .(نترنطاال رلمن ل وو

 
ً
 أهداف البحث   ثانيا

 .خلرموطالفوال  وراترف  واالنترنطع  و راثقن   ورا ن   وع ور تراتل  وعلىوراتنلور  ت ن .1

 .خلرموطالفوال  وراترف  واالنترنطراتل  وعلىو لرور ت .2

 .نطو  وأ  ور تل رضهنوأ و  نل تانراتل  وعلىور تن جو ركنش  وع لور تخلرموطالفوال  وراترف  واالنتر  .3

 .ال  وراترف  و  و  ه ونت    الفوراتل  وعلىور  رينورات ويقل هنور نترنطوا .4

 
ً
 أهمية البحث  ثالثا

 .و ور ش الجور  ت نع  و راثقن     ن ا و  حل وع    و ه  و  ىو  حل وراش نفورات و ات وف ثيرو و .1

وضددددوعنجوإ و لر ددد وراتددددنلور  ت نع دددد و راثقن  دددد ورا ن  ددد وعدددد ور ددددتخلرموطددددالفوال دددد وراترف ددد واالنترنددددطوتلددددلو دددد ور و .2

 .و تت ل نور لل رلمليل وت و

إاقددددن ورااددددو وعلددددىونلدددد ورالور دددد ور   يدددد وإلددددىورل  ددددن وراشدددد نفوإلددددىو قددددن  ور نترنددددطو راتدددد وةددددلو   دددد ورلمهددددنجوراترفو دددد وو .3

 .راش نفوفن  ت نمواش  وأ ةنجوراض رغوالرو رلمهنجورك    و رالي   

 
ً
 ساؤالت البحث  ترابعا

  نو لرور تخلرموطالفورلمن ل واالنترنطو؟و .1

  نور تن جو ركنش  ورات وقتتخلموراش نفور نترنطو  وأ لهنو؟و .2

  نور ش الجورات ويتل مواهنوطالفورلمن ل وع لور تخلر ه ور نترنطو؟ .3
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ً
 ةفاهيم البحث  خاةسا

                                                                                                                                                                                            العنكبوتية الشبكة .1

ل وا و   وراش ةنجو  و    و للو نجوعن   وع نل وع و ت وع و  و  ةنجورلحن بو وصل و  ونلاهنورا 

ف لاهنوت وأنلن ورالنا ور ختلض وااشة و    و رحل وضخ  و  ق ور للو نجو  و   ق وإلىوور لل  و ت ل 

 . ةنجوتشة و نوقت عو    ور نترنط   ق ونت ع و نعق و يشة و رع ورات ولو  ت وع و   وراش

 ةقاهي االنترنت   .2

 و  د و قهدعو  د وراوحدلرجوراتتنل د ور قهعو  وراقهو و:و راقهو وت وركص ورلخ  وت وأطلقدطوعلدىو د فورادبا و ر قدن 

ر تخ  ددد واتقدددلي وراشدددنيو راقهدددو وتددد و و ددد و  ادددنواتقدددلي وخل ددد ور   دددن وفناشددد   ورال   و  ددد ور نترندددطوف قنفددد و

 و ن يوحتب
م
 .ونتنموأ   و لل وفناتنعنجوغنا ن

 الشباب   .3

راللر د ورالن د و  ت يدذو د  وور   وأيو د وألادو و24إلىو  وو18  وطالفوال  وراترف  ورا ي و ترر حوأع نل  و  و  و

 ر  حل وف لانو  حل ورنتقنا  وإلىورا  وا و  تخ او  انوراش نفو  حل وراتو  
م
 . و را عني و  ةونو وأةثرو لن لر

   الدراسات السابقة 

 اشدددد   وورال يدددد وراشدددد نفور ددددتخلرموراللر دددد وراتدددد وأ   ددددطوحددددو  و( 1997 )والعربةةةة  العةةةةالم انترنةةةةت ةجلةةةةة دراسةةةةة

وتدد ور نترنددطور تن ددنجور ددتخلرمو ل  دد ول تادد  ورال يدد ،ورالددنا وتدد ور نترنددطو  ددتخلرمو سددح  و لر دد و  دد ور نترنددط

و تا    الوأع نل  و  و  نو،  و تتخل و نو   وراش   ،ور تخلرمو لروحو  ور للو نجو  و ير ورال ب ورا للر 

 و )307و (حددورل وراللر دد وع  دد و اننددطورالل  دد و؟
م
وتدد ور شددنلةي ور تددتخل ي وع دد و تو دددوفلدد ونتنعتهددنو  دد  .  شددنلان

و أ نلجوأعلىوةللو   و55وأ ناوةللو   و15وفي وأع نل  و  ر حطوراوةطورا يوت و   ،و )28.9و (حورل وراللر  

 و تو دددوة لدل و ة قدد و100ويقددنلفو ددنويقضد  ورال يدد وأ ور تددتخلموإلددىوراللر د 
 
أيددنمووأةثددرو أ  . ر نترنددطو دد ويو  ددن

 ورك  ود
م
 . رلم ل ورلخ ً و  نواالنترنطور تخلر ن

 و،ر قددن  وراشددل   وإلددىوراشدد نفورل  ددن وإلددىور   يدد ورالور دد وراللر دد وراتدد وأ   ددطوحددو  )  2002 ( الشةةقحا  دراسةةة

وراشدد نفوعلددىوراللر دد وأ   ددطوال قددن  و اقددلوراشدد نفو ددل  وراتدد و را ضتدد  ور  ت نع دد ورالور دد وعلددىوراتلدد  ول اادد

(وو520ورال  د و)وأ د ر وعدل و بلد و قدن  (وو4)وع  د وراللر د ووتد ور قن  وعل و بل ورا  نموت وراشل   ور قن  و   ن ي

 
م
و   لورات ورات   وأ  و،راشل   ور قن  ورل  ن وع ل  وت و لن و  ل واألصلةن وأ  : راللر  ونتنعجوأ  و  و ان و نفن

و  دو وع لور ض  رفو راتو  ،ورات  ل،و، لر  وأ وع  وض دوع لو  و و،ر ل  :   وراشل   ور قن  و لل ورل  ن 

و  ددن   و،ر شددض  وراضادنع  وراق ددورج : ر قددن  و دد و ل  دن و تدد فوراتد وراتدد   وأ دد  . ر ل ددن و،رلحد   وأ دد   ،و شدنا 

 .أنش  ول نض  و  نل  و،ر ش  بنج،وراتلخي 

   اإلطار النظري 

نددددطو دددد وخددددال و راثقن  دددد ورا ن  دددد وعدددد ور ددددتخلرمورا ددددالفواالنتر    لددددكو دددد  وراللر دددد وتدددد و لل دددد وراتددددنلور  ت نع دددد و

راض ع دد وتدد ورلحضددن ووركنتددن   دد  ورك  رلو  ملددنعفوو دد وراومل ض دد و تةددظوعلددىرعت ددنلوأ ورا ت  و،وعلددىر  تددولوراددومل ض 

 . نص وراتن   ور لل   (وض  ولؤ  و  وا  واةن  وعور تت  و ةن  و  ورز ورا تكورا ل و)وعلى
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ً
 االنترنت   أوال

خل ددد ور نترندددطو ددد وتدددول ورال ددد و دددن جوااشدددة وأحدددلوأ ددد ورختررعدددنجوراقددد  ورالشددد   وراتددد وأ دددلجو دددةن ورالددددنا وووو

واًتدتول ،و   حدفورا شد ور ا تر ند وا  والشد   ورال   و  د ونشدة و  دطفثقن  و   وحور  و    دوور  دتخلرمورالدن

ونلدددلويدددوموعلدددىو تدددنحنجو ليددددل وادددن وفدددنك  و
م
.و ر نترندددطو دددالحو  وحددددلي وقتددد   وعل اددددنوعدددنا ور  تدددوفوراق  دددبيو دددن

و خيدددددرو إ وادددددن و ددددد  ن دددددتخلر هنو ننلددددد وا وريدددددنور تدددددتخلمقتددددتخلموالخيدددددروأ والشددددد ،و 
م
 ،وإ وادددددن وخيدددددرر

م
 شددددد و.و خل ددددد وور

تددد وو،و  ددد  دددو  وك ددد و أ دددور   لريدد و  و  دددللولخيدددرو علددد و  ل  ددد ول ددد و  ن لهدددنو  ددد و ع نؤ دددنوغ  دد و  ددد ر نترنددطوخ

 . وعت  و  وأص وعلىو و ور تخلر  ت وةلو ةو و  للواشراوةطونض

واةل تد و (Internetر نترندطوا د و:واضدتويتدر  وال د 
م
 I nterconnected  Net)(ور نتليذيد وراتد وتلتبدروإ غن دن

works وأ ددددنو ددد ورا نح دددد ور صدددد الح  و هددد و ت وعدددد و دددد ورلحور دددًبو     دددد ونلاددددهنو(وأيوراشددد ةنجور تررف دددد و.

ر   ددن ونشدد ةنجوأةبددرو،وو،و لددتوراشدد ةنجواهددنوراقددلل وعلددىةنج دد   وعن  دد و تلدد  وف لاددنو دد   وراشدد فدد ل واتةددو و

ن ددن وعددنا  وو يويادد  ور ددتخلرموخددل نجوراشدد   وعلددى دد رور   ددن و  ددكوف  واددو وضدد دوراترر دد وراددوي فل ددتوقتدد  

 وووو.    والتررفدوفي ورا ت ور ضتوح را  و  ور و.و تتا لوت وأ ن هنوعلى ع و نعق نت

                                                      (285  ص 1998)قاسم ,                                                                                                               

و(و6و)وأةثرو د وورلم ع  و   وإلىورا    و  رج،وف و ت وع و  وترنطواًتطو ت  و    وحن وفو  ا   عل  و ن ن

جور تلل و%و  و ت ودو   وراش ةنجوت وراو ين60،و  ترة ونلووحن وفو  اش  وت و تعوفقندورالنا  اليي و    و

     .وق  ورال  و  وض شانوراوط ورال ي %وا 14%و شانو 26بنوف لوو  أ ل و،وفً  نو لتارك      

                                           (20م   ص1996ةحمد , )                                                                                                             

 تددددتخلموحددددو ورالددددنا وحتددددبوأخدددد وو1,463,632,361 ةددددلوح دددد و  ددددولوتدددد وعددددل و تددددتخل  وراشدددد   وا  لدددد وحددددورل و

.و  ةد وأحدلوراتق  د رجوراتد وأصدلل نور  لدن ورادل ل ووInternet  World Statsر ح دن رجورا دن ل وعد و وةد و

 و.و ل نلو تتخلمو2إلىوو2010ل  ور نترنطو ص وفشاني و،وأ وعل و تتخITUاال  ن جو

 (               ) استخدام االنترنتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
ً
      عامليا

 تعريف شبكة االنترنت    .1

 ددد وإحدددلرورات دددولرجوراتق  ددد ورا بدددررو راتددد و  لدددطوفدددي ورلحن ددد نجوراا ددد و ر   دددن جوو  ددد و ددد   وو ددد   ور نترندددطو)

وعن  دد و دد بدوعددل و دد وراشدد ةنجو رلحور ددًبو
م
ر ختلضدد وركنددوردوتدد ورالددنا ،و اهددنوتتدد  نجو تلددل  ،و هدد وتتدد عورخت ددنلر

،و  ددد ورا نح دد وراتق  ددد وتتددد عو دد   و ر دددل ورا  دددن وة ددنوتتددد عو دد   وط  دددكور للو دددنجوراتدد   وكلادددنو ددد بدوفناشدد   

  دن وتل  دفوأخدد وو،(24  ص2000)السةيد ,  اليدي ور تدتخل ي و  دو  واهد وإ ةنن دد و  دن  ورك ةدنلو را  دنع و ر لضددنجو

ط  دد و ر ةل   ددد وعنا دد وراتددد ع و  اشدد  وتددد وأنلدددن واشدد   ور نترندددطو:و)وف لاددنو ت وعددد و دد وأ  وراشددد ةنجور لل ددد و راو 

 ووووورالنا و       ونلاهنوف ل وفخ وطورا    و راهور فوأ و  وخال وركة نلورا  نع  .و

 و(49ص   1998)السلم , وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 ةراحل تطور شبكة االنترنت    .2

 تدتوروواهنعلد وعلدىة يدر وتد وعدنا ور   دن جو   دن  ور للو دنجورو ول  تان واتهولو    ور نترنطو  تيرو رضحووووووووو

،وفة و نو لو  و   وتسم لهنوأ ولصل نو حتعورا و،و ان واه روراتهولو  ولو تررة واه  ور للو نجو رلحقنعكرالنا 
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،و رادد يوأصدد  و دد و ض  ر دد ورلمليددل و  دد لحو وراق  دد ورالددنا وف  دد   دد وخددل نجوتدد و تددن ور   ددن و راتورصدد و دد و

 ووووووووووووووووووو.ول وفن ت  رلو را يوقت عور نترنطرلمليلو ر تتوش   راةون  ورا  ير و و  اتوفضا و  رورا

 ( 62  ص 2003)سعادة وآخرون ,                                                                                                     

فددلأجوركصددو ورك لددىواشدد   ور نترنددطو  دد وملهددولورلحدد فورا ددنل  وفددي وراو يددنجور تلددل ورك     دد و ر  لددن وراتددو  ت و

و،و ةدددلو  دددولوف دددن
م
 و ددد   ور نترندددطونلدددلوغددد  ول  ددد نوالضادددن و بدددل و ددد ن ورااتدددلحورا دددو يوإ والضدددطوراتدددل نجو دددنفقن

فللر دد و إيتددن و  ددنع واادد ن ور ددت  رل  ور   ددن وفددي وراتددل نجورك     دد وتدد وحنادد ووRandرك     دد و دد ة و ددلهىو

 و(61 ص 2003دة وآخرون ,)سعاووووووووووووووووو.و  وفوف ن و  ة و   ة   وشوفوح فونو   و رنتاطوراللر  وإلىن

،وعددد وط  دددكو   دددً و اناددد وةو  ددد وأ     ددد و وأفلنثادددنورلخنصددد وتددد و تدددن ورادددل ند  دددو ور تهدددطورلحةو ددد ورك     ددد وإلدددى

مونضددد جو زرل ورادددل ندو1962.و تددد وعدددنمو(ARPA)و اناددد و شددد  عنجورا لدددتور تقل ددد و(ور ل   ددد ورخت دددنلروفددددددو)وأ ددد تان

 . و   ًتهنوخل  وأ لر وعت    وفلت ة   و  وان وراهل و رك      و ش  دوإنشن و    و

راتننلددد وادددوزرل ورادددل ندو ددد ور   دددن وو(ARPA)   ددد وعل دددن وركفلدددن ورك     دددو و ددد وخدددال و اناددد ووم1969 تددد وعدددنمو

ف لاددده و ددد وخدددال و ددد   ورخت نل ددد و ددد وأليلددد وحور دددًبو ادددن وراهدددل ورا عًةددد  و ددد و ددد  وراشددد   ويت ثددد وتددد وخل ددد و

  دولجو د  وراشد   وو1971،و تد وعدنمو  دن  ور للو دنجورالتد    وراتد       ورك     د و د وأ د ورا د نعنجورالتد

Arpanet و يلددلولانيدد ونحتددعو صددلطوإلددىوعشدد   و وةدد و دد وف شاددنو ن لدد و نل ددنل و  لهددلو تن و ددا والت  واو  دد،

 و وصد  و ركان ي  د وح دتو دورلح فورا نل  وفي ور لت    ورا  ي و راش ق وفلأجوراش   و قلموخدل نتانوراتلل   د 

و،و انندطو د وفدي وأ دلر و د  وراشد   وإ ةنن د و  دن  ور للو دنجوانكفلدن  لتوراشد   و ن ل و   ة وأفلن وعلىو72

 و(32-22ص م   1998) عبد الوهاب , وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو.وت وأنلن ورا ال و نوفي ورالل ن 

  ةنجوترنطو را يو وورا ومو ت وع و  وا ل وا ورا   وركلض  و أص  وقل  وفن نو  Arpanetاقلون نوف نن جوو

و62مو و دددلطوراشددد   واددد وت  ددد و1974،و تددد وعدددنموهنوحدددو ورالدددنا وتددد و دددة وة  ددد واون ددد را    دددو  و  بوطددد و ددد ونلاددد

 
م
راتد ورةت د جوعلدىورا دورل ورالتد    وو Nil netوت طو د  وراشد   وإلدىو د  تي ورك لدىرنقوم1983،و ت وعنمو وةلن

  ور للو ددنجوفددي وراشدد  تي ورلمليددل وراتدد ورةت دد جوعلددىورا ددورل ور لن دد و مللددطوإ ةنن دد و  ددنو Arpanetو ركخدد ر 

وراتد و دنعلجوعلدىو  د ورالور د  .(235  ص 2000 )السةيد ,.ورور   ن ونللو ادتوفن د ور نترندط،و ع  و   تنح 

 وملهددولو دد   ور نترنددطو رناشددنل نونتدد ع و ددوورناشددنلورلحن ددوفو ز ددن  ور ددتخلر ن  و  خوادد وتدد و  ددن ي ورلح ددن وان دد

،ور ت ول و خنص وركة نلورا  نع  ،و أ رو و  وا و  ورا ً  ور  ن   واال  ن جو ملهولوراش ةنجورالن  و ر لل  

وات ددن  ور للو 
م
،و ة ددنوأ روراتو دد وتدد وخددل نجوراهددن فوإلدد وف  ددةناهنور ختلضدد  ددنجو را  ننددنجو لبدددو دد  وراشدد ةنجو لددن

 و(62  ص 2003)سعادة وآخرون,                                          و  وخل  ور نترنطونشة وة يرو.ور تنعل وت و  

لو وادطوإ دهنلو رناشدنو ت وراث نن   نجو  و ةو  وراش   ورالن   واالنترندطوعد وط  دكور   تد وراوط  د ورك     د وراتد 

،وح ددتور ددتل لتانو ددول وأت ددن ورحدتال ورالدد ر والةو دط،و ةددلو  بدطو دد  وراتق  د ور تر دتل ن ور نترنددطوتد ورااتددل  نج

راقددددورجورك     دددد وتدددد و لقدددد ور للو ددددنجورالتدددد    و دددد و ر دددد   و رك ر دددد وفادددد فوراقددددورجورال رة دددد وفلةدددد و نعقدددد و تدددد و

 . وقلت لوعل  وت وراتتنل ورال ا  ،و أص ر  ن وفي و    وراقنلرجورنطوأ ر ركاض  وراثناث وأص  ور نت

 فوائد االنترنت                                                                              .3

   تنشيط التبادل التجاري 
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 د ع ور  دتضن  وو ًتنعلوعلدىشنلة ورلمهنجورلحةو   و،و ا  و ر تن و  و ت وا  وراق ندورلخنصوةلويةو و  رووووو

،و  ورات شددد دوراتتدددنليو ز دددن  ورادددلخ ور ةت دددن يوالدددل  ونو ددد   ور نترندددطوتددد وعدددنا وراتتدددنل  ددد ور  ةنن دددنجوراتددد و قدددل ه

،وة اتور فقن وعلىوةدو ور  ن تد وادلرور نتدن ور للد و قنفد ور نتدن وعلىو    و  نجو تت لنجو لتورال     لو وفنا ض و

رك ددور و،و  ددو  ور للو ددنجوعدد وط  ددكو دد   ور نترنددطوعدد ور ضنة دد و  ت دد وراتتددنل ورالن  دد و  وركعاددن وتدد رالددنا  وفددي وراددل

 و(29م  ص 2003)عمر, ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورلخنل   و  هوا ورااتو ك.و

   نقل التقنية 

،و ت وطد حور  تضتدنلرجو الل  ي   ور  تضن  و  ورا ً  ورات وع  ورات وتتو و    ور نترنطوت وطلبور  اشنلرجوروووو

 دددد قنف وفا نفددددنجو  وع دددد و تو  دددد و دددد ر و ت وعدددد و خت دددد وتدددد وراشدددد   وور ت وعدددد ور تخ  دددد ،و رنتتددددنلور  نفددددنجوعلددددى

،و إ قددن وط  قدد ورا لددتوتدد وراشدد   و ر نادد نموالم ل ددنجوتتددنؤا وراتددنع وأ ويقتدد هو شاددنو ددنويت ددبوعلددىعليددل وقتددت   و

 .وو هوا ونق وراتق   و،و  وراو نع ورات وتلي وعلىتخ   رالل   ور 

   البحث والتعليم 

تلنن وةثيرو  و  ت نجورلمن لنجورال ب د و د ونقدهوة يدروتد ور  ر د و رادل ل نجو را تدبو ةد اتوتلدنن و د وفدد و    دلوووووو

وأ دددنمورالرل دددي والللر دددنجورالل دددنوتددد فلدددن و ر قدددن جورالل  ددد ور  لوبددد  دددنحثي وفنك را دددالفو را
م
أ طدددنلا وو،و  دددنوقشدددة وعنعقدددن

 دددد   ور نترنددددطوال  ت ددددنجورالن دددد وو،وح ددددتو دددده وراددددلخو وعلددددى ددددنجورالة قدددد را  ننددددنجو ر للو و ال ددددنحثي وتدددد ورلح ددددو وعلددددى

إطددالدورا ناددبوعبددرو دد   ور نترنددطوعلددىور ددور ور ل  ضدد وعلددىو ر  ت ددنجورلمن ل دد وأ   دد واددلع ورا شددنطوراتلل  دد و  ددهوا و

 .وووهنلرجوراض  ي و رلخبررجورالل   ر تنلرجوراتلل    ور ختلض و ر  تضن  و شانوت و  و  ور 

 االنترنت   اإلدةان على .4

ر   دددن و ةدددلوعددد  ورا دددنحثي وفددد  وإ  دددن ور نترندددطوقلنددد وأ وونترندددطواضتدددررجوطو لددد ولب دددنويددد  روإلدددىر  دددتخلرمور تدددت  واال وووو

و
م
وفن نترندط،و ةدلو وصدلطوراللر دنجو40ي ض  ور تتخلموأ  وع ن

م
راتد وأ   دطوعد وأتدنلور نترندطوعلدىوو دنع وأ وأةثدرو     دن

   و وعل و تن  واإل  ن وأ  هنو:ووراش نفوإلى

 . ورلخديلوت ور نترنطوأت ن وإغال ر نش ن وفناتض يروراشلووو.1

 . تررجوأطو و  وأ  وراشلولوفنا ضنر تخلرمور نترنطوت ووراشلولوفنلحن  وإلىو .2

صوقتدددا قتو و  ت دددفوركشدددخنونلددد وأ و ةددد وح دددتور نترندددط،ور دددتخلرموتددد ورا غ ددد وتددد وراتددد    وعلدددىوراقدددلل وعدددلمو .3

 و. تت   لنشو  ل  توركص  وف ول و.وملهولوآتنلورض  رفنجونضت  وان لت  وعل   اقن ونتورال  و

 . ر اتذر نجورالنعل  و راومل ض  وإ  ن ور تتخلمواالنترنطوالح ن ور  ت نع   .4

 :االنترنت سلبيات .5     

عليل وت و لن ا و  تد رفوركطضدن ووف  نا بونش  نويت و رات ور نترنطوت و  تةنت و  ثرورات وأخالة  راالوور ورة  .1

 .األخال و   ن   و  ل   و لوة نجوإلىو راش نف

 .  رفتذرزووليلتا  و ن بورحت ن وال ل نجوراتل م .2

اش  ن ورو با وراش نفو ث وع ن  وف  نا بوتل مو رات و  ضن    نو اق   نوالي  نو  نةا وغ    وك ةنلورالعو  .3

 . رالالةنجورا     وراشن  

يا لد و ادتو د ورعت ددن وو  دنورالل  د وغد  وشخ د نتا وتد وغيدروشخ د نجو  ق دهور تدتلنل ورك د ن ور دتخلرم .4

 .را نف  و ر تخلرموركاضن وركخ ن و رلح نةنجورل ةنف
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،ويةدو  ويةدن و ضد وتد ورك هد  وأ نموراش نفوي لن وإ وحح  و تنعب .5
م
وتد و تنعدبوإلدىيد  يووطو لد ،و  دنو اضتدر وتنفتدن

و رلح ةدد ورا  نضد وعد ور  ت دندونتد بو رلمتد والد ،وراتهد وعاددالجوتد وعدنموضدلفو د و،راضقد ي ورال دو و قد رج

 . ر ش  

وف ر جو شن ل ونت بوإ  نن و،  تت ل و،  سمل و، أصلةنع و،أ    وع وراش نفوي ل   ور ت نع  وإ و تنعب .6

  .أصلةن ا وراتورص و  وراش نفويضقلوإ و   ور ت نع  و تنعبوت و   رويات بوالل و نعنجوراش   

 
ً
 وضعية الشباب في الفترة املعاصرة   ثانيا

 تشدنف طوعالةدنجوويلل وعل ن ور  ت ندوأن وال نو قدلمور تت د ورز ر جو   تدنتانو   وعدطوأ دنا بوح دن و دةنن ،و

،و   و ورة ددد و  دددولوأ  ددد ورلح دددن و  ددد ،و رحتدددن وراضددد  و  ددد وإلدددىو تدددر وطو لددد و ددد وراتللددد  واةددد وقتدددتأ ددد ر  و   نعن ددد 

ر  ددددددللورك نتدددددد  و ةاتددددددنفور لددددددنل و راقدددددد  وو رات  ددددددفو لهددددددنو إ واننددددددطو   تددددددنجورك دددددد  و راق رفدددددد و راق  لدددددد و دددددد 

،وة   تددددنجولعًتدددد  وتدددد ورلح ددددن ور  ت نع دددد و ر ةت ددددن ي و رات ن دددد  وتدددد ونع دددد و راقورعددددلوراترفو دددد و رلخلق دددد ر  ت 

،وتت لدنجور لنصد  ور لقدل وراترة ددبر تت لدنجورا تد   وراترة دبو دا وراوملدنعفور ت دل وفةد و د  ورلمورندب،وتد ور 

،و إن دنوأصد لطو تو  دنو   تدنجو تلدل  وتد ور تت د ،و ختلدفولدىو د  ور   تدنجورك ا د و قددل وعا وتللو ق دو 

.و  ددددد وتدددد وأصددددد  و ر ن يددددد و أ ددددلر هنور   دددددو  واهددددنوتدددد ونت هددددنو ةورعدددددل نو أ ددددنا بوع لهدددددنوحتددددبوإ ةنن نتادددددنورا شدددد   

 دددن  و،و و ههدددنو  ت وعددد ،و    تدددنجوراشددد نفوتددد ور تت ددد ور لنصددد ويخاددد وتددد و  شدددتت و إعدددلر  وإلدددىو ددد ت رجو تلدددل  

 و(112م  ص 1999)عبد الدائم , ووووووووووووووووووووووو.و ة  و أ نا بو أ لر و ختلض ،و  ت نةا وت ونل وركح ن 

  ت يدددددذور تت ددددد ور لنصددددد وفتلقدددددلو ةوندددددنجوتقن تددددد ،و   دددددودو ملنعضددددد ور تخ  ددددد وراتددددد و لتدددددن وفن دددددت  رلوإلدددددىو   دددددلو ددددد و

و  و ددد ور ددددل وراتددد ويقاددد انوراضددد  و رخدددد ونددددودو ددد وأندددوردورال ددد ر لقدددل واةددد وور ت ل دددنجوراتلل   ددد 
م
.و  دددد روقلنددد وحت دددن

ولخددومو لتددر ورلح ددن را تددنموراتلل  دد واةدد
م
و وي دد  و دد  ال

م
.و ةددلوأصدد  و دد نفورا ددوموتدد ور تت لددنجور تقل دد و ادد  ر

والح دددددو وعلددددن و دددد ورجوطو لددددد و رخدددد و ددددلرلسول ددددد   اقادددد
م
واقددددننو وراتللددددد  ور ا ر دددد ،و  ددددل ن

م
ىور ددددد  الجو،و  ض دددد ر

 .ملنعفور  غوب وانكع ن ور  ت   راتلل    وراا  ل  والح و وعلىوركع ن و راو 

و
م
و  و ةت وحتعو  وراثن   وعش وعلىوركة وتد وراتل د  ونل دلر

م
وة يرر

م
 راللر  وت وراورة و تل وراشنفويقض  و   ر

 ضددد وصدددحون وفن  ت دددنمورلمدددليوف دددنو ضعددد وةثيدددرو ددد وركع دددن و راوملدددنعفوراتددد وي  عادددنورا  دددنلوتددد و تت لددد ،و راددد ي وي 

 ،و  ل دد و ددنوااددنو دد وةر   تددنجوراتلل   دد و دد و  ددن  
م
و دد  ال

م
،و تدد وراوةددطونضتدد ويدد رو ددو و دد وأ دد وأ وي دد  و ددنفن

،و   دددد لموراشددددنفوحتددددعونلددددلوإ  ددددنمو لر ددددت ونلددددلمونلوتدددد و قلل دددد وعلددددىو ل دددد ور تدددد  ا  ف ضتدددد وة ددددفوقشدددد تورا  دددد

 و.فلوغه و  حل ورا ض ورا لن ورعترر ور تت  وف ضمه ور  ت نه وع ل

وفنا ت  واش نفور تت لنجورات و تل موات يررجو   ل وت و ختلفوأ   وح ن  ور ةت ن ي و
م
    ر ور شةل وتلق لر

 رات ن ددد  و ر  ت نع ددد و  دددن وة دددندوة يدددرو ددد وراشددد نفوقلدددًةو ثددد و ددد  وراوضدددل  ورا ن اددد و   دددنويتللدددكوف تت ددد و

ونللويدوموفدلل نجو تضن  د و   ورات وي  واانور تت  جور تتر تتق  ،ونا ت والتلو  
م
،و نات يررجورات و   أوعل انويو ن

 عدددلمور  دددتق رلورا تددد  ورادددد يوقتدددو ورلح دددن ورات ن دددد  و ر ةت دددن ي و ر  ت نع ددد وتددد و لتدددد وأ  ر ادددنو ددد ورالور دددد و

و  وأف ن انوقلًشو وت وحنا و  جحوفي ورلح ي وإلىونل وأ
م
ن نطورلح دن ور  ت نع د وراتقل ليد ور  ت  ورات و تل وةثيرر

 لن تد وعلدىوراخ  وت ور نق رم،ولغ ور لدن  جوراتد وي د اهنوعدن  وة دنلوراتد وتد و د   و ث  تادنوتد وأ  دن وراشد نفو ر

،و ركخدددد وف  ددددنا بورلح ددددن ور لنصدددد  ور تدددد ت  وتدددد ونلدددد و ورنباددددنوف ن ددددنطورلح ددددن ورا  ب دددد .و   ددددنحبو دددد  ور ددددت  رل تان

 ردوتدد ونلدد وراقدد  ور  ت نع دد و  ض دددتوتدد ونلدد ورالالةددنجور  ت نع دد و نددودو دد وراقلددكورا ضةددد  وراوضددل  وعددن  وصدد
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اللمو ضوحورا ؤ  ور تتق ل  ،و  نويتل وراش نفوت و ضتر ورا   وحنع   وفي ورات تتوفناقلي وأ وركخ وفنلمليلو

 و(166م   ص1981) األحمر,ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو.وتهو ورالورةبوت وةثيرو  و ورن  را يويةو و 

    ر ورك ولو ل وفنا ت  والش نفورا يوي    وفضتر ور  ر ق ورات وتللو  حل وصدل  وتد و ةدو  وشخ د  ور نتدن و

تقل و راتل يددروعشاددنوتددفنعت نل ددنو  حلدد و لددو و دد ورا ضوادد وإلددىورا  ددل،ويلددن  ور  ر قددو وخالاهددنوإملهددنلوشخ دد نتا ور 

،و  لددددليونلدددد و و  اددددنجور لل ددددي و ةددددن  و،و ل دددد و دددد    وراوراددددلي ،و ثدددد ورلخدددد   وعدددد ور دددد او ف ختلددددفورا دددد   

 (31م   ص1999)عبد الدائم , وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونطنجوراش نف  ورات وي ت و وإا ان.ورا ش

 
ً
 الشباب  ةوقف الكبار تجاه ثالثا

ح ددتونتدد تا و  ددورةضه و تددن وراشدد نفوإلددىوة ددنعي وي  دد و قتدد  و لتدد وأ دد ر و  دد ورا  ددنلوتدد ور تت دد ور لنصدد و دد و

 ،ولغ و نوت و  روراتقت  و  وتلتف:لعًت ي 

يت ن دددد عوأ ددددد ر  وعدددد و  دددد  نجوراشددددد نفو ه ددددنواننددددطونوع تادددددن،وفنعت نل ددددنو  دددد  نجوغيدددددروتنفتدددد و تللدددددكو القطةةةةاو األول 

 ا  و  عن و نو   ،و تتتق ورك ولوعلىورا لوورا يوي  ا  ورا  نلو.ف  حل ورنتقن

يضترمور  ت و وإلىو  روراق ندوأ و    نجورك  ن وراتنفق وأ ا و  و    نجورك  دن ورلحنا د ووالقطاو الثان  

،و     واً والعا ور تللر واتق  ورات  يرو ا وعلىوأن ون و  ويتبورات تتوف ت ورات ونضتهن.و   ت   وإلىو نض

 ،و خنصدعد و لدنييروراتدلو ور تلدنل وعل ادنأ ورااتن  وتد وأيوتلدلي وأ وخد   و
م
.و وإ روصدللوع د و د وأصد  و دشا و د ن

و  دددتق رل  و ال تدددنمور  ت دددنه ،و  تا دددولا وفدددنات     ددد   وتددد ونلددد و  ددد  نجوراشددد نفوغيدددرور  او ددد وتاليدددل
م
،و عدددلمور

و  و لن ا و ضه وحن نتا و ل ،و   لتولا وفنا ت و راضتن ه ور ت  ا  و  لراقلل وعلىو 
م
،و رنل نطوركخال وفل 

 .ور  ت نع  ورات وقلًشو وت ومللهنو رات   

 
ً
 التغير االجتماعي وقطاو الشباب  رابعا

ال ل ددنجو دد ورات يددروورات يددرور  ت ددنه و دد  و دد و دد نجور تت دد ور ت ددول،و ر تت دد ورال  دد و راثقن دد وتدد وا   ددنوخاددلط

،و ةد اتوي  د و د روراد ضدو  دو  وأ دور وطنعلد و د و خلد ،و ت ثد وتد ورةاشدن وات ولوزر و  وحدلتانوعور د و رخل د  ر

و،وف ددددول وادددد ر تت دددد ورال  دددد و ر تت ددد وراددددل ل ورات يدددروإلددددىوعور دددد وخنل  دددد و ت ثددد وتدددد ور   ددددن ورلحاددددنليوراور ددد وفددددي 

 و  ع عددددطوراقدددد  وراثقن  دددد وطددددنلو دددد روراتضنعدددد ور  ت ددددنه وراددددلرخل و رلخددددنل ،و تدددد وإتل  هددددنوا   ددددنوتدددد و نل خهددددنو دددد وة دددد 

فدد وملهدد جو لددنا وتقن دد و،وخنصدد وراشدد نفو صدد نلوراتدد و تدد ور قنل ن ددنو   اتاددنوتدد وأ  ددن ورك دد ر ،و  قددلجو راقلي دد 

ونلدددلو،وإ وألادددنواددد  ليدددل وع ددد   
م
ولانع دددن

م
راثقن ددد وراقلي ددد و،و  الحدددتوأ ور تدددن  ور  ت نع ددد وفدددي و ا لدددولو   خددد و ددد ال

و ددد ورات نةادددنجوراثقن  ددد و ر شددد الجور  ت نع ددد وراتددد واددد وقل  هدددنور تت ددد 
م
رال  ددد وتددد وو راثقن ددد ورلمليدددل وخلقدددطونوعدددن

 .ح ن  ور نض  و  وة  

وت ورلمننبور ن يو رات يرور  ت نه وت وا   نويته  
م
و ةو ن

م
وت ورلمننبوراثقنت وغيرور ن يو الد وراتد بوتد    لن

م
و،و ب   ن

،و ن نتدددن وعدددن  و دددنويتق ددد ورات يدددررجور ن يددد ونشدددة وأ ددد دو ددد و ق لددد وإلدددىوةدددننو ورا   لددد ورا شددد   ونضتددد و ادددتوي  ددد 

،و  دد ورك ثلدد وعلددىو وإلددىوت  يددرو ددلوة و ط  قدد و ض يددر رات يددررجوراض   دد و راثقن  دد و  دد  نو لددتورات يددررجوراتدد و ادد   

ور  ت نع ددد وراتددد واددد وتلدددلو ت شددد عوأ و  سدددم و ددد ورا ً دددد و ادددتو دددنونالحتددد و ددد و تدددن  وراتدددلو وأ ورالدددن رجو راتقنا ددددل

 (269, 268  ص  2005التير , )ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور ن ي ورات وقلًةو  انورك  ر .و
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ً
 املشكالت االجتماعية  خاةسا

نق د وح  د وتد وفلريد وراشد نفو وات يدروملد   ورك د  وفنااد  ل و ا د و  وو   وإلدىوراش نفوف     وعالة وأ وي ل 

يتلد وو  دنو ختلضد ونت و  هنجو  وفناخ وط  وا وعالة وي   وأص لوروأخ ر،و ه و  وركفو  و  و ه و ركف ن 

واشدددد نفروأ وت يددددرونلددددلوة دددد و دددد واددددننورويضه ددددو  وة ددددنوقلددددو  روادددد ورك دددد  وأ دددد ر و بق دددد وأفددددوعا وفدددد  وقشددددل   وراشدددد نف

و  خ  دو  ورك د  وعد وإلدىور  دتقال وي  لقو  و بل  رواا ورلخنصو ض ير  واه و أص  ورا ضوا و  حل و  و خ  ور

و ش الجو  لأو  نو   وف شا ،و ض  وة ير و  ن و تو وأص  وأ ونللوراتل  وي ثلو  و  و ا وركفو  وراتل  وع 

 . را   نً  ورك  وإلىو  انويلتن و  ورات ورلح   ور  حل وت و لتو ر ض هن وفنا   وقشل   وح توراش نف

و ق  دددلويقت ددد و  وتددد ورلح دددن وطددد  قه و دددكويلدددن او  وع دددل نوحددد  تا و ق  دددلور  حلددد و ددد  وتددد وراشددد نفو شددد الجو  ددد و

وانخت ددنلو،رلخنصدد ور تددنع وتدد وإفددلر ورادد أيوحددكو دد ورلح  ددن وإلددىويتلددلر نوفدد و قدددورالن دد ورات دد  نجوعلددىوح  ددنتا 

وأ و رال دد وراللر دد و خت ددنلوفنا تدد  ور  دديروحددكو ق  دد و دد وح  ددنلا وإلددىويتلددلر نوفدد وراشخ دد  و رلحن ددنجور لدد  

و شددنع و دد و اددتوعلددىويتر ددبو  ددنو،راورحددل ورك دد  و رخدد وفددي وركخددو و رات  يددذور لن لدد وتدد و ةدد اتوراتض ةدد و.رادد  ر و

ورلمدددوو لدددو  وتددد وراورادددلي وفدددي و تدددت   و خال دددنجو شدددمنلو دددقن وفنك ددد  وادددن وإ روأ دددنو.ركخدددو وفدددي و را  ر  ددد ورلحقدددل

و د رورلمددوو د وعا بدو  وح دتوخنصد وف ددض و  د ناانوعن د وف دض ورك د  وأ د ر و  دد وقلدنن وي دن و وجحد  ورك د روإلدى

و ًتددددده و دددددل  وضدددددنف  و    و ةدددددتا و لتددددد و لهددددد و  قادددددو  وراتدددددو و أصدددددلةن ورا  دددددن و دددددل وإلدددددىورلخدددددننكو  لم دددددو  

  . ةلكو تت  و  و  و رع و خو ولعبوت و  لًشو  و  ا  فوشخ  نتا ورنل ر ه 

%و د و دةن ور تت د ورال  د و د و د وراض د ورال   د وراشدنف و  د و  دنو50 ل ور ح نع نجوراتةنن  وعلىوأ وأةثدرو د و

،و ددد  ت وفضورعدددلوأ اددد و أضددد  وال تت ددد ،وك ور  ددداث نلوتددد و ددد  وراض ددد و  ل و لر ددد و ددد  وراض ددد ور  ت نع ددد  ددد ت وضددد

و،و تقن د ن د وراشد نفوراتد و تتد ونلدوورلمليدلر ت نع  و  د وأ ور تت د ورال  د ويتةدو و د وتقدن تي وتق   ن وحق ق و

،و ةددلويدد  يو دد روإلددىوصدد ردوتقددنت وفددي ورلم لددي ورك دد ورادد يونل دد وآتددنل وتدد وح ن  ددنوة ددنلوراتدد وراتدد و تتدد ونلددووراقددلي 

.و راشد نفو د ول دن ورا دلو  د و أ ا دن ورك دول و و و  ادنجورافدن را و   وفن ت  رل،وخنص وع ل نو ويتق  وصد نلوراتد

 و ددد  وراض ددد ور  ت نع ددد و   ة بادددن،و  ل  ددد و،و بددد اتويتدددبو هددد وط  لددد  راددد ي و دددًتواو وة دددن  ور تت ددد وتددد ور تدددتق

 و دة ورالقدلو.و   ةلورا ثيرو  ور الحتنجورالل   وأ وراش نفورال   وقلنن ورا ثيدرو د ور شد الجوراتد و تخد ش التان

 ،و    ور ش الجو تلد و   دفو د   وراشد نفو  لد ل  ورالدنطض و را ضةد  وأ در  ت نع  را ضت  و  
م
وصدل ن

م
،و لب دنو ر

،و راه  فو  و ل د ور تد  ا  ورك ةنل،و نةليور لر  و رال       بوعلىو اتو  و وعل وة يرو  وراش نفو شاطو

رادددد رجو عددددلمو  رعددددن و ددددلولوو و حددددب ر  ةنا دددد و راتددددل   و ةدددد اتويت ددددفونلدددد وراشدددد نفوفلل دددد وعنا دددد و دددد ور ن يدددد

 و.و ت لبوراتلن  ورلم نه و راتضح  و ت ور ورةفورات و،و  تضحو اتوت ورا حالجورلم نع  ور لل   ،راخ   

 ( 112,113صم   1994)املكتب التنفيذي,                                                                                         

 
ً
 املشكالت الثقافية    سادسا

ورةت دن وعدلموعل ادنو راتد ويتر دبونلدل نو  دنو،ر  ر قد و تدر وتد وراشد نفو شد الجوأ د و د وراهو د وأز د وأ  "   م"    ر 

   قدو  و.ان لدد و ل  دد و  ل  تد و رحترر دد وإزر  و ر حتددنسوفن تدد وا  ورا عنيد وتدد ور ت ثدد ورا نضد ورلحددبوعلددىوراقدلل 

و  ل د و لليدلو  و د و د وعلدىو هد وقتنعلو و تت  وت وفناا ندوراش نفوإحتنسوتلن وراهو  وأز  وأ  "  و  ن "

 واهدد ويتددور  و  ورلح ددن وتد 
م
و  ددو و ا ددن   وراهو دد وأز دد و إو .ر  ت نع دد ور حتددنسوفقدد  ه وعلددىوتل ددشا وأ وي  دد و  صددن
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وح دتو رات نةادنجوفدنا  ومور  حلد وفلري وت و ن  ر كوقشل ور تت  وفتللينجوراو و و  رو عالة وف  ت وراش نف

وأ دددد و ددد و را ددد ردوراللرتدددد  وادددن اتذرمو   دددنو رلم تددد  ورات يدددررجورلمتددددلي وأ ددد رلو ثددد وغن ادددد وةثيدددر وأ ددد رلو تهددد 

وأ وقل  دوروعلدىوراشد نفو تدنعل و  د و ن د و تد  ا  وراترفدو ي وعدن كوعلدىويقد و،وح دتر  ت نه و را  ردور تتق  

حيددرتا وو دد ويخ  ددو  و  ضددوحهنوحتددعورك  رلو لليددلوعلددىو  تددنعل   ويةددو  و  دد و ددوو دد و ددشا وادد و  لدد  و ددو تا 

 و ددشا واددد و   ددد  وتقدددتا وف نضتددده وات  دددووف تددنحو لادددني  وراتددد ور تلل ددد ور تددد وا نجو  ل لددو  
م
 وةو دددن

م
 وةدددن لر

م
و . تدددتقال

 (10م   ص 1983, )غباري وووووووووووووووووووراش نف.ووا عني وراهل ورك   و وو   روننضم وشخ   و و ة   

   الدراسة امليدانية

ر تخلرمور  ه وراوصض وراتلل لد وكند وأةثدرور  دن  و الع د وا   لد و شدةل وو  وعلى  ه ورا لتو:وتلت لو   وراللر

ةددد ورالالوأنلدددن ور وضدددودو  ددد و ددد وراتوصددد وإلدددىو صدددفوان ددد ونؤ   و  ت يرر ددد ،و  دددنوقتدددنعلوعلدددىرا لدددتو أ لر ددد و تتددد

 .ركنلن ورا رف  و ت يررجو لت

،وح دتو د و  د   ور دت نل وال لدتو  لدطو  ن ور ل دكوةد  ر ولم د ورا  نندنج   ل و   ورا  نندنج:و د ورخت دنلور  دت

 ا د وعل و  ورك  ل و راضق رجور تللق وفنا  نننجورك و،ور ت لطور ت نل ور  ت  ن وعلى ف قتان نورا  نننجور  لوب

 . ركنلن ورك ن   وال لت

 إجرا ات املعاينة    

 ويتةو و تت  وراللر  و  وطدالفوراتد  ورا رنلد وف ختلدفوراتخ  دنجوفةل د وراترف د و ةدلوفلد وعدل وإطار العينة:

 .(وطنابو طنا  و339و تت  وراللر  و)

  (و  ورا الفو%20و  ورخت نلوع   وعشورع  ونت   وف ت  و)ونوو العينة. 

  (وو14و)وعي وعلددى(وطناددبو طنا دد وفناتدد  ورا رنلدد و ددوز و68وفلدد وممدد ورال  دد و دد و تت دد وراللر دد و)وحجةةم العينةةة

 .وةت وفةل  وراترف  

   ةجاالت البحث

 . طوراللر  وفةل  وراترف  وفنلخ  ر تن ورلم  رت و:وأ    .1

طالفورات  وراترف  وفة و خ  نتانو ان وعل وع   و  وطالفورات  ورا رنل وال  وور تن ورا ش يو:وأ   طوعلى .2

 (وطنابو طنا  .و339ورا رنل و)

 .مو2016و– 04-و30إل وو2015و– 10و-18و:وت وراضتر ورا     و  ور تن ورا  ن  .3

 عرض وتفسير وتحليل بيانات البحث  

 ةستوى العينة   تحليل البيانات على 

   املتغيرات األولية   
ً
 أوال

 تت  ورا لتوع وط  كو ل   وخ نعهوأ  ر ورال   ورات وأ  يوعل انورا لتو  وطالفوال  وويت وراتل  وعلىوووو

 وأ   د وتد و ل  د و دلرو،و نواتلتورلخ نعهو دراهن  ورات و ت فواانو   ورال   رلخ  و،و ف رزور ال  وو–راترف  و

،و  اددتو دد ور ددتخلرمورا ددالفواالنترنددطون  دد وعدد ركنلددن ورك ن دد  وعدد وراتددنلور  ت نع دد و راثقن  دد ورا و  تير ددنوعلددى

ف دو وورال  د وعلدىخال ورلملر  ورات  رل  و را تبور  و  و ع مورا تنعجور تللق واا و راتد و ت ثد وتد وإ نفدنجوأ د ر و

 رلم  ورلخنصوفنا  نننجورك ا  و  ور  ت  ن وة نوي ت و:وو
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 توزيع أفراد عينة البحث ةن الطالب بحسب النوو   -1.1

(وطددالفوأيوف تدد  و7لوفلدد و) دد  وراللر دد وأ وع  دد ورا لددتو دد ورا ددالفوفلتددبورا ددودوأ وعددل ورادد او و  ددي و دد وخددال 

 ةدد ورك  و  دد و%(و بدد اتوندد روأ و  دد ور نددن ونناددطور 89.7(وطنا دد وأيوف تدد  و)61،وفً  ددنوعددل ور نددن وفلدد و)%(10.3)

را غ د وراشدليل وو،و  د روقلد يوإلدى و  خضاد لتبدرونتد ،و ل ادنوو  د وراد اولوننادطور  ةد وراثدنن و  د وتتلتبرونت  وعنا د 

واتلددل وراتخ  ددنجوااددنو ةددلوقلددو وأح ن
م
وإلددى دد وة دد ورا نا ددنجوتدد و ورصددل وراللر دد واادد  وراةل دد ونتدد ر

م
لغ دد وأ ا ددن وونددن

 رك ولوت و ورصل وف نتا والللر  واا  وراةل  و   رو نويوضح ورلمل  وراتنل و:

 (1-1جدول )

 را ود وز  وأ  ر ورال   وفلتبو

 

 

 

 

 

 

 توزيع أفراد عينة البحث ةن الطالب بحسب الحالة االجتماعية   - 2.1

(وأيوف تددد  و7  دددي و ددد وخدددال و ددد  وراللر ددد وأ و وز ددد وأ ددد ر ورال  ددد وفلتدددبورلحناددد ور  ت نع ددد وادددن وعدددل ورالددد رفو)

علدددىو%(و  ددد وتلتبدددروأ73.3(وأيوف تددد  و)50،و ادددن وعدددل ورانتدددنجو)نتددد  وةل لددد و ددد وع  ددد ورا لدددت و  ثددد و  دددو%(10.3)

 ،و   رو نويوضح ورلمل  وراتنل و:%(16.2(وأيوف ت  و)11ر تذ  نجو)،وت وان وعل ونت  و  ث ورلحنا ور  ت نع  

 (2-1جدول )

  وز  وأ  ر ورال   وفلتبورلحنا ور  ت نع  

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل البيانات عل
ً
 ةستوى األبعاد األساسية للبحث   ىثانيا

قلنددد وراتددنلور  ت نع دد ورا ن  دد وعددد ور ددتخلرمورا ددالفواالنترندددطووةسةةةتوى البعةةد االجتمةةاعي  تحليةةل البيانةةات علةةى -1

   قنسو  رورا للوفن ت يررجوراتنا  و:و

 في حالة استخداةك لالنترنت هل تشعر بالنبذ واالضطهاد ؟  1..1

والر ا وحو وراشلولوفنا 
م
  و  ي و  وخال و   وراللر  ورات و وضحور تتنفنجوأ  ر وع   ورا لتو  ورا الفو  قن

ح ددتوو  د ورا لددتو د ت وتدد ور    د ورك لددى%(و دد وأ دد ر وع20.6 ر ضد هن وتدد وحناد ور ددتخلرمور نترندط،و  ددي وأ ونتد  و)

تدد وحددي وأ و  ددن وأ دد ر و دد وع  دد ورا لددتوف تدد  وونا  دد و ر ضدد هن و دد وة دد وركصددلةن أ ددنفوروفدد ل وألادد وقشددل   وف

 ك % النوو

 %(10.3) 7 ذكر

 %(89.7) 61 أنثى

 %(100) 68 املجموو

 %ك  الحالة االجتماعية

 %(   10.3)  7 أعزب

 %(73.5) 50 ةنسآ

 %( 16.2) 11 ةتزوج

 %(100) 68 املجموو



 
 

المرقبجامعة  –كلية  التربية البدنية   32 

 

دراسة حالة طالب كلية التربية بالخمس –اآلثار االجتماعية والثقافية الناجمة عن استخدام الشباب لالنترنت  2016 العدد األول   

،وت وحي وأ و  ن وأ  ر و ركصلةن و   وتلتبرونت  وة ير %(وأ نفورونللمو لول  وفنا   و ر ض هن و  وة  و57.4)

وقشدل  ننوفنا  د و ر ضد هن و د وة د وركصدلةن و  د وتلتبدرونتد  و22.1  وع   ورا لتوف ت  و)
م
%(وي   وف لا وأح ننن

لددتو%(و دد وأ دد ر وع  دد ورا 16.2نتدد   .وتدد و دد ت وتدد ور    دد وراثنن دد ورال ددنل و ضن  ددنو) دد وة دد ورك دد  (و  اددتوف تدد  و)

،وتددد وحدددي وأ و  دددن ورك ددد  و تلتبدددرو ددد  ورا تددد  وةل لددد وح دددتوأ دددنفوروفددد ل وألاددد وقشدددل   وفنا  ددد و ر ضددد هن و ددد وة ددد 

%(وأ ددنفورونلددلمو ددلول  وفنا  دد و ر ضدد هن و دد وة دد ورك دد  و  دد وتلتبددرونتدد  و41.2أ دد ر و دد وع  دد ورا لددتوف تدد  و)

وقشدل  ننوفنا  د و ر ضد هن و د و%42.6ة ير و،وت وحي وأ و  ن وأ  ر و  وع   ورا لتوف تد  و)
م
(ويد   وفد لا وأح نندن

.وتدددد و دددد ت وتدددد ور    دددد وراثناثدددد ورال ددددنل و ضن  ددددنو) دددد وة دددد وركةددددنلف(و  اددددتوف تدددد  وة دددد ورك دددد  و  دددد وتلتبددددرونتدددد  وعنا دددد 

كةددنلفو تلتبددرو دد  و%(و دد وأ دد ر وع  دد ورا لددتوح ددتوأ ددنفوروفدد ل وألادد وقشددل   وفنا  دد و ر ضدد هن و دد وة دد ور14.8)

%(وأ نفورونللمو لول  وفنا   و ر ض هن و  و54.4ت وحي وأ و  ن وأ  ر و  وع   ورا لتوف ت  و)و وةل ل را ت 

وو%(ويددد   30.9،وتددد وحدددي وأ و  دددن وأ ددد ر و ددد وع  ددد ورا لدددتوف تددد  و)ة ددد ورك ددد  و  ددد وتلتبدددرونتددد  وة يدددر 
م
فددد لا وأح نندددن

تدد و دد ت وتدد ور    دد ورا رنلدد ورال ددنل و ضن  ددنو) دد وو.ة دد ورك دد  و  دد وتلتبددرونتدد  وعنا دد فنا  دد و ر ضدد هن و دد ووقشددل   

%(و د وأ د ر وع  د ورا لدتوح دتوأ دنفوروفد ل وألاد وقشدل   وفنا  د و13.2ة د وأعادن و   د وراتدلل  (و  ادتوف تد  و)

،وتددد وحدددي وأ و  دددن وأ ددد ر و ددد وع  ددد ورا لدددتوراتدددلل  و تلتبدددرو ددد  ورا تددد  وةل لددد  ر ضددد هن و ددد وة ددد وأعادددن و   ددد و

،وتدد و دد وراتددلل  و  دد وتلتبددرونتدد  وة يددر فورونلددلمو ددلول  وفنا  دد و ر ضدد هن و دد وة دد وأعاددن و  %(وأ ددن50ف تدد  و)

وقشددددل  ننوفنا  دددد و ر ضدددد هن و دددد وة دددد و36.8حددددي وأ و  ددددن وأ دددد ر و دددد وع  دددد ورا لددددتوف تدددد  و)
م
%(ويدددد   وفدددد لا وأح ننددددن

ويو دددددلو دددددلولوفنا  ددددد و.و ددددد وخدددددال و ددددد رور  دددددتل رمونتدددددت تجوأنددددد و   ددددد وراتدددددلل  و  ددددد وتلتبدددددرونتددددد  وعنا ددددد أعادددددن و  

صددددلةن وأ و دددد وأعاددددن و   دددد و ر ضدددد هن وع ددددلور ددددتخلرمور نترنددددطو ددددور و دددد وة دددد ورك دددد  وأ و دددد وركةددددنلفوأ و دددد ورك 

 ،و   رو نويوضح ورلمل  وراتنل و:راتلل  

 (1-1جدول )

 توزيع أفراد العينة بحسب ةتغير الشعور بالنبذ واالضطهاد

 

2.1 
ً
 إلي ةشكالت اجتماعية    ولعدة ساعات يؤدي .استخدام االنترنت يوةيا

ح دددددتويددددد   وأ وو  ددددد ورا لدددددتو ددددد ت وتددددد ور    ددددد ورك لدددددى%(و ددددد وأ ددددد ر وع39.7  دددددي و ددددد وخدددددال و ددددد  وراللر ددددد وأ ونتددددد  و)

و الددل و ددنعنجويدد  
م
،وتدد ور ورك دد  و  دد  وتلتبددرونتدد  ونتدد   حددل  وخال ددنجوفددي وأ دد  و يوإلددىر ددتخلرمور نترنددطويو  ددن

حل  وخال نجوفدي ووف  ور تخلرمور نترنطو وي  يوإلى%(وي   و20.6ع   ورا لتوف ت  و)وحي وأ و  ن وأ  ر و  

  ال نعم املؤشرات
ً
 املجموو أحيانا

 %(100)68 %(42.6)29 %(41.2)28 %( 16.2)11 ةن قبل األسرة

 %(100)68 %(30.9)21 %(54.4)37 %(14.8)10 قبل األقاربةن 

 %(100)68 %(22.1)15 %(57.4)39 %(20.6)14 ةن قبل األصدقا 

 %(100)68 %( 36.8)25 %(50)34 %(13.2)9 ةن قبل أعضا  هيئة التدريس
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%(وأ ور ددتخلرمو39.7أ دد ر ورك دد  و  دد ونتدد  ونتدد   و،وةدد اتو  ددن و دد ويدد رو دد وفددي وأ دد ر وع  دد ورا لددتوف تدد  و)

وإلد
م
ويد  يوأح نندن

م
 وراثنن د ورال دنل و ضن  دنور عت دن و.وتد و د ت وتد ور    دحدل  وخال دنجوفدي وأ د ر ورك د  وىر نترنطويو  دن

أ وأةثدروأ د ر ورال  د وةدلوور %(و  وأ  ر وع   ورا لتو   وخال ورا ت واه  ورال نل وند  36.8را يرو  اتوف ت  و)وىعل

وي  يوإل
م
،وت وحي وأ و  ن وأ د ر و  ورال نل و   وتلتبرونت  ونت    نو ة وت و وىي   وف  ور تخلرمور نترنطويو  ن

نتدددد  وورا يددددرو  دددد وتلتبددددر وىر عت ددددن وعلددددوى%(و دددد روفدددد  ور ددددتخلرمور نترنددددطو ويدددد  يوإلدددد32.3 لددددتوف تدددد  و) دددد وع  دددد ورا

%(ويدد   وأ ور ددتخلرمور نترنددطو30.9،وةدد اتو  ددن وأ دد ر و دد وع  دد ورا لددتوف تدد  و)نتدد   و دد وأ دد ر وع  دد ورا لددت

وإلدد
م
وةددلويدد  يوأح ننددن

م
 تجوأ و  ددن و قددنلفوتدد ورا تددبور  و دد و،ونتددترا يددرو  دد وتلتبددرونتدد  ونتدد   وىر عت ددن وعلددوىيو  ددن

وةددلويدد  
م
ر عت ددن وعلددىورا يددرو.وتدد و دد ت وتدد ور    دد ووىإلددويحددو وألر وأ دد ر ورال  دد و دد وح ددتوأ ور ددتخلرمور نترنددطويو  ددن

%(و دد وأ ددد ر وع  دد ورا لدددتو  دد وخدددال و32.3فوتددد ورالالةددنجور  ت نع ددد و  اددتوف تددد  و) فدد راثناثدد ورال ددنل و ضن  دددنو 

ويد  يوإلدور رال نل ون  را ت واه  و
م
تد ورال دنل و  د و دنو دن ووىأ وأةثروأ  ر ورال   وةلوي   وف  ور تخلرمور نترندطويو  دن

و و17.6،وت وحي وأ و  ن وأ  ر و  وع   ورا لتوف ت  و)تلتبرونت  ونت   
م
%(وي   وف  ور دتخلرمور نترندطويو  دن

،وةددد اتو  دددن وأ ددد ر و ددد وع  ددد ورا لدددتولدددت ر وع  ددد ورا  دددنو ةددد وتددد ورال دددنل و  ددد وتلتبدددرونتددد  وةل لددد و ددد وأ دددوىيددد  يوإلددد

وإل50ف ت  و)
م
وةلوي  يوأح ننن

م
ت ورال نل و   وتلتبرونت  وعنا د ،و  د رو نو ن ووى%(وي   وأ ور تخلرمور نترنطويو  ن

  نويوضح ورلمل  وراتنل و:

 (2 -1جدول )

 
ً
 ير التفكك األسرى ولعدة ساعات بحسب ةتغ توزيع أفراد العينة الستخدام االنترنت يوةيا

 

  يال يؤد ييؤد املؤشرات 
ً
 املجموو أحيانا

 %(100)68 %(39.7)27 %(20.6)14 %(39.7)27 حدوث خالفات بين أفراد األسرة

 %(100)68 %(50)34 %(17.6)12 %(32.3)22 ب في العالقات االجتماعيةذبذت

 %(100)68 %(30.9)21 %(32.3)22 %(36.8)25 الغير ىاالعتماد عل

 

 الشعور بالعزلة االجتماعية   ىإل ي. كثرة استخدام االنترنت يؤد3.1

ح دددددتويددددد   وأ وةثدددددر ووى%(و ددددد وأ ددددد ر وع  ددددد ورا لدددددتو ددددد ت وتددددد ور    ددددد ورك لددددد57.3  دددددي و ددددد وخدددددال وراللر ددددد وأ ونتددددد  و)

را لتوف ت  و،وت وحي وأ و  ن وأ  ر و  وع   ولوع ورك   و   وتلتبروأعلىونت  را لوىإلوير تخلرمور نترنطوي  

،وةدد اتو  ددن و دد ويدد رورا لددلوعدد ورك دد  و  دد ونتدد  ونتدد   وى%(ويدد   وفدد  وةثددر ور ددتخلرمور نترنددطو ويدد  يوإلدد5.9)

وإل36.8  وفي وأ  ر وع   ورا لتوف ت  و)
م
.وت و  ت وت ورا للوع ورك   وى%(وأ وةثر ور تخلرمور نترنطوي  يوأح ننن

%(و د وأ د ر وع  د ورا لدتو  د وخدال و41.2راتورصد ور  ت دنه و  ادتوف تد  و)ور     وراثنن  ورال نل و ضن  نورنلدلرم

  ورال دنل و دنو ةد وتد و دوىأ وأةثروأ د ر ورال  د وةدلويد   وفد  وةثدر ور دتخلرمور نترندطويد  يوإلدور را ت واه  ورال نل ون  

ثر ور تخلرمور نترنطو و%(و  روف  وة27.9،وت وحي وأ و  ن وأ  ر و  وع   ورا لتوف ت  و)   وتلتبرونت  وعنا  

،وةد اتو  دن وأ د ر و د وع  د ونتد  ونتد   و د وأ د ر وع  د ورا لدتورنللرموراتورص ور  ت دنه و  د وتلتبدر وىي  يوإل

وإلد30.9را لتوف ت  و)
م
ر  ت دنه و  د وتلتبدروورنلدلرموراتورصد وى%(وي   وأ وةثر ور تخلرمور نترنطوةلوي  يوأح ننن



 
 

المرقبجامعة  –كلية  التربية البدنية   34 

 

دراسة حالة طالب كلية التربية بالخمس –اآلثار االجتماعية والثقافية الناجمة عن استخدام الشباب لالنترنت  2016 العدد األول   

%(و دد و16.1  دد وراثناثدد ورال ددنل و ضن  ددنو قددلر وراتورصدد و دد وركصددلةن و  اددتوف تدد  و).وتدد و دد ت وتدد ور   نتدد  ونتدد   

أ وأةثددروأ دد ر ورال  دد وةددلويدد   وفدد  وةثددر ور ددتخلرمور نترنددطوور أ دد ر وع  دد ورا لددتو  دد وخددال ورا تدد واهدد  ورال ددنل وندد  

%(و47.1ع  دد ورا لددتوف تدد  و)،وتدد وحددي وأ و  ددن وأ دد ر و دد و  ورال ددنل و  دد وتلتبددرونتدد  وةل لدد  ددنو ةدد وتدد و ددوىيدد  يوإلدد

نتد  وعنا د و د وأ دد ر وو قددلر وراتورصد و د وركصدلةن و  د وتلتبدر وإلدىيد   وفد  وع دلوةثدر ور دتخلرمور نترندطو ويد  يو

ر دددتخلرمور نترنددددطوةدددلويدددد  يوو%(ويددد   وأ وةثددددر 36.8ا لدددتوف تدددد  و)،وةدددد اتو  دددن وأ دددد ر و ددد وع  دددد ورع  ددد ورا لدددت

وإل
م
 ،و   رو نويوضح ورلمل  وراتنل و:وةن و   وتلتبرونت  ونت   صل قلر وراتورص و  ورك وىأح ننن

 (3 -1جدول )

 توزيع أفراد العينة لكثرة استخدام االنترنت بحسب ةتغير الشعور بالعزلة االجتماعية

و-قلنددد وراتدددنلوراثقن  ددد ورا ن  ددد وعددد ور دددتخلرموطدددالفوال ددد وراترف ددد ووةسةةةتوى البعةةةد الثقةةةافي   ىتحليةةةل البيانةةةات علةةة -2

 رلخ  واالنترنطو  قنسو  رورا للوفن ت يررجوراتنا  و:

       ىإل ي. استخدام الطالب لالنترنت يؤد 1.2

ح دددددتويددددد   وأ ووى%(و ددددد وأ ددددد ر وع  ددددد ورا لدددددتو ددددد ت وتددددد ور    ددددد ورك لددددد85.3  دددددي و ددددد وخدددددال و ددددد  وراللر ددددد وأ ونتددددد  و)

،وتدد وحددي وأ و  ددن وأ دد ر و دد وع  دد و ددنجورالددنا و  دد وتلتبددرونتدد  وة يددر تقنوىراتلدد  وعلددوىر ددتخلرمور نترنددطويدد  يوإلدد

الددنا و  دد وتلتبددرونتدد  وتقن ددنجوروىراتلدد  وعلددوى%(ويدد   وفدد  وع ددلور ددتخلرمور نترنددطو ويدد  يوإلددو1.5را لدتوف تدد  و)

 
م
وإلد13.2لتوف ت  و)،وة اتو  ن وأ  ر و  وع   ورا ضل ض و لر

م
وى%(وي   وأ ور تخلرمور نترنطوةلويد  يوأح نندن

.وتد و د ت وتد ور    د وراثنن د ورال دنل ورا غ د وتد وراتقل دلو  ادتوف تد  و وتلتبرونتد  وةل لد تقن نجورالنا و  وىراتل  وعل

يدد   وفدد  ور ددتخلرمووأ وأةثددروأ دد ر ورال  دد وةددلور %(و دد وأ دد ر وع  دد ورا لددتو  دد وخددال ورا تدد واهدد  ورال ددنل وندد  54.4)

،وتدد وحددي وأ و  ددن وأ دد ر و دد وع  دد ورا لددتوف تدد  و  ورال ددنل و  دد وتلتبددرونتدد  وعنا دد  ددنو ةدد وتدد و ددوىر نترنددطويدد  يوإلدد

را غ ددد وتددد وراتقل دددلو  ددد وتلتبدددرونتددد  وةل لددد و ددد وأ ددد ر وع  ددد ووإلدددى%(و ددد روفددد  وع دددلور دددتخلرمور نترندددطو ويددد  يو17.7)

وإلدد27.9ا لددتوف تدد  و)را لددتو،وةدد اتو  ددن وأ دد ر و دد وع  دد ور
م
 ددنووى%(ويدد   وأ ور ددتخلرمور نترنددطوةددلويدد  يوأح ننددن

.وتدددد و دددد ت وتدددد ور    دددد وراثناثدددد ورال ددددنل وراتدددد و ضن  ددددنورناشددددنلور فنح دددد و را  رعدددد ولتبددددرونتدددد  وةل لدددد  ددددن وتدددد ورال ددددنل و  دددد وت

وىترندطويد  يورناشدنلوإلد%(و  وأ  ر وع   ورا لتوح دتويد   وأ ور دتخلرمور ن45.6 ر نلال ورلخلق و  اتوف ت  و)

%(و25،وتد وحدي وأ و  دن وأ د ر و د وع  د ورا لدتوف تد  و)لال ورلخلقد و  د وتلتبدروأعلدىونتد  ر فنح  و را  رع و ر ن

(و29.4،وة اتو  ن و  وفي وأ  ر ورال   وف ت  و) نو ة وت ورال نل وراتنفق وىإلويي   وأ ور تخلرمور نترنطو وي  

وإلددوييدد  يد   وأ ور ددتخلرمور نترندطو
م
.وتد و دد ت وتد ور    دد ورا رنلدد وفنح دد و را  رعدد و ر نلدال ورلخلقدد رناشدنلور  وىأح نندن

%(و  وأ  ر وع   ورا لتوح تويد   و26.5را ت و ركحةنموراش ع  و  اتوف ت  و)وىرال نل ورات و ضن  نوورات   وعل

 

 

 

 

 

 

  ال يؤدي يؤدي املؤشرات
ً
  املجموو أحيانا

  %(100)68 %(36.8)25 %(5.9)4 %(57.3)39 البعد عن األسرة

 %(100)68 %(36.8)25 %(47.1)32 %(16.1)11 فقدان التواصل ةع األصدقا 

 %(100)68 %(30.9)21 %(27.9)19 %(41.2)28 االجتماعيانعدام التواصل 
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،وتددد وحدددي وأ و و  ددد وتلتبدددرونتددد  ونتددد   نموراشددد ع راددد ت و ركحةدددوىرات ددد  وعلدددوىفدد  وع دددلور دددتخلرمور نترندددطويددد  يوإلددد

راددد ت ووىرات ددد  وعلدددوى%(ويددد   وفددد  وع دددلور دددتخلرمور نترندددطو ويددد  يوإلددد36.8  دددن وأ ددد ر و ددد وع  ددد ورا لدددتوف تددد  و)

،وةدددد اتو  ددددن وأ دددد ر و دددد وع  دددد ورا لددددتوف تدددد  ورونتدددد  وأعلددددىو دددد وأ دددد ر وع  دددد ورا لددددت ركحةددددنموراشدددد ع  و  دددد وتلتبدددد

وإلدد%(ويدد   وأ وع ددلور ددتخلرمور  36.8)
م
رادد ت و ركحةددنموراشدد ع  و  دد وتلتبددرونتدد  ووىرات دد  وعلددوىنترنددطويدد  يوأح ننددن

راشلولوفن غتررفوو   ورلخن ت ورال نل ورات و ضن  ن.وت و  ت وت ور   ا أيوراتنفكو  وأ  ر وع   ورا لت اتن   و  ور

وى%(و دددد وأ دددد ر وع  دددد ورا لددددتوح ددددتويدددد   وفدددد  وع ددددلور ددددتخلرمور نترنددددطويدددد  يورلددددد17.6عدددد ور تت دددد و  اددددتوف تدددد  و)

%(و45.6تددد وحدددي وأ و  دددن وأ ددد ر و ددد وع  ددد ورا لدددتوف تددد  و)وعددد ور تت ددد و  ددد وتلتبدددرونتددد  وةل لددد راشدددلولوفدددن غتررفو

نتد  وة يدر و د وأ د ر وع  د وولوفدن غتررفوعد ور تت د و  د وتلتبدر راشدلو وإلدىي   وف  وع لور تخلرمور نترنطو وي  يو

و36.8،وةددد اتو  دددن وأ ددد ر و ددد وع  ددد ورا لدددتوف تددد  و)را لدددت
م
وإلدددى%(ويددد   وأ وع دددلور دددتخلرمور نترندددطويددد  يوأح نندددن

نل و  د وراتن  د ورال د.وتد و د ت وتد ور   نتد  ونتد   و د وأ د ر وع  د ورا لدتوراشلولوفن غتررفوع ور تت  و  د وتلتبدر 

%(و ددد وأ ددد ر وع  ددد ورا لدددتوح دددتويددد   وفددد  وع دددلور دددتخلرمو16.2إ دددنع وتقن ددد ورال دددفو  ادددتوف تددد  و)وراتددد و ضن  دددن

،وتددد وحدددي وأ و  دددن وأ ددد ر و ددد وع  ددد ورا لدددتوف تددد  وقن ددد ورال دددفو  ددد وتلتبدددرونتددد  وةل لددد إ دددنع وتوىر نترندددطويددد  يوإلددد

نتد  وة يدر و د وأ د ر وع  د وو د ورال دفو  د وتلتبدر إ دنع وتقنوى%(وي   وف  وع لور تخلرمور نترنطو ويد  يوإلد48.5)

وإلددد35.3،وةددد اتو  دددن وأ ددد ر و ددد وع  ددد ورا لدددتوف تددد  و)را لدددت
م
وى%(ويددد   وأ وع دددلور دددتخلرمور نترندددطويددد  يوأح نندددن

 .و   رو نويوضح ورلمل  وراتنل و:نت  ونت   و  وأ  ر وع   ورا لتوإ نع وتقن  ورال فو   وتلتبر 

 (1 -2جدول رقم )

 اد العينة عند استخدام الطالب لالنترنت بحسب ةتغير ضعف القيم والعادات والتقاليدتوزيع أفر 

 

  ي وي   يي   ر    رج 
م
 ر ت ود أح ننن

 %(100)68 %(13.2)و9 %(1.5)1 %(85.3)و58 تقن نجورالنا وىراتل  وعل

 %(100)68 %(36.8)25 %(45.6)و31 %(17.6)12 راشلولوفن غتررفوع ور تت  

 %(100)68 %(35.3)24 %(48.5)33 %(16.2)11 إ نع وتقن  ورال ف

 %(100)68 %(27.9)19 %(17.7)12 %(54.4)و37 را غ  وت وراتقل ل

 %(100)68 %(36.8)25 %(36.8)25 %(26.4)18 را ت و ركحةنموراش ع  وىرات   وعل

 %(100)68 %(29.4)20 %(25)17 %(45.6)و31 رناشنلورا  رع و ر نلال ورلخلق  

 

 املجاالت واألنشطة التي يستخدم الطالب االنترنت ةن أجلها    2.2.

%(و  وأ  ر ورال   وي   وأ ور نترنطوقتتخلموت ورا لتوع ور للو نجو   و95.9  ي و  وخال و   وراللر  وأ ونت  و)

 نووىأ  ر و  وع   ورا لتوغيرو ور كوعل،وت وحي وأ و  ن ور نترنطوىنت  واألنش  ورات وي نل هنورا الفوعلورةبرووتلتبرو

%(و د وأ د ر ورال  د وقتدتخل و ور نترندطو91.2.وتد و ل ادنوف تد  و)%(و  د وتلتبدروأةد ونتد  4.4ف ت  و) ن وت ورال نل و  اتو

%(و8.8 ددنو ددن وتدد ورال ددنل و  اددتوف تدد  و)وى،وتدد وحددي وأ و  ددن وأ دد ر و دد وع  دد ورا لددتوغيددرو ور ددكوعلدد ددفتدد وراتللدد  و راتثق
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وى(و  وأ  ر ورال   وقتتخل و ور نترنطوت وراتل  وعل85.3.وت و ل انوف ت  و)نت  وةل ل و  وأ  ر وع   ورا لتوتلتبر و   

،وتد وحدي وأ و  دن و د وأ د ر وع  د و دنو ةد وتد ورال دنل ي وىر ور قد وعلدوىركخ دنلو  د روقلتبدرو   د وعلدوىعلو ر طالدركصلةن و

.وتد و ل ادنونتد  وةل لد و د وأ د ر وع  د ورا لدتو%(و  د وتلتبدر 14.7نل ي و  ادتوف تد  و) دنو دن وتد ورال دوىرا لتوغيرو ور كوعلد

،وتد وحدي وأ و  دن وأ د ر و د وع  د ورا لدتوغيدروو ور نترندطوتد ورااتدل  و راتر  د %(و  وأ  ر ورال   وقتتخل 79.4ف ت  و)

 ،و   رو نويوضح ورلمل  وراتنل و:ونت  ونت   و  وأ  ر وع   ورا لتو%(و   وتلتبر 20.6 اتوف ت  و)وى ور كوعل

 (2 -2) جدول رقم

 جلهاالتي يستخدم الطالب االنترنت ةن أاألنشطة لعينة بحسب ةتغير املجاالت و توزيع أفراد ا

 

 ر ت ود غيرو ور ك  ور ك ر    رج

 %(100)68 %(20.6)14 (%79.4)54 رااتل  و راتر   

 %(100)68 %(4.4)3 (%95.6)65 را لتوع ور للو نج

 %(100)68 %(14.7)10 %(85.3)58 ركصلةن وىراتل  وعل

 %(100)68 %(8.8)6 %(91.2)62 راتلل  و راتثق ف

 %(100)68 %(14.7)10 %(85.3)58 ركخ نلوىر طالدوعل

 

 .أهمية استخدام االنترنت ةن وجهة نظرك  3.2

يددد   وأنددد و ددد وخدددال ور دددتخلرمور نترندددطويدددت و%%(و ددد وأ ددد ر ورال  ددد و98.5  دددي و ددد وخدددال و ددد  وراللر ددد وأ ونتددد  و)

 دنو ةد وتدد ورال دنل و  دد ووىر ور قد وعلددوىراللددومور ختلضد و  د و دد ت وتد ور    د ورك لددىو  د روقلتبدرو   دد وعلدوىرلح دو وعلد

 ددنو ددن وتدد ووى،وتدد وحددي وأ و  ددن وأ دد ر و دد وع  دد ورا لددتوغيددرو ور ددكوعلددتدد وأ   دد ور ددتخلرمور نترنددطتلتبددرورةبددرونتدد  و

  ن  وخبررجو  تدنلفور نترندطوثنن  ورال نل وأ.وت و  ت وت ور     ورا%(و   وتلتبرونت  وةل ل 1.5ت  و)  اتوف ورال نل 

 دددنو ةددد وتددد ورال دددنل ،وتددد وحدددي وأ ووىر ور قددد وعلدددوى%(و ددد وأ ددد ر وع  ددد ورا لدددتو  دددنويدددل وعلددد83.8 ددد وأصدددلةنب وف تددد  و)

نتدد  وةل لدد و دد وأ دد ر وو%(و  دد وتلتبددر 16.2 ددنل وف تدد  و) ددنو ةدد وتدد ورالوى  ددن وأ دد ر و دد وع  دد ورا لددتوغيددرو ور ددكوعلدد

(و79.4تقن ددنجورالددنا و دد وخددال ور نترنددطو  اددتوف تدد  و)وى.وتدد و دد ت وتدد ور    دد وراثناثدد ورال ددنل وتل  ددطوعلددع  دد ورا لددت

،وتددد وحدددي وأ و  دددن وأ ددد ر و ددد وع  ددد و دددنو دددن وتددد و ددد  ورال دددنل وىر ور قددد وعلدددوى ددد وأ ددد ر وع  ددد ورا لدددتو  ددد رو   ددد وعلددد

.ونتد  وةل لد و د وأ د ر وع  د ورا لدتو%(و  د وتلتبدر 20.6 نو ن وت و   ورال نل و  اتوف تد  و)وى لتوغيرو ور كوعلرا

%(و د وأ د ر وع  د ورا لدتو  د و77.9ر نترندطو  ادتوف تد  و)وىت و  ت وت ور     ورا رنل ورال نل و تننل وا و ليدلوعلد

،وتد وحددي وأ و  دن وأ دد ر و دنو ةدد وتد و دد  ورال دنل وىةدلو ر قددوروعلدوأ وأةثدروأ د ر ورال  دد ور خدال ورا تد واهدد  ورال دنل وندد  

 و%(و  دد وتلتبددرونتدد  وةل لدد و دد وأ دد ر وع  دد22.1 ددنو ددن وتدد ورال ددنل و  اددتوف تدد  و)وى دد وع  دد ورا لددتوغيددرو ور ددكوعلدد

را لدتو%(و  وأ  ر وع   و72.1.وت و  ت وت ور     ورلخن ت ورال نل وأ ت   و تننل وا و ليلو  اتوف ت  و)را لت

  ورال دددنل و  ددد وتلتبدددرونتددد  و دددنو ةددد وتددد و دددوىأ وأةثدددروأ ددد ر ورال  ددد وةدددلو ر قدددوروعلدددور   ددد وخدددال ورا تددد واهددد  ورال دددنل ونددد  

%(و  د وتلتبدرو27.9 دنو دن وتد ورال دنل و  ادتوف تد  و)وى،وت وحي وأ و  ن وأ  ر و  وع   ورا لتوغيدرو ور دكوعلدعنا  
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 و هد ور    د وراتن  د ورال دنل ور نترندطونت  وةل ل و  وأ  ر وع   ورا لتو.وت و  ت وت 
م
لد و  ادتوف تد  ووفنا تد  و دلر

 ددنو ةدد وتدد ورال ددنل ،وتدد وحددي وأ و  ددن وأ دد ر و دد وع  دد ووىر ور قدد وعلددوى%(و دد وأ دد ر وع  دد ورا لددتو  ددنويددل وعلدد69.1)

.و  دد رو ددنولددتنتدد  وةل لدد و دد وأ دد ر وع  دد ورا و%(و  دد وتلتبددر 30.9 ددنو ةدد وتدد ورال ددنل وف تدد  و)وىرا لددتوغيددرو ور ددكوعلدد

 يوضح ورلمل  وراتنل و:

 (3 -2) جدول 

 توزيع العينة بحسب ةتغير أهمية استخدام االنترنت ةن وجهة نظرك

 

 ر ت ود غيرو ور ك  ور ك ر    رج

 %(100)68 %(1.5)و1 %(98.5)و67 راللومور ختلض وىالح و وعل

 و ه ور نترنط
م
 %(100)68 %(و90.9)21 %(69.1)وو47 ل وفنا ت  و لر

 %(100)68 %(22.1)و15 %(77.9)وو53 ر نترنطوى تننل وا و ليلوعل

 %(100)68 %(27.9)و19 %(72.1)وو49 أ ت   و تننل وا و ليل

 %(100)68 %(20.6)و14 %(79.4)وو54 تقن نجورالنا و  وخال ور نترنطوىتل  طوعل

 %(100)68 %(16.2و)11 %(83.8)وو57   وأصلةنب ور نترنطو  تنلفوأ  ن  وخبررج

 

 املشكالت الناجمة عن استخدام الطالب لالنترنت    .4.2

وىر   دن وعل د و د ت وتد ور    د ورك لدوىإلدوي  ي و  وخال و د  وراللر د وأ ورال دنل وراتد و ضن  دنوةثدر ور دتخلرمور نترندطويد  

 ةد وتد ورال دنل و د وة د و دنووىر ور قد وعلدوىنت  و  نويل وعلوى%(و  وأ  ر وع   ورا لتو   وتلتبروأعل94.1  اتوف ت  و)

%(و  ددد وتلتبدددرونتددد  و5.9 دددنو دددن وتددد ورال دددنل وف تددد  و)وى،وتددد وحدددي وأ و  دددن وأ ددد ر و ددد وع  ددد ورا لدددتوغيدددرو ور دددكوعلدددر  لددوتي 

ر نترنددطو  اددتوف تدد  ووىةل لد و دد وع  دد وأ دد ر ورا لددتو.وتدد و دد ت وتدد ور    دد وراثنن دد ورال ددنل وضددلفورا تدد ونتدد بورلملددوسوعلدد

 نو ة وت و   ووى ورال نل ون روأ وأةثروأ  ر ورال   وةلو ر قوروعلىو  %(و  وأ  ر وع   ورا لتو   وخال ورا ت وإل86.9)

نتد  وةل لد وو%(و   وتلتبدر 13.2 نو ن وت ورال نل وف ت  و)وى،وت وحي وأ و  ن وأ  ر و  وع   ورا لتوغيرو ور كوعلرال نل 

ة وراتل   وراللرت  وا ثر ور دتخلرمور نترندطوواثناث ورال نل و   ون هنواناتنل     ور.وت و  ت وت ور   وع   وأ  ر ورا لت

،وتدد وترنددطويقلد و د وراتل د  وراللرتد  أ وةثدر ور دتخلرمور نوى%(و د وأ د ر وع  د ورا لددتو  دنويدل وعلد79.4  ادتوف تد  و)

و،و  دد رو دددن   و دد وع  دد ورا لدددتتلتبدددرونتدد  ونتدددو%(ويدد   وع ددد و اددتو  دد 20.6حددي وأ و  ددن وأ ددد ر و دد ورال  دد وف تددد  و)

 يوضح ورلمل  وراتنل و:
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 (4 -2جدول )

 توزيع العينة بحسب ةتغير املشكالت الناجمة عن استخدام الطالب لالنترنت

 

 ر ت ود غيرو ور ك  ور ك ر    رج

 %(100)68 %(50)و34 %(50)و34 علمور شنلة وت ور  ن  نجور  ت نع  

 %(100)68 %(44.1)و30 %(و55.9)38  رلمت  وراشلولوفن  هن ورا ضة  

 %(100)68 %(13.2)و9 %(86.8)و59 ر نترنطوىضلفورا ت ونت بورلملوسوعل

 %(100)68 %(5.9)و4 %(94.1)و64 ر   ن وعل  وىةثر ور تخلرمور نترنطوي  يوإل

 %(100)68 %(20.6)و14 %(79.4)و54 ة وراتل   وراللرت  وا ثر ور تخلرمور نترنط

 نتائج الدراسة   

 ةستوى البعد االجتماعي    ىنتائج الدراسة عل  .1

وكلر اددددد وحدددددو وراشدددددلولوفنا  ددددد و ر ضددددد هن وأ و  دددددن و دددددلولوفنا  ددددد و .1-1
م
  دددددي و ددددد وخدددددال وإ نفدددددنجور  لدددددوتي و  قدددددن

و  ادتوف تد  و)
م
%(وةد اتوادوحتونلدلمو  دو و دلولو42.6 ر ض هن وع لور دتخلرمور نترندطو د وة د ورك د  وأح نندن

أعادددن وو%(و  دد وة ددد 54.4ف تددد  و)و  دد وة ددد وركةددنلفو%(57.4ة ددد وركصددلةن و  ادددتوف تددد  و)فنا  دد و ر ضددد هن و دد و

 .%(50    وراتلل  وف ت  و)

وأندد ويدد  يوإلدد .1-2
م
وكلر ادد وحددو ور ددتخلرمور نترنددطويو  ددن

م
حددل  وخال ددنجوفددي ووى  ددي و دد وخددال وإ نفددنجور  لددوتي و  قددن

و  ادددتوف تددد  و)فوتددد ورالالةدددنجور   فددد  وى،و ةدددلويددد  يوإلددد%(39.7أ ددد ر ورك ددد  و  ادددتوف تددد  و)
م
و،%(50ت نع ددد وأح نندددن

و  ادتوف تد  و)علمولضدنوراوروى ةلوي  يوإل
م
و  ادتوعدلمو ل د ور تد  وإلدى،و ةدلويد  يو%(48.5ادلي وأح نندن

م
 ا  وأح نندن

 .%(36.8را يرو  اتوف ت  و)وىر عت ن وعلوى،و ةلوي  يوإل%(41.2ف ت  و)

راشددلولوفنال ادد ور  ت نع دد وح ددتووإلددى  ددي و دد وخددال وإ نفددنجور  لددوتي وحددو وةثددر ور ددتخلرمور نترنددطوأندد ويدد  يو .1-3

،وةدد اتو دشا و دد ورا لدلوعدد ورك د  وى%(وأ وةثدر ور ددتخلرمور نترندطويد  يوإلدد57.3يد روأ د ر وع  دد ورا لدتو نتدد تا و)

%(وأندد و41.2،وةدد اتو  ددن و دد ويدد رو ب تدد  و) قددلر وراتورصدد و دد وركصددلةن وى%(وأندد و ويدد  يوإلدد47.1يدد رو ب تدد  و)

 . ت نه راتورص ور  وىورنللرمي  يوإل

 ةستوى البعد الثقافي  ى. نتائج الدراسة عل2

وكلر ادددد و2-1
م
وىراتلدددد  وعلددددوىيدددد  يوإلددددوأندددد وع ددددلور ددددتخلرمورا ددددالفواالنترنددددط.و  ددددي و دددد وخددددال وإ نفددددنجور  لددددوتي و  قددددن

رةاتدددددنفونلددددد ووى%(وأنددددد ويددددد  يوإلددددد47.1،وةددددد اتو دددددشا و ددددد ويددددد رو ب تددددد  و)%(85.3 دددددنجورالدددددنا و بل دددددطونتددددد تا و)تقن

،وةددد اتوراشددلولوفدددن غتررفوعدد ور تت دد وى%(وأندد و ويددد  يوإلدد45.6،وةددد اتو  ددن و دد ويددد رو ب تدد  و)رالددن رجور ل  دد 

%(وأنددد و54.4،وةددد اتو  دددن و ددد ويددد رو ب تددد  و)إ دددنع وتقن ددد ورال دددفوى%(وأنددد ويددد  يوإلددد48.5  دددن و ددد ويددد رو ب تددد  و)

وإلدددد36.8 و)،وةدددد اتو  ددددن و دددد ويدددد رو ب تدددد را غ دددد وتدددد وراتقل ددددلوىيدددد  يوإلدددد
م
رادددد ت ووىرات دددد  وعلددددوى%(وأندددد و ويدددد  يوأح ننددددن

رناشنلور فنح  و را  رع و ر نلدال ورلخلقد ووى%(وأن وي  يوإل45.6ة اتو  ن و  وي رو ب ت  و)و ركحةنموراش ع  ،

 .و
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وكلر اددد وحدددو ور تدددن جو ركنشددد  وراتددد وقتدددتخلمورا دددالفو2-2
م
ر نترندددطو ددد و.و  دددي و ددد وخدددال وإ نفدددنجور  لدددوتي و  قدددن

%(و95.6أ لهنو،واوحتو  ريلونت  ورا الفورا ي وقتدتخل و ور نترندطوال لدتوعد ور للو دنجوح دتوفل دطونتد تا و)

 %(.و79.4اتر   وح توفل طونت تا و)ونت  والاتل  و روا بل طوأ ن

وكلر ادد وحددو وأ   دد ور ددتخلرمور نترنددطو ددنوادد و دد و2-3
م
 ورعددلوةثيددر وال ددالفو.و  ددي و دد وخددال وإ نفددنجور  لددوتي و  قددن

ةنجوتددد وأنلدددن ورح دددتوقتدددت   ورا دددالفورادددتلل و ددد ور نترندددطو   دددن  ورلخبدددررجو راتتدددنلفو ددد وأصدددلةن ا و  ةدددو  وصدددل

وىرالنا و تل ورا الفوأةثدروتقد وف نضتده و  تننلد واد و ليدلوتد ور تدن جور ختلضد و بل دطونتد  وراد ي ويل دلو وعلد

 %(.98.5ر للو نجو  ور نترنطو)

وكلر ا وحو ور ش الجورا ن   وع ور تخلرمور نترنطو ت ث وت وأ وةثدر و.  ي و2-4
م
  وخال وإ نفنجور  لوتي و  قن

،وةددد اتوضدددلفورا تددد و%(و ددد وأ ددد ر ورال  ددد 94.1نتددد تا و)ور   دددن وعل ددد وح دددتوفل دددطوإلدددىر دددتخلرمور نترندددطويددد  يو

أ  ر ووي%(وحتبولأ79.4ننطونت تا و)%(وة اتويق وراتل   وراللرت  و ا86.8أ  ر ورال   و نت تا و)ويحتبولأ

 .و ر وع   ورا لت%(و  وأ 50،وة اتوعلمور شنلة وت ور  ن  نجور  ت نع  و بل طونت تا و)رال   

 املصادر واملراجع   
 ادر  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاملص 

 و2راق آ ورا    و، ول ور لتوآي و. 

 راجع  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامل 

 .)راقن   ،و  ت  ور نتلو(،و2  ن وفنلم ن يرو،وطو،ور عالمو ر (1975)،وإف ر   وإ نم .1

 .   و،ورالرلور     ورال  نن  و(،و)راقن1و  نور   ن جوت وع  ور للو نج،وط،و   وا(1993)،وحتي وع ن و ةن ي  .2

 .ع لورال   ورالن  و(ور للو نجوت ور  ت نجو راش ةنج،و)را  نم،و  ت  ور لتو،و ق  نج(1998)،وحش طوةن   .3

،و رلو)وركل  ،ور ددددددتخلرمورلحن ددددددوفو ر نترنددددددطوتدددددد و  ددددددن ي وراترف دددددد و راتللدددددد  و(2003)،و ددددددو  وأح ددددددلو ددددددلن  و آخدددددد    .4

 .  وال ش و راتوز  (راش  

 .،وفير ج(،و)  ة و لر نجوراوحل ،ونلوو لتض و  بو  وع ب  (1999)وع لوهللاوع لورالرع ، .5

 و.( و راتوز  ،و)ع ن ،و رلو تل  يوال ش1،ور   ن و ر نترنط،وط(1998)،وع  و و كونشيروعمن   .6

،و)راقن   ،ورال يد و1أ ن ور تتق  و  للينجوة  و ليل،وطو،ور   ن ور عال  و رات    (1995)ع لور ت لو   ي،و .7

 .ال ش و راتوز  (

 ،و رلوة ن وال  نع و را ش (.)راقن   و،  تليلور  ت نجو رك رو،و  و  (1998)،وعل وراتل   .8

 .والتر   (،ور  ت  ورال ب  و،و)وفير ج1      و ني ورا  نغ.وط،وعل ور  ت ند،و(2005)،وأنتون وغلن  .9

 (.،و تل وراه ل  ،و)فير ج17رالل وو،،و    وراش ةنجور نترنط:ونش تانو خل نتان(1996)،و ل لورلم لل  .10

 .ل وراللر نجور  ت نع  ،ور  ن  ،و لت2   ضاوممنزي،ولعني ورا ضوا و  وأ  وراق  ،و .11

،و،ور تن دددددددنجوراتلاددددددد وتددددددد ور تت ددددددد ورال يددددددد ،و)  شدددددددولرجوأان ي  ددددددد وراللر دددددددنجورالل دددددددن(2005)  ددددددد ضاوع ددددددد ورا يدددددددرو،و .12

 .ط رفل (

 .ورلورا تبورالل   وال ش و راتوز  (،و ،و)وراقن   3    ور نترنط،وطوإلى،و ا لتوراشن  و(2000)،و   ضاورات ل .13
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 و،و رلوراضدددددنل  وال شددددددراقددددددن   ،ور نترندددددط،و  ر لدددددد و إعدددددلر وخناددددددلورال ددددد ي،و)و(1998)،ولضددددددنوع دددددلوراو ددددددنفوا  ددددد ض .14

 و.( راتوز  

   الدوريات 

 برريددد وو19))و لل ددد ور ت دددنه و شددد الجوراشددد نفوتددد و تت ددد و ت يدددر((،و تلددد وراض ددد ورال يددد ،ورالدددل ووأح دددلو دددنا وركح ددد . .1

 .م1981

 صدددض  و دد  ((و لر ددد وو13و-8.و))رال ادد ور  ت نع ددد وادددلروع  دد و ددد وأطضدددن ورا    ددو  و ددد و ددد ون  لدد وع دددنسوراشدددولب   .2

ر تلددد ور  ددد   و،واتننلددد ولم ل ددد ورا عنيددد ور تةن لددد ،وراقدددن   أطضدددن ورا    دددو  وف  ت ددد وعددد فور ل دددليوروى   قددد وعلددد

 .م2005،ويوا وو48الللر نجورا ضت  ،ور تللورلخن  وعش و،ورالل و

 ور  ت نع ددد وادددل  و تلددد و زلر ورال ددد و راشددد   و،  و عددد ورك ددد  وتددد و تت ددد و ت يدددرو((،ور  ن ددد .و))ندددلر  تدددبورات ض ددد ي .3

 .ووم1994وأةتوب و15و– 12و، جورال ي رلخل

   الدراسات 

و،و لر  و  لرن  و.ل نا و ن تتيرو.ر قن  وراشل   وإلىرل  ن وراش نفووىرالور  ور   ي وإلو(2002).وخنالو ل لوحتي  .1

 .رك    ،وةت وراللومور  ت نع  وأان ي   وننيفوالللوم

ع  ددددد و ددددد ووى،و لر ددددد و  لرن ددددد وعلدددددر ددددد ر قي وى:ور نترندددددطو آتدددددنل ور  ت نع ددددد وعلدددددو(2006)و.را ددددد   ولإفددددد ر   و دددددل لوع ددددد .2

 ،و ن ل وط  ن.   و18و– 12   و ق وأع نل  وفي و،و قن  ور نترنطوىر تر  ي وعل

 

   ةواقع االنترنت 

و
م
 ر تخلرمور نترنطوعن  ن

http://www.teedoz.com/2010%D8%B9%D8%AF%D8AF(13/03/2011) 
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أشغال الفنية ودورها في تنمية الرؤية الجمالية لدى الطفللأا

 

 شعالة أ .حسين ميالد أبو

 قسم التربية الفنية –كلية التربية  –محاضر بجامعة املرقب  

أ

أاملقدمة :

  منهاا تنلاو ميولات  ،الفترات في تكوين شخصية الفردهم تعتبر فترة الطفولة من أ     
ه
فيهاا ترمام مالماخ شخصامتت مساتومال

 .عدادأي هي مرحلة تكوين  إ ،ارات  الودرات  االمتعدادات لديت رغماتت  عاداتت  ملوكت  تتكون امله

كثياااار مااااان  أكاااادت قااااد  ،عوبماااام  ال ااااان أهاااام املعااااايير البااااح تواااااا   هااااا تح اااار ا  إن االهتلااااال بالطفولااااة املمراااارة تعتباااار مااااا    

 .لى جو اجتلاعيإمكانيات بيئية غنية  إلى حتاج إالدرامات النفسية أهلية مرحلة الطفولة  ن النلو فيها ي

 ملااا الشااه فياات أن التربيااة الفنيااة تلثااز مكانااة متليااية بااين  مااا ز ترليااة الطفااز لساارعة  مااهولة ت  يرهااا ع ااى  جداناات      

فالفن هو التعمير عن الذات  الشخصية  إن ملارمة الطفز للتعمير الفنح  تفاعلت مع الممئة  ، ميولت  ملوكت  أحاممست

 الثوة بالنفس  شعوره بالتفرد عان غياره باز   اوز تبراتات  ت ريز مالمخ شخصمتت  ت كيد ذاتت املحيطة يساعدانت ع ى

تساااعد ع ااى إعااداد الطفااز  أنهااامياار الفنااح حياا  الفنيااة احااد مجاااالت التع اإلشاالا  تعتباار  ،اآلتاارينحااوار بمناات  لااين   إيجاااد

 يسااله بتفرياااره السااالول االبتكاااري  ذلاااه مااان تااال  التفريااار 
ه
 إلاااىنهااا تسااا ى كلاااا أ ،املختلفاااة بالخاماااات الممئااة ليصاامخ مفرااارا

تنليااة قاادرات الطفاااز ع ااى اإلدرال  الرلياااة ال لاليااة بلعناااع املالح ااة  التعاارج ع اااى مااا حولااات ماان ن ااام جلاليااة   جدانياااة 

 بلاا يحوا بم
ه
 إيجابياا

ه
تاو ده برثيار مان الخامااات  أنهااكلاا  ،لات التاوا ن االنفعاالي  الوجادا   مئتات كاذله توجيات مالوكت توجيهاا

 يعتبر الت ريز بالخامات مدتال لتنلية الرلية ال لالية  املهارية  االبتكار  ،بح تساعده ع ى التفرير من تاللهاال  ا د ات

الت ااااريلية البااااح تتاااايخ للطفااااز التعاااارج ع ااااى تماياهااااا  التفرياااار فااااي   ا ماااااليبملسااااتخدمة  ذلااااه ماااان تااااال  تنااااو  الخامااااات ا

 .انياتها  الويال بالمح   التجريبإمك

 لتعدد تله الخامات       
ه
يبر  د ر الفن كلنمت يس ى نحو الر ف عن جلاليات الخامة  كيفية معال تهاا   ا د ات ن را

 . االتوان  التواف   الت اد اإليوا ية ع ى  التعامز معها  ف  معايير جلالية ممن

فلن تال  ا شلا  الفنية يلرن تعويو الرلية المصرية عند الطفز نحو نوعة أمامية ممنية ع ى مالح ة الممئة من 

الفر ة للتعمير   إعطاءدرال الويم ال لالية  ر  ها  يؤ ر فيها  ذله من تال  إحي  يت  ، التفاعز معها  أد اتتامات 

 .     بح تؤكد رلطت بالممئة  تفهلت لهاعن تله االنفعاالت ال

أمشكلة البحث :

  ترلن م كلة هذا
ه
ما يعتود أن العا د من مجا  درامة ا شلا  الفنية يتلثز في ال وانب املعرفية  المح  في أنت كثيرا

ريز ملول  إغفا  ال انب التربوي املتلثز في ت  ،يزميئية  التونيات  أماليب الت ر املهارية املرتمطة بالخامات ال

حي  يحتز مجا  ا شلا   ،صرية ال لالية  امللارمة الفعليةا املجا  من تال  الرلية المالطفز عند التعامز في هذ

بين  يجاب الفنية مكانة متليية بين  ما ز ترلية الطفز لتنلية حوامت  إتاحة الفر ة الكامنة لخل  مجا  للتفاعز اإل 

 .    الطفز  ليئتت ال لالية

أهداف البحث :أ

 .دة  عيهم بالخامات الميئيةأهلية الرلية المصرية  ال لالية في ترلية حوا  أطفالنا  ت  يرها ع ى  يا -1
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 .يتلتع برلية بصرية  جلالية عاليةتل  جيز جديد   -2

  عادةية الخامات الطميعية  الصناعية  إ يادة  عي الطفز ب هل  - 3
ه
 .ت ريلها فنيا

 .تال  امتعانتت بالخامات املختلفةمن  إبداعاتمنخ الطفز الودرة ع ى التفرير  الت مز  املحا لة في إ  اء  – 4

أأهمية البحث :

 .مئة املحيطة بت  املحاف ة عليهاتنلية الودرة لدى الطفز ع ى االنتلاء  حب الم  -1

 .لية المصرية  ال لالية عند الطفزتنلية الر إلواء ال وء ع ى د ر الخامات الميئية في   -2

 .في أعلا  فنية  جلالية  إبداعية امتلال  النفايات  الخامات الطميعية  الصناعية - 3

 .تتلتع بلناها بالخامات املتنوعة ن ا شلا  الفنية تعلز ع ى تنلية الودرة االبتكارية لدى الطفز فهحإ – 4

 . تحديدها  الت  ر  هااطن ال لا  التعرج ع ى مو  – 5

أفرض البحث :

  .يفترض الماح  إمكانية امتلال  النفايات  الخامات في رفع مستوى الرلية المصرية  ال لالية لدى الطفز    

أاملصطلحات :

لطميعية  املصنعة املتوفرة ا شلا  الفنية : هي رلية فنية أ  ابتكار ذات  لتعميرات جلالية قوامها  ياغة الخامات ا

ت  املعلومات له الخبراي ذحي  يوول بالتعمير عن الخامات فيعيد ت ريلها أ  يوول بالتوليف بينها مستخدما ف ،للفرد

 . املهارات املختلفة

 . (1) تؤ ر فيها  يحس بسعادة حين يستلتع  ها اإل سانالرلية ال لالية : يوصد  ها إدرال العالقات البح تهو م اعر 

أمنهجية البحث :

  تتمع الماح  املنهج الو ف   أملوب التحليز في تنا   املوضو  تال  املحا ر التالية :                

 .التربية الفنية   ظيفتها -

 .شلا  الفنيةمفهول ا   -

 .ية ا شلا  الفنية بالنسمة للطفزأهل -

 .املواد املصنعة  مفهومها ال لاليالخامة الطميعية    -

 . عالقتها بالطفزالخامة  -

 .أهلية اإلدرال المصري للطفز -

  .إدرال الويم ال لالية في الطميعة -

أأ
ا
أالتربية الفنية ووظيفتها : - ول

 هو نلو في الرلية  ،نو  مليي عند الفرد من تال  الفنإن التربية الفنية ا طالح يعنح ضلان حد ث نلو من         

 في ترلية الوجدان التربية الفنية تل ، تذ قتالت ري ي  في تليي ال لا  الفنح  اإلبدا الفنية  في 
ه
 هاما

ه
بلعنع أن  ،عب د را
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لطابع ال لالي للممئة املحيطة لللؤ رات ذات ا امتلتاعيةحسامية الفرد تنلو للدرجة البح يستجيب امتجابة انفعالية 

 : (2)فهح توول ع ى ميدانين للدرامة لهلا داللة ملدر  التربية الفنية في مجا  التعليم ،بت

 .درال المصري اإل  – 1

 .  لحياة تجعلت أكثر ارتماط بالممئةتنلية السلول االبتكاري عند الطفز الكت اج قيم جديدة في ا – 2

ك ملوب لتوديم لى الفن درال ال امز للعالم  يلرن الن ر إالتربية الفنية باعتمارها مدتال لل   يلرن الن ر إلى         

) العين الفنية (  ملدتز ينمح الودرة ع ى أدرال  تحليز عنا ر الممئة من تال  ما يطل  عليتا افهذ ،الممئة ككز للطفز

 .(3فالودرة ع ى التعرج  الو ف  التصنيف  املوارنة  التحليز يعتبر املوومات ا مامية للتربية المصرية )

عتها من حي  ال كز  اللون إن الطفز عند تفاعلت مع الخامات يستطيع أن يتعرج عليها  ع ى تصا صها  طمي          

ن يصنفها من حي  ا من تال  املعلومات كلا يستطيع أ يتعرج ع ى الطرق املختلفة لت ريلها  التعامز معه ، الح م

املللس ن يوارن بين الخامات من حي  الصالبة  الليونة  من حي  كلا يستطيع أ ، غيرها .. جلود  تر   أ راقنوعها من 

 ....الخ

أ
ا
 مفهوم الشغال الفنية : - ثانيا

حي  يوول  ،لد ع ى امتلال  الخامات املتوفرةا شلا  الفنية كلجا  عال لها ملاتها املليية كللة ت ريز  هي تعت       

 في يحذج منها أ  ي يف إليها  أ  يوول بالتوليف بينها  أ  ها الفرد بالتعمير من تال  هذه الخامات فيعيد ت ريل
ه
، مستخدما

ن " أن يوو  " اآل  كلا ،ه الخامات بلا يتنامب مع شخصمتتذذله الخبرات  املعلومات  املهارات املختلفة لتطويع ه

نت في حاجة إلى التن يم  لاإلضافة إلى هذا كلت فإ ،عة  درامة ن امها  معرفة أشكالهاالفنان في حاجة إلى ت مز الطمي

 . (4) القات جلالية لم ترن في الحسمانع إلى الر ف عن إيواعات جديدة فيها  االهتداء 

فا شلا  الفنية تعد محور للبدا   اكتساب الخبرات املختلفة بطريوة عللية عند تعاملنا مع مختلف الخامات         

عن طري  ف ،الويم ال لالية البح تهدج إليها يفية امتلاللها  ت كيدالميئية  املستخدمة بفهم   عي بويلة الخامة  ك

البح يوا لها الطفز موا لة عللية  ا شياء هذا املمدأ ي ير إلى أن  ،العلز ا شلا  الفنية يتحو  ممدأ التعلم عن طري 

كلا إنها  ،متها في املواقف املختلفةيت ملار كلا أنت يستطيع أن يفهم مدلوالتها  معانيها فتسهز عل ،باقية في كيان أ ار لها 

درال ما حولت من قيم جلالية موجودة في الممئة فهنال فرق جوهري بين ذ ق تدرب الطفز ع ى الرلية المصرية  إ

فا شلا  الفنية  ،أتيحت لت هذه الفر ة آتر الطفز لم تتيخ لت فر ة التعلم املن م من تال  الرلية  لين طفز 

ياء املللومة البح يعمش في بذ قت  عن طريوها يتكون لديت معيار جلالي في ا ش ميلة البح ترقىالو بالنسمة للطفز هي 

 .  مطها
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أ
ا
 أهمية الشغال الفنية بالنسبة للطفل : - ثالثا

الحويو   الصادق  بلا أن مجا  ا شلا  الفنية يحتوي ع ى العديد من الخامات فانت يساعد الطفز ع ى التفاعز      

 أننت من تال  تله الخامات يستطيع ماليبها الت ريلية  أهليتها حي  أفيتعرج ع ى تصا صها  أ ،مع تله الخامات

لت كلا أنها تتيخ  ،لية تحتوي ع ى ا علا  الخا ة بتيترجم أفكاره  م اعره كلا يستطيع أن يحو  بيئتت إلى بمئة جلا

 كللا  ،مكوناتها أجواءفتنلو قدراتت في التحرم  السيطرة ع ى ا شكا   لنائها  تن يم  ،فر ة للتدريب  اكتساب الخبرات

يتعلم  أنه املادة يستطيع ت ا شلا  الفنية  نت عن طري  هذ لرت من الطفز ا ددنا حاجة إلى أن ندتز في درامت

يرتسب الويم االجتلاعية  أننت يلرن كلا أ ،خبرات ب كز تلوائ  ال افتعا  فيتالتاريخ  الحساب  الللة  العلول  ما ر ال

( عندما 6لوت بوهر) توو  شار  ،(5اشتلالت بل ر   عل ي في ا شلا  مع  مال ت) أ ناءبطرق غير مماشرة في   ا تالقية

  اإل سانيكون 
ه
 مع الخامة فإ إيجابيا

ه
  نت يخ ع لها أ ال

ه
   م يسيطر عليها  م يودل شمئا

ه
 إلى العالم  لد ن هذا جديدا

 فإناملحر مين من الفرص املناممة للعب بالخامة  ا طفا أما  ، ن يتم ال يتسنع للنلو االنفعالي  الخلو الخ و  

ب بالخامة هو حياة الذين ين ئون فيلا بعد  لديهم نوص في الخيا   يكون  لة حا ز بينهم  لين الخبرة فاللع ا طفا 

إننا لو  (7،  توو   ريا عمد الرمو  )تبرتت في العالم الطمي ي  يه لها من تاللها ميرت ف الطفز  ،الطفولة ذاتها

الن اللعب   اط عو ي  جسمح يلرن أن يعبر الطفز فيت عن جليع  ،نياتركنا الطفز يلعب بالخامة  نتج لنا علال ف

 . لخا ةلة يعرس  ها الطفز م اعره الذله يعتبر اللعب تير  مي ،فاعالت النفسية املؤ رة في حياتتالت

 إ     
ه
ا طفا  فنحن عندما  سلخ  بداعية البح تتج ى ب كز  احح لدىللووة اإل  ن مجا  ا شلا  الفنية يفسح مجاال

للطفز ب ن يعبر عن نفست بطريوة فعالة  عندما  سلخ لت ب ن يودر ا شياء البح تحيط بت ح  قدرها  عندما نلرنت من 

ذله  ش عت ع ى أن يستخدل فإننا ب ،اإل سانية الهامة ا   طةة بين جليع  لة عالقات متمادلة  مت ابر أنأن يدرل 

 الواقع أن الممئة املماشرة توفر كز أنوا  ا شياء الحسية البح قد يكون الطفز في  ،ن يصملها بصملة تا ةتبرتت  أ

 . ذله  نها تجدب انتماهت ،إليها لك  يتلرن من ت ريز الخامةحاجة 

أ
ا
أالخامات الطبيعية واملواد املصنعة ومفهومها الجمالي : - رابعا

الخامات  املواد يعتبرا عامالن مثيران ملصلم ا شلا  الفنية  البح يلرن من تاللها أن يستوحي كثير من ا فكار      

 ا شكا   ، فالخامات الطميعية تحتوي ع ى العديد من الخواص ال لاليةلية البح تساعده في ترجلة تصليلتال لا

 المالمتيه  ما  ر  خ ال املواد املصنعة مثز الحرير  الصوج  ،ر..  غيرهااملتنوعة مثز ا  داج  الوواقع  ال لود  المد  

ا يوحح أن  هذ (،8 الخامات  املواد تتنو  فيها م اهر مطحية من مالمس ناعلة أ  ت نة أ   لمة أ  لينة ) ،لهإلى ذ

  ،ليحولها إلى مادة جلاليةة الخال الفنان ي تذ املاد
ه
   إنها قمز أن ت تذ شرال

ه
 يؤكد هذا  ،رن ذات قيلة جلاليةلم ت معبرا

 عالقة ارتماط الخامة بال كز  التعمير .
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 في بناء عللت الفنح خامة فيوصد بت الفرر الت ري ي الذأما املفهول ال لالي لل      
ه
ي يتعامز بت الفنان مع الخامة جلاليا

 
ه
 . ي هر الويم الت ريلية  التعميريةي ري  الت ري ي  التعميري للعلز الذتواف  بين املحتوى الفرلت ال محووا

 لين العنا ر ا ترى للعلز  تودر الويلة ال لالية للخامة في إطار الوحدة الناتجة من التفاعز الع وي بينها       

  ،الفنح
ه
 حي  الخامة في حد ذاتها ال ت كز علال

ه
لى قدرات  موتنيات فنان ممد  تحويلها إلى شكز جلالي  إ  يتطلب فنيا

ا يوحح إن الويم  هذ ،هر أقص ع عطاء ت ري ي  تعميري لهايتفهم إمكانياتها الت ريلية  جلالياتها  طاقاتها التعميرية لي 

 :تال من  الخامة ت هر جلاليات  ،في الفرر الناتج عن تنا   الخامةال لالية لمست في الخامة فوط  لرنها 

أالخواص الحسية والتركيبة للخامة : –أ 

لت  تسهم في  ضوح ت كز الخواص الحسية التركيبية للخامة جلاليات يستند عليها الفنان عند المدء في ت ريز عل       

أي أنها  ، غيرها ..لومة للخامة من لون  مللس  را حة الخواص الحسية هي الخواص املر ية  املل ،فررتت ال لالية

 .املادي لل كز  البح يسهز توديرهاالسلات البح تدرل بالحوا  من تال  الواقع 

أالخامة والتقنية : –ب 

ترتمط التونية الت ريلية بالخواص الحسية  التركيبية للخامة  التونية هي الوميط  الطريوة الت ريلية البح       

له يعد معرفتت بالتونيات الت ريلية الخا ة بكز  لذ ،لت التونيةت فيطوعها لتحوي  أعلايتفاعز  ها الفنان مع تامات

 . رت ف قدرتت الت ريلية  التعميريةتامة بلثابة الودرة البح يسيطر بت عليها  ي

أ
ا
أالخامة وعالقتها بالطفل : - خامسا

بودر حاجتت إليها  حسب نو  نها فهو يتفاعز معها  ي تذ م ،إلى الخامات املودمة لت ن رة  ابتةن الطفز ال ين ر إ     

 كللا امتخدل الطفز الخامات  ، اطت فينلو مستلر يتلير  تتلير لذله ن رتت إلى الخامات هو أ ناء   ،هذه الحاجة

الميئية كللا أدرل أهلية بيئتت  انتمع إليها  نلا حست بالخامات اتسعت  وافتت  تعلوت رليتت  تر ف ما حولت من قيم 

كلا أن تصا ص مراحز النلو تنعرس في كز ما يفعلت الطفز بيده  (،9يم البح مم  لت تر فها )جديدة تختلف عن الو

 
ه
  ،أفكارعن انفعاالتت  ما يد ر بعولت من  معبرا

ه
  فالطفز يعرس كيانت الر ي فررا

ه
   انفعاال

ه
 ع الت حبع نهاية   أعصابا

 كلا إن الخامات تلع ،بتكارية من تال  تفاعلت بالخاماتعلليتت اال 
ه
  ب د را

ه
حي  أنهم  ا طفا في تن يط أفكار  هاما

 أمالله يجب اتتيار الخامات بعناية  أن تكون لذ ،هم با فكار إلنتاج أعلا  ممتررةيحتاجون إلى تله الخامات لتلد

لتعمير نوطة بداية ل فاالتتيار ا مثز للخامة يعتبر  ،م لتساعدهم ع ى الرلية  االبتكارأعينهم بصفة مستلرة داتز فصوله

بع فلكز منها إمكانيات ت ريلية  جلالية مرتمطة  ها  ع ى املرب  أن يعلم الطفز طرق ت ريز الخامات ح ،الفنح للطفز

 تعد الخامة البح يختارها الطفز العامز املساعد في التعمير عن أفكاره كلا يجب أن  ،تلرنت من نجاح   اطت الفنح

 هي :تتصف الخامة املودمة للطفز بعدة عوامز 

 .الو ن لك  يستطيع أن يتعامز معهاتفة الو ن : يجب أن تتليي الخامات البح يختارها الطفز بخفة   -1

 أ ناءالطفز  إعاقةالصالبة  الليونة :  يوصد بصالبة الخامة أن تكون غير قابلة للرسر فود ينتج عن كسرها  -2

 امللارمة كلا تتليي بالليونة لسهولة الت ريز  ها.

 .لها أ  تلييها ب لوانها الثابتة  يوصد بت هو اللون الطمي يلون الخامة :  -3
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أ
ا
أأهمية اإلدراك البصري للطفل : - سادسا

حي  تلثز العين  ر ابطها  ،فا يز لعنا ر الممئة املحيطة بنان اإلدرال المصري يعنح كيفية تلييي  اكت اج جليع التإ

ا  ابع العصبية أع م الوما ز البح يحصز  ها اإل سان ع ى املعلومات من العالم الخارجي باإلضافة إلى أطراج 

  يركو اإلدرال المصري في الممئة الطميعية ع ى : ،املتللسة للخامات  املواد

 يويد  ضوحها  يعيننا  ،لفة  طميعتها الذاتية امللييةختيعين ع ى إبرا  تصا ص الخامات امل الذييعنح النور  ال وء : -

ن ال وء هو ال عا  الذي يرت ف تمايا الخامات  يوحح تفا يلها فلن فإ ، أبعادهاح امها  مسافاتها ع ى رلية أ

 . ف الويم الفنية للخامات الميئيةتال  ال وء تر

هذه العالقات  لعالقات اللونية بجليع أنواعها  لرنن الخامات الميئية الطميعية  املصنوعة مرجع  اتر باإ اللون : -

 عين الفنان ليرت فها  يس لها بالطر  إلىاللونية تحتاج 
ه
 ع ى هذا ا ما  ال يلرن أن ترى  ،يوة املليية البح تجعز منها فنا

  الخامات املوجودة في الممئة مواء طميعية أ   ناعية إال من تال 
ه
 فني عين مدرلة ع ى الرلية تدريما

ه
  ا

ه
 يجعلها تدرل قيلا

  ،ونية  عالقات ا لوان بع ها بمعضل
ه
 فالبد أن يت مز الطفز الطميعة من حولت لمستطيع أن ي ت  منها  ين لها تن يلا

 
ه
  أنحي   ،فنيا

ه
 الطفز  حده د ن الرلية المصرية لتله الخامة ال يستطيع أن  الخامة  حدها ال ترف  أن تخل  فنا

 .الخاماتيتعرج ع ى قيلة هذه 

إن تعلم الطفز من  ،الصالبة  الليونة  املللس ..الخ الومن: هو تله العوامز املتليرة ع ى طميعة الخامات من حي  -

كيفية ال  الخامات يوول ع ى الفهم  االمتمصار لرلية الخامات املطر حة أمامت  التعرج ع ى طميعة كز تامة   ت

 متمصار من تال  طريوتين هلا :  تتم عللية اال  ،التعامز معها  طرق ت ريلها

 ى تصا صها من حي  املللس طريوة ممنية ع ى قيال الطفز بعللية امتر اج للخامات املودمة لت  التعرج ع – 1    

 . الت ع وا ية للتعرج ع ى طميعتهاله بلحاذ قد يوول بعد  .. الح م

 .عرج ع ى الطرق املختلفة لت ريلها إدراكت لها  التطريوة ممنية ع ى كيفية امتخدال الخامات  التوليف بينها  – 2   

فلن  ،رنت من تحديد املعلومات املطلولةبصار تلرن الطفز من الرلية المصرية السليلة  تلإن تدريب حامة اإل       

 تنا    ى قوة املالح ة تال  تن يم املعلومات يستطيع الطفز امتخدال قليز من املدركات املعرفية كلا إنها تساعده ع

 تساعده ع ى تن يم املعلومات المصرية  التدريب ع ى اإلدرال المصري يلرنت من تنلية الودرة ع ى تمويب  ،التفا يز

 لذله يتلرن من  ، غيرها ..حاملعلومات المصرية مثز اتتالج درجات ا لوان  اتتالج ا ح ال  اتتالج مالمس السطو 

 .للة أكثر للتعمير الفنح   يعطيت تنا   معلومات أ مع  يثري تفريره

       
ه
) هرلرت   قد أكد ،ن تت لنت مناهج التربية  أ  طتهامن أهم أهداج تدريس الف  يعتبر تثويف المصر  تدريمت هدفا

 هو  ،التربية الفنية بالتربية المصريةحي  اقترح امتمدا  مصطلح  ) التربية عن طري  الفن (ا املعنع في كتابت ذه (10) ريد(

كلا أكدت ع ى أهلية التخطيط  ،ع ى الرلية التحليلية  الت ملية ع ى أهلية التدريب المصري  كف  (نفس ما أكدتت ) ما

لدافعة للتجريب ي يجب أن يت لن التدريب ع ى الرلية  ع ى الخبرات الت ريلية اذلتنلية الودرات المصرية لألطفا  ال

نية  يدعم  وافتت المصرية  ينمح تبرتت الحسية  فهم للة الت ريز  الرمو  ملا ينمح لدى الطفز الودرة الف ، المح 

 . التليي ال لالي بين عنا ر الممئةتنلية التذ ق    إلىي يودي بال ر رة ذالمصرية  الودرة ع ى تحليلها  نودها  ال
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في المصر  تخدمت فهح تعلز فاإلدرال المصري لألشلا  الفنية يحتوي ع ى رلية شلولية حي  تتركو جليع الحوا       

 الذياملعيار   هذا ، شياء املللومة البح يعمش  مطهامعيار جلالي في ا  ق الطفز  عن طريوها يتكون لديتذع ى رفع 

ال ع ى أما  ال انب النف ي أ  ع ى متانتها فحسب بز ع ى  ،أن يليي قطعة من ا  اث من غيرهانكونت لت يلرنت من 

الت ريلية  التونية املوجودة لالية  تصليم حي ممترر  ما لها من تامات متنوعة  ع ى ا ماليب مودار مالها من  سب ج

 . ها

عتلة  امل مئة إن ا طفا  يرت فون من تال  الرلية المصرية  فات ا شياء الصلمة  اللينة  الساتنة  الماردة  امل      

ه ذال  هفلن ت ،موجودة يجب أن يدتلها في اعتمارهوا   ه الصفات هي حذ،  يعرج أن ه غيرها .. الخطوط  املالمس

لخصا ص  السلات املليية لكز الطفز فيها ع ى املالح ة البح تو ز بت إلى إدرال ا املعلومات الخا ة بكز تامة يعتلد

ه النتا ج ت العامة  ال وهرية  من تم رلط هذ م يوارن تصا ص كز تامة  م تحليز تله الخصا ص  الصفا تامة

 .ي يوول بتذبرمو ها الللوية  الدالة ع ى العلز ال

أ
ا
أإدراك القيم الجمالية في الطبيعة : - سابعا

أ  ال لا   اإلحسا  بت يعتبر  احد من أع ى تصا ص ال ها  العصبح املركوي لل سان  هو ك ي  فة  إدرالإن      

 يوصد بالويم ال لالية إحسا   ،التدريب  امللارمةويرها من تال  اإل سان بتط تا ية عولية أترى البد أن ُيعنع

شياء البح كبر درجة من االرتماط  التكامز في العالقة البح ترلط ا  لالية في الممئة املحيطة  تحوي  أالفرد بال وانب ال 

  ،يدركها في مجا  رليتت
ه
  فهو يلرنت أن يالحظ أن هنال تررارا

ه
ا   حدة هذ ،الواحدبين العنا ر في النو   لألنوا   ت ا ها

 
ه
 . بوية ا نوا   ا شكا   ا لوان عن التنو  البح تجعلت متلييا

االهتلااال باات إن االهتلااال بالتربيااة ال لاليااة لتنليااة اإلدرال المصااري لل لاليااات لاادى الطفااز عامااز هااال  فعااا  يجااب       

ماااات بلاااا فيهاااا مااان قااايم جلالياااة مثاااز فااار   درال الخاد الطفاااز عاااادات فاااحيحة فاااي الرلياااة  إلتعويااا ،مناااد الطفولاااة املمرااارة

لااااه يحواااا  الفا اااادة البااااح يلراااان ذ كااااز  ، غيرهااااا ..ا قل ااااة  الخاااار   لوايااااا   ا ح ااااار  الوواقااااع المحريااااة   جااااذ رها ا شاااا ار

للتجرلااة  التنفيااذ  التطمياا   الصااوز إلتااراج كثياار ماان الواايم ال لاليااة العاليااة الكا نااة فيهااا  البااح ي ااعر الطفااز  إت اااعها

ال لاا   العامش فاي كنفاات  لتاذ ق حدا اة ماانت  ذ التربياة ال لاليااة  "تعناح رعاياة الطفاز منا ،امللارماة باالفرح  االرتيااحأ نااء 

 .(11)لم بهوا في ألفة  ال تنوطع بويم ال لا  في كز مراف  الحياة " ا فراد تل  ظر فت  امتخدامت ك داة عددي لسا ر 

إن الطفااااز فااااي املرحلااااة املمراااارة ماااان علااااره ال يفاااارق بااااين الخامااااات الرتيصااااة  الثلينااااة  ال يفاااارق بااااين النفايااااات املختلفااااة      

الجتلاعيااة ماان تااال   مااع تاادرج العلاار الومنااح للطفااز تختلااف معاااييره ا ،ت الفنااح فوااطيسااتلتع بعللاا أنللخامااات فهااو يريااد 

ريلها إلظهااار الفنيااة بويااادة  عااي الطفااز ب هليااة النفايااات الخامااة  إعااادة ت اا هنااا يماادأ د ر مااادة ا شاالا   ،رليتاات للخامااات

فكللااا تعاماز الطفاز ماع الممئااة ب اكز  ا  مااعد ذلااه ع اى تحساين مالوكت ال لااالي حيا  يتعاماز مااع  ،الوايم ال لالياة  هاا

 
ه
فهااو قااادر ع ااى  ،علاام الفاانالااذي يوااول باات مماان تااال  التوجياات الاادا م  الممئااة املحيطااة ب ااكز ماان التعلاا   التمصاار جلاليااا

توجيااات رلياااة الطفاااز نحاااو دقاااا   ا ماااور  عنا ااار ا شاااياء بفهااام   عاااي حباااع يساااتطيع الطفاااز أن يااادرل قااايم  معاااا   ماااا ياااراه 

 . أد ات لذله يستطيع أن يدرل الويم ال لالية في الطميعة من تامات 

يم العااال ع ااى التربيااة الفنيااة فااي التعلاا إطااار ن  ماان هااذا املنطلاا  ظهاارت الحاجااة إلااى ضاار رة  ضااع التربيااة ال لاليااة ضاال     

م 1965ل  مناذ عااا ،وياا  التربياة ال لالياة فااي التعلايم قااد ظهارت بحاوث  درامااات  لارامج تسا ى لتح ،كافاة مراحاز التعلايم
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ال لالياة ف هارت الرتاباات الباح تفناد  جاود التربياة  ،تربياة ال لالياة فاي التعلايم العاالبدأ التركيي ع ى ضر رة  جود منهج لل

 (.12لتحوي  الخبرة ال لالية )

 

 
 .بخامة الورق  قرص س ح دي أشلا ( 1شكز )

 

 

 
 .بخامة أ رار املالبس أشلا ( 2شكز )
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 .الحصابخامة  أشلا ( 3شكز )

 

 
 .بخامة غطاء الونمنات أشلا ( 4شكز )

أالنتائج التي يمكن توقعها :

 .ا  الفنية في مؤمساتنا التعليليةعنا رها في تدريس ا شلاالمتفادة من تامات الممئة  امتلهال بعض  -1

 .الفنية بالتربية ال لالية ا شلا ارتماط درامة  -2

 .أف زحياة  إلىرفع املستوى الفنح  ال لالي  االتجاه بالطفز  -3

  إبدا الفنية  ا علا الودرة ع ى ملارمة   درامة ا شلا  الفنية تساهم في تنلية الرلية ال لالية للطفز  -4

 . يغ جديدة غير توليدية

 .لت ريز الفنح  االرتواء ب ذ اقهمنحو ا ا طفا تنلية ميز  -5

أالتوصيات :

 
ه
  يلثز مجا  ا شلا  الفنية بلا فيها من الخامات املتعددة  املتنوعة مصدرا

ه
 االهتلال  ،من مصادر إ راء بمئة الطفز هاما

البح تساعد ع ى تنلية الرلية المصرية  ال لالية للطفز كلا أنها تويد  بتله الخامات  إعادة ت ريلها من العوامز الهامة

 لذله ترلن تو يات المح  في :  ،ها الفنية عند الت ريزمن  عيت ب هلية هذه الخامات  قيلت

 ذات قيلة فنية  جلالية. أعلا تنلية  عي الطفز ب هلية امتلال  الخامات  النفايات إلنتاج  – 1
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 .لوة بالخامات الطميعية  الصناعية ماليب الت ريلية املختلفة  املتعتعلم الطفز ا – 2

 .ية فوط بز  الخامات املصنعة كذلهاالهتلال بالخامات املحيطة بالطفز  البح ال توتصر ع ى الخامات الطميع – 3

 . غيرها ..ميعية من ألوان  مللس  شكز  كتلةفتخ مجا  الرلية المصرية إلدرال الن م الط – 4

 .لية الخامات املوجودة في الطميعةتنلية الودرة اإلبداعية من تال  امتثارة الخيا  لر  – 5

 .قا   ا شياء للتعرج ع ى تصا صهاتنلية الودرة ع ى التركيي في د - 6

 .بين ا شياء املوجودة في الطميعةمالح ة الفوارق تنلية الودرة ع ى  - 7
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 دراسة مقارنة لبعض االنحرافات القوامية لتالميذ املرحلة السنية من 

 سنة( بمنطقة الجفارة 12-15)
 أ: نور الدين ميلود سعــــــد                                                                                                                           

 لـــعبد الفتاح املرغني عق د:                                                                                                                                

 سالم الحجاجــــــي  أ: يحي                                                                                                                        

 املقدمة ومشكلة البحث 

ح فعدددد   ولدددد    قددددا ب ي دددد       همددددإح ى مدددد   عحاددددو        ددددإ    دددد  إقددددا ب    مددددوض عدددد    ا ددددا    يعدددد     

ة   عصولإ ىد  ل  لى تق ب ح كم  أن   قا ب   ج   عظهو ع  عظ هو      يم رس اتى أنا ع  ألنم إ   ب ن إ إلن  ن أن 

 ( 6 : 2)                                                                                                .ح ى م     حاو        إ  معاب

ح فإذ   نحوفت    ى عه     ب عي أصيب  إلن  ن ة    أجز ء عتر صإ بعضه  فاق بعضفج م  إلن  ن  ب ر  

 ( 1 : 6)                                                                                                         .  يعوف ب النحو ف   قا عيبم

 ىيعددد    عمددداد   وقدددوض هدددا   ع 
 
 أى ع حوفددد 

 
ح ىذ دددت   عددد د  ددد ر  أل ددد س  ل  دددم  لدددى سدددا ب   ودددودح  دددا ء  ددد ن عع ددد ال

  (23:  1) .                                                 عو صله ىبذ ت يكان  و ه   أثير  ألى  ع   خ لوإ   تي يقاب به    وود

 عضدت  "  ن ىجاد  النحو ف     قا ع إ يقلل ع   مدل ىكود ءة   و صدل ى  (1997)ىذكو عحم  صبحي م  ين  

يدددددحدض  لدددددى قلدددددل طدددددي ع  قدددددإ  ح ىهدددددذ  بددددد ىر عددددد      م دددددإ   ال و دددددإ أى    وك دددددإ ح  دددددا ء  ددددد ن  ع عدددددإ طدددددي ع  قدددددإ  النحدددددو ف

 (140:  12)                                                                                                                           ". النحو ف

ح ىيمترط طي ذ ت   ح فظإ  لى م   يحوص  لى أن ي م   بقا ب ج  " بأن   ج (2005)ىأا ر فوج  ب     م    

 (29:  10)                                                     .ى  جلاس ىغيره  "   ع د      ل مإ طي   ش ي ى تب ع    إ   ع عإ 

  
 
 عع د ال

 
 متدى ي و دبا  سا عد 

 
 ىبد ن  

 
ى لمح فظإ  لى   قا ب   ج           الب  أن نه م ب  نشء ىنو  هم صد   

 ع   النحو ف  
 
  (63:  3)                                                                                                                 .ق    

ح ف  ج دم   ع د ل يجدب ب النحو فد   ى  ومداه     قا ع دإ يع       ل   قا ب ها   اس يدإ    لابدإ عد   إلصد بإ 

طددي   ا دد    عضددت  ى  عظدد بح ىلكددان توتيددب  اة   عضددل إ  دده ى  ج ذب ددإ  ألر دد إأن ت ددا فو ف دده م  ددإ تددا  ن ث ب ددإ بددين   قدد

    .ح بح ث يحوظ  نح  ء     ج م    ب ع إ متى يقاب  إلن  ن بجم      و      تي يح  ج   يه  بأسل جه    ب عي

                                                                                                                                            (13  :6 ) 

  عا عدل   ب ادوة ىغيدر  م ث يوتبط لهار  النحو ف     قا ع إ  ل تع ذ د قل   ح        عل م إ ب  ع ي  عد  

ح عمدد  يددحدض  لددى مدد ى  ى  قددتل    ددا  ن بددين أجددز ء   ج ددمح ىبددذ ت ي ددأثو بمخ لددا هددذ    عا عددل   تددي   دد     لدد  ب اددوة

  (14:  6)                                                                                                                 .  النحو ف     قا ع إ

 ب النح (2013)ىأا ر ص  ح عحم   ع   
 
ح   ذض يصيب و ف     قا ع إ ها   عماد   وقوض "  ن أكثر        تأثو 

ح ى  دذض يم د  عتمظ ده ماد   وقوض  لده أى طدي بعدض فقو تده  ع ح   ذض يح   طينبيب  ع ي  ع    وماه     النح  ء   ج 

  (34:  7)                                          .     ذر  ين بج نب   ج م آلقو     ى   ع  قتل  رتو ع  م       وين  

تددحثو  لددى نمدد  ه   بدد ني ح كمدد    عدد   نجدد     وددود  ا مدد ل    اع ددإى ع بددر فل حددإ   قدد عين عدد    عاسدد     تددي تحدد 

  (136:  8)                       .ى تول ح   ق بىهي تظهو ى ض إ طي  قاط أسا س   ق ب ع      م إ  ألن  إ عم  يحدض  ل
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 لدى ىت ح د عمكلإ    ر  إ طي  نوم ر  النحو ف     قا ع إ بين تتع ذ     رس ى  تي أصدبحت لد هوة تح د ج ع د   

  ح ىعدد  ه دد   رتددأ    بدد مثين در  دإ هددذ    مددكلإ ب   بدد ر أنى   ر  ددإ    ثيدر عدد   اله مدد ب
 
 ر ي دد  

 
ح  ددتعإ   قددا ب يعدد  هدد ف 

ينبغدددي أن يحظدددث بددد   ثير عددد   اله مددد ب ى   ر  دددإ طدددي   فدددإ   و مدددل    دددن إ ب  ح  ددد      عل م دددإ ب   بددد ر   مددد    تعددد   

  دد    ه مدد ب   ج مدد  بأب   دده   دد إ    ر دد إ ىعحادد
 
  وغم عدد   عدد د   بحددا    تددي در ددت  النحو فدد     قا ع ددإ  ال ح ىبددو 

ح ىر مدددال مدد ى   النحو فددد     قا ع دددإأندده عددد   ل ه ددد      ثيددر عددد    قصدددار طددي  إلج بدددإ  لدددى    ثيددر عددد    و ددد  ال    تددي تددد 

 . خ لوإ د قل عح   ت      عل م إىع    نوم ره  طي   و مل    ن إ  

 أهمية البحث :

   ر  ددددإ طددددي أن   قددددا ب   ج دددد  يع بددددر عدددد  أهددددم عدددد  يجددددب أن نع  ددددي بدددده  ب دددد ء ج ددددل  ددددل م سدددد در  لددددى ت مدددد  أهم ددددإ  

ح ىبددذ ت  رتددأ    بدد مثين در  ددإ بعددض  النحو فدد     قا ع ددإ   تددي أصددبحت ع ومددوة بددين مدد ركإ  إليج ب ددإ طددي ب دد ء   ج مدد   

فدد   ح ىعد  يصد اه  عد   نحو    ثيدر  د  أج د ب تتع ددذن  ععوفدإ ح فوأي د   ن د  بح جدإ  لددى دذن  طدي   و مدل    دن إ   خ لوددإتتع

ح ى كو دددددد بهم  لعدددددد د     قا ع ددددددإ   هم  لددددددى    مددددددا   تدددددد ن ى   ك عددددددلح متددددددى ن دددددد     أن ن دددددد ى مدددددداه   سا ع ددددددإ عخ لوددددددإ

ح     ددد إ ى   مدددا ى   جددد ي ى   دددا  ي    و ددد إ ع يددد  عددد    جددد ال    همدددإ   ن ددد ن   ددد  حإ ألن   قدددا ب   ج ددد  عدددوتبط ب  

 .ىعم ر إ  ألنم إ   ول   إ ىغيره ى   لاك إ 

 هدف البحث :

(  دد إ بم  قددإ 15-12تهدد ف    ر  ددإ  لددى    عددوف  لددى بعددض  النحو فدد     قا ع ددإ   تع ددذ   وملددإ    ددن إ عدد    

 .  جو رة

 تساؤالت البحث :

1-  
 
 (   إ بم  قإ   جو رة  ؟ 15-12    تتع ذ   وملإ     إ ع    هل تاج   نحو ف   سا ع إ د  إ  مص    

2-  
 
قددإ   جودد رة بددين بم   (  دد إ15-12ذ   وملددإ    ددن إ عدد    دد   تتع دد هددل تاجدد   نحو فدد   سا ع ددإ د  ددإ  مصدد    

   ى إلن   ؟  ذ ار 

 مصطلحات البحث :

 Scoliosis( االنحناء الجانبي :   1

  ما ي ن م إ  ب   وقو   ن م إ    ح ب ...     اءنبين ع   ا   عماد   وقوض  أج   نث  ء   عماد   وقوض ألم    ج 

 .   قعو(

 أشكاله : -

ب  ط : تقاس ى م  طي  تج   ى م     قي / ص رض / س  ي( أى تقاس  لى اكل ث  ئي  ص رض ح س  ي ح عحل   عماد  -أ

 .  وقوض(

 .سا ين أى أكثر طي  تج ه   عخ لوإعوكب :  -ب

 سا ين : عق عإ ص رض تح ب أيم  ىب    قإ   ق   إ تح ب أي و . Sعزدىجإ  لى اكل  -1

 .تح ب أيم  ص ر ح ىتح ب أي و س  ي و     ح يح ثت  تقا    : تح ب أثتثي -2

 أسبابه : -

 .  ب   ئي : 1
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 دددإ   عضدددت   ح دددي   ظهدددو ن منقدددش نمددد ط ى دددعا  ضدددت    قدددا ب ى  ظهدددو طدددي  مددد   جددد نبي   عمددداد   وقدددوض ف  

 ح   ع د     خ  ئإ طي   اساف ى  جلاس  ل   بإ ىأث  ء   عمل. ألسا  

 . ث ناض :2

 ح ىب    لي   ظهو .ب وف  ولي أى سصو ب  ب ع ل    اض ما   -

 .  ج نب  ألسا  يح ي   ظهو تج هه الل  ضت    ب   أى   ظهو  الل  أل و ل( -

-  
 
 .ه  ما  طي  ظ ب   وقو   أى توك ا –قلق  

 .  ضع وإ   وقاة نو جإ ثقل   ج م   وقو   ي ف  ح     ي ى ين   عظ ب  -

 .  وئص ل  لاع أى جزء ع    و إ –  إلص ب   -

   ار ي. نزالق غضوىطي   غط  لى   عصب  -

 درجاته : -

  .ع حو  / سا عي أولي :

  
 
 .  جذع  اع ب قاس ىكذ ت     ث ي ...        عل   يخ وي    يم    صتمه  د رل 

  .ث بت / ب  ئيثانية : 

 ...        عل   أى ث ي   جذع  اع ب ال يخ وي  
 
 .س ولإ  ىتمول  يح  ج  لى ا   لوقو    –ال يم    صتمه   ىل 

  .:   ب  ئي   ث بتثالثة 

 ب  م  ى    يح  ج  لى جو مإ  ظ ب   قالمه 
 
 أى س ول 

 
  (27:  5)                              .ال يم    صتمه  ر دي 

 Flat Foot( القدم املفلطحة : 2

ب  ألنسدد ي  لقد ب  دارض   دد    قد ب أض  دقاط   قدداس    الدل يند ت   دده تتصد    ج ند ىهدي  ع دي هبداط أسددا س 

 .  اساف

 أسبابه : -

 .لس أى سصو   عضت    ب   إ  لق ب. قلقي : سصو   اتو أك 1

 .ثقل   ج م ىنما ىساة  ضت    ق ب. سا عي : قلل تا  ن   ق ب ىفق          بين 2

 . عظمإ   زىرس إ( أى   ته ب ص ي ض.  ظم إ :  ص بإ  ظ ب   ق ب       3

 .ق ب /   ته ب ص ي ض أى رىع تي عي. عو  إ : ك  ي / تمزق أرب إ   4

 درجاته : -

 .: سا عي يم    صتمه ب   مول    أىلي

 با   إ   ع  جث ن إ :   ترق ء ب ألرب إ ىتقلش   عضت  ىل
 
 .م    صتمه س و 

 .(35:5وىطي ىتصلب  جو مإ تقالم(  ث  ثإ :  ظمي ع    ته ب  ظمي غض

 ( سنة :15-12( املرحلة السنية من )3

ى  عقل إ ى النوع   إ   مي ة هي   وملإ   تي ي ض ءل فيه     لا     ولي ىتب أ   ظ هو   ج م إ ى  و  ا اج إ  

 ( 332: 4)                                                                                                          . لمو هقإ طي   ظهار 

 ( سنة :15-12خصائص املرحلة السنية من )

 . النمو الجسمي :1
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 ح  ع   دددإ طدددي   ديددد د    مدددا ى دددو  ه ح    ودددوةعددد  أهدددم عظددد هو ح ى ه    بيدددرة ج دددمي طدددي   وملدددإ ب دددو  ي ميدد     مدددا   

ح ىلدددزد د يعإ ىلو ددد      وددد ن ىعحددد ط  ألرد فح ىلدددزد د    دددال  لددد دة  دددو    مدددا   هددد دض طدددي   وملدددإ    ددد بقإىذ دددت بعددد  فتدددرة 

ىتاجدد   .ى  عظدد بح ىلددزد د نمددا   عضددت  ى  قدداة   عضددل إ عمدد  يددحدض  لددى  لدد دة    ددال ى  قدداة ددال   جددذع ى ددال    دد سين 

 . ل ما   ج مي طي هذ    وملإ فوىق فوديإ ى  عإ طي  ألبع د   خ لوإ

 . النمو الحركي :2

  قاة ى  ق رة    وك دإ ح م ث ت ما ل ى ضح ب   ما   ج مي ى الج م عييوتبط    ما    و ي طي هذ    وملإ بمك 

عددد   ح فقدد  ي ثدددر  عثدددر   و هدد  ى دددقاط  ألاددد  ء" ددد   الرتبددد  "   خمدددال ى    ددل ى  تر  دددي نحدددا   ددل ح ىلتمدددظ  بصددوإ   عدددإ

 قش  إلن د ن ى قدد تف ح ى   د ب  ودوة    مدا طددي   و هقدإ تجعدل    مدا   ج دمي ي صدا بدي يده ىتكدان مو  تده غيدر دس قدإ

ى رتو ع   قوزح ىس  ىج  طي بعض   بحا  أن ح ىلزد د  ال رة  علم م      خ  ب أ ض ء   ج مح ى وى أبع د   ج م

 ى أل 
 
 يكانان أسا  ىأكوأ  و هقين  ألكبر    

 
 طي   نم ط    و ي ع  ر  ال ىأسل ى ن 

 
 ى أل عا ى ن 

 
 .ف سهم  ألصغو    

 : . النمو العقلي3

بأنهدد  فتددرة تميدد  ىن ددج طددي ح ىت ميدد  هددذ    وملددإ   نه   ددإ طددي    مددا   عقلددي ةوددو     مدده  عوملددإ   و هقددإ ع ددذ بدد  يته   

 ىع  ثم فإن  عل م   و ه   له يممل تزىل   بقاة  قل إ  لى    ما    ك عل ىل وأ نما    ق ر 
 
ح ىطي    ما   عقلي  ماع 

 عدد  تمددد يز   قدد ر     خ صدددإ   ددذ  ء ىلكددان   دددذ  ء   عدد ب أكثدددر 
 
ح   وملددإ   ودددوىق   ووديددإ   ا ضددد إ ح ىتظهددو طددي هدددذ ى ددام 

   ظ طدددددي هدددددذ    وملدددددإ أن يبددددد أ    مدددددا   عقلدددددي عددددد      ددددد ط     سددددد ي    و دددددي( ىلن  دددددي ب  عقددددد    در     عتسدددددىعددددد    تمددددد

 .ى   علق  (

 . النمو االنفعالي :4

ت عدد د عظددد هو    مددا  النوعددد لي طددي هدددذ    وملددإ ىت  دددح   وددوىق بدددين  ألفددو د ىبدددين   جن ددين ىعددد  عظدد هو  ت صدددا  

 م فيهددددد  ىال طدددددي عظ هوهددددد  عتهدددددارة ال تو   دددددب عددددد  عير عهددددد  ىسددددد  ال ي ددددد       و هددددد    ددددد ح النوعددددد ال  بأنهددددد     ودددددإ ع  لقدددددإ 

ح بدين  دلا   أل ود ل ىتصدوف      بد رح ىطي تقلدب  دلا    و هد  ع ل ألفذبذب  النوع لي طي   ح إ ح ىلظهو      خ رج إ

بدين    دب    مدين تذبدذب  النوعد ل ىس  يتمظ      سض  النوع لي بين    دب ىث    دإ   مد  و طدي نودس   مدخش كمد  يحد

 .ى   و  ى  مج  إ ى  خاف

 . النمو الجماعي :5

وغابددإ ح ىلحدد ىل   و هقددان ى  و هقدد    كو دد ب   صددو      عي طددي هددذ    وملددإ  غيددر   كثيددرةيمدده     مددا  الج مدد 

ح  ى ع بدددر هدددذ  ى    ب ددد   الج مددد عيإ  الج م   دددإ  مل دددإ    نمدددئىتج دددب   صدددو   غيدددر   وغابدددإح ىبدددين أهدددم عظددد هو    ددد مو 

 .  ب    الج م عي طي  لا    و ه   وملإ عوملإ   

ح فودددي م  دددإ   مخصددد إ م ددددث ي دددع    و هددد  بممددد ركإ  آلقدددول  طددددي ن ددد ق  التصددد ل  الج مددد عي عدددد     مددداىلو ددد   

ب أل ا ن  ق   ر   تبس ى اله م بح ىلظهو  اله م ب ب  ظهو   مخص ي ىلب ى ذ ت طي     ى  م  و ى التج ه   ى ألفك ر  خبر 

ح ىلتمدددظ    دددل  لدددى   ز  عدددإ ىل مدددا   ددداعي    يثدددإ ق صدددإ عددد  تظهدددو عح  ددد    ج دددمح ى   وصددد ت     ا ه دددإ   تف دددإ  ل ظدددو

 (367-332 : 4)                                                                                  . الج م عي ى   حى  إ  الج م   إ

 

 الدراسات السابقة :
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بع دا ن "در  دإ بعدض   ومداه     قا ع دإ  ل دوف    دولي   تع دذ ىتلم دذ    (14)در  إ ع  ل  بد    عزلدز  بدو ه م  -1

ح ىسدد  تاصددلت  لددى     دد  ت       ددإ :  مددا      دد خ عت   ب مثددإ   دد صج   اصددوي  وملددإ  الب     ددإ ب ى ددإ   كالددت" ىسدد

  ددد   تتع دددذ   ع  دددإ بن دددبإ   صددد ك     دددوكب ين أكثدددر 
 
% ى ددد   تلم دددذ     ع  دددإ 43 مددداه      دددوف    دددولي  نومددد ر 

 طدددددي    تع دددددد25بن دددددبإ 
 
 طدددددي    تع ددددددذ ى مدددددا  فل حدددددإ   قددددد عين أكثددددددر  نومددددد ر 

 
ذ % ى مدددددا  تقددددداس   ددددددوجلين أكثدددددر  نومددددد ر 

 .ى   لم ذ  

بع ددا ن "بعددض  النحو فدد     قا ع ددإ ى تستهدد  بمكاندد     ج ددم     قل ددإ  دد    (4( )2009)در  ددإ   ددم   ل صدد  ح  -2

ح ىسدد    دد خ ب   ب مددث   دد صج   اصددوي ى  نددت أهددم     دد  ت :  نومدد ر  النحو فدد   (15-12ع ددذ   وملددإ   عمولددإ عدد   تت 

ن ىه دددد    قدددد تف طددددي   قا ع ددددإ بددددين تتع ددددذ هددددذ    وملددددإ   عمولددددإ ىق صددددإ  نحددددو ف    قعددددو   ق  ددددي ى  دددد   رة     وددددي

عكان     ج م     قل إ بين         بحث ىمد ىد  النحو فد     قا ع دإ ىلم د   ال  مد د  لدى جهد   تحل دل عكاند   

 . إ طي  كوم ف  النحو ف     قا ع إ  ج م     قل 

 لعمددداد   وقدددوض  بع دددا ن : " أثدددو    مول ددد     عتج دددإ  لدددى  النح ددد ء   جددد نبي (9( )2006)در  دددإ  بددد      ددد م   ددد  زض  -3

ىتهددددد ف    ر  دددددإ  ل عدددددوف  لدددددى تدددددأثير   برنددددد عت   قتدددددري  .(  ددددد إ15-13و دددددإ  لموملدددددإ   عمولدددددإ  ىبعدددددض    غيدددددر     ال 

    دددددد خ ب   ب مددددددث   دددددد صج ح ىسددددددعمدددددداد   وقددددددوض ى   غيددددددر     ال و ددددددإ ل مول دددددد     عتج ددددددإ  لددددددى  النح دددددد ء   جدددددد نبي  ل

  مول دد     عتج ددإ  دده أثددو  يجدد بي  لددى  النح دد ء   جدد نبي  لعمدداد   وقددوض ىسدد  أىضدد ت     دد  ت بددأن بوندد عت   ح   جولبددي

 أد   لى تح   بعض    غير     ال و إ ى   
 
 .مثلإ ب   عإ     الإ ىعع ل    بضىأيض 

 دددددإ  لدددددى ج دددددا   عمددددداد بع دددددا ن : " تدددددأثير بعدددددض    مول ددددد     عتج (15( )2006)در  دددددإ يا دددددا ال ب كمددددد   ى قدددددوىن  -4

أثير بعدددددض (  ددددد إ ىتهددددد ف    ر  دددددإ  ل عدددددوف  لدددددى تددددد14-12  صدددددو   ل  سدددددإ   ب ن دددددإ  ل تع دددددذ بأ مددددد ر     وقدددددوض ىبعدددددض 

ج دا   عمداد   وقدوض ى   صدو   ل  سدإ   ب ن دإ ىسد    د خ ب   بد مثان   د صج    جولبدي ىسد      مول      عتج إ  لى

  لى ج ا   ع
 
 أىض ت       ت بأن   برن عت    أه لي   قتري أثو  يج ب  

 
ىجداد تح د  طدي  مداد   وقدوض ىأىضد ت أيضد 

ح ى  دد      و ددي  أليمدد  تددا  ن   دد      و ددي  ألعدد عي ى  خلوددي إ   ب ن ددإ    دد خ عإ طددي   بحددث  بعددض    صددو   ل  سدد

 .ى ألي و(

 -: البحثإجراءات 

 -منهج الدراسة : .1

    خ ب   ب مثان    صج   اصوي ب أل لاب    حيح ىذ ت  تءع ه   ب عإ   بحث. 

 -: البحثمجتمع  .2

 ىتلم ذة عنهم  16019أا مل   ج م    بحث  لى  
 
( 58( تلم ذة عا  ين  لى  8805  ى  د ( تلم ذ 7214( تلم ذ 

 .ع ر إ بم  قإ   جو رة

 -: البحث عينة .3

 ىتلم ددذة  با سدد  1500تددم  ق  دد ر    ددإ   بحددث  ب   ولقددإ   عمددا   إ  لددى  
 
ح ( ع ر ددإ بم  قددإ   جودد رة20ى  دد د  ح ى لدد9.36%( تلم ددذ 

 ع  ق رج   ع  إ22ى لى   د  
 
 .( تلم ذ 
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 ( 1جدول )

 توصيف لعينة الدراسة

 عدد التلميذات اسم املدرسة عدد التالميذ اسم املدرسة

 75 القدس 75 شهداء الجمعة

 75 النجيلة 75 جعفر الطيار

 75 شهداء قرقوزة 75 الحشان

 75 القرضابية 75 عمر املنصوري

 75 الحزام األخضر 75 الطويبية

 75 السابع من أبريل 75 البشير صولة

 75 الرفافية 75 السواني

 75 أوالد عوين 75 املعمورة

 75 الحي الصناعي 75 ابن سيناء

 75 الصقر األوحد 75 خالد املعلول 

 750 املجموع 750 املجموع

 

 االختبارات املستخدمة في الدراسة : .4

  posture screen test.                                                                          (12  :74) ق ب ر ا اإ   قا ب  -

  Foot print test                                                             . (14  :74) ق ب ر بصمإ   ق ب  لى ىرسإ ب ض ء  -

 أدوات الدراسة : .5

 .   م رة  سج ل   ب  ن   

 : الدراسة االستطالعية .6

 عددد  عج مددد     ر  دددإ ىعددد  22 لدددى  ددد د   13/1/2016سددد ب   بددد مثان بدددإجو ء در  دددإ   ددد  ت  إ ب ددد رل   
 
( تلم دددذ 

 ق رج   ع  إ ى  ن   غوض عنه  :

  صعاب     تي س  تا جه     ر ين   عوف  لى  . 

 ى  ولقإ ت و ذ ى جو ء  الق ب ر     عوف  ل. 

 :  الدراسة األساسية .7

  25/1/2016ى غ يإ  10/1/2016تم ت و ذ    ر  إ  أل    إ  ب   ء ع  ت رل   

 ج معايير الصدق و التجانساستخرا .8
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 (2جدول  )

 للعينة األساسيةالتوصيف اإلحصائي للمتغيرات األساسية  

 1500ن = 

االنحراف  الوسيط املتوسط االختبارات ر.م

 املعياري 

 معامل االلتواء

 0.20- 5.62 60 59.48   ا ن 1

 0.07- 6.06 160 158.51    ال  2

 0 0.82 13 13   عمو 3

 

م   قبا ددإ  ع عدل  ال  ددا ء    جدد ىل يتمددظ أن سد مم ععدد عت   ال  ددا ء  لهدد  سولبدإ عدد    صددوو ىهدي  ددم    ىعد   أسددل عدد  قدد م

3   طي   مكل  ث  مير هذ    ن بإ  لى ع  ا  ج  ح م  ق عقبال ألغو ض    ر  إ   علم إ( ىب    لي تحق    ثب   ى

   ع ب  لب  ن     تي تم جمعه  ع  قتل   ق        تي أجولت  لى   ع  إ.

 (3جدول  )

 التوصيف اإلحصائي للمتغيرات الخاصة باالنحرافات القوامية

 74ن = 

 معامل االلتواء االنحراف املعياري  الوسيط املتوسط االختبارات ر.م

 0.08 2.64 4 4.34  نحو ف   ج ن  إ 1

 0.30 2.35 4 3.98  نحو ف   ق عين 2

 

م   قبا دإ  ع عدل  ال  دا ء   أسدل عد   ىع    ج ىل يتمظ أن س مم ععد عت   ال  دا ء  لهد  سولبدإ عد    صدوو ىهدي  دم    قد م

3   طي   مكل  ع  ا  ج  ث  مير هذ    ن بإ  لى ح م  ق عقبال ألغو ض    ر  إ   علم إ( ىب    لي تحق    ثب   ى

 .  ع ب  لب  ن     تي تم جمعه  ع  قتل   ق        تي أجولت  لى   ع  إ

 اإلجراءات اإلحصائية :  .9

ح ى  ددد خ ب عنهددد   أل ددد   ب حل دددل ب  نددد      ر  دددإ(   SPSS  ددد ع ن   بددد مثان ب   ق بدددإ  إلمصددد   إ  لعلددداب  الج م   دددإ  

  إلمص   إ       إ:

 .ا ط      بي   

 ا  ط  . 

 .النحو ف   ع  رض  

 .عع عل  ال  ا ء 

   ن بإ   ئالإ  ل ح  . 

 ق ب ر   (   ال إ   ووىق بين    ا          ب إ . 
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 عرض نتائج التساؤل األول :

 
 
   إ( بم  قإ   جو رة ؟ 15-12    تتع ذ   وملإ    ن إ ع    هل تاج   نحو ف   سا ع إ د  إ  مص    

 نحو فد   سا ع دإ   ل عدوف  لدى  ن دب   ئالدإ   ج بد      ا دط     د بي ى النحدو ف   ع د رض ى س ب   ب مثان ب   خ  ب 

 ع  قتل :   إ( بم  قإ   جو رة 15-12    تتع ذ   وملإ    ن إ ع   

 (4)جدول 

 النسب املئوية لالنحرافات الجانبية لعينة الدراسة يبين التكرارات و 

 سنة 13 - 12و الذين أعمارهم 

 Frequency Percent جانبيةالاالنحرافات 

 7 35 ال توجد انحرافات

 12.6 63 درجة واحدة

 13.4 67 درجتان

 11.6 58 ثالث درجات

 12 60 أربع درجات

 11.2 56 خمسة درجات

 11.2 56 ستة درجات

 7.6 38 سبعة درجات

 7.2 36 ثمانية درجات

 6.2 31 تسعة درجات

 

 

 
 سنة 13 – 12لتالميذ املرحلة السنية ( يبين االنحرافات الجانبية 1) شكل

 

 13 – 12   ع  ددددإ   بحددددث عدددد     تع ددددذ ى لموملددددإ    ددددن إ عدددد(  النحو فدددد     ج ن  ددددإ 1 ب دددد ني    مددددكل  ( ى 4يبددددين   جدددد ىل  

ح تدأ ي بعد ه    دذي  %13.4ح ىلتمظ أن غ  ب إ   ع  إ   نت    هم  نحو ف   ج ن  دإ  درج دين( م دث بلغدت ن دبتهم   إ

0

2

4

6

8

10

12

14

ال توجد 
 انحرافات

درجة 
 واحدة

ثالث  درجتان
 درجات

اربع 
 درجات

خمسة 
 درجات

سنة 
 درجات

سبعة 
 درجات

ثمانية 
 درجات

تسعة 
 درجات



 

 

 59 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 
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%ح 12( م دث بلغددت ن ددبتهم أربد  درجدد  ح ىب   رجدإ   ث  ثددإ   ندت  لددذي   دد ههم  %12.6ىبن ددبإ بلغددت  درجددإ ى مد ة د ههم 

  بلغت ذي   م ي     ههم أض  نحو ف   ج ن  إ فق%ح أع    6.2( بن بإ بلغت   عإ درج    ن بإ  ألسل  لذي    ههم  ى 

 % ع     إ   بحث.7ن بتهم 

 (5)جدول 

 النحرافات القدمين لعينة الدراسة يبين التكرارات والنسب املئوية 

 سنة 13 - 12و الذين أعمارهم 

 Frequency Percent القدميننحرافات ا

 4.4 22 ال توجد انحرافات

 13.4 67 درجة واحدة

 14.6 73 درجتان

 14 70 ثالث درجات

 12.4 62 أربع درجات

 10 50 خمسة درجات

 13.4 67 ستة درجات

 6 30 سبعة درجات

 8 40 ثمانية درجات

 3.8 19 تسعة درجات

 

 سنة 13 – 12لتالميذ املرحلة السنية ( يبين انحرافات القدمين 2شكل )

 

ح  د إ 13 – 12ى لموملدإ    دن إ عد    ع  إ   بحث عد     تع دذ(  نحو ف     ق عين 2ل   ب  ني    مك( ى 5يبين   ج ىل  

ح تددددأ ي بعدددد ه    ددددذي  %14.6ىلتمددددظ أن غ  ب ددددإ   ع  ددددإ   نددددت   دددد هم  نحو فدددد     قدددد عين  درج ددددين( م ددددث بلغددددت ن ددددبتهم 

درجدددددإ ى مددددد ة( م ددددث بلغدددددت ن دددددبتهم ح ىب   رجدددددإ   ث  ثددددإ   ندددددت  لدددددذي   دددد ههم  %14( ىبن ددددبإ بلغدددددت ثدددددت  درجددددد      دددد ههم
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 قد عين ذي   م ي    د ههم أض  نحو فد    ل%ح أع   3.8لغت ( بن بإ ب  عإ درج    ن بإ  ألسل  لذي    ههم  %ح ى 13.4

 % ع     إ   بحث.4.4فق  بلغت ن بتهم 

 ( 6جدول ) 

 النسب املئوية لالنحرافات القوامية لعينة الدراسة يبين التكرارات و 

 سنة 13 - 12و الذين أعمارهم 

 Frequency Percent االنحرافات القوامية

 2.64 4.34  نحو ف   ج ن  إ

 2.35 3.98  نحو ف   ق عين

 

 4.34  ددد إ  سددد  بلددد  13 – 12ي  أ مددد رهم   لدددذنحو فددد     ج ن  دددإ  ع  دددإ   بحدددث ى (    ا دددط     ددد بي  ت 6يبدددين   جددد ىل  

ىبد نحو ف عع دد رض  3.98 قدد عين  د وس   ع  ددإ سد  بلدد  ح بي مدد     ا دط     دد بي النحدو ف  2.64رجدإ ىبدد نحو ف عع د رض د

     . 2.35عق  ر  

 (7)جدول 

 النسب املئوية لالنحرافات الجانبية لعينة الدراسةيبين التكرارات و 

 سنة 14 - 13و الذين أعمارهم 

 Frequency Percent جانبيةالاالنحرافات 

 8.6 43 ال تاج   نحو ف  

 10.4 52 درجإ ى م ة

 8.8 44 درج  ن

 13.2 66 ثت  درج  

 12 60 أرب  درج  

 11.6 58 قم إ درج  

 11 55   إ درج  

 8.8 44  بعإ درج  

 9.2 46 ثم ن إ درج  

 6.4 32   عإ درج  

 100 500   جماع
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 سنة 14 – 13لتالميذ املرحلة السنية ( يبين االنحرافات الجانبية  3)شكل 

 14 – 13ى لموملددددإ    ددددن إ عدددد    ع  ددددإ   بحددددث عدددد     تع ددددذ(  النحو فدددد     ج ن  ددددإ 3 ب دددد ني    مددددكل  ( ى 7يبددددين   جدددد ىل  

ح تددأ ي بعدد ه  %13.2( م ددث بلغددت ن ددبتهم ثددت  درجدد  ح ىلتمددظ أن غ  ب ددإ   ع  ددإ   نددت   دد هم  نحو فدد   ج ن  ددإ   دد إ

قم دإ درجد  ( م دث بلغدت ن دبتهم  ههم  ح ىب   رجإ   ث  ثإ   نت  لذي   %12ىبن بإ بلغت  أرب  درج  (  ذي    ههم  

 دذي   دم ي دد   د ههم أض  نحو فد   ج ن  ددإ %ح أعدد   6.4( بن دبإ بلغدت   دعإ درجدد    ن دبإ  ألسدل  لددذي   د ههم  %ح ى 11.6

 % ع     إ   بحث.8.6فق  بلغت ن بتهم 

 (8)جدول 

 النحرافات القدمين لعينة الدراسة يبين التكرارات والنسب املئوية 

 سنة 14 - 13أعمارهم و الذين 

 Frequency Percent القدميننحرافات ا

 5 25 ال تاج   نحو ف  

 10.8 54 درجإ ى م ة

 16.6 83 درج  ن

 17 85 ثت  درج  

 14.2 71 أرب  درج  

 8.6 43 قم إ درج  

 12.4 62   إ درج  

 4.8 24  بعإ درج  

 9.2 46 ثم ن إ درج  

 1.4 7   عإ درج  

 100 500   جماع
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 سنة 14 – 13لتالميذ املرحلة السنية ( يبين انحرافات القدمين 4شكل )

 

ح  د إ 14 – 13ى لموملدإ    دن إ عد    ع  إ   بحث عد     تع دذ(  نحو ف     ق عين 4ل   ب  ني    مك( ى 8يبين   ج ىل  

ح تددأ ي بعدد ه    ددذي  %17( م ددث بلغددت ن ددبتهم ثددت  درجدد     دد هم  نحو فدد     قدد عين  ىلتمددظ أن غ  ب ددإ   ع  ددإ   نددت

%ح 14.2أربدد  درجدد  ( م ددث بلغددت ن ددبتهم ح ىب   رجددإ   ث  ثددإ   نددت  لددذي   دد ههم  %16.6( ىبن ددبإ بلغددت درج دد ن   دد ههم

فقددد   قددد عينم أض  نحو فددد    ل دددذي   دددم ي ددد   ددد هه%ح أعددد   1.4( بن دددبإ بلغدددت   دددعإ درجددد    ن دددبإ  ألسدددل  لدددذي   ددد ههم  ى 

 % ع     إ   بحث.5بلغت ن بتهم 

 (9)جدول 

 النسب املئوية لالنحرافات القوامية لعينة الدراسة يبين التكرارات و 

 سنة 14 - 13و الذين أعمارهم 

 Frequency Percent  النحو ف     قا ع إ

 2.67 4.32  نحو ف   ج ن  إ

 2.33 3.89  نحو ف   ق عين

 

 4.32 دد إ  سدد  بلدد    14 – 13 لددذي  أ مدد رهم  نحو فدد     ج ن  ددإ  ع  ددإ   بحددث ى (    ا ددط     دد بي  ت 9  جدد ىل  يبددين 

ىبد نحو ف عع دد رض  3.89ح بي مدد     ا دط     دد بي النحدو ف   قدد عين  د وس   ع  ددإ سد  بلدد  2.67ض درجدإ ىبدد نحو ف عع د ر 

 .2.33عق  ر  
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 (10)جدول 

 النسب املئوية لالنحرافات الجانبية لعينة الدراسة يبين التكرارات و 

 سنة 15 - 14و الذين أعمارهم 

 Frequency Percent جانبيةالاالنحرافات 

 7.8 39 ال تاج   نحو ف  

 7 35 درجإ ى م ة

 8.2 41 درج  ن

 14.2 71 ثت  درج  

 13 65 أرب  درج  

 10.4 52 قم إ درج  

 12.2 61   إ درج  

 9.6 48 درج   بعإ 

 11.6 58 ثم ن إ درج  

 5.8 29   عإ درج  

 100 500   جماع

 

 

 
 

 سنة 15 – 14( يبين االنحرافات الجانبية لتالميذ املرحلة السنية 5شكل )

 15 – 14(  النحو فددد     ج ن  دددإ  ع  دددإ   بحدددث عددد     تع دددذ ى لموملدددإ    دددن إ عددد  5( ى  مدددكل   ب ددد ني  10يبدددين   جددد ىل  

ح تددأ ي بعدد ه  %14.2م ددث بلغددت ن ددبتهم  (جدد  ثددت  در  دد إح ىلتمددظ أن غ  ب ددإ   ع  ددإ   نددت   دد هم  نحو فدد   ج ن  ددإ  

 دد إ درجدد  ( م ددث بلغددت ن ددبتهم ىب   رجددإ   ث  ثددإ   نددت  لددذي   دد ههم  ح %13ىبن ددبإ بلغددت  أربدد  درجدد  (  ددذي   دد ههم  
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%ح أعد    لدذي   دم ي د   د ههم أض  نحو فد   ج ن  دإ 5.8( بن دبإ بلغدت   عإ درج    ن بإ  ألسل  لذي    ههم  %ح ى 12.2

 % ع     إ   بحث.7.8فق  بلغت ن بتهم 

 (11)جدول 

 النحرافات القدمين لعينة الدراسة يبين التكرارات والنسب املئوية 

 سنة 15 - 14و الذين أعمارهم 

 Frequency Percent القدميننحرافات ا

 4.4 22 ال تاج   نحو ف  

 9 45 درجإ ى م ة

 14.4 72 درج  ن

 17.4 87 ثت  درج  

 17.2 86 أرب  درج  

 11.6 58 قم إ درج  

 11.8 59   إ درج  

 4.2 21  بعإ درج  

 8 40 ثم ن إ درج  

 2 10   عإ درج  

 100 500   جماع

 

 سنة 15 – 14لتالميذ املرحلة السنية  نحرافات القدمين( يبين ا6شكل )

 15 – 14ى لموملددددإ    ددددن إ عدددد    ع  ددددإ   بحددددث عدددد     تع ددددذ فدددد     قدددد عين (  نحو 6  مددددكل   ب دددد ني  ( ى 11يبددددين   جدددد ىل  

ح تدأ ي بعد ه  %17.4( م دث بلغدت ن دبتهم ثدت  درجد      هم  نحو ف     قد عين  ح ىلتمظ أن غ  ب إ   ع  إ   نت  إ

درج دددد ن( م دددث بلغدددت ن ددددبتهم ح ىب   رجدددإ   ث  ثدددإ   نددددت  لدددذي   ددد ههم  %17.2( ىبن دددبإ بلغددددت أربدددد  درجددد      دددذي   ددد ههم
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 قدد عين ددذي   ددم ي دد   دد ههم أض  نحو فدد    ل%ح أعدد   2( بن ددبإ بلغددت   ددعإ درجدد   لددذي   دد ههم    ن ددبإ  ألسددل %ح ى 14.4

 % ع     إ   بحث.4.4فق  بلغت ن بتهم 

 ( 12جدول رقم ) 

 النسب املئوية لالنحرافات القوامية لعينة الدراسة يبين التكرارات و 

 سنة 15 - 14و الذين أعمارهم 

 Frequency Percent  النحو ف     قا ع إ

 2.62 4.57  نحو ف   ج ن  إ

 2.24 3.99  نحو ف   ق عين

 

 4.57   إ  س  بل   15 – 14نحو ف     ج ن  إ  ع  إ   بحث ى لذي  أ م رهم (    ا ط      بي  ت 12يبين   ج ىل     

ىبد نحو ف عع دد رض  3.99  ع  ددإ سد  بلدد  ح بي مدد     ا دط     دد بي النحدو ف   قدد عين  د وس 2.62درجدإ ىبدد نحو ف عع د رض 

 .2.24عق  ر  

 
 
 د إ( بم  قدإ   جود رة  15-12  د   تتع دذ   وملدإ    دن إ عد   الق ب ر ع   ذ   د ن ه د    نحو فد   سا ع دإ د  دإ  مصد    

 ( م ث   نت:51فك نت       ت كم  طي   ج ىل رسم  

 : ال تاجددد   نحو فددد   سا ع دددإ د  دددإ  مصددد  الفرضـــية الصـــفرية
 
 ددد إ( بم  قدددإ  15-12 ع دددذ   وملدددإ    دددن إ عددد   ددد   تت     

 .  جو رة

 مقابــل الفرضــية البديلــة
 
 دد إ( بم  قددإ  15-12    ددن إ عدد    دد   تتع ددذ   وملددإ : تاجدد   نحو فدد   سا ع ددإ د  ددإ  مصدد    

 .  جو رة

 (13جدول )

 ملتغير العمر نحرافات القواميةيبين املتوسطات الحسابية وقيمة "ف" لال 
ً
 لعينة البحث وفقا

 ت
 العمر

 قواميةالاالنحرافات 

 قيمة  15-14 14-13 12 13 -

 ف

مستوى 

 املتوسط الحسابي الداللة

 0.024 *3.721 4.574 4.324 4.120 ج ن  إ   النحو ف    1

 0.560 0.580 3.99 3.89 4.048  نحو ف   ق عين 2

 عند دال (**)
ً
 (.0.01) داللة مستوى  إحصائيا

 عند دال (* )
ً
 (.0.05) داللة مستوى  إحصائيا

 

   غير   عمو  نحو ف     قا ع إ ت ب ق ب ر عع الإ   ووىق 
 
 ن   ت    ر  إ      ن إ  لى ع  يلي: ح أا ر  ع  إ   بحث ىفق 

أسددل عدد  ع دد ا   ( ىهددي0.024( ب ال ددإ عع الددإ عح ددابإ  3.721 تنحو فدد     ج ن  ددإ بلغددت   إ  ق مددإ  إلمصدد    .1

ح ى  ندت نحو فد   ج ن  دإ ذى دال دإ  مصد   إ(   ذ ت نقبل   وو  إ   ب يلإ ىهذ  ي ل  لى ىجاد  0.05  ع اض  

 .4.574م ث بل  ع ا  ه       بي  (15 – 14 ص  ح   وئإ   عمولإ  
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أكبدددر عددد  ع ددد ا  هدددي ( ى 0.560( ب ال دددإ عع الدددإ عح دددابإ  0.580النحو فددد     قددد عين بلغدددت  إ   ق مدددإ  إلمصددد    .2

حو فددددددد    لقددددددد عين ذى دال دددددددإ  دددددددذ ت نقبدددددددل   وو ددددددد إ   صدددددددوولإ ىهدددددددذ  يددددددد ل  لدددددددى  ددددددد ب ىجددددددداد  ن (0.05  ع ددددددداض  

 ح بين أ م ر    إ   بحث.   مص   إ

 عرض نتائج التساؤل الثاني :

 
ً
بين  نة( بمنطقة الجفارةس 15-12لدى تالميذ املرحلة السنية من ) هل توجد انحرافات قوامية دالة إحصائيا

 اإلناث ؟الذكور و 

  الفرضـــية الصـــفرية
 
 إ( بم  قدددإ  ددد 15-12  ددد   تتع دددذ   وملدددإ    دددن إ عددد   : ال تاجددد   نحو فددد   سا ع دددإ د  دددإ  مصددد    

  إلن  .  جو رة بين   ذ ار ى 

 مقابــل الفرضــية البديلــة
 
بم  قددإ  إ(  دد 15-12  دد   تتع ددذ   وملددإ    ددن إ عدد   : تاجدد   نحو فدد   سا ع ددإ د  ددإ  مصدد    

 . إلن    جو رة بين   ذ ار ى 

 (14جدول )

 ملتغير النوع نحرافات القواميةيبين املتوسطات الحسابية وقيمة "ف" لال 
ً
 لعينة البحث وفقا

 ت
 الجنس

 قواميةالاالنحرافات 

 قيمة  أنثى ذكو

 ف

مستوى 

 املتوسط الحسابي الداللة

 0.130 2.299 4.443 4.236 ج ن  إ   النحو ف    1

 0.523 0.408 3.937 4.015  نحو ف   ق عين 2

 عند دال (**)
ً
 (.0.01) داللة مستوى  إحصائيا

 عند دال (* )
ً
 (.0.05) داللة مستوى  إحصائيا

   غير   جنس نحو ف     قا ع إ ت ب ق ب ر عع الإ   ووىق 
 
 ن   ت    ر  إ      ن إ  لى ع  يلي: ح أا ر  ع  إ   بحث ىفق 

هددي أكبددر عدد  ع دد ا  ( ى 0.130( ب ال ددإ عع الددإ عح ددابإ  2.299 تنحو فدد     ج ن  ددإ بلغددت   إ إلمصدد     ق مددإ  .1

إ ذى دال ددإ  مصدد   إ  ددذ ت نقبددل   وو دد إ   صددوولإ ىهددذ  يدد ل  لددى  دد ب ىجدداد  نحو فدد   ج ن  دد (0.05  ع دداض  

  إلن    ع  إ   بحث.بين   ذ ار ى 

هدددي أكبدددر عددد  ع ددد ا  ( ى 0.523( ب ال دددإ عع الدددإ عح دددابإ  0.408ت  النحو فددد     قددد عين بلغدددإ   ق مدددإ  إلمصددد    .2

حو فددددددد    لقددددددد عين ذى دال دددددددإ  دددددددذ ت نقبدددددددل   وو ددددددد إ   صدددددددوولإ ىهدددددددذ  يددددددد ل  لدددددددى  ددددددد ب ىجددددددداد  ن (0.05  ع ددددددداض  

  إلن    ع  إ   بحث.   مص   إح بين   ذ ار ى 

 االستنتاجات :

ى      ت   تي تم  و ده  ىتحل لهد  فقد    إلمص   إ ى إلجو ء  طي  اء أه  ف ى    ال    بحث ىطي    ر    صج     خ ب 

 تاصل   بحث  لى   ع ي  ع   ال  ن  ج   :

 النح دددد ء جودددد رة ىق صددددإ  نحددددو ف   (  دددد إ بم  قددددإ 15-12تاجدددد   نحو فدددد   سا ع ددددإ بددددين تتع ددددذ   وملددددإ    ددددن إ عدددد    -1

 .  ج نبي ىفل حإ   ق عين

 .ال إ  مص   إ بين   ذ ار ى إلن    ب ىجاد  نحو ف   ج ن  إ ذى د -2

 .ى إلن  بين   ذ ار   مص   إ  ب ىجاد  نحو ف    لق عين ذى دال إ  -3
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4-  
 
 (.15-12ع ذ   وملإ    ن إ ع       تت  ىجاد  نحو ف   سا ع إ د  إ  مص    

 التوصيات :

 طي  اء  ال  ن  ج     تي تم    اصل   يه  فإن   ب مثان ياصان بم  يلي :

 .  قا ع إ تنحو ف    وىرة  اله م ب ب تع ذ هذ    وملإ    ن إ ىى     بر عت   عتج إ   ت عإ  -1

 .و مل    ن إ   خ لوإ  نمو ثق فإ   قا ب   ج   بين    تع ذ طي جم    -2

ذ د قددل   ح  دد     تع دد دوىرة  جددو ء  ق بدد ر   دىرلددإ  لقددا ب  كددي   دد     لدى  كومدد ف  النحو فدد     قا ع ددإ  دد     -3

 .   عل م إ

 .     عتسإ ب النحو ف     قا ع إ جو ء   زل  ع     ر       م بهإ ذ -5

 املراجــــــــــــــــــــع
 

 بعدددددددددض  إلصددددددددد ب     ب ن دددددددددإ ى   غيدددددددددر     و ددددددددد ا اج إ   وتب دددددددددإ ب ألنمددددددددد إ   بو ه م بلق  م ك  ب  -1

ةح  ل دإ   ترب دإ غيدر عنمدار ح ر د  إ دك دار     ول   إ         ائين طدي     د 

  .(2007)ح ج ععإ  إل    رلإ   ب ن إ  لب   

بعددددددددض  النحو فدددددددد     قا ع ددددددددإ ى تستهدددددددد  بمكاندددددددد     ج ددددددددم     قل ددددددددإ  دددددددد       م   ل ص  ح  -2

ح ج ععدددإ (  ددد إح  ل دددإ   ترب دددإ   ب ن دددإ15-12  وملدددإ   عمولدددإ عددد       تع دددذ

   .(2009)  ز ىلإ 

ع ذ   وملإ  إل   ديدإ ى تسته  ب النحو ف     قا ع إ     تت    اعي   قا عي   سب ل ر مي  -3

  .(2006)ح   جل   ألىل مو   ث  ث  علاب   ترب إ   ب ن إح   حتب  ز ىلإ

 .(1990)ح   ق هوة     وا إ ى  و هقإ(    م      ب لم    وس    ما   م ع   ب     تب  هو ن  -4

ح   صددددددددددولإ  ل ب  ددددددددددإ ى  نمددددددددددو ى   ا يدددددددددد ح     بددددددددددإ ى  عددددددددددتج  قددددددددددا ب   ومددددددددددا      ي عحم  م     -5

 .(2004) إل    رلإ 

تددددددأثير بوندددددد عت عقتددددددري  ل مول دددددد     ب ن ددددددإ  لاس يددددددإ عدددددد   النحو فدددددد     قا ع ددددددإ    م إ جمعإ    ب قي  -6

ج د ير غيدر عنمدارة ح ر د  إ ع (  د إ12-9 وقوض  لموملإ    دن إ   لعماد  

  .(1984)ح ج ععإ  و بلس ح  ل إ   ترب إ

ح ىلددىح د ر  هددو ن  لنمددو ى   ا يدد ح    بعددإ  أل  قددا ب    مددوض ى ددبل   ح فظددإ  ل دده   ص  ح بمير  ع   -7

 .(2013) ألردن 

 بدددددددددد    ب  ددددددددددط صدددددددددد ي   بدددددددددد    -8

   جا د

ح عت تأه لي  لى درج   فل حإ   ق بح ر   إ دك ار   غير عنمارةتأثير بون  

 .(1989) إل    رلإ 

   مول دددددددد     عتج ددددددددإ  لددددددددى  النح دددددددد ء   جدددددددد نبي  لعمدددددددداد   وقددددددددوض ىبعددددددددض  أثددددددددو    ب       م     زض   -9

 ز ىلدددإ ر ددد  إ (  ددد إ بم ي دددإ  15-13   غيدددر     ال و دددإ  لموملدددإ   عمولدددإ  

 .ح      ع ج  ير غير عنمارةح  ل إ   ترب إ   ب ن إح ج ععإ     ب  ع  أبولل

  ومددددداه     قا ع ددددإح د ر   افددددد ء  ددددد ن   ب ن دددددإ طددددي  دددددتج أهم ددددإ    مول ددددد       فوج  ب     م    -10
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 .(2005)ح  إل    رلإ    ب  إ

ح   ول ضدددددددد يح   ه ئددددددددإ   صددددددددولإ   ع عددددددددإ  ل  دددددددد ب مدددددددداه     قددددددددا ب ى   دددددددد   ت   عحم        ا    -11

 .(1984) إل    رلإ 

 .(1988)ح   ق هوة عب دئ   عتج   ول ض يح د ر   و و   عوبي  عحم  أنار ف حي  -12

قددددددالم ى  ق دددددد س طددددددي   ترب ددددددإ   ب ن ددددددإح د ر   و ددددددو   عوبدددددديح   جددددددزء   ث  ددددددثح      عحم  صبحي م  ين  -13

 .(1997)ح   ق هوة    ب  إ  ألىلى

در  إ بعض   وماه     قا ع إ  ل وف    ولي   تع ذ ىتلم ذ     وملإ   ع  ل  ب    عزلز  بو ه م  -14

 . الب     إ   ى إ   كالت

    مول ددد     عتج دددإ  لدددى ج دددا   عمددداد   وقدددوض ىبعدددض    صدددو تدددأثير بعدددض   يا ا ال ب كم   ى قوىن  -15

ح  ل ددإ لددإ   ددحتمو   علمدديح عج(  دد إ14-12  ر  ل  سددإ   ب ن ددإ  ل تع ددذ بأ مدد 

  .ح        ترب إح ج ععإ     ب  ع   بولل
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الكفايات التربوية الالزمة ملعلم التربية البدنية من وجهة نظر                            

 املشرفين التربويين بمدينة طرابلس
 )*(   د / خالد الهادي الكموش ي

 )**(   د /  فتحي  رجب  همل                                                                          

 السويح رجب ميد)***(  د / ح                                                                                                                                               

 -املقدمة ومشكلة البحث :

 للعلماء واملتخصصي     
ً
 قويا

ً
ن في مجاالت التربية إن التقدم العلمي الكبير في السنوات األخيرة يشكل تحديا

لوك الذي يؤدي إلى ن استخدام هذا التقدم في مجال تدريس التربية البدنية يعتمد على تغيير السالبدنية، وأ

 في تنشئة األجي ،عملية التعليم
ً
 إيجابيا

ً
 . وحديثة ال الجديدة على أسس علمية متطورةومن ثم يؤثر تأثيرا

الرئيسية لتحقيق األغراض  األسسعد أحد أن معلمي التربية الرياضية ي ( 2001 )  يشير أبو النجا عز الدين

 فيمر التربوية وعليه فان اختياره وإعداده وتدريبه بكفاءة يصبح أ
ً
 حيويا

ً
تي يجب أن نطاق البرامج التربوية ال ا

 وأصولهاة املنهي )التربوي( يشتمل على دراسة نظريات التربي اإلعداد أن، حيث تناسب احتياجات املعلم

املناهج واستراتيجيات التدريس  وأساسيات، والثقافية واالجتماعية ونظريات التعلم والنمو وقوانينها الفلسفية

 % من برامج20لى إ 15بيقي ويمثل هذا النمط نسبة من نب التدريب امليداني والتطوتكنولوجيا التعليم إلى جا

                 (151:  1)                                                                                              اإلعداد. 

: أن إعداد املعلم القائم على الكفايات وجد اهتماًما كبيًرا في العديد من  ( 2003 )نمرة  أبو ويذكر محمد 

جلة العملية التعليمية ، حيث أصبح قوة فاعلة في دفع عية والهيئات التعليمية في العالماملؤسسات التربو 

في من األمور ، ومن ثم فإن عملية تجهيز وإعداد معلم التربية البدنية ورفع مستواه العلمي والوظيوالتربوية

ة ، حيث يتم فيها تحديد الكفايات التقنية التعليمية التدريسيمة التي تتطلب نظرة واسعة وشاملةاألساسية الها

؛ لكي يمارس دوره على الشكل املطلوب وتسهم في تحسين مهاراته واستعداداته الالزمة ملعلم التربية البدنية

على العملية به وأن يتقدم علمًيا ومهنًيا مما يعود بالفائدة ومواهبه وقدراته من أجل أن يرتقي بمستوى طال 

                                                                     .والتربوية؛ لتحقيق األهداف والغايات التربوية املنشودة التعليمية

تطوير تدريس  خطوة أساسية على طريقولعل تحديد الكفايات التربوية الالزمة ملعلمي التربية البدنية يعتبر 

دريب املستمر ه الكفايات يكتسبها املعلم بالدراسة االكاديمية وبالتنمية الذاتية والتعليم والتالتربية البدنية وهذ

واملنهي ورفع كفايته لى تطوير مستوى أدائه التعليمي وبالخبرة املتنامية، حيث يحتاج املعلم بصورة دائمة إ

                                         .لتحقيق األهداف التربوية املرجوةالتعليم  من أجل النهوض بمهنةالتربوية وذلك 

 من الواقع الوظيفي ومالحظة ألداء معلمي التربية البدنية في بعض مدارس التعليم العام بمدينة 
ً
وانطالقا

في مستوى  اختالفطرابلس وجد أن هناك تباين في أداء املعلمين أثناء املواقف التعليمية املختلفة وأن هناك 

 .ف علمية في مجال التربية البدنيةجد من معار تمكنهم من الكفايات التربوية املتعددة وعدم مواكبتهم ملا يست

 
ً
وملا للكفايات التربوية  ،في العملية التعليمية والتربوية لطبيعة الدور الذي يقوم به معلم التربية البدنية ونظرا

هم مخرجات ، ولكونها من أواره املتعددة على الشكل املطلوبمن أهمية بالغة في تفوق املعلم وإبداعه للقيام بأد

، جاءت عوامل اإلحساس باملشكلة حيث أننا في حاجة إلى تعديل وتطوير سياسة التعليم أهيل وتدريب املعلمينت

على مستوى املدارس بليبيا، قام الباحثون بإجراء هذا البحث للتعرف على الكفايات التربوية الواجب توفرها 

لى النتائج التي صول إشرفين التربويين وذلك للو لدى معلمي التربية البدنية باملرحلة الثانوية من وجهة نظر امل

 .توى العملية التعليمية والتربويةيمكن أن تكون لها األثر الفعال في رفع مس
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 أهمية البحث :

 .بية البدنية في املرحلة الثانويةوضع قائمة بالكفايات التربوية الالزمة ملعلم التر  -1

يكفييل تحقيييق األهييداف  التربييية البدنييية فييي تطييوير أدائييه بميياتبييين أهمييية الكفايييات التربوييية الالزميية ملعلييم  -2

 . لرفع من مستوى العملية التعليميةالتربوية والتعليمية وا

 .ملنهي لدى معلمي التربية البدنيةتفيد نتائج البحث مشرفي التربية البدنية في رفع مستوى االداء ا -3

معلميي التربيية البدنيية أثنياء الخدمية مين ولة عين بيرامج تيدريب ديم توصيات ومقترحات للجهات املسيؤ تق -4

 .ءة املعلمين التعليمية والتربويةأجل تطويرها لرفع كفا

 -لبحث :ا اهدف

فراد لة التعليم الثانوي من وجهة نظر أتحديد قائمة بالكفايات التربوية الالزمة ملعلم التربية البدنية في مرح -

 .املجتمع

انوية من وجهة نظر أفراد الالزمة ملعلم التربية البدنية في املرحلة الثتحديد درجة أهمية الكفايات التربوية  -

 .املجتمع

 -تساؤالت البحث :

 .تربية البدنية باملرحلة الثانويةلكفايات التربوية الالزمة ملعلم الا ما -

البدنية في لتربية ن يمتلكها معلمي امية الكفايات التربوية التي يجب أمدى تقدير املشرفين التربويين أله ما -

 .عملية التدريس

 -جرائية  :تعريفات إ

 الكفاية : -

واملمارسات التي  واالتجاهاتهي مجموعة من املعلومات واملعارف واملهارات والقدرات والسلوكيات والخبرات 

 . مستوى معين من الكفاءة والفاعليةينبغي أن يمتلكها معلم التربية البدنية ب

 املشرف التربوي : -

، وحل راس ي ومساعدتهم على النمو املنهيفني وظيفته الرئيسية متابعة املعلمين خالل العام الدبأنه خبير 

املشكالت التعليمية التي تواجههم وتقديم الخدمات الفنية لتحسين أساليب التدريس وتوجيه العملية 

  .التربوية الوجهة الصحيحة

 -القراءات النظرية :

 مفهوم الكفايات التربوية :

رف وأنماط ابأنها قدرة املعلم على توظيف مجموعة مركبة من املع ( ه1425 )ها كمال الدين محمد هاشم عرف   

ي تم درجة ال تقل عن مستوى اإلتقان الذالسلوك واملهارات أثناء أدائه ألدواره التعليمية داخل الفصل ب

 .   تحديده

                                                                                                                                      (10 :17) 

ا " مجمل السلوك املتعلق بالتعليم والتعلم والتي يتطلب انه ( 1996 )شارت سهير بدير ، بدور مطاوع وقد أ

 .التجاهات املرتبطة بهذه الكفاياتلي وتشتمل املعرفة واداء عمانجازها أ

داءات في صورة أاملعارف واملهارات واالتجاهات  فيكما عرفتها بأنها " السلوك االمثل لألداء الذى يحققه املعلم 

 (271:  9)                                                                                     .  أثناء املواقف التعليمية سلوكية 

 : نواع الكفايات التربويةأ -
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الالزمة ملعلم التربية انواع الكفايات التدريسية  ( 2004 ) من محمد  زغلول، مصطفى السايح يقسم كل -

 :الرياضية 

  :الكفايات املعرفية  -1

 فيداء الفرد ملهامه ية واملهارات الفكرية الضرورية أل من املعلومات والعمليات والقدرات العقل عبارة عن مجموعة

 .ت واالنشطة املتصلة بهذه املهامشتى املجاال 

 :الكفايات الوجدانية  -2

وهذه تغطي جوانب الوجداني ومعتقداته وسلوكه  اته وميوله واتجاهاته وقيمهراء الفرد واستعدادعبارة عن أ

 .وتقبله لنفسه واتجاهه نحو املهنةة مثل حساسية الفرد كثير 

 الكفاية االدائية : -3

 .البدني والحركييظهرها الفرد وتتضمن املهارات النفس الحركية واملواد املتصلة بالتكوين  التي األداءكفاءات  هي

 : اإلنتاجيةالكفاية -4

لى نجاح كفايات االنتاجية والكفاية تشير إتركز على ال التيعمله والبرامج  فيالفرد للكفايات  أداءثر أ وهي تعني

 (64 - 63:   12)                                                                                        .  أداء عمله فياملتخصص 

وتيدريبهم عليى  أثنياء الخدمية ميلوالعم قبيل التخيرج إن الكفايات التربوية تسهم في عملية إعداد وتأهييل املعلي        

، فيياملعلم القيائم بالتييدريس يمتليك كفاييية قيا لخاصييية ونيوع التييدريب واإلعيداداملهيارات التدريسييية التيي يحتاجونهييا وف

وهكيييذا التحقييييق ييييتم مييين خيييالل  ،املطلوبييية افدع أن يحقيييق األهيييتربويييية عاليييية األداء هيييو ذليييك املعليييم اليييذي يسيييتطي

ات أصيييبح الييييوم مييين أفضيييل اإلعيييداد عييين طرييييق الكفايييي هفاتجيييا، التعليميييية قيييفللموا والتنفييييذاإلعيييداد والتخطييييط 

  (91:  12)      تعليمية في العالم.  عدد كبير من املؤسسات التربوية وال باهتمامتجاهات الذي يحظى وأحسن اال

وأصييبح  ،ملييية التعليمييية والتربوييية الهامييةويييرى البيياحثون أن املعلييم يعييد اللبنيية األساسييية التييي تقييوم عليهييا الع       

بييييياملعلم ومعاونتيييييه الكتسييييياب  االهتميييييام، وحيييييث أن ذي قبيييييل فتييييأثيره عليييييى الطيييييالب ملحيييييو ر صيييييعوبة عييييين دوره أكثيييي

عيييييييير فيييييييي عصييييييير التقيييييييدم والتطيييييييور العلميييييييي والبح يييييييي ، فييييييياملجتمع يأمييييييير يفرضيييييييه الواقيييييييع الحيييييييالي التربوييييييييةالكفاييييييييات 

ضية األمر الذي يتطلب مواكبية هيذه النه االقتصادي واالجتماعيوالتكنولوجي واالنفجار املعرفي واملعلوماتي والتطور 

واالرتقيياء والنهيوض بييه  ة األمير الييذي يسيتلزم دعمييه وتنميتيههييذه التغييرات املسييتمر  ةالسيريعة بمعلييم قيادر علييى مجيارا

 تتطلبه العملية التعليمية والتربوية . ر والتطور ومااقة االزدهملالح

 مفهوم إعداد املعلم : -

دريب علميييييا والتيييي باإلعييييداداملهيييين  أولييييى هيييييالتييييدريس  أن مهنيييية ( 1994 )يعييييرف حسيييين حييييحاته ومحبييييات أبييييو عميييييرة 

 العمييل وهييذا ال  فيييدرجييات الكفايية  أقصيي ىلييى يب املسييتمر هييو الوصييول بياملعلمين إعييداد والتيدر وعملييا والغاييية ميين اإل 

 يعنى مجرد مهارات تدريس فقط بل أ
ً
 (26:  4)      واقف املتغيرة والظروف املتجددة .مرونة وحساسية للم يضا

 فيييالييدرس  أهييداف بيئيية الييتعلم وهييو الييذى يقييوم بصييياغة مصييمميحييد أنييه أ ( 2001 )ويوضييأ أبييو النجييا عييز الييدين 

 
ً
يسير عليها  التيوتحضير املواقف التدريسية ويحدد استراتيجيات التدريس  بإعدادعن قيامه  صورة سلوكية فضال

  وأبقييىسيرع فهييا لجعييل عمليية التعليييم والييتعلم أيمكين توظي التيييوالتقنييات التربوييية 
ً
ذاكييرة املتعلمييين وكييذلك  فيي أثييرا

 (7:  1)                                                               ليب التقويم املستخدمة.   يحدد مستويات االداء واسا

 ن اهييم الصخصيييات التربوييية فهييو لديييه الفرصييةأن معلييم التربييية الرياضييية يعتبيير ميي ( 2009 )وتوضييأ سييعاد الييوئلى 

كبير ى التالمييذ وهيو أالسيلوك املتواجيد والسيلوك املطليوب تغييره  ليدلالحتكاك املباشر باملتعلمين ويعتبير وسييطا بيين 
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دركا مسييئوال قييوة ديناميكييية للتخطيييط للتربييية الرياضييية  وهييو بطريقتييه التربوييية املتفهميية يسيياعد املييتعلم ليصييبح ميي

 (29:  8)                                                    ة بين نفسه وبين بيئته.بحيث  يتمكن من املالئم موجها لتعلمه

التدريس شرط  فياملعلم للمهارات االساسية  أن معرفة(  2002 ) ونادية عبد القادر فرغليوتشير سامية 

تكون هذه املهارة ويتعرف على املواقف  التياكتسب املعلم هذه املهارات فانه يدرك جوانب السلوك  وإذا إلكسابها

                (64:  6)                                                                                           .    يلزم استخدامها فيها التي

كبييييرة  مين واعيييدادهم وتيييدريبهم يحتيييل مكانيييةن االهتميييام بييياملعلأ ( 2003 )التربيييوي وتوضيييأ االدارة العامييية للتيييدريب 

 أهييييدافهابلييييو   فييييين نجيييياح التربييييية أهييييداف العملييييية التعليمييييية وإتحقيييييق  فيييييفيييياملعلم يسييييهم اسييييهاما فعيييياال واساسيييييا 

ت عدييدة كالسياسييات التعليميية واالدارييية فييي تطيوير الحييياة يتوقيف عليى مقوميياالتربويية والتعليميية وتحقيييق دورهيا 

 إال، األخرى االجتماعيية واالقتصيادية باألنظمةنظام التعليم  وعالقةاملادية  واإلمكانيات املدرس يوالتنظيم واملنهاج 

 (78:  2)                                                   فيها.  الرئيس يبر اهم هذه املقومات ويشكل العامل املعلم يعت أن

 ،يييام البييد ان يعييد االعييداد املناسييبيقييوم برسييالته خييير ق كيير فييان معلييم التربييية الرياضييية لكيييوانطالقييا ممييا ذ        

 أسيسعلى  التي البد وأن تهيأ له من خالل برامج موضوعةالبرامج والخبرات وتقديم  الفرص  إمدادهوهذا يتطلب 

يحقيييق  السيييتغالل كيييل قدراتيييه وامكاناتيييه لكيييي الفرصيييةن تتييياح ليييه تعليميييية واضيييحة  ومحيييددة وأ أهيييداف ذيعلميييية 

 .لى نتائج مرضيةأهدافه حتى يصل إ

 -شراف التربوي في التربية البدنية :مفهوم اإل 

هيييو عملييية قيادييية تعاونييية منظميية تعنيييي بيياملوقف التعليمييي بجميييع عناصيييره بأنييه :  ( 2004 )يعييرف جييودت عطييوي 

فيييي ذلييك املوقيييف وتقييمهيييا  امليييؤثرةدراسييية العوامييل  إلييىوتهيييدف  ،وسييائل وأسييياليب وبيئييية ومعلييم وطاليييبميين منييياهج و 

 (231:   3)                             تعليم.يق أفضل ألهداف التعلم والللعمل على تحسينها وتنظيمها من أجل تحق

لى خدمة وجه يهدف إشراف التربوي في مجال التربية البدنية نشاط مأن اإل  ( 2001 )شار محمود الربيعي وقد ا

عليمية العاملين فيه لتطوير قدراتهم ورفع مستوياتهم الصخصية والعملية واملهنية بما يحقق تطوير العملية الت

طالب ومساعدتهم ومعاونة املعلمين، لكي ، والعمل على تحسين الظروف التعليمية للوتحقيق أهدافها والتربوية

التربية البدنية قيمة عندما يجرى وفق شروط ومتطلبات عدة،  شرافيرتقوا بمستوى عملهم، لذا سيكون إل 

بالكفايات  االهتمامها ومن ضمن بتطويرهم ما يتعلقكل  وألجل تحقيق هذا الهدف فمن الضروري دراسة وبحث

 (165 : 13)                                                                                                                     .التربوية

العملية اصر شراف التربوي في التربية البدنية بأنه عملية حيوية تشمل جميع عنومما سبق يعرف الباحثون اإل 

بهدف تحسينها وتنظيمها والتركيز على املعلم وتطوير قدراته ورفع مستوى كفاياته التعليمية  ،التعليمية والتربوية

 .تربوية بما يحقق األهداف املرجوةوال

  -الدراسات السابقة :

 (  11( : )2003محمد خميس حسين ابو نمرة  )دراسة  -1

الالزمة لتدريس  األولى األساسيةاملرحلة  معلميلدى  األساسيةدائية األ الكفايات التعليمية  : عنوان الدراسة -

 . التربية الرياضية

األولى  األساسية املرحلة معلمي لدى األساسية األدائية التعليمية الكفايات تحديد إلى : الدراسة هذه هدفت -

 ووجهة نظر نظرهم وجهة من لديهم توافرها مدى عن والكشف املرحلة، هذه في الرياضية التربية لتدريس الالزمة

 من وجهة األساسية األدائية التعليمية الكفايات املعلمين امتالك درجة في الفروق إلى والتعرف املدارس، مديري 

 .(بينها والتفاعل واملؤهل والخبرة، الجنس،) ملتغيرات تبًعا املدارس ومديري  املعلمين من كل نظر
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 وكالة مدارس من عشوائًيا اختيارهم تم (ومديرة مديًرا٦٢) ) ومعلمة معلًما ٢٤٣  (من : تكونت الدراسة عينة -

 . )األردن في الدولية الغوث

 .ة لجمع البياناتا: استخدم الباحث االستبيان كأد دوات الدراسةأ -

 أنهم حين في كبيرة، بدرجة األدائية الكفايات معظم نظرهم وجهة من املعلمين يمتلكون  أن : الدراسة نتائج -

 من إحصائًيا دالة فروق وجود عدم النتائج بينت كما متوسطة، بدرجة املدارس  مدراء نظر وجهة من يمتلكونها

 واملدراء. املعلمين من كل نظر وجهة

 (7: ) هـ( 1429 راسة سالم بن أحمد محمود )د -2

ديري وجهة نظر املشرفين التربويين وم : الكفايات التربوية الالزمة ملعلم التربية البدنية منعنوان الدراسة  -

 .املدارس بمنطقة مكة املكرمة

الثانوية من وجهة تحديد قائمة بالكفايات التربوية الالزمة ملعلم التربية البدنية في املرحلة  :هدفت الدراسة  -

  .فراد مجتمع الدراسةنظر أ

 ملعلميم لدرجة استخدام الكفايات التربوية والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين املعدل العا -

  .التربية البدنية واملعدل العام لدرجة أهميتها لهم

 .اره أنسب املناهج لطبيعة الدراسة: استخدم املنهج الوصفي باعتب منهج الدراسة -

 الثانويةة : تكون مجتمع الدراسة من جميع مشرفي التربية البدنية ومديري املدارس باملرحلمجتمع الدراسة  -

 .بمكة املكرمة

 ة لجمع البيانات.ا: استخدم الباحث االستبيان كأدأداة الدراسة  -

لى قائمة بالكفايات التربوية الالزمة ملعلم التربية البدنية في املرحلة الثانوية وجود فروق : التوصل إأهم النتائج  -

ير األهمية لجميع ( لصالأ متغ0,05ى الداللة )، واألهمية عند مستو االستخدامذات داللة احصائية بين متغيري 

 .مديري املدارس باملرحلة الثانويةاملشرفين التربوية و  ، من خالل وجهة نظرمجاالت الدراسة

 (5(م : )2015دراسة خالد الهادي الكموش ي ) -3

 استخدامملعلم التربية الرياضية بمرحلة التعليم االساس ي في  الالزمةالكفايات التدريسية  :عنوان الدراسة  -

 .التقنيات التعليمية

ملعلم التربية الرياضة بمرحلة التعليم األساس ي في  الالزمةتحديد أهم الكفايات التدريسية  :هدف الدراسة  -

مية أكثر ليجعل من العملية التعليوالتي يجب أن يمتلكها املعلم  .نيات التعليمية في عملية التدريسالتق استخدام

ه املرحلة الالزمة للمعلم في هذ، ومدى تقدير املعلم ألهمية الكفايات التدريسية كفاءة وفاعلية وايجابية

 .نيات التعليمية في عملية التدريسالتق الستخدام

 تم الرياضية بمرحلة التعليم األساس ي من معلمي التربية 179عينة الدراسة على  اشتملت :عينة الدراسة  -

 .مدارس مدينة طرابلس بليبيا من عشوائًيا اختيارهم

 .ة لجمع البياناتاالباحث االستبيان كأد استخدم : أدوات الدراسة -

التعليم  بمرحلة البدنية التربية ملعلم الالزمة التدريسية بالكفايات قائمة إلى تم التوصل : الدراسة نتائج -

همية الكفايات وتمت املوافقة على درجة أ، في عملية التدريسفي استخدام التقنيات التعليمية  األساس ي

لعبارات حسب ملعلم التربية الرياضية في استخدام التقنيات التعليمية وتم ترتيب املحاور وا الالزمةالتدريسية 

نية التعليمية األكثر فاعلية لالرتقاء بالعملية اختيار التقويجب العمل على  .االهمية النسبية لرأي عينة البحث

الستخدام التقنيات التعليمية وكيفية تقديمها بشكل مناسب  خطة ووضع درس التربية الرياضية   فيالتعليمية 
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درس  فيلى التقنيات التعليمية وصالحيتها قبل استخدامها توجيه املتعلمين إو  طبقا لجوانب التعليم وأجزاء الدرس

 .الرياضية التربية

 ( 14: ) مHou  (2004) دراسة  هو   - 4

املرحلة الثانوية ملمارسة مهنة التدريس  ت التكنولوجية التي يحتاجها معلمو إلى تحديد أهم الكفايا هدفت -

 .عال، ومدى تنفيذهم وممارستهم لهابشكل ف

، واسيييييتخدمت الثانويييييية فيييييي كورييييييامعلمييييية للمرحلييييية ( معلميييييا و 200) :  تكونيييييت عينييييية الدراسييييية مييييين عينـــــة الدراســـــة -

( كفاييية توزعييت علييى أراعيية مجيياالت هييي: مجييال تحفيييز املتعلمييين للييتعلم، توظيييف الوسييائل 49اسييتبانة تكونييت ميين )

التكنولوجييية وتفعيلهييا داخييل الغرفيية الصييفية، وإنتاجهييا ميين خييالل املييواد الخييام املتييوفرة فييي البيئيية املحلييية، ومجييال 

 دورية لها.تخزينها وإجراء الصيانة ال

%(، واحتيل مجيال 80توصلت الدراسة إليى أن املعلميين يمتلكيون الكفاييات التكنولوجيية بنسيبة ) :نتائج الدراسة  -

لوسائل التكنولوجية وصييانتها املسيتمرة املرتبية إثارة اهتمام الطلبة وتحفيزهم املرتبة األولى، واحتل مجال تخزين ا

العلمييية أكثيير اسييتخداما للكفايييات التكنولوجييية ميين معلمييي املوضييوعات  . كمييا بينييت أن معلمييي املوضييوعاتالثانييية

 ي مييدى تييوظيفهم لتلييك الكفايييات تعييزي األدبييية. وتوصييلت الدراسيية أيضييا إلييى أنييه ال يوجييد فروقييات داليية احصييائيا فيي

 وقيييدمت الدراسيييية مجموعييية توصيييييات أبرزهيييا إلحيييياق املعلميييين واملعلمييييات بيييدورات مسييييتمرة لتفعيييييل ملتغيييير الجيييينس.

 توظيف الكفايات التكنولوجية التعليمية في التدريس.

 التعليق على الدراسات املرتبطة : -

 سواء كانيت 
ً
مجيال تحدييد كفايية املعليم بشيكل عيام أو فيي مجيال  فييمن خالل استعراض الدراسات املرتبطة جميعا

 :لم بشكل خاص يرى الباحثون التاليتحديد كفاية املع

ضمن توصياتها ومقترحاتها بإجراء دراسة لتحديد الكفايات التربوية والتعليمية  يشير عدد كبير من الدراسات -1

 .ن بها وملختلف املراحل التعليميةللمعلمين على اختالف تخصصاتهم وبيئتهم التي يعملو 

 من حيث -2
ً
 .استخدام أداة الدراسة االستبانة يتفق البحث الحالي مع معظم الدراسات املرتبطة تقريبا

، عيين للكفايييات التربويية التعليميييةاتفيياق الدراسيات املرتبطية بييالرغم مين تشيابهها علييى تصينيف منالحي  عيدم  -3

 تتفييييرع ميييين كييييل مجييييال كفايييييات مفييييردات أو
ً
عبييييارات  حيييييث نجييييد أنهييييا تبييييدأ ميييين مجييييالين الييييى أراعيييية عشيييير مجيييياال

  .عديدة

تربيية ويية والتعليميية ملعلميي المجيال الكفاييات الترب فييقلة أو نيدرة الدراسيات املرتبطية عليى حيد عليم البياحثين  -4

حييث يعيد  ،ي لوجيود مثيل هيذه الدراسية الحالييةيؤكد حاجية املييدان التربيو  ، هذا ماالبدنية باملرحلة الثانوية

والتطيورات الحديثية فيي بيرامج اعيداد الحقيل  االتجاهياتالتربوي القائم على أسس الكفايات من أبرز  االتجاه

 لدول املتقدمة التربوي في ا
ً
 وتعليميا

ً
 .تربويا

 -من الدراسات املرتبطة : االستفادة

، استفادوا من بوية واالطالع على ما احتوت عليهبعد تناول الباحثون للدراسات املرتبطة في مجال الكفايات التر 

 :  النقاط الهامة التالية

 .تة املعلمين القائمة على الكفاياالتعرف على مفهوم الكفايات التربوية وحركة تربي -1

  .النتائج الستقراءتحليل إحصائي التعرف على اجراءات البحث املستخدمة وما تضمنتها من  -2
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الكفايات مما يفيد الباحثون  اشتقاقواألساليب التي يمكن إتباعها عند  واإلجراءاتالتعرف على الخطوات  -3

 .بحثهم اشتقاقفي 

 الدراسة الحالية. توصلت لهاالتعرف على نتائج الدراسات املرتبطة في تدعيم النتائج التي  -4

 لجمع البيانات الخاصة بالبحث. تحديد األداء املناسب -5

 .ملعالجة البيانات الخاصة بالبحث املناسب اإلحصائيتحديد األسلوب  -6

 -إجراءات البحث :

 منهج البحث : -

 .الباحثون املنهج الوصفي ملالئمته لطبيعة الدراسة أستخدمفي ضوء أهداف البحث وطبيعته  -

 مجاالت البحث : -

بمدينيية  البدنيية فيي مكتييب التفتيير التربيوي لتربيية لاملجيال املكياني : طبيق هييذا البحيث عليى املشيرفين التربييويين  -

 .طرابلس بليبيا

 .م2016 - 6 - 5 إلى م2016 - 5 - 15ا البحث بتاريخ من ذاملجال الزمني : أجري التطبيق امليداني له -

 مجتمع البحث : -

جمييييييع ميييييدارس التعلييييييم املتوسيييييط الثيييييانوي باملنييييياطق  فيييييي املشيييييرفين التربيييييويين البحيييييث مييييينيتكيييييون مجتميييييع 

 .( مشرف تربوي 52بيا. وكان عددهم )التعليمية ملدينة طرابلس بلي

 عينة البحث : -

تم اختيار عينية البحيث بالطريقية العمديية مين املشيرفين التربيويين بمكتيب تفتيير طيرابلس وبلي  عيددهم 

ميينهم  7%( وتييم اسييتبعاد عييدد  84.61وبنسييبة مئويية ) (52إجمييالي مجتميع البحييث والبييال  )مشيرف تربييوي ميين  44

 .نظرا لتغيبهم لظروف خاصة

 أداة البحث : -

البيياحثون ميين الدراسييات  اسييتفادالسييابقة واملراجعيية العلمييية املرتبطيية لقييد  فييي ضييوء نتييائج العديييد ميين الدراسييات

بيأداة دراسية سيالم بين  اسيتعان البياحثون السابقة املتعلقة بالكفايات التربوية للمعلم بمختلف التخصصات وقيد 

مجييال طييرق التييدريس  فييياملحكمييين  ( ميين الخبييراء8ها علييى )وأخرجييت األداة بصييورتها وتييم عرضييييي ه( 1429 )أحمييد 

بهيييدف التأكيييد مييين مناسيييبة الفقيييرات لكيييل مجيييال مييين مجييياالت البحيييث واعيييد اجيييراء التعيييديالت حسيييبما يتوافيييق ميييع 

 .عبارة 82وعدد  مجال 11طبيق وقد احتوى على عدد النهائية للت هصورتفي البيئة الليبية أصبح االستبيان 

 -صدق األداة : -

مجيييال )املنييياهج وطيييرق  فيييي( خبيييراء 8ليييى هيئييية مييين الخبيييراء وعيييددهم )تيييم تحدييييد صيييدق األداة عييين طرييييق عرضيييها ع

% ملييييدى  80تييييدريس( والييييذين حييييددوا األهمييييية النسييييبية لكييييل فقييييرة ميييين الفقييييرات املحييييددة وقييييد تييييم اعتميييياد نسييييبة 

 . ي تتفق مع رأي الخبراءانسجام الفقرات الت

 الدراسة االساسية :   -

قيييييام البييييياحثون بتطبييييييق اسيييييتمارة االسيييييتبيان بعيييييد أن اصيييييبحت فيييييي صيييييورتها النهائيييييية عليييييى عينييييية الدراسييييية التيييييي تيييييم 

واعييييييد االنتهيييييياء ميييييين عملييييييية جمييييييع البيانييييييات قييييييام  ،م2016 - 6 - 5وحتييييييى  م2016 - 5 -15اختيارهييييييا فييييييي الفتييييييرة ميييييين 

كيان هنياك  بيين أنهيا كاملية وحيحيحة حييث، وتتبيان للتأكيد مين اكتميال بياناتهياالباحثون بمراجعية اسيتمارات االسي

 لظروف خاصةنتيجة لتغي نقص في عدد سبع استمارات
ً
 .  ب بعض املشرفين نظرا



 
 

 76 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

 

م2016العدد األول  البدنية من وجهة نظر المشرفين التربويين بمدينة طرابلسالالزمة لمعلم التربية  التربويةالكفايات   

 حصائية :املعالجات اإل  -

 إجييراءمييع ( spss) االجتماعيييةللعلييوم  اإلحصييائيةبرنييامج الحزميية  باسييتخداملييي تييم جمييع البيانييات فييي الحاسييب اآ

  -التالية : اإلحصائيةاألساليب 

 ى أفراد املجتمع.كرار والنسبة املئوية التي تهدف إلى التعرف لتكرار اإلجابة لدالت -1

واألهمييية  .كييل عبييارة ميين عبييارات أداة الدراسييةاملتوسييط الحسييااي لترتيييب اسييتجابة أفييراد املجتمييع علييى  -2

 أفراد املجتمع. للتعرف على مدى تشتت إجاباتوذلك  االستبيانالنسبية لجميع فقرات 

 -: تحليل نتائج البحث وتفسيرها

إجابيات مجتميع البحيث لتحدييد درجية أهميية الكفاييات التربويية وترتييب قائمية كفاييات البحيث حسيب  تم جيدولت

مييييين وجهييييية نظييييير  ،ة النسيييييبية لكيييييل كفايييييية مييييين الكفايييييياتواألهميييييي باالعتمييييياد عليييييى قييييييم املتوسيييييط الحسييييياايأهميتهيييييا 

عرفيية درجيية أهمييية كفايييات كييل مجييال ميين مجيياالت البحييث تييم تنيياول كييل مجييال باسييتخدام . وملاملشييرفين التربييويين

أفيييراد مجتميييع البحيييث حيييول درجييية أهميييية الكفاييييات التربويييية ملعليييم التربيييية البدنيييية فيييي  إلجابييياتاملتوسيييط الحسيييااي 

 . اايحسب املتوسط الحس ا، وقد رتبت تنازليمن وجهة نظر املشرفين التربويين املرحلة الثانوية

 

 على عبارات األهمية شرفين التربويين( لدرجة( التكرار والنسبة املئوية والدالالت اإلحصائية الخاصة باستجابات )امل1جدول )

 44تحديد األهداف       ن = كفايات  -املجال األول :

 

 م

 

 العبارة

  ال   لى حد ماإ نعم

املتوسط 

 الحسابي

 

األهمية 

 النسبية

 

 

 ترتيبال

 التكرار
 النسبة

% 
 التكرار

 النسبة

% 
 التكرار

النسبة 

% 

التربوية العامة  األهدافيطلع على  1

 للمرحلة التعليمية.
9 20.45 31 70.45 4 9.09 1.11 55.68 

5 

ٌيفعل االهداف التعليمية ملادة التربية  2

 البدنية للمرحلة التعليمية
25 56.82 18 40.91 1 2.27 1.55 77.27 

2 

 3 73.86 1.48 9.09 4 34.09 15 56.82 25 يربط بين االهداف التدريسية والعامة . 3

 1 81.82 1.64 2.27 1 31.82 14 65.91 29 يصنف االهداف التي يسعى لتحقيقها . 4

يربط بين االهداف في الجوانب الثالثة  5

 املهارية (–الوجدانية –)املعرفية 
24 54.55 17 38.64 3 6.82 1.48 73.86 

 مكرر 3

 4 72.73 1.45 4.55 2 45.45 20 50.00 22 يقدر الزمن الالزم لتحقيق كل هدف . 6

 

( أن املوافقة على درجة أهمية كفايات تحديد األهداف ملعلم التربية البدنية في 1يتضأ من الجدول )

( في عدد )
ً
من وجهات نظر  شملتها الدراسةمن العبارات التي ( 6مرحلة التعليم الثانوي كانت بدرجة )عالية جدا

بية البدنية في املرحلة الثانوية، وقد املشرفين التربويين حول درجة أهمية كفايات تحديد االهداف ملعلم التر 

من خالل ( مع وجود تفاوت في درجة األهمية الذي يظهر 1.64لى )إ( 1.11)املتوسط الحسااي من  قيمة تتراوح

لى موافقة إوهذا يشير  %(76.14% إلى 22.73ما بين ) نسبة املوافقة الكليةبلغت كما  ،ترتيب الكفايات التربوية

 .اشر بأعمال معلم التربية البدنيةاملب بارتباطهااملشرفين التربويين على أهمية قائمة الكفايات التربوية وشعورهم 
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م2016العدد األول  البدنية من وجهة نظر المشرفين التربويين بمدينة طرابلسالالزمة لمعلم التربية  التربويةالكفايات   

)املشرفين التربويين(  على التكرار والنسبة املئوية والدالالت اإلحصائية الخاصة باستجابات  (2جدول )

 44ن =      إعداد الخطط الدراسية     كفايات -: عبارات املجال الثاني

 

 م

 

 العبارة

  ال   لى حد ماإ نعم

املتوسط 

 الحسابي

 

األهمية 

 النسبية

 

 ترتيبال
 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

يعد خطط زمنية فصلية  1

الوحدات الخاصة لتدريس 

 بكل مقرر دراس ي

16 36.36 16 36.36 12 27.27 1.09 54.55 

2 

ة يعد سجالت التربية البدني 2

الخاصة بأنشطة التربية 

 وبرامجها البدنية

9 20.45 18 40.91 17 38.64 0.82 40.91 

6 

يعد املالعب ويخططها  3

 ويجهزها 
10 22.73 17 38.64 17 38.64 0.84 42.05 

5 

خطة فصلية لحصص يعد  4

 نشاط التربية البدنية بما

 يتفق مع حاجات الطالب 

15 34.09 20 45.45 9 20.45 1.14 56.82 

1 

يراعي خصاص نمو الطالب  5

 وحاجتهم وقدراتهم 
14 31.82 13 29.55 17 38.64 0.93 46.59 

4 

يحدد طرق وأساليب  6

 التعليم املناسبة
13 29.55 17 38.64 14 31.82 0.98 48.86 

3 

يحدد أساليب التقويم  7

وأدواته بما يتناسب مع 

 تقويم الجوانب املختلفة 

6 13.64 13 29.55 25 56.82 0.57 28.41 

7 

( أن املوافقة على درجة أهميية كفاييات إعيداد الخطيط الدراسيية ملعليم التربيية البدنيية 2يتضأ من الجدول )

( فييي عييدد )
ً
ميين وجهييات  ميين العبييارات التييي شييملتها الدراسيية( 7فييي مرحليية التعليييم الثييانوي كانييت بدرجيية )عالييية جييدا

بييييية البدنييييية فييييي املرحليييية ملعلييييم التر  مييييية كفايييييات اعييييداد الخطييييط الدراسيييييةنظيييير املشييييرفين التربييييويين حييييول درجيييية أه

( مييع وجييود تفيياوت فييي درجيية األهمييية الييذي 1.14لييى )( إ0.57) ت قيميية املتوسييط الحسييااي ميين، وقييد تراوحييالثانوييية

وهييذا  %(56.82% إلييى 28.41مييا بييين ) نسييبة املوافقيية الكليييةكمييا بلغييت  ،ميين خييالل ترتيييب الكفايييات التربويييةيظهيير 

معلم املباشر بأعمال  بارتباطهالى موافقة املشرفين التربويين على أهمية قائمة الكفايات التربوية وشعورهم يشير إ

 .التربية البدنية
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م2016العدد األول  البدنية من وجهة نظر المشرفين التربويين بمدينة طرابلسالالزمة لمعلم التربية  التربويةالكفايات   

  (3جدول )

 شرفين التربويين ( لدرجة األهميةالتكرار والنسبة املئوية والدالالت اإلحصائية الخاصة باستجابات )امل

   44ن =        كفايات اعداد الدروس . -املجال الثالث : على عبارات

 

 م

 

 العبارة

  ال   لى حد ماإ نعم

املتوسط 

 الحسابي

 

األهمية 

 النسبية

 

 

 ترتيبال

 التكرار
 النسبة

% 
 التكرار

 النسبة

% 
 التكرار

النسبة 

% 

 6 42.05 0.84 34.09 15 47.73 21 18.18 8 .درسليعد مقدمة مناسبة ل 1

يتأكد من توفر النواحي  2

الصحية للطالب قبل تنفيد 

  .الدرس

21 47.73 14 31.82 9 20.45 1.27 63.64 

3 

يحدد خطوات السير في  3

  .الدرس

19 

 
43.18 13 29.55 12 27.27 1.16 57.95 

5 

 يماينظم محتوى الدرس تنظ 4

 .قيامنط

23 

 
52.27 17 38.64 4 9.09 1.43 71.59 

1 

استراتيجية التدريس يحدد  5

واألنشطة والوسائل املناسبة 

  .لتحقيق األهداف

16 36.36 22 50.00 6 13.64 1.23 61.36 

4 

يحدد معايير التقويم املناسبة  6

 .األهداف لتحقيق
21 47.73 17 38.64 6 13.64 1.34 67.05 

2 

( أن املوافقة على درجة أهمية كفايات إعداد الخطط الدراسية ملعلم التربية البدنية 3يتضأ من الجدول )

( في عدد )
ً
من وجهات  من العبارات التي شملتها الدراسة( 6في مرحلة التعليم الثانوي كانت بدرجة )عالية جدا

بية البدنية في املرحلة ملعلم التر  مية كفايات اعداد الخطط الدراسيةنظر املشرفين التربويين حول درجة أه

( مع وجود تفاوت في درجة األهمية الذي 1.14لى )إ( 0.57)ة املتوسط الحسااي من قيم تالثانوية، وقد تراوح

وهذا  %(56.82% إلى 28.41ما بين ) نسبة املوافقة الكليةكما بلغت  ،من خالل ترتيب الكفايات التربويةيظهر 

اشر بأعمال معلم املب بارتباطهاعلى أهمية قائمة الكفايات التربوية وشعورهم لى موافقة املشرفين التربويين إيشير 

 .التربية البدنية

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 79 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

 

م2016العدد األول  البدنية من وجهة نظر المشرفين التربويين بمدينة طرابلسالالزمة لمعلم التربية  التربويةالكفايات   

شرفين التربويين ( لدرجة التكرار والنسبة املئوية والدالالت اإلحصائية الخاصة باستجابات )امل (4جدول )

 44ن =    التنفيذاملجال الرابع : كفايات على عبارات  األهمية

 

 م

 

 العبارة

  ال لى حد ماإ نعم

املتوسط 

 الحسااي

 

األهمية 

 النسبية

 

 

 ترتيبال

 التكرار % النسبة التكرار
 النسبة

% 
 النسبة % التكرار

يستخدم أساليب وطرق  1

قف اتدريس مناسبة للمو 

 التعليمية.

19 43.18 13 29.55 12 27.27 1.16 57.95 

 

6 

يحرص على استمرارية الدرس  2

  .دون فترات توقفمن 
23 52.27 17 38.64 4 9.09 1.43 71.59 

1 

.يربط الدرس الحالي بالدروس  3

  .السابقة
16 36.36 22 50.00 6 13.64 1.23 61.36 

3 

يعزز القيم التربوية لدى  4

الطالب من خالل عرض 

 .درسال

21 47.73 17 38.64 6 13.64 1.34 67.05 

2 

يراعي مستويات الطالب أتناء  5

  .عرض الدرس
15 34.09 22 50.00 7 15.91 1.18 59.09 

5 

 اهتمام يثير  يقدم الدرس بما 6

 .لتفكيرلالطالب ويحفزهم 
16 36.36 17 38.64 11 25.00 1.11 55.68 

7 

يبين بإيجاز كيفية تحقيق  7

  .الدرس
14 31.82 25 56.82 5 11.36 1.20 60.23 

4 

يتيح الفرصة للطالب أن  8

  .عند التقديميجيب ويسأل 
10 22.73 14 31.82 20 45.45 0.77 38.64 

9 

الشرح  يتأكد من تغطية 9

   .لدروسلللنقاط األساسية 
19 43.18 7 15.91 18 40.91 1.02 51.14 

8 

 

ملعلم التربية البدنية في مرحلة  التنفيذ( أن املوافقة على درجة أهمية كفايات 4يتضأ من الجدول )

( في عدد )
ً
من وجهات نظر  من العبارات التي شملتها الدراسة( 9التعليم الثانوي كانت بدرجة )عالية جدا

ت ، وقد تراوحبية البدنية في املرحلة الثانويةملعلم التر  التنفيذاملشرفين التربويين حول درجة أهمية كفايات 

من خالل ترتيب ( مع وجود تفاوت في درجة األهمية الذي يظهر 1.43) لىإ( 0.77)قيمة املتوسط الحسااي من 

لى موافقة إوهذا يشير  %(71.59% إلى 38.64ما بين ) نسبة املوافقة الكليةكما بلغت  ،الكفايات التربوية

 .لم التربية البدنيةاملباشر بأعمال مع بارتباطهااملشرفين التربويين على أهمية قائمة الكفايات التربوية وشعورهم 

 

 

 

 



 
 

 80 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

 

م2016العدد األول  البدنية من وجهة نظر المشرفين التربويين بمدينة طرابلسالالزمة لمعلم التربية  التربويةالكفايات   

( لدرجة ة باستجابات )املشرفين التربويينالتكرار والنسبة املئوية والدالالت اإلحصائية الخاص (5جدول )

 44ن =        كفايات الطابور الصباحي -املجال الخامس : على عبارات األهمية

 

 

 م

 

 العبارة

  ال   لى حد ماإ نعم

املتوسط 

 الحسااي

 

األهمية 

 النسبية

 

 

 ترتيبال

 ة %بالنس التكرار % النسبة التكرار % النسبة التكرار

يراعي مناسبة التمرينات لحالة  1

  .الطقس
9 20.45 22 50.00 13 29.55 0.91 45.45 

5 

يحرص عل عدم مواجهة الطالب  2

   .ألشعة الشمس
12 27.27 21 47.73 11 25.00 1.02 51.14 

3 

يكسر عامل امللل بالتجديد  3

الطالب  انتباهواالبتكار لشد 

 .بشكل مستمر 

14 31.82 15 34.09 15 34.09 0.98 48.86 

4 

يبدأ الطابور الصباحي في الوقت  4

  .املحدد له
13 29.55 27 61.36 4 9.09 1.20 60.23 

2 

ينظم الطابور الصباحي بكل  5

  .كفاءة وفاعلية
25 56.82 17 38.64 2 4.55 1.52 76.14 

1 

 

( أن املوافقة على درجة أهمية كفايات الطابور الصباحي ملعلم التربية البدنية في 5يتضأ من الجدول )

( في عدد )
ً
من وجهات نظر  من العبارات التي شملتها الدراسة( 5مرحلة التعليم الثانوي كانت بدرجة )عالية جدا

، وقد بية البدنية في املرحلة الثانويةملعلم التر  الطابور الصباحي جة أهمية كفاياتاملشرفين التربويين حول در 

من خالل ( مع وجود تفاوت في درجة األهمية الذي يظهر 1.52إلى )( 0.91) املتوسط الحسااي من  ت قيمةتراوح

ى موافقة لإوهذا يشير  %(76.14% إلى 45.45ما بين ) نسبة املوافقة الكليةكما بلغت  ،ترتيب الكفايات التربوية

 .املباشر بأعمال معلم التربية البدنية بارتباطهااملشرفين التربويين على أهمية قائمة الكفايات التربوية وشعورهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 81 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

 

م2016العدد األول  البدنية من وجهة نظر المشرفين التربويين بمدينة طرابلسالالزمة لمعلم التربية  التربويةالكفايات   

على  التربويين( لدرجة األهمية التكرار والنسبة املئوية والدالالت اإلحصائية الخاصة باستجابات )املشرفين (6جدول )

 44محتوى الدرس    ن = كفايات  -املجال السادس : عبارات

 

 م

 

 العبارة

  ال   لى حد ماإ نعم

املتوسط 

 الحسابي

 

األهمية 

 النسبية

 

 ترتيبال
 النسبة % التكرار % النسبة التكرار % النسبة التكرار

يعود الطالب للحضور الى الساحة  1

  .بانتظام
21 47.73 14 31.82 9 20.45 1.27 63.64 

3 

 

يدون التزام الطالب بالزي الرياض ي  2

  .في سجل املتابعة
18 40.91 21 47.73 5 11.36 1.30 64.77 

2 

ثارة والتشويق في بداية يحقق اإل 3

  .الدرس
14 31.82 7 15.91 23 52.27 0.80 39.77 

9 

ام لتنشيط يستخدم احماء ع 4

 .األجهزة الحيوية للجسم
7 15.91 13 29.55 24 54.55 0.61 30.68 

12 

املناسب ملوقع  ءحمايختار اإل  5

  .الحصة في الجدول املدرس ي
11 25.00 23 52.27 10 22.73 1.02 51.14 

5 

 10 34.09 0.68 50.00 22 31.82 14 18.18 8  .يوضأ الهدف من كل تمرين 6

يختار التكوينات والتشكيالت  7

 .لدرسلاملناسبة 
19 43.18 14 31.82 11 25.00 1.18 59.09 

4 

يختار التمرينات البدنية املناسبة  8

  .لألنشطة الرياضية
5 11.36 10 22.73 29 65.91 0.45 22.73 

14 

 املهارة املتعلمةيشرح كيفية أداء  9

  .بصورة واضحة وجذابه ودقيقة
6 13.64 17 38.64 21 47.73 0.66 32.95 

11 

ليم للمهارة ج السذيقدم النمو  10

  .التعليميناء النشاط أث
14 31.82 15 34.09 15 34.09 0.98 48.86 

6 

يصحأ االخطاء واألوضاع في أداء  11

  .املهارة بطريقة ححيحة
10 22.73 19 43.18 15 34.09 0.89 44.32 

8 

يهتم بمشاركة الطالب في النشاط  12

  .التطبيقي
5 11.36 15 34.09 24 54.55 0.57 28.41 

13 

ئة للعودة يستخدم تمرينات تهد 13

  .بالطالب لحالتهم الطبيعية
13 29.55 14 31.82 17 38.64 0.91 45.45 

7 

يقدم تعليقا عاما على الدرس ككل  14

  .للطالب
24 54.55 17 38.64 3 6.82 1.48 73.86 

1 

 

( أن املوافقة على درجة أهمية كفايات محتوى الدرس ملعلم التربية البدنية في 6يتضأ من الجدول )

( في عدد )
ً
من وجهات نظر  التي شملتها الدراسة( من العبارات 14مرحلة التعليم الثانوي كانت بدرجة )عالية جدا

، وقد رحلة الثانويةبية البدنية في املاملشرفين التربويين حول درجة أهمية كفايات محتوى الدرس ملعلم التر 

من خالل ( مع وجود تفاوت في درجة األهمية الذي يظهر 1.48إلى )( 0.45) املتوسط الحسااي من ت قيمةتراوح

لى موافقة إوهذا يشير  %(73.86% إلى 22.73ما بين ) نسبة املوافقة الكليةكما بلغت  ،ترتيب الكفايات التربوية

 .اشر بأعمال معلم التربية البدنيةاملب بارتباطهااملشرفين التربويين على أهمية قائمة الكفايات التربوية وشعورهم 
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م2016العدد األول  البدنية من وجهة نظر المشرفين التربويين بمدينة طرابلسالالزمة لمعلم التربية  التربويةالكفايات   

على  ة باستجابات )املشرفين التربويين( لدرجة األهميةالتكرار والنسبة املئوية والدالالت اإلحصائية الخاص (7جدول )

 44ن =      في امللعب واألدوات الرياضية ات ضبط النظام كفاي -املجال السابع : عبارات

 

 م

 

 العبارة

  ال لى حد ماإ نعم

املتوسط 

 الحسااي

 

األهمية 

 النسبية

 

 ترتيبال

 النسبة % التكرار % النسبة التكرار % النسبة التكرار

يوفر الجو الصحي واملناخ  1

  .التربوي 
27 61.36 10 22.73 7 15.91 1.45 72.73 

 مكرر  5

يوضأ للطالب األنظمة التي  2

 .ينبغي التقيد بها في امللعب
15 34.09 12 27.27 17 38.64 0.95 47.73 

7 

يضبط سلوك الطالب في امللعب  3

 .بطريقة تربوية مناسبة
24 54.55 16 36.36 4 9.09 1.45 72.73 

5 

وات واألجهزة يجهز األد 4

 .الدرس املستخدمة قبل تنفيذ
21 47.73 23 52.27 0 0.00 1.48 73.86 

4 

 يراعي توزيع األدوات على الطالب 5

 .باألسلوب الصحيح
31 70.45 12 27.27 1 2.27 1.68 84.09 

2 

 يتأكد من توفر نواحي األمن والسالمة  6

الخاصة باألجهزة واملالعب واألدوات 

 .قبل ممارسة النشاط الرياض ي

38 86.36 5 11.36 1 2.27 1.84 92.05 

1 

يوزع اهتمامه ونظراته على  7

  .الطالب
38 86.36 5 11.36 1 2.27 1.84 92.05 

 مكرر 1

يستخدم األدوات البديلة  8

 .املناسبة للدرس
16 36.36 21 47.73 7 15.91 1.20 60.23 

6 

يتصرف بحكمة في املواقف  9

 .املحرجة
34 77.27 4 9.09 6 13.64 1.64 81.82 

3 

في  يحرص على إرجاع األدوات 10

 .أماكن حفظها بعد استخدامها
2 4.55 5 11.36 37 84.09 0.20 10.23 

8 

 

في امللعيب واألدوات الرياضية ( أن املوافقة على درجة أهمية كفايات ضبط النظام 7يتضأ من الجدول )

( فيي عيدد )
ً
( مين العبيارات التيي شيملتها 10ملعلم التربية البدنية في مرحلية التعلييم الثيانوي كانيت بدرجية )عاليية جيدا

فييييي واألدوات الرياضييييية الدراسيييية ميييين وجهييييات نظيييير املشييييرفين التربييييويين حييييول درجيييية أهمييييية كفايييييات ضييييبط النظييييام 

( ميع 1.84إليى )( 0.20) ت قيمية املتوسيط الحسيااي مين، وقيد تراوحيوييةبية البدنية في املرحلية الثانامللعب ملعلم التر 

ميا  نسبة املوافقية الكلييةكما بلغت  ،من خالل ترتيب الكفايات التربويةوجود تفاوت في درجة األهمية الذي يظهر 

ليييييى موافقييييية املشيييييرفين التربيييييويين عليييييى أهميييييية قائمييييية الكفاييييييات التربويييييية إوهيييييذا يشيييييير  %(92.05% إليييييى 10.23بيييييين )

 .اشر بأعمال معلم التربية البدنيةاملب بارتباطهاوشعورهم 
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  (8جدول )

على  ة باستجابات )املشرفين التربويين( لدرجة األهميةالتكرار والنسبة املئوية والدالالت اإلحصائية الخاص

 44.   ن = االجتماعيةكفايات الشخصية والعالقات  -املجال الثامن : عبارات

 

 م

 

 العبارة

  ال لى حد ماإ نعم

املتوسط 

 الحسابي

 

األهمية 

 النسبية

 

التكرا ترتيبال

 ر
 ة %بالنس التكرار % النسبة التكرار % النسبة

 2 85.90 1.72 2.56 1 23.08 9 74.36 29  .يتحدث بطالقة ووضوح وصوت مسموع 1

 4 80.77 1.62 2.56 1 33.33 13 64.10 25  .يتقبل النقد البناء برضا وقناعة تامة 2

يتمثل القدوة الحسنة للطالب بكل  3

   .معانيها
28 71.79 9 23.08 2 5.13 1.67 83.33 

3 

يهتم بمظهره العام والعناية بالنظافة   4

 .الصحية والبدنية
29 74.36 10 25.64 0 0.00 1.74 87.18 

1 

يتيح الفرصة للطالب للمناقشة  5

 .واالستفسار
29 74.36 10 25.64 0 0.00 1.74 87.18 

 مكرر 1

يقيم عالقات اجتماعية جيدة مع الزمالء  6

.  
14 35.90 22 56.41 3 7.69 1.28 64.10 

5 

يحترم قوانين وتعليمات املدرسة ويعمل  7

 .تنفيذهاعلى 
15 38.46 17 43.59 7 17.95 1.21 60.26 

7 

يحترم أراء اولياء األمور ويناقشها معهم ملا  8

  .فيه مصلحة الطالب
7 17.95 22 56.41 10 25.64 0.92 46.15 

8 

ات املوجه التربوي ويتعاون يرحب بزيار  9

  .معه
18 46.15 13 33.33 8 20.51 1.26 62.82 

6 

 9 42.31 0.85 38.46 15 38.46 15 23.08 9  .يتقبل نقد الطالب وأخطائهم بصدر رحب 10

ملعلم  ات الصخصية والعالقات االجتماعيةكفاي ( أن املوافقة على درجة أهمية8يتضأ من الجدول )

( في عدد )
ً
من العبارات التي شملتها ( 10التربية البدنية في مرحلة التعليم الثانوي كانت بدرجة )عالية جدا

ملعلم  االجتماعيةكفايات الصخصية والعالقات  يةمن وجهات نظر املشرفين التربويين حول درجة أهم الدراسة

( مع وجود تفاوت 1.74( إلى )0.85املتوسط الحسااي من ) ت قيمة، وقد تراوحبية البدنية في املرحلة الثانويةالتر 

ما بين  نسبة املوافقة الكليةبلغت  كما ،من خالل ترتيب الكفايات التربويةفي درجة األهمية الذي يظهر 

لى موافقة املشرفين التربويين على أهمية قائمة الكفايات التربوية وشعورهم إوهذا يشير  %(.87.18% إلى 42.31)

 .اشر بأعمال معلم التربية البدنيةاملب بارتباطها
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باستجابات )املشرفين التربويين( لدرجة ة التكرار والنسبة املئوية والدالالت اإلحصائية الخاص (9جدول )

 44والنشاط الخارجي .   ن =  يكفايات النشاط الداخل -املجال التاسع: على عبارات األهمية

 

 م

 

 العبارة

  ال لى حد ماإ نعم

املتوسط 

 الحسابي

 

األهمية 

 النسبية

 

 

 ترتيبال

 النسبة % التكرار % النسبة التكرار % النسبة التكرار

 1 84.62 1.69 2.56 1 25.64 10 71.79 28  .يبتكر أنشطة رياضية داخلية 1

يشرك الطالب في عملية قيادة األنشطة  2

  .الداخلية
19 48.72 16 41.03 4 10.26 1.38 69.23 

3 

يشرف على تدريب فرق لأللعاب الرياضية  3

  .املختلفة
16 41.03 22 56.41 1 2.56 1.38 69.23 

 مكرر  3

في األنشطة واملنافسات الخارجية يشارك  4

 .بين املدارس
22 56.41 16 41.03 1 2.56 1.54 76.92 

2 

يشارك في اللقاءات والدورات التدريبية  5

 69.23 1.38 5.13 2 51.28 20 43.59 17 .الخاصة بتحكيم األلعاب الرياضية املختلفة
 مكرر  3

والنشاط الخارجي ملعلم  يكفايات النشاط الداخل ( أن املوافقة على درجة أهمية9يتضأ من الجدول )

( في عدد )
ً
 من العبارات التي شملتها الدراسة( 5التربية البدنية في مرحلة التعليم الثانوي كانت بدرجة )عالية جدا

بية والنشاط الخارجي ملعلم التر  يمن وجهات نظر املشرفين التربويين حول درجة أهمية  كفايات النشاط الداخل

( مع وجود تفاوت في 1.69إلى )( 1.38املتوسط الحسااي من ) ت قيمة، وقد تراوحدنية في املرحلة الثانويةالب

% 69.23ما بين ) نسبة املوافقة الكليةكما بلغت  ،من خالل ترتيب الكفايات التربويةدرجة األهمية الذي يظهر 

 بارتباطهامية قائمة الكفايات التربوية وشعورهم لى موافقة املشرفين التربويين على أهإوهذا يشير  %(.84.62إلى 

  .املباشر بأعمال معلم التربية البدنية

على  ة باستجابات )املشرفين التربويين( لدرجة األهميةالتكرار والنسبة املئوية والدالالت اإلحصائية الخاص (10جدول )

 44كفايات تقنيات التعليم.   ن =  -املجال العاشر :عبارات 

 

 م

 

 العبارة

  ال لى حد ماإ نعم

املتوسط 

 الحسابي

 

األهمية 

 النسبية

 

 ترتيبال
 ة %بالنس التكرار % النسبة التكرار % النسبة التكرار

يستخدم تقنيات تعليمية  1

متنوعة ومناسبة لدروس التربية 

  .البدنية

25 56.82 15 34.09 4 9.09 1.48 73.86 

2 

يتابع التطورات التقنية  2

التعليمية في مجال التربية 

  .البدنية

29 65.91 14 31.82 1 2.27 1.64 81.82 

1 

يراعي أن تكون التقنية  3

قدر  االستعمالالتعليمية سهلة 

 .اإلمكان

24 54.55 17 38.64 3 6.82 1.48 73.86 

 مكرر 2

يحرص أن تكون التقنية  4

 الهتمامالتعليمية مثيرة 

  .الطالب

22 50.00 20 45.45 2 4.55 1.45 72.73 

3 
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ملعلم التربية البدنية في  فايات تقنيات التعليم( أن املوافقة على درجة أهمية  ك10يتضأ من الجدول )

( في عدد )
ً
من وجهات نظر  من العبارات التي شملتها الدراسة( 4مرحلة التعليم الثانوي كانت بدرجة )عالية جدا

، وقد بية البدنية في املرحلة الثانويةكفايات تقنيات التعليم ملعلم التر  شرفين التربويين حول درجة أهميةامل

من خالل ( مع وجود تفاوت في درجة األهمية الذي يظهر 1.64( إلى )1.45ت قيمة املتوسط الحسااي من )تراوح

لى موافقة ير إوهذا يش %(81.82% إلى 72.73ما بين ) نسبة املوافقة الكليةكما بلغت  ،ترتيب الكفايات التربوية

 .اشر بأعمال معلم التربية البدنيةاملب بارتباطهااملشرفين التربويين على أهمية قائمة الكفايات التربوية وشعورهم 
 

  (11جدول )

( لدرجة األهمية على ة باستجابات )املشرفين التربويينالتكرار والنسبة املئوية والدالالت اإلحصائية الخاص

 44كفايات التقويم .   ن =  -عشر :املجال الحادي  عبارات

 

 م

 

 العبارة

  ال لى حد ماإ نعم

املتوسط 

 الحسابي

 

األهمية 

 النسبية

 

 ترتيبال
 النسبة % التكرار % النسبة التكرار % النسبة التكرار

يتقن تصخيص مواطن الضعف  1

  .ونقاط القوة عند الطالب
27 61.36 10 22.73 7 15.91 1.45 72.73 

 مكرر  4

 الذاتييستخدم التقويم  2

   .املستمر لنفسه
15 

3 

4.09 
12 27.27 17 38.64 0.95 47.73 

5 

يحفز الطالب لألداء األفضل  3

  .أثناء اختبارات التربية البدنية
24 54.55 16 36.36 4 9.09 1.45 72.73 

4 

 الذي االيجااييستخدم النقد  4

   .يتقبله الطالب
21 47.73 23 52.27 0 0.00 1.48 73.86 

3 

يتيح الفرصة للطالب ملمارسة  5

  .التقويم الذاتي
31 70.45 12 27.27 1 2.27 1.68 84.09 

2 

يكيف ويعدل عملية التدريس  6

الراجعة التي  التغذيةفي ضوء 

   .يحصل عليها

27 61.36 10 22.73 7 15.91 1.84 92.05 
1 

 

( أن املوافقييية عليييى درجييية أهميييية  كفاييييات التقيييويم ملعليييم التربيييية البدنيييية فيييي مرحلييية 11يتضيييأ مييين الجيييدول )

( فيييييي عيييييدد )
ً
مييييين وجهيييييات نظييييير  مييييين العبيييييارات التيييييي شيييييملتها الدراسييييية( 6التعلييييييم الثيييييانوي كانيييييت بدرجييييية )عاليييييية جيييييدا

ت ، وقييد تراوحييالثانويييةبييية البدنييية فييي املرحليية املشييرفين التربييويين حييول درجيية أهمييية  كفايييات التقييويم  ملعلييم التر 

ميين خييالل ترتيييب ( مييع وجييود تفيياوت فييي درجيية األهمييية الييذي يظهيير 1.84)لييى ( إ0.95قيميية املتوسييط الحسييااي ميين )

ليييييى موافقييييية وهيييييذا يشيييييير إ %(.92.05% إليييييى 47.73ميييييا بيييييين ) نسيييييبة املوافقييييية الكلييييييةكميييييا بلغيييييت  ،الكفاييييييات التربويييييية

 .املباشر بأعمال معلم التربية البدنية بارتباطهاات التربوية وشعورهم املشرفين التربويين على أهمية قائمة الكفاي
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 ستخالصات :اال 

 -يلي: ، وكان من أهمها ماهذه الدراسة عددا من النتائجأظهرت 

 .باملرحلة الثانوية البدنية التربية ملعلم التربوية لالزمة بالكفايات قائمة إلى التوصل -

اليييواردة ضيييمن  الثانوييييةاملرحلييية  فيييي البدنيييية التربيييية ملعلميييي الالزمييية التربويييية الكفاييييات أهميييية درجييية عليييى املوافقييية -

 البحث من وجهة نظر املشرفين التربويين من حيث درجة أهميتها عذا املجاالت األحد عشر في أداة ه
ً
 .الية جدا

 .سبية لرأي عينة البحث في كل مجالتم ترتيب العبارات حسب األهمية الن -

 مييين 82حييازت )  -
ً
، مييين خيييالل الكفايييات التيييي شيييملتها أداة البحييث( كفايييية فرعيييية علييى درجييية أهميييية عالييية جيييدا

، مع وجود تفاوت في درجة األهمية الذي ظهر من خالل ترتيب ن باملرحلة الثانويةوجهة نظر املشرفين التربويي

 الكفايات التربوية.

  -التوصيات :

، وميييين خييييالل مييييا شييييعر بييييه البيييياحثون تجيييياه إليهييييا ميييين خييييالل هيييذا البحييييثفيييي ضييييوء النتييييائج التييييي تييييم التوصييييل 

، ومييين لمييي التربيييية البدنييية إن شييياء همشييكلة البحيييث، إلييى بعيييض التوصييييات التييي تسيييهم فييي زييييادة فاعليييية أداء مع

  -يلي : ماأهمها 

 في املرحلة الثانوية يةالبدن التربية ملعلم الالزمة التربوية الكفايات قائمة أن على البحث مجتمع أفراد أجمع .1

 يسترشييييدوا بييييأن إعييييداد املعلمييييين مؤسسييييات علييييى بالتأكيييييد البيييياحثون  يوصيييي ي ذلييييك ضييييوء وعلييييى جييييًدا، هاميييية

 . الثانوية للمرحلة البدنية التربية وتأهيل معلمي إعداد برامج في الباحثون  اقترحها التي التربوية بالكفايات

 التربييييية ملعلمييييي ،الخدميييية قبييييل وأثنيييياء ونييييدوات محاضييييرات بتنظيييييم والجامعييييات والتعليييييم التربييييية وزارة قيييييام .2

 واستخدامها. وإنتاجها التعليمية الوسائل وتطوير ،الكفايات التربويةبأهمية  تبصيرهم أجل من البدنية،

للمعلميييييين ، واسيييييتخدام أسييييياليب اإلشيييييراف التربيييييوي املتنوعييييية ورات التدريبييييييةعقيييييد املزييييييد مييييين البيييييرامج واليييييد .3

ة كفاياتهم التي أكد ، والتي تعمل على تطوير أداء معلم التربية البدنية بهدف تنميرأس العمل القائمين على

 .عليها البحث

 .يةهو جديد ومفيد من املستجدات التربوية والتعليم تزويد معلم التربية البدنية بكل ما .4

 بحيييييث والتطبيقيييي، العمليييي الجانيييب عليييى التركييييز خيييالل مييين البدنيييية، التربيييية معلميييي تيييدريب عمليييية تطيييوير  .5

ا الكفايات هذه تصبح
ً
  .لديهم عملًيا سلوك

املشيييييرفين  قبيييييل مييييين التربيييييية البدنيييييية معلميييييي تقيييييويم عنيييييد التربويييييية الكفاييييييات قائمييييية مييييينيمكييييين االسيييييتفادة   .6

 .التربويين
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 ( سنة22-18العقلية بمستوى اإلنجاز لالعبي الجودو ) لحالةعالقة ا
 

 م2016ألول لعدد اا

 ( سنة22-18عالقة الحالة العقلية بمستوى اإلنجاز لالعبي الجودو )

 * د. عطية املهدي أبو األجراس

 عبدالحكيم سالم تنتوش* د. *                                                                                              

 * أ. جالل محمد عبد الفتــاح**

 أعضاء هيئة تدريس بجامعة املرقب / كلية التربية البدنية                                                          

 املقدمة ومشكلة البحث ـ

ق أكددا باحددن في  لددا نفددا بادد ي  با أنمدد ا نمددا أالعددي باللفعددنب بالافعددي بايددا يفلدد     ب  ددن  ب لددا ي اعدد   

ب لدا باتدير   نمدا ،  خنصي بمل نفسنب بايا يفل  فيهدن بالنلدا با ييد ا    ب كح د  با تنئج لا بمل نفسنب با أنضعي

 .نما بمليبجهي بملحنش ة لع بلخصا ،  تلتب   أنضي بلجي   لن با أنضنب بايا تلتلابمل نف   بلخصا

،  عد  أهدي اسدننا با ند  بال نص  ات اعق أفضا أ بء  أنمد ا  يلا باتا أ  نما بملهن بب بالافعي لن أاا

، كلدن بهدي ياعداي لدا باادا ة  كعيعي باتلنلا لع ليبقف باتلثد  ،لا سنننب باتا أ  باشنقي     لفانما ي 

 (19: 9)                    احاني لا باتا أ  بملكفف. ن  أن ة بلحلا بنما ي لا باهزألي  باضغيط با نيجي ن

 أ  با ن  باذي ال يلتفك قا ب كنفعن لن بااا ة نما بالستين ة لن بملهن بب بالافعي لدا بارد  ا باضدن  ي 

  (34: 2)                       . افل نفسي با أنضعي ال يتلكن لن بايصيل إلا لستيى ننلا لن بإلهجن  با أنم ا

، فهدددا بايدددا يلكدددن با أنمددد ا لدددن باتدددا أ  نمدددا   كح ددد   لحنشددد  نمدددا لسدددتيى بإلهجدددن فنملهدددن بب بالافعدددي اهدددن يدددير 

  .بات كا لا نام  خيل بألفكن  باسفحعي  بملشتتي ا هتحني  بناتنلا ي اعق أفضا إهجن 

ي  ادددا  بالاتلدددنم  دددنا يبةا باحاهعدددي  لدددن بمل  دددا ندددام باتلدددنم أ فددد  بملدددا ب    ناتدددا أ  نمدددا بملهدددن بب بالافعددد

 . أي بألل  باذي  فع باحن في  إلج بء اذب باح   بملهن

 :يهاا باح   افتل ا نما  هدف البحث :

 .( س ي22-18بهجن  النبا بلجي   ) ن قي بلحناي بالافعي  لستيى 

 تساؤالت البحث : 

ا لدددددا بالهتحدددددني  بادددددت كا بالهيلدددددنلا  بادددددت كبافادددددي  دددددنا ي  ) بلحنادددددي بالافعدددددي ملسدددددتيى  بانسددددد عي بألالعدددددي لدددددن  .1

 ؟ ( س ي22-18ا نبا بلجي   ) ( بات كا لا بأل بء

 ذبب  الاي إ صنئعي     بلحناي بالافعي  لستيى بإلهجن  ا نبا بلجي   ؟ ن قيييجا اا  .2

 ؟ ب   خب تها ييجا ف  ق ذبب  الاي إ صنئعي     بلحناي بالافعي ا نبا بلجي   اا   .3

 النظرية :القراءات 

 الثقة بالنفس:

      
 
 لسدتا 

 
 التب  هدي لتغ د ب

 
التاا بلد  باحدن ف   أ  ليهديم بافادي  دنا ي  جدزء لدن ياداي  بادذبب  أ عنهدن

 نن اذب بمليهيم.

 ينهن قا ة بايد   نمدا أ  اسدتجع  بسدتجن نب ييبفاعدي يجدني بملف د بب بايدا  ( 2001 ) باغايفعل فهن ف أح     

ييبجهي،  إ  بكدي ياحدا برخد أن  ياحفدي اذبيدي  ا جدي ل ييلدي  ألكدن بإلشدن ة إلدا أ  بافادي  دنا ي  ذبب صدفي 

 دددناتيبفق با ييددد ا  بالجتلدددنفا افيددد   فكفلدددن  صدددا نمدددا   جددددي ل ييلدددي لدددا بافادددي  دددنا ي  ب ييلددد    جتدددي لددددا 

 باتيبفق.

 مظاهر الثقة بالنفس:

   بافاي  نا ي  يتل ز  نملرنا  باتناعي:إ
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 ( سنة22-18العقلية بمستوى اإلنجاز لالعبي الجودو ) لحالةعالقة ا
 

 م2016ألول لعدد اا

لا بأللي   بيخنذ  لحنض   بملستاحا  بااا ة نما باح بإل سنس  نااا ة نما ليبجهي لشك ب بلحعنة لا ب ( أ

 باا ب بب  ي يعذ بلحفيل.

 ياحا باذبب  باشلي   تاحا برخ أن  ب ت بلها. ( ب

 باكحن   باتلنلا للها  بافاي بها. باشلي   نأللن ن ا ليبجهي ( ج

 باشلي   نأللن لع بألق ب   بملشن كي بإليجن عي. (  

 (26-25:  6)                                                               بات  ع   نلخب بب  بال قنب بلجاياة.  ( ه

 أسباب فقدان الثقة بالنفس:

 با يياي باحنئسي. .1

 باشلي   نا اص. .2

 نما برخ أن. بات ك ز  .3

 بملكنس  بايالعي. .4

 بإل  بق لا بملفناعي. .5

 باصي ة باذا عي. .6

 (28:  4)                                                   باتيس  بب بلخنطئي.                                    .7

 تعريف االنفعاالت:

يكي   صي ة أ لي ندن  ة  طن ئدي فد  يحاد   أنم ا  صي ة لينجئي قا ا  ناي  جابهعي تلت ي كا إنسن  ه    

 أ  قدددا يكدددي   دددن ة  قيأدددي ليدددحيبي  نضددد  ب نب فسدددعيايجعي يصددد    يرهددد  نمدددا أجهدددزة بلجسدددا 
 
 طددديأ 

 
 قتدددن

 بملختفيي  يؤر  بهن.

 طرائق السيطرة على االنفعاالت:

 بات ي   نن با نقي بالهيلناعي لا أنلنل ليعاة. .1

 ي يأا بالهتحني إلا أشعنء أخ ى. .2

 ل ن اي إرن ة بستجن نب للن ضي ا هيلنل. .3

 بل   ناي لن بالست خنء لا باحا . .4

 يج   باح  لا بأللي  باهنلي أر نء بالهيلنل. .5

 يج   بمليبقف بايا يف   بالهيلنل. .6

 االنفعاالت وعالقتها باألداء الرياض ي والحركي:

ي  كددي  ا هيلددنالب با يسددعي     لهددا الددا بأل بء با أنمدد ا أ ددا أهدديبا بأل بء باددذي يلن سددي بإلنسددن   باددذ    

فعي سيبء أر نء للن سي باتا أ  أ  بمل نفسي  أكي  اهن يير   إيجنبي أ  سفبا لا باللفعنب بايظعيعدي لدن جهدي 

 باسددددفيخ بلخددددن   ددددناي   با أنمدددد ا لددددن جهددددي أخدددد ى  بصددددي ة أ ق فاهددددي ال يلكددددن باادددديل أ  بلجددددزم  ددددي  اددددذب 

ن يددا لان هتددي لددع هتعجددي بأل بء أ  بإلهجددن   اددذب يتيقددف نمددا طحعلددي بأل بء بالهيلددنل سددفبا أ  إيجددنبي إال بلددا لدد

 هدددديا با أنضددددي بمللن سدددددي  لسددددتيى با أنضددددع   لدددددن  عدددد  بمل  فددددي بالل أدددددي  لسددددتيى بإلهجددددن . إ  بالهيلدددددنالب 

بملختفيددددي ذبب يددددير   كح دددد  نمددددا بايدددد    أ بءي فنالهيلددددنل بمللتددددال يزأددددا بلخعددددنل خصدددديبي  أنشدددد  باتيك دددد  كلدددددن 

نشدد  بلح كددي  أزأددا با  حددي لددا ليبصددفي باللددا ألددن بالهيلددنالب بافددنئ ة باهنئجددي ففهددن أردد  ضددن  نمددا بايظددنئف ي

ليبجهدددي بأللدددي  باصدددلحي  دددا باتيك ددد  بملددد را  باادددا ة نمدددا بالافعدددي فنالهيلدددنل بال عدددف يدددؤر  نمدددا بإل  بخ  يل

ع  ة فع ددددافع إلددددا يصددددد ا ذي   فهددددن  كددددذاك يضددددلف باتدددددذك   باددددتلفا  بإل ب ة للددددن يجلدددددا بايدددد   يياددددا باسددددد
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 ( سنة22-18العقلية بمستوى اإلنجاز لالعبي الجودو ) لحالةعالقة ا
 

 م2016ألول لعدد اا

 إلددا فكدد ة  ب ددداة ال 
 
سددفيخ صدد عنني أ    ددد  لهددذب  عدد  إ  بالهيلدددنل ي كددز نمددا ذادددن بمليكدد   أجلفددي ل صددد فن

 يتجن   ليضيا بهيلناي.

 العالمات الظاهرة لالنفعال الرياض ي:

أددي ا هيلددنل ااددا  ادد  بال لددنب بايددا يددا بلحصدديل نفيهددن لددن خدد ل ندداة   بسددنب نمددا أ  بال لددنب بارنا     

 با أنم ا ها:

 باافق با يي ا بلح كي. .1

 باغض  بالنم. .2

 باافق با يي ا باحاني. .3

 بإل سنس  ضلف لستيى بإلهجن . .4

 بلخيا لن بلخصا  لن بمل نفسي. .5

 بإل سنس  نإل انق. .6

 (124 -123:  3)                                                                            قصي  بأل بء باينا.  .7

 االنتباه:

نلفعددددنب بالهتحددددني لددددن باللفعددددنب بملل فعددددي بايددددا شدددددغف  باتلددددنم باحددددن ف   لددددا نفددددا بادددد ي  باتج أبددددا قحدددددا      

سدددع  ة بالصددد  باسدددفيكي  عددد  بسدددتحلا بمليهددديم لدددن باتددد ب  باسدددعكيايلا باتج أبدددا ردددا ندددن  بمليهددديم إلدددا  دددؤ ة 

 أصددحح لددن بمليضددديننب  بالاتلددنم لددع ظهدددي  نفددا بادد ي  بملل لدددا لددا ل فددع بلخلسددد  نب لددن باادد   بالشددد أن

 (238:  5)                                                                        ى أصحنب اذب باليجني.        بألر  ة اا

 تل أف لهن ة شدا بالهتحدني أ  ضدح  بالهتحدني نمدا أنهدن يفدك بملهدن ة بايدا تسدتخام لدن أجدا بادت كا أ  إ ب ة     

 (346:  1)                                                       فيي ا هتحني.                               بملستيأنب بملخت

 أقسام االنتباه:

 ياسا بالهتحني لن هن عي لف  بيي إلا ر ري أقسنم:

 اي بالهتحني بااس ي  باذي يتجي فعي بالهتحني إلا بملف   نما با  ا لن إ ب ة باي  . القسم األول:

 بالهتحني باتفانئي  باذي ي تحي فعي باي   إلا ش اء ي  حي  ألعا إاعي لن      ذل أي جها. القسم الثاني:

جهدا للد   لحلدا بايد   بالهتحني بإل ب ي  باذي ي تحي فعي بايد   إلدا شد اء للد    أت فد   دذل  القسم الثالث:

 (195:  3)                                                                                                           نما بالهتحني.

 :سمات لالنتباه

 بالهتحني بستجن ي  سعي نافعي. -

 لا بالهتحني ي ك ز  لان لي افتشت . -

 لف   لل  . لا بالهتحني ييجعي باشلي  ه ي  -

 بالهتحني نلفعي بهتانئعي افلف  بب ذبب بال قي. -

 (73:  8)                                   ي يت فحي لن أجا نلفعي باتلفا.            ي يح   نإل  بخ أله -

 : الدراسات السابقة والتعليق عليها

 (12( )1982دراسة لطفي كمال )

 :ن البحثعنوا

 "هن ي ااى با نشئ   لا ك ة بااامبالستلاب  بملبااا بب بالافعي با يسعي  بلح كعي     بل  "بال قي   
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 ( سنة22-18العقلية بمستوى اإلنجاز لالعبي الجودو ) لحالةعالقة ا
 

 م2016ألول لعدد اا

 :هدف البحث

كد ة باادام  باتل ا نما بال قي     بااا بب بالاا   كعي  لستيى بأل بء لا بملهن بب بلح كعي ااى هنش ئ -

 .س ي 13-10لن سن 

 ا بلدد  بااددا بب بالاددا   كعددي ادداى هنشدد ئ كدد ة بااددام لددن سددن باتلدد ا نمددا يددير   للن سددي كدد ة بااددام نمدد -

 .س ي 10-13

 .بالاا   كعي ااى هنش ئ ك ة بااام لل في لاى يير   باب هنلج باتا أبا لا ك ة بااام نما بل  بااا بب -

 بستخام باحن   بمل هج باتج أبا. :منهج البحث

 :أدوات البحث

 .بمل ن  ة( –باتل أ   –اتصيأ  بختحن بب ااعنس بل  بااا بب بملهن أي )ب -

 .بختحن  باذكنء -

 .بختحن  بااا بب بالافعي بأل اعي -

 :أهم النتائج

  باتيك ددد  لدددن جنهدددد  قدددا ة بالادددا  ن قتددددي  ناادددا ة بلح كعدددي يتيقددددف نمدددا  صددديل با ندددد  إلدددا لسددددتيأنب إ -

 . نف  كلن لا ك ة بااامنناعي لا بألنش ي با أنضعي بايا يت ف  ليبجهي بمل

 .أي ن قي     بااا بب بالافعي  بلح كعي لا ك ة بااام ال ييجا -

 (7(  )1984دراسة  محمد  توفيق الوليلي )

 :عنوان البحث

 "بلخ  ي ا نبا باي ق باك ة باعا "بال قي     باذكنء   باتص ا

 هدف البحث:

  فنا(. - ناب  قعنس افتص ا بلخ  ي )هجيمإ -

باتصدددد ا بلخ  ددددي ا نبددددا بايدددد ق بال بعددددي باددددذكنء )بااددددا بب بالافعددددي(    سددددتيى باتلدددد ا نمددددا بال قددددي  دددد   ل -

 بملشن كي لا باح ياي بألف أاعي بلخنلسي  ناانا ة.

الندد  ي ا نحدد   بلخفيعدد     باتصدد ا بلخ  ددسددتيى باددذكنء )بااددا بب بالافعددي(   باتلدد ا نمددا بال قددي  دد   ل -

 بلخ  بأللنلي افي ق بملشن كي.

باتصد ا بلخ  دي   ي ي د  بايد ق لدا باح يادي  لسدتيى بادذكنء )باادا بب بالافعدي(   قي   باتل ا نما بال  -

 ا نبا ك ة باعا.

 باي ق بال بعي بملشن كي لا باح ياي بألف أاعي بلخنلسي  ناانا ة. العينة:

 ي  نألسفيب بملسحا.بستخام باحن   بمل هج بايصي: منهج البحث

 :ئجالنتا

 .ص ا بلخ  ي ا نبا باي ق بأل بليبات    باذكنء   ط ط  ي  بل إ صنئعن  جي  ب يحن -

أنمددددا ل ددددي ادددداى باي أددددق بلجزبئدددد ي  بملغ بددددي  باتصدددد ا بلخ  ددددي ادددداى باي أددددق بملصدددد ي بال يحدددنط  دددد   باددددذكنء    -

 أ جع ذاك إلا يييق باي ق بأل بلي.قي لجتللي أنما لن بمل ي  ة   بال  باتيني ا   

 ص ا بلخ  ي ااى النبا بلخ  بأللنلي.بات  ف  ق لل يأي لا لستيى باذكنء    جي  -

ندام  جدي  فد  ق  -ب يينا لستيى باتصد ا بلخ  دي اداى للردا با نحد   ندن لسدتيى باادا بب بالافعدي  -

 . ا بلخ  ي ااى النبا بلخ  بلخفييباتصلا لستيى باذكنء   لل يأي 

 (12( )1990دراسة طارق إبراهيم )
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 ( سنة22-18العقلية بمستوى اإلنجاز لالعبي الجودو ) لحالةعالقة ا
 

 م2016ألول لعدد اا

 :عنوان البحث

 ".لهن ة باتصيأ  لا الحي ك ة باعا بملسهلي لا"  بسي بااا بب بالافعي 

 :هدف البحث

 .لا لهن ة باتصيأ  لا ك ة باعا  لااب  إسهنم يفك بااا بب ي ايا بااا بب بالافعي بملسهلي -

 .بمل هج بايصيي  نألسفيب بملسحا :منهج البحث

 -:قنم باحن    اعنس بااا بب بالافعي باتناعي  أدوات البحث:

بااقددددي  –باتددددذك  بلح كددددي  –بإل  بخ باحصدددد ي  –بإل سددددنس  اددددية باددددافع  –بإل  بخ بملكددددنني  – بإل  بخ بازلنددددا

ي ك دز بالهتحدني  –يي يدع بالهتحدني  –ي يأدا بالهتحدني  –رحدنب بالهتحدني  – داة بالهتحدني  –ل  هي باتيك د   –بملكنهعي 

 .ك  بااا ة نما باتي –

 :أهم النتائج

اى لا لهن ة باتصيأ  لا ك ة باعا لا خلسي قا بب نافعي ل يح ي  لد يا ي ايا بااا بب بالافعي بملسنالي

 – قدي إ  بخ بملسدنفنب  – قدي بإل  بخ باحصد ي بملكدنني  –باتيك د   –بالهتحدني  :إسهنم كا قا ة لا يفدك بملهدن ة

 .بإل  بخ با ي  بلح كي

 (10( )1991دراسة صباح صقر ) -12

 :عنوان البحث

     ."الافعي بمل يح ي   أنضي بملحن  ةبااا بب بباتيبفاعي بلح كعي   فعي افاا بب "  بسي ننل

 :هدف البحث

 .الافعي بمل يح ي   أنضي بملحن  ةبااا بب بنما بااا بب باتيبفاعي بلح كعي   باتل ا 

 :منهج البحث

 .بملسحابمل هج بايصيي  نألسفيب 

 :ت البحثأدوا

 .ااعنس بااا بب باتيبفاعي بلح كعيبختحن   -

 .بختحن  ااعنس بااا بب بالافعي -

 .لعخنئعا لليضناب  خفعا اا ة نما باتصي  باحص ي بملكنني إبختحن  با -

رحددددنب  –ي ك ددددز بالهتحددددني  – دددداة بالهتحددددني  –بختحددددن  بالهتحددددني إندددداب  نحددددا بلجدددديب  طددددي  بختحددددن  ي يأددددا بالهتحددددني  -

 .حنيبالهت

 .بااا ة نما بالستاالل –بملكنني  بإل  بخبختحن  بااا بب بأل اعي  ل ي بختحن  بااا ة نما  -

باتيك دددد   –قددددنب بملكنهعددددي بال  –  طحددددق ل ددددي بختحددددن  باعارددددي بالافعددددي بال تكددددن ي بختحددددن  بااددددا ة نمددددا باتيك دددد   -

 .بمل  اي

 :أهم النتائج

 :ي بملحن  ة  ها كلن يمايا ي ي   بااا بب بالافعي بمل يح ي   أنض

باتيك دد   –بختحددن  باعاردي بالافعددي  –بااددا ة نمددا بالسدتا بخ  –  بخ بملكدنني باادا ة نمددا بإل  –بختحدن  بالهتحددني 

  باتيك   بال تكن ي. –بال قنب بملكنهعي  –بمل  اي 

 

 : التعليق على الدراسات السابقة 2-2-1
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 ( سنة22-18العقلية بمستوى اإلنجاز لالعبي الجودو ) لحالةعالقة ا
 

 م2016ألول لعدد اا

  لدددددن إلكنهعددددي باتلددددد ا نمددددا بملددددد هج بالف دددددا ن  باحددددن في نمدددددا باا بسددددنب باسدددددن اي بسدددددتي بالطدددد الددددن خددددد ل    

بمل نسددددددد  ات اعدددددددق أادددددددابا باح ددددددد   كدددددددذاك ي ايدددددددا أ  بب بااعدددددددنس بمل نسدددددددحي  بختعدددددددن  بمل بجدددددددع بايدددددددا يلكدددددددن 

بالسدددتين ة ل هدددن  باتلددد ا نمدددا أنسددد  بإلجددد بءبب بإل صدددنئعي بايدددا يت نسددد  لدددع ليضددديا باح ددد   بملسدددنالي لدددا 

 بختعن  نع ي باح  . 

 إجراءات البحث :

 .ج بايصيي مل ئلتي أاابا باا بسي  بمل هي بستخام باحن ف :ج البحثمنه

ل أددد  طددددن ق ت (1995)  كلدددن     لاعدددنس بلحنادددي بالافعدددي إنددداب  لنكفع دددنهيبسدددتخام باحدددن في : أداة البحـــث

 .(2003)ل لا  ا  بااين 

الندد   57اشددلا لجتلددع باح دد  جلعددع النبددا بلجددي   ايئيددا باشددحنب  باكحددن  باحددنا  نددا اا : مجتمــا البحــث

 .لن جلعع بألهايي بافع عي

، لجليندددي أكثدد  خبدد ة  لت صدددف   ( الندد  جدددي   لاسددل   إلددا لجلددينت  30يددا بختعدددن  نددا  ): عينــة البحــث

،  يا ا ل فعي أخ  ة  با   هتنئجهتنئجه،  لجليني أقا خب ة   أ ل  رنني لتاالي ل فعي  خن جعي نما هتنئج

 .بلخب ة لن جلعع بألهايي بافع عي بختعن اا  نا  أاي باللايي  س  بالل   بلخب ة      

 -:معايير الصدق والثبات لالستبيان استخراج

 صدق األداة:

لددا يا أدد  صدداق بأل بة نمددا لددن الدد ا  ناصدداق بارددنا ي أ  صدداق بمل كلدد  ،  عدد  يددا  باحن فددن ااددا أنتلددا 

 نفددديم با أنضدددي  باحاهعددديبات  عدددي  ينددد ض بأل بة لدددا صدددي تهن بأل اعدددي نمدددا أنضدددنء لدددن باهعئدددي باتا يسدددعي لدددا كفعددد

تهن   بلدد ض بأل بة لددا صددي  ادديب  ل  رددنتها  دديل بلدد  بالحددن بب، رددا قددنم باحددن في ،  عدد  أ جنللددي طدد ب ف 

 با هنئعي نما لج ي لن بمل كل   باذين أق  ب  ص  عي بأل بة.

 :ثبات استمارة االستبيان

،  للنددل اددي بالسددتا ب  س بمل ددي ة لددا بالسددتلن ة، كلددن النددا دد     ددابب بملاعددن بالتسددنقاددي نحددن ة نددن  :الثبــات

 لدن 
 
م بإذب أنعداب بسددتخا يأهد،  للندل بالسددتا ب كد  ب نلفعدنب بااعدنس افيد   بايب ددا ألظهد ب با تدنئج شد ئن

، أ  نمدا هتدنئج نمدا   جدي س ملد بب لتتناعدي ااعدنس صديي للع دي، سد تا باتيصدا إلدا هيد  با تدنئج  اة بااعن

 .( 1) كح  ة لن باتان ب 

لدددن خددد ل بسدددتخابم ط أادددي أاددددين لدددن بلحاعحدددي بإل صددددنئعي  بالسدددتحنهي    سدددنب للنلدددا رحدددنب قدددنم باحدددن في  

،  عدد  تلتلددا با  أاددي ChronbackAlphaلحسددنب للنلددا أايددن ك  هحددن    (spss)افلدددفيم بالجتلدددننعي 

   باله  بفدنب بمللعن أدي ،  تست ا إلا باله  با بمللعن ي ا ختحدنلا أ بء باي   لن فا ة إلا أخ ى  نما بالتسنق

ا ،  كنهدد  قعلددي للنلددلدن خدد ل ي حعاهددن نمددا بالع دي بالسددتحنهي  سددنب رحددنب  حدن في  ،  عدد  قددنم باافياد بب

ا رحددنب  صددحي إجن ددنب يلنددا يدديف    جددي نناعددي لددنددنلا   %(  اددي للنلددا رحددنب  0.854أايددن ك  هحددن  قددا  فغدد  )

 .بملح ير  
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 ( سنة22-18العقلية بمستوى اإلنجاز لالعبي الجودو ) لحالةعالقة ا
 

 م2016ألول لعدد اا

 (1جدول )

 مقياس الحالة العقليةفي  نتائج اختبار ألفا للصدق والثبات لعبارات محاور االستبيان

 للنلا أاين % ل ن   باا بسي ب

 %89.3 بافاي  نا ي  1

 %88.7 بات كا بالهيلنلا 2

 %89.3  بات كا لا بالهتحني 3

 %90.2  بات كا لا بأل بء 4

 %85.4 لاعنس بلحناي بالافعي

 

نسددددددحي كددددددن   لددددددن بلجددددددا ل هجددددددا أ  قعلددددددي بافحددددددنب افل ددددددي  بأل ل لددددددن بسددددددتلن ة بالسددددددت عن  )بافاددددددي  ددددددنا ي (  

، ألدددن %(88.7)بادددت كا بالهيلدددنلا( نسدددحي )%(،  سدددجف  بااعلدددي افل دددي  بافدددنني لدددن بسدددتلن ة بالسدددت عن  89.3)

%(، فادا 90.2%(، بمل ي  با ببع ) بات كا لا بأل بء( نسحي )89.3بمل ي  بافنا  ) بات كا لا بالهتحني( نسحي )

%(  هددددا 85.4يددددا ب تسددددنب بالتسددددنق باددددابخما ملتغ دددد بب باا بسددددي  ناكنلددددا  نسددددتخابم للن اددددي ك  هحددددن  أايددددن )

بإل صددددنئي ي  دددا أ  جلعدددع قددددعا بالختحدددن  ل ييلدددي  هددددا يلفدددا لؤشددد بب جعدددداة نسدددحي رحدددنب نناعددددي لدددا بالددد ا 

 ل لئ ددددي أل دددد بض باا بسددددي،  ألكددددن بايردددديق بهددددن  يددددال نمددددا رحددددنب أ بة بااعددددنس بشددددكا جعددددا،  بددددذاك يكددددي  

 ص  عتهن ات فعا سي للن يجلفهن نما راي ينلي  يحتهن لن صاق  رحنب بستحنهي باا ب  بقا ييكا احن في  ب

  بإلجن ي نما أسئفي باا بسي  بختحن  ف ضعنتهن.با تنئج 

 : الدراسة األساسية

لدددا   ياددي هجدديم اع عدددن ا جددي   نمدددا  2014/ يونيــو/ 20 اغنيددي  17لدددن افيتدد ة يددا إجدد بء باا بسدددي بألسنسددعي    

بالا   أنا ببلا أ     باحن في قنم  ،  ع أف ب  نع ي باا بسي   ي  باش  ط  بار  ا اكنفي أف ب  بالع ي

ندا  لدن   ضدليب،  قدا بايا يدا بختعن ادن لكن  باح ياي بملذكي ة ناذانب إلا  باكنلا لن بستلن بب بالست عن 

 : ن ا قعنلها  ت رعا  إناب  بالست عن بالنتحن بب 

 .   ي باحن ف  أسلنءبل يب  باا بسي  بلجهي بملش في نما باا بسي،  بالست عن يصا ب بستلن ة  .1

سدددددفعلي لدددددن  عددددد  با حنندددددي  بافغدددددي  بالسدددددت عن  السدددددتلن ةيدددددا بات ك دددددز نمدددددا أ  يكدددددي  باشدددددكا با هدددددنئي  .2

 .نق  بالهتانل لن بالنم إلا بلخن  بالتس

باا بسدي يتيقدف  ك ة ليجزة نن باا بسي  باغد ض ل هدن،  إ  قعلدي ادذي ان نء ف   ي باحن فرا قنم  .3

 .ينما  ا الن نما لاى صاق بإلجن ي  يا لان في كا 

،  يحدد   افتيكددا لددن بكتلددنل  عنهنتهددن تهددن ل بجل   باحددن في  بلددا بالهتهددنء لددن نلفعددي جلددع باحعنهددنب قددنم  .4

 . ستلن ة لياي ة أ  لستحلاةأنهن كنلفي  صحع ي  ع  اا يكن ا نخ أيي ب

 بلددددا ذاددددك يددددا إ خددددنل بإلجن ددددنب إلددددا بلحنسدددد  برلددددا لددددن خدددد ل   قددددي باحعنهددددنب لددددا   هددددنلج خالددددي  دددد بلج       

 .(SPSS)باحعنهنب بإل صنئعي افلفيم بالجتلننعي 

 : اإلجراءات اإلحصائية

 .بايس  بلحسنبي -1

 .باله  با بمللعن ي  -2

 .للنلا بال يحنط -3



 
 

 95 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

 

 ( سنة22-18العقلية بمستوى اإلنجاز لالعبي الجودو ) لحالةعالقة ا
 

 م2016ألول لعدد اا

 .باصاق باذبتي -4

 .بايس  بلحسنبي بمل جح -5

 .بااالايب تلنالب  -6

 .باتحنين -7

 .بانسحي بملئيأي -8

 بختحن  "ب" افلع نب بمل يح ي. -9

 -عرض النتائج :

ذادددك   نسدددتخ بج با تدددنئج  ذادددك لدددن خددد ل ي حعدددق أ بة باح ددد   بملتلففدددي  نسدددتلن ة بالسدددت عن ،   باحدددن في قدددنم 

( 22-18) ن قي بلحناي بالافعي  لستيى بإلهجن  ا نبا بلجي   نع ي باا بسي  يل أ بء باتل ا نما اغ ض 

  - ذاك  االاي بلجاب ل باتناعددي:، س ي

 بالل  : .1

س ي ها بألكب  لا بالع ي  18،  ع  هجا أ  نل  بلخنصي  ينلن  نع ي باا بسيبا تنئج ( 2)ح   بلجا ل ي     

 نما باتيبلا.  21,20,19,22بلاان %، ييتي 30 قا  فغ  

 (2جدول )

 األعمارعينة حسب الفراد يوضح التوزيا التكراري أل 

 النسبة % العدد العمر

18 9 30.00 

19 6 20.00 

20 4 13.33 

21 4 13.33 

22 7 23.33 

 100 30 املجموع

 

 
 الخبرة : .2

18 
30% 

19 
20% 

20 
14% 

21 
13% 

22 
23% 



 
 

 96 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

 

 ( سنة22-18العقلية بمستوى اإلنجاز لالعبي الجودو ) لحالةعالقة ا
 

 م2016ألول لعدد اا

سد يبب هدا  7– 5،  عد  هجدا أ  فئدي بلخبد ة لدن ي باا بسديبلخنصي  خب ة نع با تنئج ( 3)ح   بلجا ل ي     

،  لددن %26.67سدد يبب  عدد   فغدد    9 – 8لددن %، يدديتي بلدداان فئددنب بلخبدد ة 50بألكبدد  لددا بالع ددي  قددا  فغدد  

 %. 23.33س ي  نسحي  11 – 10را بايئي لن 

 (3جدول )

 الخبرةعينة حسب الفراد يوضح التوزيا التكراري أل 

 النسبة % العدد الخبرة

 50.00 15 7 -5من 

 26.67 8 9 - 8من 

 23.33 7 11 - 10من 

 100 30 املجموع

 

 
 الدولي للجودو كالتالي : االتحاداألوزان املعتمدة لدى  .3

 .خ 100 فيق  خ، 100 ي   خ، 90 ي   خ، 81 ي   خ، 73 ي   خ، 66 ي   خ، 60 ي  

 بقددا  60ئددي بأل  ب  بقددا لددن ،  عدد  هجددا أ  فبلخنصددي  ددي  ب  نع ددي باا بسدديبا تددنئج ( 4)حدد   بلجددا ل ي     

 بكبد   100،  لدن ردا بقدا لدن %20 عد   فغد   90  81%، فئدنب بأل  ب  بقدا لدن 16.67 قدا  فغد   73لدن 

 %. 13.33 نسحي  100لن 

 (4جدول )

 الوزنعينة حسب الفراد يوضح التوزيا التكراري أل 

 النسبة % العدد األوزان

 16.67 5 60اقل من

 16.67 5 73اقل من

 20.00 6 81اقل من 

 20.00 6 90اقل من 

 13.33 4 100اقل من 

 13.33 4 100اكبر من 

 100 30 املجموع

 

   7 -5من 
50% 

 9 - 8من 
27% 

 11 - 10من 
23% 



 
 

 97 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

 

 ( سنة22-18العقلية بمستوى اإلنجاز لالعبي الجودو ) لحالةعالقة ا
 

 م2016ألول لعدد اا

 
 . النتيجة :4

نسحي لن كن  لا بمل كدز ،  ع  هجا أ  ا بسيبلخنصي  لستيى بإلهجن  نع ي بابا تنئج ( 5)ح   بلجا ل ي     

نسددددحي بلخنسدددد    %، ألددددن 26.67بافنادددد   نسددددحي %،   26.67%،  بمل كددددز بافددددنني  فغدددد  13.33بأل ل  قددددا  فغدددد  

 %.  23.33فاا  فغ  

 (5الجدول )

 مستوى اإلنجازعينة حسب الفراد يوضح التوزيا التكراري أل 

 النسبة % العدد مستوى اإلنجاز

 23.33 7 الخاسرون

 26.67 8 الثالثاملركز 

 26.67 8 املركز الثاني

 23.33 7 املركز األول 

 100 30 املجموع

 

 
 عرض نتائج التساؤل األول :

بافادي  دنا ي   بادت كا بالهيلدنلا  بادت كا لدا بالهتحدني  بادت كا ) بلحنادي بالافعدي ملسدتيى  بانسد عي بألالعي لن

 ؟ ( س ي22-18ا نبا بلجي   ) (لا بأل بء

 :الثقة بالنفس أوال

 

0

5

10

15

20

 100اكبر من  100اقل من  90اقل من  81اقل من  73اقل من 60اقل من 

16.7 

16.7 

20.0 20.0 

13.3 13.3 

21

22

23

24

25

26

27

 المركز االول المركز الثاني المركز الثالث الخاسرون

23.3 

26.7 26.7 

23.3 
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 ( سنة22-18العقلية بمستوى اإلنجاز لالعبي الجودو ) لحالةعالقة ا
 

 م2016ألول لعدد اا

 (6)جدول 

في محور                                                         يبين املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والنسبة املئوية إلجابات عينة الدراسة 

 الثقة بالنفس

 النسبة املئوية انحراف معياري  متوسط العبــــــــــــــــــــــــارات م

 %90.67 0.63 4.53 .العب قادر على الفوز في املنافسةأنظر لنفس ي ك 1

 %90.00 0.63 4.50 .أبذل أقص ى ما في طاقتي أثناء املنافسة 2

 %89.33 0.73 4.47 .نافسات الكبيرة واملواقف الهامةأستمتا بامل 3

 %88.67 0.77 4.43 .أثق في قدرتي كالعب منافس قوي  4

 %88.67 0.57 4.43 .أتوقا النجاح خالل املنافسة 5

 %58.00 1.42 2.90 .ي تهتز أثناء األداء في املنافسةثقتي بنفس  6

 %84.22 0.28 4.21 الثقة بالنفس 

 

( يح   بملتيس  بلحسنبي  باله  با بمللعن ي  بانسحي بملئيأي إلجن نب نع دي باا بسدي  ديل باياد ة 6بلجا ل )

،
 
أ  بملتيسد  بلحسدنبي أ  إجن دنب بملح دير   كنهد  تشد   إلدا  أ  ا لدن خد ل بانسد  بملئيأدي    ل يحي ي ن اعن

، يدديتي بلددا ذاددك أ ددذل %90.67أهردد  ا ييدد ا ك ندد  قددن   نمددا بايددي  لددا بمل نفسددي ي تددا بمل يحددي بأل لددا  نسددحي 

، يفيهددن  نمل يحددي بافنافددي أسددتلتع  نمل نفسددنب %90أقصدد ل لددن لددا طددنقيا أر ددنء بمل نفسددي لددا بمل يحددي بافنهعددي  بنسددحي 

لدددا  "ا تهتدددز أر دددنء بأل بء لدددا بمل نفسددديرايدددا   ييددد  قدددا جدددنءب نحدددن ة "%، 89.33باكح ددد ة  بمليبقدددف باهنلدددي  نسدددحي 

"  بنسدحي 4.21فادا  فد  بملتيسد  بلحسدنبي " بمل دي  %، اذب  بضح لن خ ل لجلا 58 نسحي  بألخ  ةبمل يحي 

  اشددددد    نملجلدددددا إلدددددا "  بادددددذي%84.22لئيأدددددي "
 
"   سددددد  أ بء نع دددددي  جدددددي  بافادددددي  دددددنا ي   ا جدددددي "نناعدددددي جددددداب

 باا بسي.

 
ً
 :التحكم االنفعاليثانيا

 (7)جدول 

في محور                                                         يبين املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والنسبة املئوية إلجابات عينة الدراسة 

 التحكم االنفعالي

 متوسط العبــــــــــــــــــــــــارات م
انحراف 

 معياري 

النسبة 

 املئوية

 %87.33 0.76 4.37 .ألعب للفوز بالرغم من زيادة الضغوط من حولي قبل وأثناء املنافسة 1

 %76.67 1.15 3.83 .أستطيا التحكم في شعوريهادئ و  2

 %65.33 1.46 3.27 .مستوايكلما زادت الضغوط علي كلما ارتفا  3

 %64.67 1.45 3.23 .أستطيا التحكم في مشاعر الغضب أثناء املنافسة 4

 %57.33 1.25 2.87 .األخطاء التي أرتكبها أثناء املنافسة تجعلني أتوتر وتخرجني عن شعوري 5

 %52.00 1.19 2.60 .أصاب بالخوف والعصبية قبل وأثناء املنافسة 6

 %67.22 0.56 3.36 االنفعاليالتحكم  
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 ( سنة22-18العقلية بمستوى اإلنجاز لالعبي الجودو ) لحالةعالقة ا
 

 م2016ألول لعدد اا

 

( يح   بملتيس  بلحسنبي  باله  با بمللعن ي  بانسحي بملئيأي إلجن نب نع ي باا بسي  يل بايا ة 7بلجا ل )

،
 
أ  بملتيسد  بلحسدنبي أ  إجن دنب بملح دير   كنهد  تشد   إلدا  أ  ا لدن خد ل بانسد  بملئيأدي    ل يحي ي ن اعن

أالددددد  افيدددددي   دددددنا  ا لدددددن  أدددددن ة باضدددددغيط لدددددن  ددددديلا قحدددددا  أر دددددنء بمل نفسدددددي بهدددددن ي تدددددا بمل يحدددددي بأل لدددددا  نسدددددحي 

%، يفيهدددددن 76.67أسدددددت عع بادددددت كا لدددددا شدددددلي ي لدددددا بمل يحدددددي بافنهعدددددي  بنسدددددحي %، يددددديتي بلدددددا ذادددددك ادددددن     87.33

أصددددنب جددددنءب نحدددن ة " قدددا %، 65.33 نمل يحدددي بافنافدددي كفلددددن  ب ب باضدددغيط نمدددا كفلددددن ب ييدددع لسددددتيبي  نسدددحي 

 بمل دي  %، ادذب  بضدح لدن خد ل لجلدا 52 نسحي  بألخ  ةلا بمل يحي  " نلخيا  بالص عي قحا  أر نء بمل نفسي

باددددددت كا  جددددددي   "  باددددددذي اشدددددد    نملجلددددددا إلددددددا%67.22"  بنسددددددحي لئيأددددددي "3.36فاددددددا  فدددددد  بملتيسدددددد  بلحسددددددنبي "

 "   س  أ بء نع ي باا بسي. ا جي "أ عنهن بالهيلنلا

 
ً
 :التحكم في االنتباه ثالثا

 (8جدول )

التحكم في في محور  يبين املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والنسبة املئوية إلجابات عينة الدراسة 

 االنتباه

 متوسط العبــــــــــــــــــــــــارات م
انحراف 

 معياري 

النسبة 

 املئوية

 %84.00 0.76 4.20 .كلما زادت املباراة إثارة كلما زاد تركيزي  1

 %76.67 0.83 3.83 .أستطيا التحكم في مستوى التركيز أثناء املنافسة 2

 %67.33 1.07 3.37 .أستطيا التركيز في جميا مواقف املنافسة 3

4 
أســــتطيا لســــهولة الــــتحكم فــــي ااــــطرابات وتــــداخالت التفكيــــر أثنــــاء 

 .املنافسة
3.30 3.91 66.00% 

5 
الجمـــاهير واملتفـــرجين الحااـــرين فـــي أهـــتم بـــردود أفعـــال أو تصـــرفات 

 .املنافسة
2.10 0.96 42.00% 

 %36.67 1.09 1.83 .أستطيا أن أنس ى األخطاء التي ارتكبتها أثناء املنافسة لسهولة 6

 %62.11 0.77 3.11 التحكم في االنتباه

 

 بمل ي  ( يح   بملتيس  بلحسنبي  باله  با بمللعن ي  بانسحي بملئيأي إلجن نب نع ي باا بسي  يل 8بلجا ل )

،
 
 يأهدبملتيسد  بلحسدنبي أ  إجن دنب بملح دير   كنهد  تشد   إلدا  أ  ا لن خ ل بانس  بملئيأي    ل يحي ي ن اعن

، يديتي بلدا ذادك أسدت عع بادت كا لدا %84كفلن  ب ب بملحن بة إرن ة كفلدن  ب  ي ك دزي ي تدا بمل يحدي بأل لدا  نسدحي 

%، يفيهدددددن  نمل يحدددددي بافنافدددددي أسدددددت عع بات ك دددددز لدددددا جلعدددددع ليبقدددددف 76.67لسدددددتيى بات ك دددددز أر دددددنء بمل نفسدددددي  بنسدددددحي 

ألخ دددددنء بايدددددا ب يكحتهدددددن أر دددددنء بمل نفسدددددي أسدددددت عع أ  أنيددددد ل ب قدددددا جدددددنءب بالحدددددن ة " %، 67.33بمل نفسدددددي  نسدددددحي 

فاا  ف  بملتيسد  بلحسدنبي  بمل ي  %، اذب  بضح لن خ ل لجلا 36.67 نسحي  بألخ  ةلا بمل يحي  " بسهياي

 "  باددددت كا لدددددا بالهتحدددددنيأ  "  بادددددذي اشدددد    نملجلدددددا إلدددددا %62.11"  بنسددددحي لئيأدددددي 3.11"
 
كنهدددد   ا جدددددي " أ عنهدددددن

   س  أ بء نع ي باا بسي.
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 ( سنة22-18العقلية بمستوى اإلنجاز لالعبي الجودو ) لحالةعالقة ا
 

 م2016ألول لعدد اا

 (9) جدول 

 متوسط العبــــــــــــــــــــــــارات م
انحراف 

 معياري 

النسبة 

 املئوية

 %94.67 0.52 4.73 ا.أتوقا مستقبال أن أكون العبا ممتاز  1

 %91.33 0.57 4.57 .قبل بداية معظم املنافسات أتوقا أن أدائي سيكون بصورة جيدة 2

3 
معرفــــة أســــبا ها أركــــز علــــى عــــالج وتلــــحيو أســــباب الخســــارة ولــــ س علــــى 

 .فقط
4.43 0.73 88.67% 

 %84.67 0.68 4.23 .أكون في تحدي ما املهارات واملواقف الصعبة 4

 %75.33 1.04 3.77 .أظن أنه ال حدود ملا يمكن أن أتعلمه في التدريب وأفعله خالل املنافسة 5

 %60.67 1.00 3.03 .أستطيا أن أتخطى دائما املواقف الخططية الصعبة 6

 %82.56 0.47 4.13 التحكم في األداء

 

 بمل ي  ( يح   بملتيس  بلحسنبي  باله  با بمللعن ي  بانسحي بملئيأي إلجن نب نع ي باا بسي  يل 9)بلجا ل 

،  أ  دددا لدددن
 
بملتيسددد  بلحسدددنبي أ  إجن دددنب بملح دددير   كنهددد  تشددد   إلدددا خددد ل بانسددد  بملئيأدددي    ل يحدددي ي ن اعدددن

، يدديتي بلددا ذاددك قحددا  ابيددي للرددا %91.33ي تددا بمل يحددي بأل لددا  نسددحي  بالنحددن للتددن  أييقددع لسددتاح  أ  أكددي  

بافنافدددي %، يفيهدددن  نمل يحدددي 91.33بمل نفسدددنب أييقدددع أ  أ بئدددي سدددعكي   صدددي ة جعددداة لدددا بمل يحدددي بافنهعدددي  بنسدددحي 

ءب  قددددا جددددن%، 88.67أ كددددز نمددددا ندددد ج  ييددددحعح أسددددحنب بلخسددددن ة  ادددد   نمددددا لل فددددي أسددددحنبهن فادددد   نسددددحي 

%، اددددذب 60.67 نسدددحي  بألخ ددد ةلدددا بمل يحددددي  " أسدددت عع أ  أيخ دددد   بئلدددن بمليبقدددف بلخ  عددددي باصدددلحي بالحدددن ة "

"  بادددذي اشددد   %82.56"  بنسدددحي لئيأدددي "4.13فادددا  فددد  بملتيسددد  بلحسدددنبي " بمل دددي   بضدددح لدددن خددد ل لجلدددا 

 "   س  أ بء نع ي باا بسي  نملجلا إلا بات كا لا بأل بء
 
 .كنه   ا جي "  ناحن

 عرض نتائج التساؤل الثاني :

 ؟ ا بلجددددددددددددي  بددددددددددددذبب  الاددددددددددددي إ صدددددددددددنئعي  دددددددددددد   بلحناددددددددددددي بالافعدددددددددددي  لسددددددددددددتيى بإلهجدددددددددددن  ا ن ن قددددددددددديييجددددددددددددا ادددددددددددا 

يا بستخابم للنلا بال يحنط )   سي ( نما لتيس نب إجن نب لي  بب بالع ي  ،ات ايا هيا    جي بال قي

فكنه  با تنئج كلن لا بلجا ل  بلستيى بإلهجن  ا نبا بلجي    نلحناي بالافعي  عع بالحن بب بملتلفاي نما جل

 (  ع  كنه : 10)
 

 (10جدول )

 اإلنجاز لالعبي الجودوو الحالة العقلية  نتائج اختبار العالقة بين

 الداللة املعنوية قيمة معامل االرتباط البيان ت

 0.594 0.101 الثقة بالنفس 1

 *0.019 0.425 التحكم االنفعالي 2

 0.124 0.287 والتحكم في االنتباه 3

 **0.001 0.555 والتحكم في األداء 4

 **0.002 0.553 الدرجة الكلية
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 ( سنة22-18العقلية بمستوى اإلنجاز لالعبي الجودو ) لحالةعالقة ا
 

 م2016ألول لعدد اا

 0.05)*(    االاي لل يأي 

 0.01)**(  االاي لل يأي 

لددددا لسددددتيى  بافادددي  ددددنا ي  ( ه  دددا أ  قعلددددي للنلددددا بال يحدددنط )   سددددي ( ال قددددي10لدددن خدددد ل بلجددددا ل )    

لن أي لستيى لل يأي لل  ا اذاك ه ف   كب  (  ها أ0.594 االاي لل يأي  0.101) بإلهجن  ا نبا بلجي  

 ذبب  الاي لل يأي    ا نخ ن قي  ال ييجا))  اذب يال نما أ  باصي أي هاحا باي ضعي  باحايفيباي ضعي 

 ((. بإلهجن  ا نبا بلجي  لا لستيى  بافاي  نا ي 

(  هدددا 0.019) االادددي لل يأدددي  (0.425) بإلهجدددن  ا نبدددا بلجدددي  لدددا لسدددتيى  ن قدددي لسدددتيى بادددت كا بالهيلدددنلا

أقدددا لدددن أي لسدددتيى لل يأدددي للددد  ا ادددذاك هددد ف  باي ضدددعي باصدددي أي  هاحدددا باي ضدددعي باحايفدددي  ادددذب يدددال 

  بإلهجن  ا نبا بلجي  ((.لستيى    لستيى بات كا بالهيلنلا )) ا نخ ن قي ذبب  الاي لل يأي     نما أ 

لدن أي  كبد  (  هدا أ0.124 االادي لل يأدي  0.287بإلهجدن  ا نبدا بلجدي   )لدا لسدتيى  ن قي بادت كا لدا بالهتحدني

ال ))ي  ادددذب يددال نمدددا أهدددباصددي أي  هاحددا باي ضدددعي  باحايفددديلسددتيى لل يأدددي للدد  ا ادددذاك هدد ف  باي ضدددعي 

  بإلهجن  ا نبا بلجي  ((.لستيى    بات كا لا بالهتحني    ا نخ ن قي ذبب  الاي لل يأي  ييجا

(  هددا أقددا لددن أي 0.001 االاددي لل يأددي  0.555بإلهجددن  ا نبددا بلجددي   )لددا لسددتيى  ن قددي باددت كا لددا بأل بء

ا دنخ )) لستيى لل يأي لل  ا اذاك ه ف  باي ضعي باصي أي  هاحا باي ضعي باحايفي  اذب يال نما أ 

 بإلهجن  ا نبا بلجي  ((. لستيى    بات كا لا بأل بء ي لل يأي    ذبب  الان قي 

(  ها أقا لن أي 0.002 االاي لل يأي  0.553) بإلهجن  ا نبا بلجي      حناي بالافعيان قي باا جي باكفعي 

ا دنخ )) لستيى لل يأي لل  ا اذاك ه ف  باي ضعي باصي أي  هاحا باي ضعي باحايفي  اذب يال نما أ 

 بإلهجن  ا نبا بلجي  ((.     حناي بالافعياباا جي باكفعي  ذبب  الاي لل يأي    ن قي 

 .اإلنجاز لالعبي الجودوو  لحالة العقليةلتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الدرجة الكلية  :نفعدددي

 عرض نتائج التساؤل الثالث :

 ؟  بددددددددددددددد   خبددددددددددددددد تهاييجدددددددددددددددا فددددددددددددددد  ق ذبب  الادددددددددددددددي إ صدددددددددددددددنئعي  ددددددددددددددد   بلحنادددددددددددددددي بالافعدددددددددددددددي ا نبدددددددددددددددا بلجدددددددددددددددي   ادددددددددددددددا 

"  ددددد   نعنتدددد   لتددددد ب  ت   إليجدددددن  بايددددد  ق  ددددد   بملتيسددددد نب  t.test   نسدددددتخابم بختحدددددن " ب " ي قددددنم باحدددددن ف

 ، كلن لا بلجا ل باتنلا:خب تهابلحسن عي بلحناي بالافعي ا نبا بلجي    ب س  لتغ   

 (11جدول )

يبين املتوسطات الحسابية وقيمة "ت" إلجابات املبحوثين من عينة الدراسة الحالة العقلية لالعبي 

 وبين خبرتهمالجودو 

 ت
 الخبرة

 الحالة العقلية

 العبي اقل خبرة العبي أكثر خبرة
 الفرق 

 قيمة

 ت

مستوى 

 املتوسط الحسابي الداللة

 **0.001 3.823 0.54 3.86 4.40 التحكم في األداء 1

 0.285 1.090 0.11 4.16 4.27 بالنفس ةــالثق 2

 *0.040 2.150 0.41 3.16 3.57 التحكم االنفعالي 3

 0.376 0.900 0.26 2.98 3.23 التحكم في االنتباه 4

 **0.005 3.023 0.33 3.54 3.87 الدرجة الكلية

 0.05)*(    االاي لل يأي 
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 ( سنة22-18العقلية بمستوى اإلنجاز لالعبي الجودو ) لحالةعالقة ا
 

 م2016ألول لعدد اا

 0.01)**(  االاي لل يأي 

 ملتغ   ا( هتنئج بات فعا بملعابني 11يح   بلجا ل )   
 
   س  قعّا ،  قا  ي   ي ن اعبلخب ة حناي بالافعي  فان

 
ن

، لددا  دد   جددنء لددا لددا بأل بء يدديتي  نمل يحددي بأل لددا ،  أتضددح لددن خدد ل بات فعددا أ  باددت كالتيسدد نتهن بلحسددن عي

 بنمل يحدددي با ببلدددي باددددت كا لدددا بالهتحددددني،بادددت كا بالهيلددددنلا،   افنافدددي  دددنا ي   لدددا بمل يحددددي ب يدددددددددددددبمل يحدددي بافنهعدددي بافا

 لن نع ي باا بسي. النبا بألكث  خب ة ذاك   س   أي 

ا بمل يحدددي بافنهعدددي ، لدددا  ددد   جدددنء لددد دددنا ي  بافاددديألدددن  نانسدددحي أل بء النبدددا بألقدددا خبددد ة  فجدددنء لدددا بمل يحدددي بأل لدددا   

 .   نمل يحي با ببلي بات كا لا بالهتحني، بات كا بالهيلنلافي ،  جنء لا بمل يحي بافنابات كا لا بأل بء

بء بالع ددددي  ات فعددددا لل يأددددي بايدددد ق  دددد   لتيسدددد ي بالعنتدددد   )لتيسدددد  أ t.testيددددا بسددددتخابم بختحددددن  "ب"  قدددا 

 ب هتنئج باا بسي بملعابهعي إلا :  س  بلخب ة(،  قا أشن  

بلحناددي بالافعددي، ،  بدد   ذبب بلخبدد ة نناعددي  باافعفددي لتيسدد  أ بء بالع ددي لددن النبددا جددي  فدد  ق لل يأددي  دد    

، 0.05بلجا ادددي  ن دددا لسدددتيى  الادددي ""ب" ،  هدددا أقدددا لدددن قعلدددي قعلدددي "ب" بمل سددديبي  أل فددد  بالحدددن بب ال 

ب فدد  بالحددن بب ذبب  الادددي  بناتددنلا فددن   "0.05 باددذي اددي أقددا لددن " اددذب  بضددح لددن خدد ل ب تلددنل بااالاددي  

بايدددد ض   دددد  خنضددددع افصددددافي  بناتددددنلا ينح ددددا  فدددد  بارددددنا  اددددي فدددد ق  اعاددددي    ايدددد ق ، نفعددددي فددددن  بإ صددددنئعي

 باذي ي ص نما بهي ييجا فد  ق لل يأدي ذبب  الادي إ صدنئعي ن دا لسدتيى  بالالي  قحيل باي ض باحايا،

لتغ ددد  نع دددي باا بسدددي،  بددد   بء أي  جدددي  فددد  ق لل يأدددي  ددد   لتيسددد  أ %"   ددد   لتيسددد  بالعنتددد  ، 95رادددي "

 .بلخب ة

ب تها اصنلح ذ بب بلخب ة  ب   خ    بلحناي بالافعي ا نبا بلجي   : ييجا ف  ق ذبب  الاي إ صنئعي  عليه

 .بالناعي

 

 

 ا :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراجـــــــــــــــــــــــــــامل

 أوال // الكتب:

 . ب  باش  ق، ب ب هن بب باتيك  ،. جي ب أ لا سلن ة : يا ي  ل1

كد  ،  ب  بايفعي لا با أنضي ي فعدا يدا أ  قعدنسنحا باستن  نحا بلجحن  ضلا : فسعيايجعن باللفعنب بالا -2

 . 2000اف حنني  بانش ، بأل    

حددددي بملجلددددع بال بددددي افنشدددد  ، لكتاددددنب للنصدددد ة لددددا نفددددا بادددد ي  با أنمدددد ا ددددن ي صددددنلح  أ لددددا ن أبددددا : بيجن -3

 . 2013 ،ست ص ة باتي يع، بلجنللي بمل

، 1  : بات ي ز  لهن بب ي يأ  باذبب،  ب  أسنلي افنش   باتي يع، نلن  بأل   ، طفنيز نحا باك أا با نطي  -4

2011 . 

 . 2011 ،باانا ة ،فؤب  أ ي     : بااا بب بالافعي، لكتحي بألهجفي بملص أي -5

 . 2006، 1باتلفا بإليجنبي  صليبنب باتلفا، نناا باكت ، ط ،ك ألن   اي  -6

بملددؤيل  ، نبدا بايدد ق بألف أاعدي لددا كد ة باعدداباتصد ا بلخ  ددي ا  فعددق  اعمدا: بال قددي  د   باددذكنء   ل لدا يي  -7

 .1984، بالف ا بلخنل  اا بسنب  ب ي  بات  عي با أنضعي

تشددخعص  بالدد ج،  ب  بايكدد  هنشدد     لي نددي ، با ، سددناا   خدد    : صددليبنب بادتلفال لدي  ندديض ه -8

 . 2008، 2نلن  بأل   ، ط
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 ( سنة22-18العقلية بمستوى اإلنجاز لالعبي الجودو ) لحالةعالقة ا
 

 م2016ألول لعدد اا

لا ي لعي بملهن بب بالافعي، لكتحي با هضي  لص ي   نها  سل   نحا باان   : سعكيايجعي باتييق با أنم ا -9

 .1999، بال بعي، باانا ة

 ثانيا // الرسائل العلمية :

ضدي بالافعدي بمل يح دي   أن افاا بب باتيبفاعي بلح كعي  بااا ببننلفعي صحنح نما ل لا صا :   بسي  -10

 .1991ي با أنضعي افح نب، بإلسك ا أي، بملحن  ة،  سناي  كتي بي     لنشي ة، كفعي بات  ع

 بلخ  دي بأل بء . ص ح  خعا : يير     هنلج يا أبا لات ح احل  باللفعنب بالافعي بالفعن نما لسدتيى  -11

 .2003بإلسك ا أي،  ، جنلليلنشي ة لنجست       ،  سناي بس  اك ة بااام ا نبا فئي بأل  

لهددن ة باتصدديأ  لددا الحددي كدد ة باعددا،  سددناي  لددا بملسددناليطددن ق ل لددا إ دد باعا :   بسددي بااددا بب بالافعددي  -12

 .1990جنللي بإلسك ا أي،  ، كتي بي     لنشي ة، كفعي بات  عي با أنضعي افح نب

هدددددن ي ادددددداى كلددددددنل: بال قدددددي  ددددد   بااددددددا بب بالافعدددددي با يسدددددعي  بلح كعددددددي  بالسدددددتلاب  بمل . ا يدددددي ل لدددددا  -13

 .1982 ،ات  عي با أنضعي افح   ، باانا ة، كفعي ببا نشئ   لا ك ة بااام،  سناي  كتي بي     لنشي ة
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 2016العدد األول  وعالقتها بدقة  اداء مهارة عبور العارضة لالعبي القفز العالي ) الشباب(تأثير منهج تدريبي مقترح في تنمية القوة القصوى لألطراف السفلى 

تأثير منهج تدريبي مقترح في تنمية القوة القصوى لألطراف السفلى 

 وعالقتها بدقة  اداء مهارة عبور العارضة لالعبي القفز العالي ) الشباب(
                                

 .د ابتهاج رفعت حسين /كلية التربية/ الجامعة املستنصرية  أ. م                                                  

 الخمس –د. ميلود عمار النفر / عميد كلية التربية البدنية                                                    

ــــالشريف / جامعة طرابلس       سامة سالما د. ــ                                                   ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  ـــــ

 ملخص البحث:

 يهدف البحث الى: 

ارة عبور داء مها لقوة القصوى لألطراف السفلى لدقةاعداد منهج تدريبي مقترح في تنمية ا -

 .العالي وثبالعارضة في فعالية ال

ارة عبور داء مهأوة القصوى لألطراف السفلى في دقة املنهج التدريبي املقترح في تنمية القتأثير  -

 .العالي وثبالعارضة في فعالية ال

 ما فروض البحث :  أ

 جابي على تطوير القوة القصوى لألطراف السفلى.يتأثير اللمنهج التدريبي املقترح  -

بتطوير القوة القصوى لألطراف السفلى و دقة  اداء وجود فروق بين االختبارات القبلية و البعدية  -

 العالي. وثبارة عبور العارضة في فعالية المه

مجتمع البحث بالطريقة  واو اختار  .يبي ملالءمته وطبيعة مشكلة البحثاملنهج التجر  الباحثون  استخدم      

 ( العبين10باختيار ) ون العالي، إذ قام الباحث وثبشباب( بالال) النخبة من فئة االعمدية وهم العبو 

%( من العبي  70,085( العب الذين يمثلون مجتمع البحث، أي بنسبة )14بالطريقة العشوائية من أصل )

 .العالي وثبال

راء الخبراء واملختصين حول اختيار أفضل االختبارات أبإعداد استمارات استبيان  الباحثون  قام      

  .وة القصوى لعضالت األطراف السفلىس الصفات البدنية الخاصة بقياس صفة القاملناسبة لقيا

 ( العبين4ة من الالعبين والبالغ عددهم )بإجراء التجربة االستطالعية على مجموع الباحثون  كما قام      

كون من يت لقوة القصوى كما اعد منهج تدريبيمن خارج عينة البحث واجرى اختبارا قبليا الختبار قياس ا

( دقيقة من 45-30)، إذ كان زمن الوحدة التدريبية الواحدة ( وحدات في األسبوع3( أسابيع وبمعدل )10)

  ي.القسم الرئيس 

شروط وتعليمات تنفيذ هذه االختبارات تحت  عاةاالختبارات البعدية وقد تم مرا الباحثون  ى واجر       

 . ية بغية الحصول على نتائج معتمدةنفس الظروف واالمكانات املتاحة واملستخدمة في االختبارات القبل

( ملعالجة النتائج إحصائيا وبعد عرض وتحليل ومناقشة نتائج SPSSوتم استخدام البرنامج اإلحصائي )

داء ألتجريبية في اختبار القوة القصوى، واختبار دقة الضابطة وا جموعتينة للماالختبارات القبلية والبعدي

 ما يأتي : ون استنتج الباحثو العالي  وثبمهارة ال

  .العالي وثبالسفلى لالعبي فعالية ال لألطرافثر ايجابي في تطوير القوة القصوى  أللمنهج التدريبي  -

والتجريبية بالرغم من ان الفروق كانت هي االفضل وجود فروق معنوية لصالح املجموعتين الضابطة  -

  .للمجموعة التجريبية
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 2016العدد األول  وعالقتها بدقة  اداء مهارة عبور العارضة لالعبي القفز العالي ) الشباب(تأثير منهج تدريبي مقترح في تنمية القوة القصوى لألطراف السفلى 

 التعريف بالبحث  : – 1

 املقدمة وأهمية البحث  : 1 – 1

لقد أصبحت التربية الرياضية تشكل أحد املقاييس التي تقيس تقدم األمم ونهوضها الحضاري نتيجة       

اعل علوم التربية الرياضية مع العلوم األخرى التي أسهمت للتقدم العلمي الحاصل في هذا املجال وكذلك تف

   .افة الفعاليات واألنشطة الرياضيةبشكل كبير وفعال في تطوير ورفع املستوى الرياض ي لك

تعد القوة العضلية واحدة من أهم الصفات البدنية املهمة التي تشترك في األنشطة والفعاليات و      

عد الحد 
ُ
ن قد تناولوا و نا نجد الكثير من الباحثون واملتخصصالفاصل في الكثير منها، وهالرياضية، بل ت

، فمنهم من بحث عن أساليب تنمية القوة االنفجارية عن أساليب تنميتها واالرتقاء بهاهذه الصفة وبحثوا 

 في تنمية واستنفار أقص ى ق
ً
وة ومنهم من أخذ على عاتقه تنمية القوة السريعة ومنهم من عمل جاهدا

ن التدريب بفعاليات العاب القوى عملية صعبة وطويلة ويجب أن تكون مبنية على أسس إها الالعب، يمتلك

علمية صحيحة هدفها تهذيب وتدريب العبيها من خالل التدريب املستمر واملنظم، وكذلك العمل الهادف 

 .العبينالبين املدرب و 

العالي واحدة من املهارات الحركية والتي هي اساس وعمود  وثبارة عبور العارضة في فعالية الوتعد مه       

وثب ا بعبور العارضة في فعالية الاالداء املهاري في اللعبة، حيث ان جميع الحركات واملهارات تنتهي اخير 

 اما اهمية البحث فتكمن في: ،ذه املهارة هي الحصيلة النهائية لهذه الفعاليةالعالي الن ه

التدريبية واهميتها في تطوير ما ينبغي تطويره اذ ان "البرامج التدريبية املنظمة على وفق دور اعداد املناهج  -

    (3، ص2001)صبحي جاسم.   .                     تطوير املستوى املهاري لالعبين" االسس العلمية تعمل عبر 

بين املهارات وما ينبغي العمل عليه العالي وما تحتله من مكانة كبيرة  وثبارة عبور العارضة في فعالية المه -

 .من اجل تطويرها لتحقيق افضل النتائج

في  الباحثون  ىالعالي سع وثبفعالية ال اداء مهارة عبور العارضة في ألهميةومن هذا الفهم املوضوعي    

العمل على اعداد منهج تدريبي مهاري ليكون عونا ملدربي الفرق الرياضية للنهوض بمستوى االداء وتحسين 

مية القوة القصوى العالي ليساهم أكثر في تن وثبطوير فعالية النتائجهم وان يسهم بشكل ايجابي في ت

 .لألطراف السفلى

 :  مشكلة البحث  2 – 1

لك توافق العالي يتطلب ذ وثبة واالداء االفضل في فعالية الالنتائج الجيدلى إمن اجل الوصول       

متطلبات كثيرة جدا من بينها مستوى عالي في األداء حيث تعد القوة القصوى لألطراف السفلى الركيزة 

 .ير الجانب املهاري لهذه الفعاليةاالساسية التي يبنى عليها تطو 

العناصر األساسية واملهمة التي تعتمد عليها اللياقة البدنية للرياض ي يعد عنصر القوة واحدا من أهم       

  وثبقدرات الحركية لالعب. وفي فعالية الوالقوة هي األساس لجميع ال
ً
 أساسيا

ً
العالي تلعب القوة دورا

 في تقوية أعضاء الجسم وتنمية املجاميع العضلية والتي له
ً
    .ا دور أساس ي في قوة وسرعة الالعبوكبيرا

 عمل مدربي أحدهم خالل املالحظة الشخصية للباحثين وكون  منو       
ً
أن هناك  والهذه الفعالية وجد ا

تأثير هذا الضعف على مهارة  ضعف واضح في القوة القصوى لألطراف السفلى لالعبين الشباب وبالتالي

إلى تناول  الباحثون  ىلذا ارتأ العبين الشباب،عبور العارضة التي يحتاجها الالعبين و منها قوة القفز لدى ال

مهارة  ألداءهذه املشكلة ودراستها باستخدام منهج تدريبي مقترح في تنمية القوة القصوى لألطراف السفلى 

 العالي. وثبة في فعالية العبور العارض
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 : أهداف البحث 3 – 1

مهارة عبور  اداء لقوة القصوى لألطراف السفلى لدقةاعداد منهج تدريبي مقترح في تنمية ا -1

 .العالي وثبالعارضة لالعبي ال

اداء مهارة عبور  وة القصوى لألطراف السفلى في دقةتأثير املنهج التدريبي املقترح في تنمية الق -2

 .العالي وثبلالعبي ال العارضة

 فروض البحث :   4 – 1

 وثبلالعبي القصوى لألطراف السفلى للمنهج التدريبي املقترح تأثير ايجابي على تطوير القوة ال -1

 .العالي

ر القوة القصوى لألطراف السفلى بين االختبارات القبلية و البعدية بتطوي وجود فروق معنوية -2

 العالي. وثبفعالية ال اداء مهارة عبور العارضة في ودقة

 : مجاالت البحث 5 – 1

 .العالي وثبعينة من الالعبين )النخبة( فئة الشباب في فعالية ال املجال البشري : 1-5-1

 .  ية التربية الرياضية في الجادريةفي كل ب الساحة وامليدان وقاعة األثقالملع املجال املكاني : 1-5-2

 . 2016/  3/  10ولغاية  2016/  1/  7املجال الزماني : الفترة من   1-5-3

 الدراسات النظرية والدراسات املشابهة:-2

 الدراسات النظرية: 2-2

 التدريب الرياض ي: 2-2-1

ان التدريب الرياض ي يرتبط ويتحدد على وفق املتطلبات البدنية واملهارية والخططية الخاصة بكل لعبة       

علينا ان نحلل ما يتميز به  العالي وثبلتدريب الرياض ي في فعالية الواذا ما اردنا تحديد اهداف وواجبات ا

العالم )هارا( التدريب الرياض ي " بأنه  عب الحديث وما وصل اليه من سرعة وقوة في االداء. وقد عرفالال 

لى إتخدام الحمل البدني بهدف الوصول عملية تربوية اكثر من فسيولوجية او بايلوجية ويضيف بأنها اس

اعلى نتيجة او مستوى ممكن "وعرف التدريب الرياض ي من قبل )هيتنجر( " بأنه عملية انقباضات عضلية 

حبها ها الى حد معين مختلف من فرد الى فرد حيث يمكن ان تصامتكررة وهادفة يشترط فيها ان تصل شدت

  .املستوى " جهزة الجسم املختلفة )تكيف عضوي او وظيفي( ويهدف الى رفعأعملية التكييف املطلوبة في 

   (50، ص1988)عبدهللا حسين الالمي،                                                                                     

  لألسسو عرفه )محمد حسن عالوي( بأنه " عملية تربوية تخضع       
ً
لى إواملبادئ العلمية وتهدف اساسا

 . االنشطة الرياضية " مستوى رياض ي ممكن في نوع معين مناعداد الفرد لتحقيق اعلى 

 (88، ص1979، )محمد حسن عالوي                                                                                       

 -أنواع القوة العضلية :  2-1-2

لى إمجال علم التدريب يقسمون القوة  انطالقا من أهمية القوة وألجل تسهيل تأثيرها ذهب الخبراء في      

كل من ) محمد حسن عالوي و ريسان خريبط  وعلي تركي ( على تقسيم القوة العضلية الى  أنواع فقد اتفق

  (37، ص2002)ريسان خريبط وعلي تركي،  (.98ص 1979، )محمد عالوي        -يسة التالية :األنواع الرئ

 .القوة العظمى أو القوة القصوى 

 القوة املميزة بالسرعة. 

 تحمل القوة.  
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 : العظمىالقوة  2-1-2-1

. عضلي إرادي يحدثه الجهاز العصبي ( "بأنها أقص ى انقباضمكن تعريف القوة العظمى )القصوى ي      

والقوة العظمى من أهم الصفات البدنية الضرورية ألنواع األنشطة الرياضية التي تستلزم التغلب على 

الرياضية التي تحتاج الى قدر كبير من مقاومات والتي تتميز بارتفاع قوتها كما إن هناك بعض أنواع األنشطة 

 (98، ص1979)محمد حسن عالوي،             . ضة رمي املطرقة والتجديف والقفزالقوة العظمى مثل ريا

 : زة بالسرعةالقوة املمي 2-1-2-2

في  ختصين"حين تقترن القوة بالسرعة نطلق عليها بالقوة املميزة بالسرعة والتي يسميها الكثير من امل      

ومن خالل ذلك  Explosive powerكمرادف للقدرة االنفجارية  Power مجال التدريب الرياض ي

يمكن تعريف القوة املميزة بالسرعة على أنها قدرة الجهازين العضلي والعصبي للتغلب على مقاومات 

 (98. ص1979، )محمد حسن عالوي                             خارجية بأعلى سرعة انقباض عضلي ممكن". 

 تحمل القوة : 2-1-2-3

وهو قابلية األجهزة على مقاومة التعب عند استعمال مستوى القوة ولفترة طويلة وان تحمل القوة       

توصف بأنها قابلية مستوى القوة العالية نسبيا مع ربطها بقابلية التحمل أنها تتعين أساسا في الفعاليات 

، إن تحمل القوة يعني ذي يحدث في بعض األنشطة الرياضيةفترة طويلة كالالتي تتطلب املقاومة العالية ول

في العاب التحمل قبل كل ش يء حجم معدل وسط وفاعلية القوة لكل حركة ثنائية والتي يتعلق تأثير الدفع 

 فيها املسارات الحركية لألمام بها في كل خطوة وان تحمل القوة مهم جدا للفعاليات الرياضية التي تتطلب

 (164. ص1990 )هارا،                                                                                               .الثالثية

 العالي :  وثباألداء الفني لفعالية ال 2-1-3

 في ال تتكون فعالية الوثب العالي ) فسبوري      
ً
العالي من مراحل عديدة  وثبقلوب ( وهي أكثر شيوعا

 الهبوط ، وفيما يلي سوف –الطيران واجتياز العارضة  –النهوض  –وهذه املراحل وهي السرعة التقريبية 

 . نتطرق لكل مرحلة من هذه املراحل

 الركضة التقربية :  2-1-3-1

حيث الوصول العالي املختلفة وذلك من  وثبن مرحلة االقتراب لجميع طرق الال يختلف الهدف م      

ة الرأسية لحظة االرتقاء بسرعة الواثب إلى السرعة املناسبة التي تمكنه من تحويل تلك السرعة إلى السرع

ن إوبذلك ف وثبكبيرة لإلعداد للنهوض واالرتقاء، وهي املرحلة املهمة في ال االقتراب ذات صلة ةالن ركض

على شكل حرف )  ل ( في خط  قتراباالركضة والنهوض. وتكون  قترابتمد على ركضة االعبور العارضة يع

يكون من جزء إن االقتراب خطوات، (  5 - 4)  ( خطوات ثم منحنى من 6 - 3)  من مستقيم أوال ويكون 

 يوظف ميالن جسمه ن إمستقيم ومنحنى )قوس(، لذا ف
ً
الحتواء محصلة القوى الطاردة والتي الرياض ي ذاتيا

طبيق الركض الصحيح في قوس االندفاع وباألخص ما يسمى يجب أن تمر عبر جسمه الستغاللها بت

بالخطوات الثالث أو الخمس األخيرة والتي لها دور حاسم في تطبيق الشروط امليكانيكية لألداء كامليالن 

الصحيح نحو مركز القوس وعدم اإلقالل من السرعة مع ارتفاع عالي للورك لحظة النهوض وبشكل يؤمن 

، ففي أخر خطوة يميل الجذع إلى الخلف وتبقى الذراعان ضل ارتفاع عموديض ي الحصول على أفللريا

خلف الجذع في اللحظة التي يتم فيها االرتكاز على الرجل الناهضة على األرض ثم مرجحة الذراعان مرجحة 

 . للمرحلة القادمة ) النهوض ( امزدوجة استعداد

 االرتقاء ) النهوض ( :   2-1-3-2
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النهوض عندما تصل الرجل الحرة والذراعان إلى مدى حركي مناسب لهما وفي نفس اللحظة تبدأ مرحلة       

يتم الجري الكامل ملفصل رجل النهوض أما الفخذ فيتجه باتجاه داخلي علوي وتعمالن الذراعان بالشكل 

ع حتى مستوى فما األخرى فترتأ) املتأرجحة ( تهبط إلى األسفل  التالي الذراع التي تقع بجهة الرجل الحرة

ن أهميتها تقع في أن مركز ثقل الجسم ال أهذه املرحلة لها أهمية خاصة إذ  وان ،الكتفين وهي مثنية

يستطيع أن يكسب أي مسافة إضافية أو يغير مسار الجري بعد ترك قدم االرتقاء األرض وكذلك تهدف هذه 

وضع االرتقاء مع تحقيق انسب زاوية مركز ثقل الجسم أعلى سرعة بداية  )ن . ث . ج( املرحلة إلى بلوغ

 . طيران وأعلى سرعة طيران تؤدي إلى بلوغ الواثب أعلى نقطة ممكنة لتخطي عارضة الوثب

 ( 51، ص2000عبد الحميد،  عبد الرحمن(                                                                               

 الطيران وعبور العارضة :   2-1-3-3

 طحركي ملركز ثقل الجسم بحيث يصل خبعد القيام بمرحلة النهوض يتبع طريق ثابت يدعى باملسار ال      

 :يعود إلى ثالثة ارتفاعات منفصلة وهي  وثبةن ارتفاع الأى ارتفاع ممكن، و هذا املسار أعل

 . ارتفاع مركز الثقل لحظة النهوض -

 . يرافق ) م . ث ( أثناء االرتقاء الذياالرتقاء  -

 . رتفاع يحصل عليه وارتفاع العارضةاالختالف بين أقص ى ا -

ن الجسم يدور حول ) م . ث ( بطريقة تحقيق ارتفاع إ( ينقل عن طريق املسار الحركي ف وبما أن ) م . ث   

فيها وسبري فلوب ( والتي يكون ) الف وثبالعارضة وهي ما تحققه طريقة العالي قدر اإلمكان لتفادي إسقاط 

باتجاه العارضة مع االستمرار في  واثبالذي يعمل على دوران الظهر الدوران حول املحور الطولي للجسم ال

ي االمتداد وتحريك الذراع االحتفاظ بالرجل الحرة في وضع أفقي بعد االرتقاء واستمرار قدم االرتقاء ف

خلف ، وإرجاع األكتاف للة ورفع الحوض أثناء املرور فوقهالعارض، وال بد لكي تقود الحركة فوق االيسرى 

 (51، ص2000الرحمن عبد الحميد، )عبد                                       . أسفل العارضة وإفراد الرجلين

  الهبوط :  2-1-3-4

 لعملية ابعد اجتياز الفخذين العارضة ومد الو       
ً
ثب للرجلين لألعلى كما ترتفع الذراعان لألعلى تمهيدا

 نجد بعض الخصائص الفنية وتبدأ بسحب الرأس نحو الصدر ويكون 
ً
الهبوط على الكتفين والظهر معا

 
ً
الهبوط على الكتفين والظهر بالكامل مع االستناد على الذراعين هنا للمحافظة على تباعد الركبتين قليال

 األذى واإلصابة وامتصاص ثقل الجسم على الظهر واألكتاف. وذلك إلبعاد 

   (43، ص2004)عامر فاخر شغاتي وآخرون.                                                                              

 الدراسات املشابهة: 2 - 2

) تأثير أساليب تدريبية في تطوير القوة االنفجارية لعضالت  :1999دراسة صالح راض ي أميش  1 – 2 – 2

األطراف السفلى وعالقتها بدقة التهديف وضرب الكرة ألبعد مسافة ( تكمن مشكلة البحث في أن تدريب 

م وجود صفة القوة االنفجارية يتم بشكل عشوائي ومن دون معرفة األساليب املختلفة لتطويرها و لعد

بحث في هذا املجال و مدى تأثير القوة االنفجارية لعضالت األطراف السفلى في تالقدم دراسة في مجال كرة 

 .تأى الباحث ووضع الحلول املناسبةضرب الكرة ألبعد مسافة ودقة التهديف البعيد أر 

 وهدفت الدراسة إلى :

 .السفلى النفجارية لعضالت األطرافمعرفة تأثير األساليب التدريبية املختلفة في تطوير القوة ا -

 .ة لعضالت األطراف السفلىمعرفة أي األساليب التدريبية في تطوير القوة االنفجاري -
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مستوى مهارة دقة  معرفة عالقة تطور القوة االنفجارية لعضالت األطراف السفلى في تطوير  -

 .التهديف البعيد

 ارة ضربمعرفة عالقة تطور القوة االنفجارية لعضالت األطراف السفلى في تطوير مستوى مه -

 .الكرة ألبعد مسافة

 االستنتاجات اآلتية :توصل الباحث إلى و  -

وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبارات البعدية ملجاميع البحث الثالث  -

النفجارية لعضالت األطراف ولصالح مجموعة التدريب باألسلوب املختلط في اختبار القوة ا

 .السفلى

ذات داللة إحصائية بين نتائج اختباري القوة االنفجارية لعضالت األطراف  وجود عالقة ارتباط -

 .ديين وللمجاميع التدريبية الثالثالسفلى ومهارة دقة التهديف البعيد البع

 -: منهجية البحث وإجراءاته امليدانية – 3

  : منهج البحث 1 – 3

 .مشكلة البحثيبي ملالءمته وطبيعة املنهج التجر  ون استخدم الباحث      

   : عينة البحث 2 – 3

وثب شباب( بالال) العمدية وهم العبو النخبة من فئةباختبار مجتمع البحث بالطريقة  ون قام الباحث      

، ي وتواجد أفراد العينة بشكل كاملالعالي، وذلك لعدة أسباب منها توفر اإلمكانيات الالزمة للمنهج التجريب

 كون ت الالزمة لالختباراتعب والساحاوكذلك توفر املال 
ً
 لهذه الف ينالباحثأحد ، وأخيرا

ً
ئة، إذ يعمل مدربا

 الذين يمثلون مجتمع البحث، (  14( العبين من فئة الشباب ومن أصل )  10باختيار )  ون قام الباحث
ً
العبا

 العالي وثب%( من العبي ال 70.085أي بنسبة )
ً
تم  .( سنة 18 – 17)  أن أعمار العينة تتراوح ما بينب، علما

  .بطريقة القرعة لى مجموعتين )ضابطة وتجريبية(إتقسيمهم 

  : تجانس العينة 1 – 2 – 3

بإجراء  وا( العبين لكل مجموعة، قام5واقع )بتقسيم العينة على مجموعتين وب ون بعد أن قام الباحث      

 (. 1( كما موضح بالجدول )تالية ) الطول ، الوزن، العمر اختبارات التجانس من حيث املتغيرات ال

( املحسوبة والجدولية ونوع  Tيبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيم )  (1جدول )

 .الفروق بين املجموعتين الضابطة والتجريبية

 ت
املعالم                 

 اإلحصائية

 املتغيرات

 Tقيمة  املجموعة التجريبية املجموعة الضابطة

 املحسوبة

 Tقيمة 

 الجدولية

 نوع الفرق 

 ع±  س   ع±  س  

 عشوائي 2,98 0.299 3.489 172.562 3.287 173.937 الطول  1

 عشوائي 2,98 0.491 3.806 68.75 3.571 69.5 الوزن 2

 عشوائي 2,98 0.714 1.512 17.437 1.478 17.312 العمر 3

(  T( املحسوبـة لجميع املتغيرات املدروسـة أصغر من قيمة )  T( أن قيمـة ) 1في الجدول ) أظهرت النتائج

 . وهذا يدل على تكافؤ املجموعتين ( 2.87الجدولية البالغة ) 



 
 

 110 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

 

 2016العدد األول  وعالقتها بدقة  اداء مهارة عبور العارضة لالعبي القفز العالي ) الشباب(تأثير منهج تدريبي مقترح في تنمية القوة القصوى لألطراف السفلى 

بإجراء  ون معرفة مدى تكافؤ املجموعتين قام الباحث ، ولغرضبإجراء تجانس العينة ون وبعد أن قام الباحث

 (2( للعينات املستقلة كما موضح بالجدول )Tون )جموعتين من خالل استخدام قاناختبارات تكافؤ امل

 (2جدول )

 ( املحسوبة والجدولية Tيبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية ملجموعتي البحث وقيم ) 

 .في االختبار القبلي للمهارات املبحوثة

املعالم 

 اإلحصائية
 جموعة الضابطةامل

املجموعة 

 التجريبية
مستوى  Tقيمة 

 الداللة

نوع 

 الفرق 
 الجدولية املحسوبة ع ± س   ع ± س   االختبارات

.القوة 1

 القصوى الدبني
 معنوي  0,05 2,98 2,654 3,481 46,13 3,544 45,98

.مهارة عبور 2

 درجة/  العارضة
 معنوي  0,05 2,98 2,096 2,109 6,5 2,765 4,5

 معنوي  0,05 2,98 2,215 1,737 1,45 1,265 1,40 .االنجاز3

( املحسوبـة لجميع املتغيرات املدروسـة أصغر من قيمة  T( أن قيمـة ) 2في الجدول ) أظهرت النتائج     

 (T  ( الجدولية البالغة )وهذا يدل على تكافؤ ا 2.97 )ملجموعتين في املتغيرات املذكورة . 

 : وسائل جمع البيانات واملعلومات 3 –3

 تم استخدام ما يأتي : 

 . االختبارات والقياسات -

 . استمارات االستبيان -

 . اجع املستخدمة بالبحثاملصادر واملر  -

 .الوسائل اإلحصائية -

  : األدوات واألجهزة املستخدمة 3-1 – 3

 . شريط قياس كتان -

 ملعب ساحة وميدان.  -

 . ( 6ة حديدية لغرض التمرين عدد ) مصطب -

 . ( 6( عدد )  Shiftبار حديدي )  -

 .( كغم 10 – 2.5ان تبدأ من وزن ) األوز أثقال متعددة  -

 .جهاز امللتجم  - أ

 . ميزان طبي -

  : إجراءات تنفيذ البحث 4 – 3

  :اختيار االختبارات املستخدمة في البحث 1 – 4 – 3

راء الخبراء واملختصين حول اختيار أفضل االختبارات أبإعداد استمارات استبيان  ون قام الباحث      

، في مجال سفلىالصفات البدنية الخاصة بقياس صفة القوة القصوى لعضالت األطراف الاملناسبة لقياس 
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االختبار الذي حققت نسبة ترشيح أعلى  ون وقد اختار الباحث1التدريب الرياض ي وفي مجال العاب القوى، 

  .% ( 80من ) 

  (25، ص1990، جميل وآخرون)منصور            :          االختبارات البدنية املستخدمة 1 – 1 – 4 – 3

  :العامل باستخدام األثقال (الدبني)اختبار  1 – 1 – 1 – 4 – 3

 . ياس القوة القصوى لعضالت الرجلينالغرض من االختبار : ق -

 . ( أثقال مختلفة األوزان Shiftاألدوات الالزمة : بار حديدي )  -

الحديدي على كتفي الالعب مواصفات األداء : يقوم اثنان من فريق العمل املساعد بوضع البار  -

، ومن ثم يقوم الالعب بثني كامل ومد للرجلين من أقص ى إمكانية لالعب وملرة واحدة بحيث املختبر

 . د الكرة مرة أخرى ييع الالعب أن يعال يستط

 :رجلين أمامي (كيرل )اختبار  2 – 1 – 1 – 4 – 3

 . وى لعضالت الرجلين من وضع الجلوسالغرض من االختبار : قياس القوة القص -

  . . أثقال مختلفة األوزان2ديدية . . مصطبة ح1األدوات الالزمة :  -

بة من الجانب أسفل الورك مواصفات األداء : يجلس الالعب على املصطبة ويقوم بمسك حافتي املصط

 
ً
، ومن ثم يقوم بعملية مد كامل املكان املخصص ألداء عملية الرفع، ثم يقوم بإدخال الرجلين في تقريبا

 ل وملرة واحدة ومن أقص ى إمكانية لالعب. للرجلين لرفع األثقا

  : التجربة االستطالعية  5 – 3

تظهر عند إجراء لغرض الوقوف على دقة العمل الخاص بالبحث وصالحيته ولتالفي املعوقات التي قد       

بإجراء التجربة االستطالعية على مجموعة من  ون ة ومعرفة مدى كفاءته قام الباحثيالتجربة الرئيس

مام وفي ت 13/1/2016 فقيوم االربعاء املوا من خارج عينة البحث في ( العبين4عبين والبالغ عددهم )الال 

 
ً
ة، وقد أظهرت التجربة ما اضية في الجادري، وعلى ملعب كلية التربية الريالساعة الرابعة والنصف عصرا

 :يأتي

 . األدوات املستخدمة في االختباراتمالءمة األجهزة و  -

 . بار املستخدمة على عينة البحثصالحية االختبارات املختارة التي تمكننا من تطبيق مفردات االخت -

 : االختبار القبلي 6 – 3

 مجموعة من  17/1/2016 وافقحد املبإجراء اختبار قبلي يوم األ  ون قام الباحث 
ً
مستخدما

واختبار قياس القوة القصوى من أقص ى إمكانية  هو لقياس مهارة دقة عبور العارضةاالختبارات منها ما 

 . لالعب

   املنهج التدريبي:  7   – 3

املنهج ، إذ أن وير القوة القصوى لألطراف السفلى(، لتط1ملحق ) بإعداد منهج تدريبي ون قام الباحث      

( 45-30)، إذ كان زمن الوحدة التدريبية الواحدة ( وحدات في األسبوع3ع وبمعدل )( أسابي 8يتكون من ) 

، بينما ( وحدة تدريبية على طول املنهج24ية )، حيث بلغت عدد الوحدات التدريبيدقيقة من القسم الرئيس 

 إلى من أق( % 95 -%  75بين ) تراوحت الشدة املستخدمة على طول املنهج ما
ً
ص ى إمكانية لالعب وصوال

                                                           
 



 
 

 112 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

 

 2016العدد األول  وعالقتها بدقة  اداء مهارة عبور العارضة لالعبي القفز العالي ) الشباب(تأثير منهج تدريبي مقترح في تنمية القوة القصوى لألطراف السفلى 

، أما فترات الراحة ( مجاميع4 – 3بين ) ) املجاميع ( ما السيتات( تكرار في نهاية املنهج في حين بلغ عدد 2)

 إلى ) ( دقيقة4ن )فقد كانت بي
ً
( دقيقة في آخر املنهج أي في آخر أسبوع وكانت 6من بداية املنهج وصوال

( وبمعدل وحدة تدريبية لكل يوم األربعاء، االثنين ،حدعلى أيام هي )األ تدريبية موزعـة الوحدات ال

 
ً
 على عامل اإلثارة والتشويق لغرض استمراريـة التدريب بشكـل فّعال، علما

ً
وباستخدام تمارين منوعة حرصا

     .20/1/2016ربعاء املوافق ن املنهج التدريبي قد بدأ يوم األ أ

  :االختبار البعدي 8 – 3

على عينة البحث وذلك  2016/ 23/3ربعاء املوافق اء االختبارات البعدية في يوم األ بإجر  ون قام الباحث      

شروط وتعليمات تنفيذ هذه االختبارات  ية التربية الرياضية في الجادرية، وقد تم مراعاةعلى ملعب كل

ية بغية الحصول على نتائج وتحت نفس الظروف واالمكانات املتاحة واملستخدمة في االختبارات القبل

 . معتمدة

 الوسائل اإلحصائية : 9 – 3

 : األتية( ملعالجة النتائج إحصائيا وباستعمال القوانين SPSSالبرنامج اإلحصائي الجاهز ) ينالباحث استخدم

للعينات املترابطة.  Tقانون معامل االرتباط البسيط )بيرسون(.  .معامل االلتواء .الوسيط .)الوسط الحسابي

 .(املستقلة. قانون النسبة املئوية للعينات T قانون 

  :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها – 4

للمجموعتين )الضابطة والتجريبية( في ت القبلية والبعدية عرض وتحليل ومناقشة نتائج االختبارا 1 – 4

 .العالي وثبداء مهارة الأدقة ، واختبار اختبار القوة القصوى 

 (3جدول )

ختبارات البعدية املدروسة يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية ملجموعتي البحث في اال  

 .العالي وثبداء مهارة الأاختبار القوة القصوى، واختبار دقة ( املحسوبة والجدولية في Tوقيم )

مستوى  Tقيمة  املجموعة التجريبية املجموعة الضابطة املعالم اإلحصائية

 الداللة

نوع 

 الجدولية املحسوبة ع ± س   ع ± س   االختبارات الفرق 

 .القوة القصوى الدبني1

 )تكرار (
 معنوي  0,05 2,98 3,583 2,481 58,184 2,054 51,281

 .مهارة عبور العارضة2

 )درجة(
 معنوي  0,05 2,98 3,898 2,199 8,5 1,525 6,5

 معنوي  0,05 2,98 3,774 1,737 1,80 1,265 1,60 ()مسافة .االنجاز3

( 51,281في اختبار القوة القصوى قد بلغ ) الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة نأ( 3يبين جدول )      

( 58,184لتجريبية في نفس االختبار هو )ل( بينما بلغ الوسط الحسابي 2,054معياري قدره ) وبانحراف

 (T( هي اكبر من قيمة )3,583بالغة )( املحسوبة والT( وقد بلغت قيمة )3,583ري قدره )وبانحراف معيا

د فروق ( وهذا يدل على وجو 0,05( وبمستوى داللة )4( وتحت درجة حرية )2,89الجدولية والبالغة )

جريبية وهذا واضح من التاملجموعة  ضابطة والتجريبية بالرغم من تفوق المعنوية لصالح املجموعتين 

 .(3خالل النتائج املوجودة في الجدول )

في اختبار مهارة عبور  ة الوسط الحسابي للمجموعة الضابطةن قيمأ( نجد 3وبالعودة الى الجدول )      

لتجريبية في نفس لبلغ الوسط الحسابي ( بينما 1,525معياري قدره ) وبانحراف( 6,5قد بلغ ) العارضة
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( هي اكبر 3,898بالغة )( املحسوبة والT( وقد بلغت قيمة )2,199ري قدره )( وبانحراف معيا8,5االختبار هو )

( وهذا يدل على وجود 0,05( وبمستوى داللة )4( وتحت درجة حرية )2,89الجدولية والبالغة )( Tمن قيمة )

جريبية وهذا واضح التالضابطة والتجريبية بالرغم من تفوق  املجموعة ح املجموعتين فروق معنوية لصال

 (.3من خالل النتائج املوجودة في الجدول )

في اختبار االنجاز قد  ة الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة( نجد ان قيم3ونجد من خالل الجدول )      

لتجريبية في نفس االختبار هو لبينما بلغ الوسط الحسابي  (1,265معياري قدره ) وبانحراف( 1,60بلغ )

( هي اكبر من قيمة 3,774بالغة )( املحسوبة والT( وقد بلغت قيمة )2,737ري قدره )( وبانحراف معيا1,80)

(T الجدولية )( وهذا يدل على وجود فروق 0,05( وبمستوى داللة )4( وتحت درجة حرية )2,89والبالغة )

جريبية وهذا واضح من التاملجموعة  ضابطة والتجريبية بالرغم من تفوق معنوية لصالح املجموعتين ال

 .(3خالل النتائج املوجودة في الجدول )

 مناقشة النتائج: 4-2

يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية ملجموعتي البحث في   ( والذي3من خالل الجدول )      

( املحسوبة والجدولية نجد ان هناك أفضلية في زيادة القوة العضلية Tاملدروسة وقيم ) االختبارات البعدية

 في القوى القصوى للقدمينللطرفين مما أدى إلى زياد
ً
 عن امكانية الالعب على تعبئة  ة أيضا

ً
اكبر عدد فضال

 عن تطبيق مفردات املنهج 
ً
ممكن من االلياف العضلية إلنتاج أقص ى مستوى من القوة العضلية فضال

يمكن أن األسس العلمية الصحيحة للتدريب. فقد ذكر ) أبو العال ( انه "بصورة دقيقة كون اعتماده على 

ين في رفع األثقال حيث لدى الرباعاملنفرد كما هو موجود يتحسن األداء الثنائي للطرفين أكثر من األداء 

 ". ي التدريب باستمرار كال الطرفينيعود الفضل في ذلك إلى دور التكيف العصبي العالي ف

    (129، ص1999 )ابو العال عبد الفتاح،                                                                                   

ر التنوع في ن التمارين البدنية املستعملة لهذه القدرات ساعدت على توفأن سبب هذه النتيجة التي ظهرت إ

مرينات املقترحة دة لها في التو لتمرينات وعلى وفق االزمان املحدا لشدة اة الخاصة تبعنيتنمية القدرات البد

طلوبة اداء داء التمرينات املألتدريبة و لتدرج الصحيح للعملية اعند وضع التمرينات ا ون حيث راعى الباحث

قدرة تتحسن اذا ال، اذا ان الوحدات التدريبية املعدة جميعهاة في نيجديا  لكونها اشتملت على اكثر قدرة بد

، والعكس صحيح فان لقدرات البدنية االخرى في الوقت نفسهكان التدريب يشتمل ايضا تعمل على تنمية ا

وان التعامل الدقيق مع  .السريع املطلوب باألثر  يأتيال  ية واحدة في اثناء التدريبرة بدنالتركيز على تنمية قد

لى تطوير القوة القصوى لعضالت الرجلين )اليسار إدى أالتدريبي بشكل عملي ومدروس  مكونات الحمل

  .(نواليمي

ان سبب االفضلية للمجموعة التجريبية هو تعبئة االلياف العضلية في كال الطرفين في  حثون رى البايو       

العمل الثنائي مما يؤدي إلى زيادة عدد االلياف العاملة بالطرفين وهذه الزيادة في عدد االلياف العضلية 

 في آن واحد خص
ً
 إذا ما كان العاملة تؤدي إلى زيادة في التوافق العصبي العضلي لكال الطرفين معا

ً
وصا

التدريب بصورة مستمرة سوف يؤدي إلى تقوية املجاميع العضلية لكال الطرفين حيث نالحظ عند القيام 

 أو 
ً
بأداء املهارات التي تتطلب عمل طرف واحد ان هناك افضلية للمجموعة التي تتدرب بكلتا الطرفين معا

 و هذا ما أكدته النتائج ا
ً
ما ذكرته املصادر هذا من ناحية ومن ناحية أخرى  ون لتي توصل إليها الباحثسوية

 لزيادة قوة الذراع الواحدة نتيجة تقليل واملراجع حيث "
ً
انه يمكن أداء تمرينات باستخدام الطرفين معا

 وفي آٍن واحد لزيادة و تحسين قوة الدفع 
ً
 يمكن استخدام تمارين الوثب بالقدمين معا

ً
العجز الثنائي وأخيرا
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ن تنمية القوة يؤدي إلى تنمية مختلف الصفات أكما  .(125، ص1999 ،احمد عبد الفتاح بو العال أ). "

  .البدنية واملكونات املرتبطة بالقوة و بشكل متواٍز مثل السرعة و املرونة و التوافق

( في االختبار البعدي للقوة القصوى ان سبب تطور املجموعتين )الضابطة والتجريبية ثون رى الباحيو       

ة من خالل تطبيق األسس العلمية دقيقت املنهج التدريبي بصورة علمية و راجع إلى اعتماد و تطبيق مفردا

 إلى أقص ى درجات الشدة لغرض رفع مستوى إنتاج القوة و 
ً
الصحيحة بالحمل أو بالشدة في التدريب وصوال

اختبار دقة عبور العارضة  العضلية الالزمة إلنتاج القوة القصوى لالعب. و أن سبب تطور املجموعتين في

تحكم أفضل واكبر إضافة إلى  راجع إلى زيادة قدرة التحكم والسيطرة بالرجل الناهضة وهذا يؤدي بدوره إلى

تنمية القوة يؤدي إلى تنمية مختلف املكونات املرتبطة بالقوة حيث يؤدي تنمية القوة إلى تنمية مختلف أن "

  ."مثل السرعة والتوافق شكٍل متوازٍ الصفات البدنية األخرى وب

هذا التوافق العصبي العضلي بالعضالت العاملة يؤدي إلى تطور في االنجاز حيث يؤدي إلى زيادة و       

غية الصادرة من الجهاز العصبي التوافق بين عمل العضالت في املجاميع العضلية وبين االيعازات الدما

وة ممكنة و حسب الدقة املطلوبة عمل على إنتاج أعلى قمكانية السيطرة و التحكم في هذه املجموعات للإو 

حيث يقوم الجهاز العصبي بالتنسيق بين هذه املجموعات العضلية إلنتاج القوة املطلوبة في التوقيتات "

 ملتطلبات األداء املهاري املناسب
ً
 في توفير درجة عالية من  "ة وفقا

ً
 مهما

ً
حيث يلعب الجهاز العصبي دورا

داء اذ ان زيادة التوافق بين العضالت املشاركة في االداء ضلية للعضالت املشاركة في األ الع االنقباضات

لى زيادة إعضالت املضادة من جهة اخرى يؤدي الحركي من جهة و بين العضالت املؤدية للحركة و بين ال

، هذا من جهة ومن جهة أخرى ان زيادة (97، ص1997 ،)أبو العال عبد الفتاح. انتاج القوة العضلية"

القوة القصوى يؤدي إلى زيادة قوة املجاميع العضلية للعضلة أو للقدم الناهضة وهذه الزيادة تتطلب نوع 

 من التنسيق والتوافق املطلوب. 

مكنة مسافة م ألعلىان سبب تطور املجموعتين في االختبار البعدي الختبار االنجاز ن يعزو الباحثيكما       

السفلى والتي أدت بدورها إلى تطور القوة العضلية للقدم  باألطرافهو تطور املجاميع العضلية العاملة 

لقصوى لألطراف السفلى الناهضة.  مما نتج عن تطور القوة القصوى لالعب حيث إن رفع مستوى القوة ا

قوة العضلية في إنتاج ال بالتالي تطور فيي على املجاميع العضلية االخرى و بشكل ايجابقد انعكس و 

عند  وثباملة للطرفين كلما زادت قوة الحيث كلما زادت القوة القصوى في العضالت العالعضالت العاملة 

 وفي آٍن واحد يعطي فعالية أكثر ومردود عالي عند أداء املهارات ال ال
ً
عب حيث ان التدريب بكلتا الطرفين معا

 يتفق مع املصادر  ون اليها الباحث النتائج التي توصل ا أكدتهالتي تتطلب عمل طرف واحد وهذا م
ً
وأيضا

 ذه املواضيع إذ يذكر )أبو العال( "واملراجع التي تناولت دراسة ه
ً
يمكن أداء تمرينات باستخدام الطرفين معا

 في آٍن واحد لزيادة و تحسين قو 
ً
ة لزيادة قوة الذراع الواحدة أو يمكن استخدام تمارين الوثب بالقدمين معا

     ."ةالوثب بالقدم الواحد

 (120، ص  1999، أبو العال عبد الفتاح)                                                                             

 : االستنتاجات والتوصيات – 5

 :االستنتاجات 1 – 5

 ما يأتي : الباحثون  تم عرضه استنتج من خالل ما

لسفلى ا لألطراق ثر ايجابي في تطوير القوة القصوى ا ون ه الباحثي استخدمذالتدريبي الكان للمنهج  -1

  .العالي وثبلالعبي فعالية ال
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وجود فروق معنوية لصالح املجموعتين الضابطة والتجريبية بالرغم من ان الفروق كانت هي االفضل  -2

 .للمجموعة التجريبية

طراف السفلى ساعد على تطور القوة القصوى لأل العالي  وثبال في فعاليةاملنهج التدريبي املستخدم  -3

  .العالي وثبلالعبي فعالية ال

 التوصيات: 2 – 5

 :يأتيبما  ون من استنتاجات يوص الباحثون اليه  حث وتحليلها ومناقشتها، وما توصلبعد عرض نتائج الب     

ل على فعاليات اخرى وذلك للحصو على العبي الباحثون تطبيق املنهج التدريبي املعد من قبل  -1

 .تطور واضح في القوة القصوى 

لى تحقيق افضل املستويات للحصول إعمرية مختلفة للوصول اجراء دراسات مشابهة على فئات  -2

  .على االنجازات الرياضية

التأكيد على استخدام املنهج التدريبي املقترح واعطاءه اهمية كبيرة للوحدات التدريبية في فترة  -3

 .االعداد

 لألطراف العليا و كذلك اجراء بحوث لصفات بدنية اخرى.  ةاجراء بحوث مشابه -4

 راجع:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل

 1999، دار الفكر العربي ،ظريات التدريب الرياض ي : القاهرةأسس ون :ويس ي احمدبسط. 

 القاهرة، دار  سباقات املضمار ومسابقات امليدان ) تعليم ، تكنيك ، تدريب ( :سطويس ي احمدب

 .1997، الفكر العربي

 2002، نظريات تدريب القوة. بغداد :ريسان خريبط وعلي تركي. 

 تطبيقات مبادئ األسس الفنية أللعاب الساحة وامليدان، بغداد :تي وآخرونعامر فاخر شغا. 

 1988، : بغداد. دار االفق2علم التدريب الرياض ي. ط :عبد هللا حسين الالمي. 

 القاهرة، مركز الكتاب 1فسيولوجيا مسابقات الوثب والقفز، ط :عبد الرحمن عبد الحميد ،

 .  2000، للنشر

 ةارات االساسية بكرة السلة، اطروحفي اداء بعض امله وتأثيرهاتطوير الرشاقة  :صبحي جاسم 

 .2001لتربية الرياضية، دكتوراه، جامعة بغداد، كلية ا

 ي فعاليات العاب الساحة وامليدان،  تحليل امليكانيكية الحيوية ف :قاسم حسن حسين وآخرون

 .1991، البصرة، دار الحكمة

  1979: القاهرة، دار املعارف، 1مبادى علم التدريب. ط :محمد حسن عالوي. 

 االسس النظرية و العملية في رفع االثقال، بغداد، مطابع التعليم العالي،  :منصور جميل وآخرون

 .1990جامعة بغداد، 

 1990، : املوصول، مطبعة التعليم العالي 2أصول التدريب، ط :هارا، )ترجمة( عبد علي نصيف. 
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 ( 1امللحق ) 

 
 
 نموذج الوحدة تدريبية للقدمين معا

 الراحة املجموعات التكرار الشدة اسم التمرين األسابيع

1  +2  
ً
 الدفع على جهاز امللتجم بالرجلين معا

 
ً
 كيرل خلفي للرجلين معا

 دقيقة 4 3 8 %75الوحدة األولى 

 دقيقة 5 3 7 %80الوحدة الثانية 

 دقيقة 4 3 8 %75الوحدة الثالثة 

3  +4   
ً
 الدفع على جهاز امللتجم بالرجلين معا

 نصف دبني 

 دقيقة 4 3 7 %80األولى الوحدة 

 دقيقة 5 3 6 %85الوحدة الثانية 

 دقيقة 4 3 7 %80الوحدة الثالثة 

 نصف دبني  6+  5

 كيرل خلفي للرجلين

 دقيقة 5 3 6 %85الوحدة األولى 

 دقيقة 6 4 4 %90الوحدة الثانية 

 دقيقة 5 3 6 %85الوحدة الثالثة 

 نصف دبني   8+  7

 دبني كامل

 دقيقة 4 3 7 %80الوحدة األولى 

 دقيقة 5 4 6 %85الوحدة الثانية 

 دقيقة 4 3 7 %80الوحدة الثالثة 

9  +10   
ً
 كيرل خلفي للرجلين معا

 دبني كامل

 دقيقة 6 4 4 %90الوحدة األولى 

 دقيقة 6 4 3 %95الوحدة الثانية 

 دقيقة 6 4 4 %90الوحدة الثالثة 
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 ( 2امللحق ) 

 نموذج وحدة تدريبية لكل قدم على حده

 الراحة املجموعات التكرار الشدة اسم التمرين األسابيع

الدفع على جهاز امللتجم بالرجلين  2+  1

 بالتعاقب كل رجل على حده 

كيرل خلفي بالتعاقب كل رجل على 

 حده

 دقيقة 4 3 8 %75الوحدة األولى 

 دقيقة 5 3 7 %80الوحدة الثانية 

 دقيقة 4 3 8 %75الوحدة الثالثة 

 دبني تأرجح بالتعاقب يمين يسار  4+  3

 دبني دمبلص مفرد يمين يسار

 دقيقة 4 3 7 %80الوحدة األولى 

 دقيقة 5 3 6 %85الوحدة الثانية 

 دقيقة 4 3 7 %80الوحدة الثالثة 

كيرل خلفي بالتعاقب كل رجل على   6+  5

 حده

 بالتعاقب يمين يساركيرل أمامي 

 دقيقة 5 3 6 %85الوحدة األولى 

 دقيقة 6 4 4 %90الوحدة الثانية 

 دقيقة 5 3 6 %85الوحدة الثالثة 

 دبني تأرجح بالتعاقب يمين يسار  8+  7

الدفع على جهاز امللتجم بالتعاقب 

 يمين يسار

 دقيقة 4 3 7 %80الوحدة األولى 

 دقيقة 5 4 6 %85الوحدة الثانية 

 دقيقة 4 3 7 %80الوحدة الثالثة 

 كيرل خلفي بالتعاقب  10+  9

 دبني تأرجح بالتعاقب

 دقيقة 6 4 4 %90الوحدة األولى 

 دقيقة 6 4 3 %95الوحدة الثانية 

 دقيقة 6 4 4 %90الوحدة الثالثة 
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 م2016العدد األول  االتجاهات البيئية لدى طالب كلية التربية )دراسة مطبة علي عينة من طالب كلية التربية ككلة جامعة الجبل الغربي

طالب كلية التربية ىاالتجاهات البيئية لد  

(التربية ككلة جامعة الجبل الغربيعينة من طالب كلية  ى)دراسة مطبقة عل  
عداد / خالد علي أحمد  الفزانيإ  

جامعة الجبل الغربي كلية التربية  

  : املقدمة

هللا كل مكونات الكون بمقادير، محددة وبصفات وخصائص معينة، بحيث تكفي هذه املقادير  لقد أوجد      

ظل اإلنسان على مر العصور ينعم ببيئة صالحة و ، ة املناسبة لجميع الكائنات الحيةالخصائص توفير أساليب الحياو 

 لسلوكه الخاطئ نتيجوجيا وتطبيقاتها و نتيجة للتكنوللحياته إلى أن تجاوز في استغالله لبيئته في العصر الحاضر 
ً
ة أيضا

، األمر الذي أدى إلى تدهور النظم البيئية في كثير من دول العالم بصورة جعلتها عاجزة عن تلبية متطلبات مع البيئة

 .مطلبه والوفاء بهعلى البيئة مراحل تنذر بالخطر وتهدد استقرارها وتوازنها تعجز عن  اإلنسان فقد بلغ تأثير اإلنسان

  األرض وما عليها بقدر موزون فقال تعالى :  –سبحانه و تعالى  –لقد خلق هللا 

 .49( سورة القمر، آية  إنا كل ش يء خلقناه بقدر   )

(  
ً
  .2، آية ( سورة الفرقان وخلق كل ش يء فقدره تقديرا

الذي يعلم أن هذا القدر هو الذي يكفل ألي هو وحده و  –سبحانه و تعالى  –بحسب علمه  خلق بمقدار  ش يءفكل       

، ثم ي توازن غاية في الدقة واالنسجاماملرسوم في صنع الحياة فصر البيئة أن يؤدي دوره املحدد و مكون أو عنصر من عنا

تعالى : فظة على البيئة فقال استثمارها لتحقيق منافع له في حدود االلتزام باملحالف اإلنسان على األرض لتعميرها و استخ

  .(ليفة ...إذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خ) و 

 30سورة البقرة، آية                                                                                                             

 . 61مركم فيها ( سورة هود، اآلية استع) هو أنشأكم من األرض و 

 .39ي األرض ( سورة فاطر، اآلية الذي جعلكم خالئف ف) هو 

 من أن يقوم اإلنسان باملحافظة على البيئة التي يعيش فيها ويعمرها ويسلمها لل و       
ً
جيال القادمة كما استلمها بدال

مخلفاته التي ألقاها ، فلوثها بالطبيعية وأفسد الهواء، واملاء، والتربة، غنية باملوارد الطبيعية فإنه نهب املوارد نظيفة

، مما يحتاج إلى جهود كبيرة للحد من هذا التخريب والدمار الذي لحق ، فخرب الكثير من مكوناتهالبيئةبدون وعي في ا

، راته بإنشاء املصانع، الذي أصدر قرادث للبيئة يسببه اإلنسان بعمله وسلوكهبالبيئة وملا كان هذا التخريب الذي ح

تحد من واستخدام السيارات دون أي مراعاة لحماية البيئة منها ولكي توقف تدهور البيئة و ، ومحطات القوى النووية

تفاقمها البد من مخاطبة عقل اإلنسان ووجدانه من خالل تربيته تربية بيئية تساعده على زيادة املشكالت البيئية و 

، ونشرب ماًء تها من أجل أن نعيش في بيئة أاتخاذ قرارات إيجابية نحو البيئة وحل مشكال
ً
فضل، نتنفس هواًء نظيفا

 
ً
 ونترك للجيال القانقيا

ً
 .دمة بيئة غنية باملوارد الطبيعية، ونتناول غذاًء صحيا

سنت  ددة من دوافع واتجاهات ومهارات وغير ذلك ولذلك مهماوال شك أن اإلنسان يتصرف بتأثير عوامل متع      

ان التصرف ة وصيانتها فإن القوانين وحدها ال يمكن أن تؤدي إلى ضمالقوانين التي تنظم استغالل املصادر الطبيعي

، إذ أن األساس في ذلك العنصر التربوي بالدرجة األولى ومع تزايد االقتناع بدور التربية في مواجهة السليم من قبل األفراد

 .اإلنسان للبيئة وصيانتهااملشكالت الناجمة عن سوء استخدام 

بيئي لدى الطالب وتزويدهم باملهارات والخبرات  في مراحل التعليم العام تكوين وعيومن أهداف التربية البيئية       

 
ً
 .في تعامله وفي تصرفاته مع البيئةواالتجاهات الضرورية التي تجعله إيجابيا
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تمام لهذا السلوك فينبغي االه ةوملا كانت االتجاهات على وجه الخصوص تعتبر من منابع الطاقة الحقيقية املوجه      

 
ً
 مقصودا

ً
ا وتأصيلها فيما تتلوها على أن يبدأ هذا االهتمام في املراحل التعليمية األولى ويتم تدعيمه ،بها وإعطائها جهدا

، والحلقة الثانية من التعليم األساس ي يعتبر من أولى املراحل الدراسية التي قد تتضح فيها االتجاهات وتتبلور من مراحل

 سواء باإليجاب أو بالسلو 
ً
 معينا

ً
 ال يمكن أن يتخذ الفرد موقفا

ً
 .  ب اتجاه موضوع ال يعلم عنه شيئا

فاملتعلم يجب تزويده بقدر مناسب من املعلومات البيئية األساسية لتكوين اتجاهات بيئية إيجابية وتلك املعلومات       

 .كن تقديمها في صورة مفاهيم بيئيةيم

 يعتبر التعل      
ً
تعليم الجامعي فهو المن التعليم األساس ي إلى  يم النظامي العام مهم للتربية بمراحله املختلفة ومتنوعة بدأ

تنير القادر بيئته كما يهدف إلى إعداد املواطن املسي االنتماء إلى مجتمعه و وينم لى إعداد املتعلم للمواطن الصالحيهدف إ

 .احل العلياليمه في املر صلة تعامو على مواجهة الحياة و 

 مما سبق جاءت هذه الدراسة لنتعرف ع
ً
 .لى االتجاهات البيئية لدى الطالبوانطالقا

 مشكلة الدراسة : 

 و لقد أصبح تضمين التربية البيئية في منا      
ً
 ملحا

ً
 في أي مجتمع وذلك نهج التعليم العام مطلبا

ً
تيجة للمشكالت أساسيا

 .شكالت مصدر قلق  لإلنسان املعاصر، حيث تعد هذه املالبيئية املتزايدة

 من تفاعل اإلنسان الخاطئ معها وقد تزايدت       
ً
وتتعرض البيئة اليوم للعديد من املشكالت البيئية والتي نتجت أساسا

 .معرضة للخطر في كثير من األحيان هذه املشكالت وتفاقمت بدرجة جعلت حياة اإلنسان وغيره من الكائنات الحية

وتلوثها، وتدهور األراض ي ، نقص املياه العذبة العديد من املشكالت البيئية مثل ها من دول العالم تواجهكغير ليبيا و 

، وزيادة املخلفات بأنواعها الناتجة عن تزايد األنشطة ن التنوع البيولوجي وتلوث الهواء، وفقداوتصحرها، وتلوث البحار

، كما أن حبها من خدمات وهياكل وبني تحتيةا املختلفة وما يصاالبشرية وتسارعها من خالل عمليات التنمية بمجاالته

لغياب ، أسهم في زيادة املشكالت البيئية تطبيقاتها في القطاعات التنموية املختلفةفي استيراد التقنيات املتطورة و  التسارع

املوارد  لترشيد استخدام ، وللتصدي لهذه املشكالت البيئية يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمةالحس البيئي لدى مستعمليها

ن حماية وصون على املدى ما تتطلبه مداد استراتيجيات وبرامج تتواءم واألوضاع البيئية و إعووضع سياسات اقتصادية و 

نطالقا مما ة املقترح محور االهتمام بالتعليم البيئي وايالبيئ االستراتيجية، ولعل من أهم محاور هذه القريب والبعيد

، من مية باعتبارها تحمل رسالة تربويةلي حضور البيئة ومشكالتها في املناهج التعليجاءت هذه الدراسة للتعرف ع ،سبق

 ، تسهم في تعديل وتحسين سلوكهم نحو البيئة. إعداد املتعلمين بمعارف واتجاهاتشأنها 

 أهمية الدراسة : 

مجال تنمية االتجاهات لدى الطالب والتي تساهم  طرق التدريس فيعض قد تساعد نتائج الدراسة في التعرف على ب .1

 .حصيل واالتجاه البيئي لدى الطالبفي تنمية الت

 .   االتجاهات البيئية لدى الطالبمساعدة املعلمين في تنمية بعض عناصر  .2

ع من املجتمتقديم مقياس لالتجاهات البيئية يمكن استخدامها في قياس االتجاهات البيئية لدى قطاعات مختلفة  .3

 .خاصة في قطاع الكليات

َ  من املؤشرات و تعطي ه .4 ً
ملفاهيم البيئية في مطوريها من إدخال األدلة التي تمكن مخططي املناهج و اذه الدراسة عددا

 .مناهج العلوم

 لالهتمام املتزايد على  .5
ً
 محليا

ً
  .يئيةاإلقليمي في مجال التربية الباملستوى الدولي و تأتي هذه الدراسة دعما

 : التساؤالت

 ما مستوى االتجاهات البيئية لدى طالب كلية التربية ككلة ؟  .1
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 ما أثر الدراسة في الكلية على االتجاهات البيئية لدى طالب الكلية ؟  .2

 أهداف الدراسة : 

 .اهات لدى الطالب للعناية بالبيئةتنمية الوعي وتكوين االتج .1

 .دى طالب الكلية التربيةمعرفة مستوى االتجاهات البيئية ل .2

 سلمات الدراسة :م

 .املسئول األول عن حماية البيئة والحفاظ عليهااإلنسان هو  .1

 .ساب املتعلمين املفاهيم البيئية لتساعدهم على تنمية الوعي البيئي وتحمل املسئولية نحو البيئة وحمايتهاإك .2

 . مراحل التعليم املختلفةبيئية في تنمية االتجاهات اإليجابية نحو البيئة من األهداف املهمة للتربية التكوين و  .3

 .في مواجهة مشكالت وقضايا البيئة للتربية دور كبير  .4

 مصطلحات الدراسة :

 تحديدها وهي : لة من املفاهيم ونقوم بتعريفها و وردت في هذه الدراسة جم

 البيئة :  .1

كل عنصر من هذه العناصر  الهواء وما يتضمنهلتربة واملاء و ، الذي يحتوي على اهي اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان      

هذا اإلطار من مظاهر شتى من طقس، ومناخ، ورياح، وأمطار،  الثالثة من مكونات جمادية وكائنات حية وما يسود

  .عالقات متبادلة بين هذه العناصر ، ومغناطيسية ومنوجاذبية

  (14:  2008)كريمة رمضان أبو بكر                                                                                             

 و تنقسم البيئة إلى : 

الحي من عوامل أو مكونات مادية وحيوية، يؤثر فيها ويتأثر بها وهي تشمل هي كل ما يحيط بالكائن  بيئة طبيعية : - أ

أي أنها مجموعة املوارد الطبيعية التي ، املاء، والهواء، والتربة، واملعادن، ومصادر الطاقة، واألحياء بكل صورها وأنواعها

 .ت الحية على اختالفها من إنسان وحيوان ونباتوجدت في الطبيعة باإلضافة إلى الكائنا

وصناعية،  ،ومنشآت وطرق ومؤسسات، ومناطق سكنية ،وهي ما شيده اإلنسان من مباني بيئة مستحدثة : - ب

   (12 – 20:  2000)رمضان الطنطاوي،                                  . ومواني، ومطارات، وغيرها من البيئة األساسية

 تعريف االتجاه : .2

جة مروره بخبرة تتعلق يد أو املعارضة نتيالتي يبديها إزاء ش يء معين بالتأياملوقف الذي يتخذه الفرد أو االستجابة  .1

 (104 : 1997)صبري الدمرداش،                                                                               بذلك الش يء. 

استعداد ذهني أو تكوين له معنى يربط الفرد بموضوع أو قضية أو فكرة ما ب نمت املعارضة نتيجة مروره بخبرةو  .2

   هذا املوضوع أو القضية أو الفكرة. ويؤثر هذا املعنى في قبول أو رفض الفرد ل

 (12، 1996)عايش محمود زيتون،                                                                                    

   : االتجاهات البيئية

استعداده ملشكالتها أو عدم استشعاره بها و هي املوقف الذي يتخذه الفرد إزاء بيئته الطبيعية من حيث استشعاره       

تطوير ظروف البيئة على نحو أفضل أو عدم استعداده وكذلك موقفه من استغالل ذه املشكالت و حل هللمساهمة في 

 و 
ً
 أو ، رفضموقفه من املعتقدات السائدة فيهااملوارد الطبيعية في هذه البيئة استغالل راشد كان أو جائزا

ً
 سلبيا

ً
 أو قبوال

ً
ا

 
ً
 (14:  1985)صبري الدمرداش ومحمد أحمد الدسوقي،                                                             .إيجابيا

 -منهجية الدراسة وحدودها :

 : تهدف هذه الدراسة إل
ً
 .ى معرفة االتجاهات البيئية لدى طالب كلية التربيةأوال
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 املنهج الوصفي ألنه يتناسب مع هذا النوع من الدراسات. إلييلجأ الباحث  -:الدراسة منهجية -1

 -: الدراسةحدود  -2

اقعة بمنطقة غريان تنحصر هذه الدراسة في مجال يتمثل في كلية التربية بمنطقة ككلة الو  -الحدود املكانية : - أ

 .بالجبل الغربي

 .ف(2010-2009)ة من العام الجامعي أجريت هذه الدراسة في الفترة الزمنية املمتد -الحدود الزمنية : - ب

 .الجبل الغربيجامعة  طالبات كلية التربية بمنطقة ككلةيتمثل املجال البشري في طلبة و  -الحدود البشرية : -ج

 -:البحوث السابقة املرتبطة بموضوع الدراسةالدراسات و 

  .(1990دراسة سنية عبد الرحمن الشافعي ) -1

 قيةاس فعاليتةهكليات التربيةة و لبيئية لدى طالب : تهدف هذه الدراسة في بناء برنامج في التربية ا أهداف هذه الدراسة

.بإعداد وحدة دراسية من وحداته و 
ً
 تجربتها عمليا

 أدوات الدراسة : 

 .مقياس االتجاهات نحو حفظ الطاقة -1

  .املتضمنة في وحدة التجريب(اختبار للمفاهيم البيئية ) -2

حفةةظ الطاقةةة أشةةارت نتةةائج الدراسةةة إلةةى وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية فةةي تنميةةة االتجاهةةات نحةةو  نتااا ا الدراسااة :

 .لصالح التطبيق البعدي

 .(1994دراسة سلوى عبد الفتاح الجمل ) -2

ملعالجةة هةذه املشةكلة قامةت الباحثةة بإعةداد اهات شباب الجامعة نحو النظافةة و الدراسة مشكلة اتج تتناول هذه      

، نظافةةةةة نظافةةةةة املكةةةان ،نظافةةةة البةةةةدن، نظافةةةة امللةةةبسمةةةن محةةةةاور أربعةةةة تتعلةةةق بالنظافةةةةة )اس لالتجاهةةةات البيئيةةةةة مقيةةة

 .الطرقات واألماكن العامة(

كليةةةةةة لي طةةةةالب كليةةةةات جامعةةةةةة عةةةةين الشةةةةمس )%( مةةةةةن إجمةةةةا 10وقامةةةةت الباحثةةةةة باختبةةةةار عينةةةةةة عشةةةةوائية بنسةةةةبة )      

 .كلية الحقوق(، ة، كلية اآلداب، كلية الهندسالطب

( بكةل كليةة ريبيتين من طالب الفرقة األولى وطالب الفرقة الرابعةة )النهائيةةوتم تطبيق املقياس على مجموعتين تج      

 .عريف بدور التخصصللت

ممارسة األنشةطة الرياضةية، التخصةص و وقد أرفق مع املقياس استمارة بيانات أولية اشتملت على متغير الجنس       

 .وين االتجاهات نحو نظافة، كذلك أرفق مقياس دليل الوضع االجتماعي واالقتصادي كمتغير لتكامعةداخل الج

 توصلت الدراسة إلى النتا ا اآلتية : و 

الدراسةةةة فةةةي كليتةةةي اآلداب والحقةةةوق زادت مةةةن إيجابيةةةة واالتجاهةةةات نحةةةو النظافةةةة بينمةةةا خفضةةةت فةةةي كليتةةةي الطةةةب       

)ال توجةد فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين اسةتجابات طةالب كليتةي  والهندسةة ممةا يثبةت عةدم صةحة الفةرض األول وهةو 

 .(اآلداب والحقوق في اتجاهاتهم نحو النظافة

ممةةةا يثبةةةت لنةةةا صةةةحة كةةةال الجنسةةةين كةةةان إيجةةةابي االتجةةةاه نحةةةو النظافةةةة إال أن الطالبةةةات كانةةةت أفضةةةل مةةةن الطلبةةةة       

 .طلبة في اتجاهاتهم نحو النظافة(توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات الالفرض الثاني )

ن املسةةةةةةتوى االجتمةةةةةةاعي االقتصةةةةةةادي أسةةةةةةط كةةةةةةان أكإةةةةةةر املسةةةةةةتويات إيجابيةةةةةةة و املسةةةةةةتوى االجتمةةةةةةاعي االقتصةةةةةةادي املتو       

 فةةةةةي االتجةةةةةا
ً
توجةةةةةد فةةةةةروق ذات داللةةةةةة إحصةةةةةائية بةةةةةين ه ممةةةةةا يثبةةةةةت عةةةةةدم صةةةةةحة الفةةةةةرض الثالةةةةةث، )املةةةةةنخفض كةةةةةان سةةةةةلبيا

 (.نخفض في استجاباتهم نحو النظافةاستجابات الطالب ذات املستوى االجتماعي االقتصادي امل
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نشةةةةطة إيجابيةةةةة االتجةةةةاه نحةةةةو النظافةةةةة إال أن غيةةةةر املمارسةةةةين كةةةةانوا كانةةةةت اسةةةةتجابات املمارسةةةةين وغيةةةةر املمارسةةةةين لل      

ض الرابةع )ال توجةد فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين ممةا يثبةت صةحة الفةر أفضةل وإيجةابيين بنسةبة أعلةى مةن املمارسةين 

 .ياضية في استجاباتهم نحو النظافة(استجابات الطالب املمارسين للنشطة الر 

 .1996سالم راسة صالح الدين علي د -3

قةةةام الباحةةةث الب جامعةةةة القةةةاهرة نحةةةو البيئيةةةة و اسةةتهدفت هةةةذه الدراسةةةة التعةةةرف علةةةى االتجاهةةةات البيئيةةةة لةةةدى طةةة      

البحةوث السةابقة وتوصةيات االتجاهات البيئية لطالب الجامعة، وذلك من خالل مسح الدراسات و بإعداد قائمة بأهم 

، ثةةةةم قةةةةام بنةةةةاء مقيةةةةاس االتجاهةةةةات البيئيةةةةة لطةةةةالب الجامعةةةةة علةةةةى والتربيةةةةة البيئيةةةةةالخاصةةةةة بالبيئةةةةة املةةةةؤتمرات والتقةةةةارير 

 .اتجاهات بيئة في الخطوة السابقة أساس ما تم اختياره من

 من نتا ا الدراسة : و  

( بةةين طةةالب الكليةةات العلميةةة 0.01. توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية فةةي االتجاهةةات البيئيةةة اإليجابيةةة عنةةد مسةةتوى )1

 .لح طالب الكليات العلميةطالب الكليات النظرية لصاو 

 لنوع الدراسة في . توجد فروق ذات داللة إحصائية في االتجاهات البيئية اإليجابية بين طالب الكليات املختلف2
ً
ة وفقا

 .كل كلية

       
ً
الهندسةةةةة ثةةةةم طةةةةالب يجابيةةةةة هةةةةم طةةةةالب كليةةةةة العلةةةةوم ثةةةةم طةةةةالب لالتجاهةةةةات البيئيةةةةة اإل  و إن أكإةةةةر الطةةةةالب اكتسةةةةابا

 طالب الحقوق الزراعة ثم 
ً
 .طالب التجارة، ثم طالب اآلداب وأخيرا

 .1995دراسة دافيد باترسون  -4   

يةةةةةة واألنشةةةةةطة املصةةةةةاحبة لهةةةةةا علةةةةةى اكتسةةةةةاب الطةةةةةالب فعاليةةةةةة البرنةةةةةامج فةةةةةي التربيةةةةةة البدن تهةةةةةدف الدراسةةةةةة إلةةةةةى تقةةةةةويم      

ذي أعةةده الباحةث والةةذي يعتمةةد علةى فكةةرة اإلنجةةاز فةي ظةةروف التحةةدي االتجاهةات البيئيةةة عةن طريةةق تطبيةةق البرنةامج الةة

 
ً
 .بإثبات الذاتمما يكسب الطالب إحساسا

 135بلةةغ عةةدد الطةةالب الةةذين اشةةتركوا فةةي الدراسةةة )سةةة تابعةةة لواليةةة شةةمال كارولينةةا و جةةرت هةةذه الدراسةةة فةةي مدر و       

( وهةةم مةةن الصةةف الثةةامن الدراسةة ي وقةةد اسةةتغرق تطبيةةق البرنةةامج مةةدة أسةةبوع ثةةم قةةدم للطةةالب اسةةتبيان مقةةابالت 
ً
طالبةةا

كوا ، وقد طبق االستبيان كذلك على طالب الصف التاسع الذين اشتر فيها كثير من األسئلة على الطالبشخصية طرح 

 .مج العام الذي سبقهفي البرنا

 و كانت نتا ا الدراسة كما يلي : 

  .الت البيئيةابرة إيجابية في املج. عبر معظم املشتركين في البرنامج عن إحساسهم بالسعادة الكتسابهم خ1

كسةةةبهم اإن اشةةةتركوا فيةةةه حيةةةث أنةةةه ن رضةةةاهم عةةةن البرنةةةامج والةةةذي سةةةبق و %( مةةةن طةةةالب الصةةةف التاسةةةع عةةة 99. عبةةةر)2

%( مةةةةنهم عةةةةن اعتقةةةةادهم بةةةةأنهم أصةةةةبحوا قةةةةادرين علةةةةى  88)  ئيةةةةة إيجابيةةةةة وميةةةةل للمشةةةةاركة الجماعيةةةةة وعبةةةةر اتجاهةةةةات بي

 التف
ً
 .اعل في األمور التي تتطلب تحديا

 .مج في السنة ذاتها عن نفس املعنى. عبر طالب الصف الثامن الذي طبق عليهم البرنا3

 .1996راسة أماني محمود عبد هللا د -5

هةةةذه الدراسةةةةة قيةةةاس فعاليةةةةة مقةةةرر )الخدمةةةةة االجتماعيةةةة والبيئيةةةة( علةةةةى تحصةةةيل طةةةةالب كليةةةة الخدمةةةةة اسةةةتهدفت       

 .الجتماعية واتجاهاتهم نحو البيئةا

 وطالبةة50مةن ) وتكونةت عينةة الدراسةة
ً
قةام الباحةث بإعةةداد ، و مةة االجتماعيةة مةن الفرقةة الثانيةةمةن كليةةة الخد ( طالبةا

 .أدوات الدراسة

 .محكات بيئية* إعداد قائمة 
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 .اختبار تحصيلي للمفاهيم البيئية * إعداد

 .* إعداد مقياس لالتجاهات البيئية

 أهم النتا ا : 

 .ية لطالب كلية الخدمة االجتماعية. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تنمية املفاهيم البيئ1

 .لدى طالب كلية الخدمة االجتماعية. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تنمية االتجاهات اإليجابية نحو البيئة 2

 .1996دراسة محمد محمود العجوز  -6

يان مدى تهدف هذه الدراسة إلى إعداد برنامج في التربية البيئية لطالب الخدمة االجتماعية لب أهداف هذه الدراسة :

 .لبيئية اإليجابيةااالتجاهات الب املفاهيم و إكساب الط

(  60عينةةةة الدراسةةةة تتكةةةون مةةةن عةةةدد ) عيناااة الدراساااة :
ً
يتكةةةون تةةةم تقسةةةيمهم إلةةةى مجمةةةوعتين ضةةةابطة وتجريبيةةةة و طالبةةةا

 .من ست وحدات عن القضايا البيئية البرنامج

 أدوات الدراسة : 

 .حصيلي في مفاهيم التنمية البيئيةاختبار ت -

 .( عبارة40قد تضمن عدد )نحو التنمية البيئية و س االتجاه مقيا -

 أظهرت نتائج هذه الدراسة أنه :  نتا ا الدراسة :

ت االتجاه نحو الوحدة بين متوسطي درجاتحصيل املفاهيم البيئية بالوحدة، و  . توجد فروق ذات داللة إحصائية في1

 .البعديبيق الوحدة لصالح التطبيق بعد تططالب املجموعة التجريبية قبل و 

 .إلى تحقيق أهداف التربية البيئية. يؤدي البرنامج الحالي في التربية البيئية لطالب الخدمة االجتماعية في مصر 2

 .1998دراسة كامل محمد فريد  -7

ئيةةةةة لطةةةةالب كليةةةةة التربيةةةةة تةةةةأثير برنةةةةامج مقتةةةةرح فةةةةي التربيةةةةة البيئيةةةةة علةةةةى تنميةةةةة االتجاهةةةةات البيتهاااادف الدراسااااة إلااااى :       

. وقيةةةاس مةةةدى فعاليتةةةه فةةةي تنميةةةة وإكسةةةاب املعةةةارف واالتجاهةةةات واملهةةةارات البيئيةةةة لطةةةالب هةةةذه املعاهةةةد وقةةةام لرياضةةةيةا

كليةةةةةات التربيةةةةةة طالبةةةةةة مةةةةةن ( طالةةةةةب و 720الباحةةةةةث بإعةةةةةداد مقيةةةةةاس لالتجاهةةةةةات البيئيةةةةةة واشةةةةةتملت عينةةةةةة البحةةةةةث علةةةةةى )

 .الرياضية بالقاهرة

 أهم النتا ا : 

 .الرياضية مقومات التربية البيئيةال تتوفر في برنامج إعداد معلمي التربية . 1

( بةين أفةراد عينةة البحةث )طلبةة وطالبةات( فةي معلومةات البيئةة 0.05. وجود فروق ذات داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى )2

البيئيةةةةة املتضةةةةمنة فةةةةي ات قبةةةةل وبعةةةةد تةةةةدريس البرنةةةةامج لصةةةةالح القيةةةةاس البعةةةةدي وهةةةةذا يشةةةةير إلةةةةى تعلةةةةم واكتسةةةةاب املعلومةةةة

 . البرنامج

 .ة االتجاهات البيئية لعينة البحث. يشير أن البرنامج له أثر واضح في تنمي3

 .البحث في تحصيل املعلومات البيئة. أظهرت النتائج أن البرنامج له فعالية في تحصيل عينة 4

 و من أهم النتا ا التي توصلت إليها الدراسة : 

 .طة والتجريبية قبل تطبيق البرامجاللة إحصائية بين اتجاهات كال املجموعتين الضاب. عدم وجود فروق ذات د1

املجموعةةةة التجريبيةةةة بعةةةةد  . وجةةةود فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةين تحصةةةيل املجمةةةةوعتين للمعلومةةةات البيئيةةةة لصةةةالح2

  .التطبيق
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 .1999ديفيد ن و دراسة إكسي -8

، ومعرفة ما إذا االتجاه العلمي واالتجاه البيئيتهدف هذه الدراسة إلى تحديد العالقة بين  : الدراسة أهداف هذه      

  .كانت االتجاهات العلمية مرتبطة باالتجاهات البيئية أم ال

 .نيئيين ذو معنيين هاماستخدم الباحث معامل االرتباط بين االتجاهات العلمية والبيئية وجد ارتباطان إحصا      

  .ئةنوانه االتجاهات العامة اتجاه العلم مقابل االتجاهات اإليجابية العامة اتجاه البي: عاألول 

ألهميةةةةة الكبةةةةرى عنوانةةةةه املةةةةوارد الطبيعيةةةةة برهةةةةان علةةةةى أهميةةةةة االتجاهةةةةات البيئيةةةةة مقابةةةةل أنهةةةةا دليةةةةل علةةةةى عةةةةدم ا :الثاااااني

 .لالتجاهات العلمية

 توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج منها :  نتا ا الدراسة :

 . وجد ارتباط قوي بين االتجاه العلمي واالتجاه البيئي فالطالب الذين يملكون اتجاهات إيجابية للبيئة يظهرون 1
ً
أيضا

 .اتجاهات مفضلة للعلم لديهم

 .العلمية لديهم االتجاهاتتجاهات البيئة للطالب مجرد معرفة . معلمي البيئة يستطيعون أن يتوقعوا ا2

 .وبالتالي يؤثر كالهما على الطالب. إن العالقة بين االتجاه البيئي واالتجاه العلمي يؤثر كل منهما على اآلخر 3

 .2000دراسة محمد صابر و آخرون  -9

دى تهةةدف هةذه الدراسةة إلةى التعةرف علةةى مةدى تةأثير البيئةة املدرسةةية علةى االتجاهةات البيئيةة لةة أهاداف هاذه الدراساة :

 .تالميذ مرحلة التعليم األساس ي

 –الجيةةةةزة  –احتةةةةوت عينةةةةة الدراسةةةةة علةةةةى عينةةةةة مةةةةن مةةةةدارس ثةةةةالث فةةةةي محافظةةةةات مختلفةةةةة ) القةةةةاهرة  عينااااة الدراسااااة :

 .ة ( تالميذ الصف الثاني اإلعداديالقليوبي

 أدوات الدراسة : 

 .. مقياس االتجاهات البيئية1

 .شيدة (املدرسية ) الفيزيقية وامل. مقياس البيئة 2

 .البيئة املدرسية للمدارس الرسمية. إحصائية وصف البيئة املدرسية بطاقة باحث لجمع بيانات عن 3

 توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج وكان أهمها اآلتي :  نتا ا الدراسة :

 ..وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح محافظة القاهرة في قياس االتجاهات البيئية املدرسية1

ايةةةةة مةةةةن األخطةةةةار . ال توجةةةةد فةةةةروق ذات داللةةةةة إحصةةةةائية بةةةةين املحافظةةةةات الةةةةثالث فةةةةي متغيةةةةرات الخةةةةدمات العامةةةةة والحم2

 .واملساحة الخضراء

  .2000دراسة حسام الدين صابر  -10

مةن لثانيةة : تهدف هذه الدراسة إلى التعرف علةى أثةر توضةيح القةيم البيئيةة لةدى تالميةذ الحلقةة ا أهداف هذه الدراسة

 .مرحلة التعليم األساس ي

وم بأنشةةةةطة صةةةةياغة إحةةةةدى وحةةةةدات مةةةةادة العلةةةةالقةةةةيم البيئيةةةةة املةةةةراد تنميتهةةةةا و  قةةةةام الباحةةةةث بتحديةةةةد مجموعةةةةة مةةةةن      

 .أولوية االختبار( –توضيح القيم لعب الدور مناقشة  -بطاقة القيم  -ترتيب األهمية توضيح القيم التالية )

 ألنشةةةةةطة وتوضةةةةةيح القةةةةةيمرسةةةةةت امل، ودوإعةةةةةداد دليةةةةةل معلةةةةةم لهةةةةةا      
ً
موعةةةةةة ، بينمةةةةةا درسةةةةةت ملججموعةةةةةة التجريبيةةةةةة وفقةةةةةا

 .الضابطة بالطريقة التقليدية

 .( من تالميذ الصف األول اإلعداديتلميذ 100) تمثلت عينة الدراسة في عدد عينة الدراسة :
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الضةةةابطة فةةةي قيةةةاس أثبتةةةت هةةةذه الدراسةةةة تفةةةوق تالميةةةذ املجموعةةةة التجريبيةةةة علةةةى تالميةةةذ املجموعةةةة  أدوات الدراساااة :

مةةةن  أشةةةارت الدراسةةةة إلةةةى ضةةةرورة إجةةةراء دراسةةةات مماثلةةةة تسةةةتهدف القةةةيم البيئيةةةةالقةةةيم البيئيةةةة واالختيةةةار التحصةةةيلي، و 

  .خالل تدريس مقررات الجغرافيا

 .2001كريم عبد املعبود إبراهيم  دراسة -11

البيئية لطالب الجامعة  اآلثار : تنمية املعلومات واالتجاهات واملهارات البيئية من خالل تقييم  تهدف الدراسة إلى      

، ألن املناهج الحالية تركز لى عينة من الطالب في هذا املجالالعاملية وقياس مدى فاعليته من خالل تجريب البرنامج ع

مثةةةةةل التصةةةةةميم والبنةةةةةاء  باألنشةةةةةطة اإلنتاجيةةةةةة واالقتصةةةةةادية وتغطيةةةةةة العمليةةةةةات املطلوبةةةةةةعلةةةةةى كفايةةةةةات األفةةةةةراد املتصةةةةةلة 

بما أن الطالب سوف ينخرطون في مجةال عمةل ورقابة الجودة واإلنتاج ...الخ و الصيانة والخدمة والتصنيع والتشغيل و 

، لةةةذلك تةةةةم م اآلثةةةةار البيئيةةةةيةةةة عةةةةن موضةةةع تقيةةةياملشةةةروعات الصةةةناعية لةةةةذا يجةةةب تزويةةةدهم باالتجاهةةةةات واملهةةةارات البيئ

    إعةةداد برنةةامج فةةي تقيةةيم اآلثةةار البيئيةةة لهةةذه الفئةةة مةةن الطةةالب كةةذلك تةةم تصةةميم اختبةةار املعلومةةات البيئيةةة يتكةةون مةةن 

  36) عبةةةةارة( وكةةةةذلك مقيةةةةاس االتجاهةةةةات البيئيةةةةة يتكةةةةون مةةةةن 38)
ً
، ومقيةةةةاس املهةةةةارات البيئيةةةةة يتكةةةةون مةةةةن ثالثةةةةة (موقفةةةةا

( تةةةةةم  120ينةةةةةة مةةةةةن طةةةةةالب السةةةةةنة الثالثةةةةةة تخصةةةةةص رقابةةةةةة جةةةةةودة قوامهةةةةةا )أقسةةةةةام وتةةةةةم اختيةةةةةار ع
ً
مائةةةةةة وعشةةةةةرون طالبةةةةةا

  .تجريبيةم إلى مجموعتين ضابطة و تقسيمه

هذا وقد تم تطبيق أدوات البحث السابقة على أفراد العينةة وتطبيةق البرنةامج علةى املجموعةة التجريبيةة وتصةحيح       

 
ً
 وبعةديا

ً
للمجمةوعتين ورصةدت النتةائج التةي أسةفرت عةن أن دراسةة البرنةامج املقتةرح كةان لهةا أثةر االختبار واملقاييس قبليةا

 .ت واالتجاهات البيئية لدى الطالبواضح في تنمية املهارا

 .2003عبد الرحمن لبيب اسة سحر در  -12

: التعةرف علةةى فاعليةةة مةةدخل الوسةةائط املتعةددة فةةي تنميةةة املفةةاهيم واالتجاهةةات البيئيةةة  اساادهدفت هااذه الدراسااة      

ولتحقيةةةق هةةةذا  .وحةةةدة دراسةةةية عةةةن البيئةةةة ومشةةةكالتهامةةةن خةةةالل تقةةةديم نمةةةوذج االسةةةتخدام هةةةذه الوسةةةائط فةةةي تةةةدريس 

د كةةةال مةةةن املفةةةاهيم الهةةةدف اسةةةتخدمت الباحثةةةة مةةةنهج تحليةةةل املحتةةةوى لتحليةةةل محتةةةوى الوحةةةدة املختةةةارة ليسةةةهل تحديةةة

 .اإلعداديواالتجاهات البيئية املتضمنة في وحدة )البيئة ومواردها( ملنهج العلوم املقرر على طالب الصف األول 

 :  قد استعانت الباحثة في دراسدها باألدوات التاليةو 

 .ختارةية التي تتضمنها الوحدة امل. اختبار تحصيلي لقياس تحصيل تالميذ العينة للمفاهيم البيئ1

 .ينة نتيجة دراسة الوحدة املختارة. مقياس لالتجاهات البيئية لقياس نمو االتجاهات البيئية لتالميذ الع2

أهةةةةم النتةةةةائج التةةةةي توصةةةةلت إليهةةةةا  ز ة )البيئةةةةة و مواردهةةةةا( ويمكةةةةن إيجةةةةا. إعةةةةداد برنةةةةامج وسةةةةائط متعةةةةددة يتضةةةةمن معالجةةةة3

 :  الدراسة فيما يلي

، ودرجات املجموعةة درجات طالبات املجموعة التجريبية( بين 0.05. وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )1 

، ممةةا يةةدل علةةى فاعليةةة لصةةالح طالبةةات املجموعةةة التجريبيةةةالضةةابطة فةةي اختبةةار املفةةاهيم البيئيةةة بعةةد تةةدريس الوحةةدة 

 .يئية لطالبات املجموعة التجريبيةتنمية املفاهيم الب برنامج الوسائط املتعددة املستخدم في تدريس الوحدة في

درجةةات طالبةةات بيةةة و ( بةةين درجةةات طالبةةات املجموعةةة التجري0.05. وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى )2

، لصةةةالح طالبةةات املجموعةةةة التجريبيةةةة، وذلةةةك تجاهةةةات البيئيةةة بعةةةد تةةةدريس الوحةةدةاملجموعةةة الضةةةابطة فةةي مقيةةةاس اال

يئيةةةة لطالبةةةات يةةةدل علةةةى فاعليةةةة برنةةةامج الوسةةةائط املتعةةةددة املسةةةتخدم فةةةي تةةةدريس الوحةةةدة فةةةي تنميةةةة االتجاهةةةات البممةةةا 

  .املجموعة التجريبية
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 .2003دراسة سعد كامل غبريال  .13

لةةدى تجاهةةات  بعةةض املهةةارات البيئيةةة ة البيئيةةة املتعةةددة علةةى تنميةةة اقيةةاس فعاليةةة األنشةةط تهاادف الدراسااة إلااى :      

ممارس ي األنشطة بةاملراكز الصةيفية ولةذلك تةم إعةداد محتةوى مةن األنشةطة البيئيةة واختبةار للمعلومةات البيئيةة وكةذلك 

( وكانت النتائج كاآلتي:  60) مقياس لالتجاهات البيئية وطبق على
ً
 ممارسا

لصةةةالح املجموعةةةة  وجةةةود فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية فةةةي اختبةةةار املعلومةةةات البيئيةةةة بعةةةد تطبيةةةق محتةةةوى األنشةةةطة -

 .تعلم واكتساب للمعلومات البيئية التجريبية وهذا يشير إلى حدوث

وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية فةةي مقيةةاس االتجاهةةات البيئيةةة بعةةد تطبيةةق محتةةوى األنشةةطة لصةةالح املجموعةةة  -

 . واضح عن تنمية االتجاهات البيئيةا يشير على أن محتوى األنشطة له التجريبية وهذ

 .2004سة محمد شعبان . درا14

: قيةةةةاس برنةةةةامج تةةةةدريتي لتنميةةةةة االتجاهةةةةات واملهةةةةارات البيئيةةةةة ولقيةةةةاس البرنةةةةامج قةةةةام الباحةةةةث  تهاااادف الدراسااااة إلااااى      

(  40بتطبيةةةق اختبةةةار تحصةةةيلي فةةةي املعلومةةةات البيئيةةةة ومقيةةةاس اتجاهةةةات بيئيةةةة ومقيةةةاس مهةةةارات بيئيةةةة علةةةى عةةةدد )
ً
معلمةةةا

 بةةةين متوسةةةطات درجةةةات
ً
 دالةةةة إحصةةةائيا

ً
التجريبيةةةة القبليةةةة والبعديةةةة وذلةةةك  العينةةةة وأوضةةةحت الدراسةةةة أن هنةةةاك فروقةةةا

، ممةا يةدل علةى فعاليةة البرنةامج فةي املهةارات البيئيةةاالتجاهةات و فةي اختبةارات املعلومةات البيئيةة و لصالح العينة البعديةة 

 .ى املعلومات واالتجاهات البيئيةرفع مستو 

  .2005. دراسة أحمد اآلمين علي 15

التعةةةرف علةةةى أثةةةر تضةةةمين البعةةةد البيئةةةي فةةةي بةةةرامج األنشةةةطة املدرسةةةية الالصةةةفية علةةةى تنميةةةة  اسااادهدفت الدراساااة :      

، وبنةاء برنةةامج لةبعض األنشةةطة املدرسةةية الصةةف الثةامن مةةن التعلةيم األساسةة ي املعةارف واالتجاهةةات البيئيةة لةةدى طةالب

 .فيةالالص

يةةةب البرنةةةامج املقتةةةرح علةةةى عينةةةة مةةةن طةةةالب وقةةةد اسةةةتخدم الباحةةةث فةةةي هةةةذه الدراسةةةة )املةةةنهج التجريتةةةي( حيةةةث قةةةام بتجر 

 الصف الثامن بالتعليم األساس ي واستعان الباحث باألدوات البحثية اآلتية : 

 .فية في مرحلة التعليم األساس يقائمة باألبعاد البيئية التي تضمنتها األنشطة املدرسية الالص .1

 .اختبار للمعارف البيئية .2

 .مقياس االتجاهات البيئية .3

 .فيةمقترح لبعض األنشطة املدرسية الالصبرنامج  .4

 : فرت الدراسة عن النتائج اآلتيةوأس

املجموعةةةةةةة متوسةةةةةةطي درجةةةةةةات املجموعةةةةةةة الضةةةةةةابط و  ( بةةةةةةين0.05وجةةةةةةود فةةةةةةروق ذات داللةةةةةةة إحصةةةةةةائية عنةةةةةةد مسةةةةةةتوى ). 1

علةى أن البرنةامج  ، ممةا يةدلالبعةدي لصةالح املجموعةة التجريبيةةالتجريبية في اختبار املعارف البيئيةة وذلةك فةي التطبيةق 

 في نمو املعارف البيئية للتالميذ الذين طبق 
ً
 . عليهم البرنامج املقترحاملقترح للنشطة املدرسية الالصفية قد أثر إيجابيا

، واملجموعةةةةةة ين متوسةةةةةطي درجةةةةةات املجموعةةةةةة الضةةةةةابطة( بةةةةة0.05) وجةةةةةود فةةةةةروق ذات داللةةةةةة إحصةةةةةائية عنةةةةةد مسةةةةةتوى . 2

، والذي يشير إلى أن نمو البعدي لصالح املجموعة التجريبيةالتجريبية في مقياس االتجاهات البيئية وذلك في التطبيق 

فية املقترحةةة، ممةةةا االتجاهةةات البيئيةةة لةةدى تالميةةةذ املجموعةةة التجريبيةةة يرجةةةع إلةةى ممارسةةتهم للنشةةطة املدرسةةةية الالصةة

  .مقياس لالتجاهات البيئيةإعداد  برنامجيشير إلى تأثرهم ب

 -إجراءات الدراسة :

ت طةةةالب الكليةةةة نحةةةو البيئةةةة لةةةذا لةةةزم إعةةةداد مقيةةةاس صةةةادق ملةةةا كةةةان مةةةن أهةةةداف هةةةذه الدراسةةةة هةةةو قيةةةاس اتجاهةةةا      

 -كلية التربية ومرت عملية إعداد املقياس بعدة مراحل هي :وثابت لالتجاهات البيئية ب
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 -أهداف املقياس : .1

طريقةةةة ليكةةةرت وقةةةد  الباحةةةث كليةةةة التربيةةةة نحةةةو البيئةةةة واسةةةتخدميهةةةدف هةةةذا املقيةةةاس إلةةةى قيةةةاس اتجاهةةةات طةةةالب       

اختيةةرت هةةذه الطريقةةة لسةةهولتها وقلةةة الةةزمن املسةةتخدم بواسةةطتها كمةةا أنهةةا تعطةةي معامةةل ثبةةات أكبةةر مةةن غيرهةةا وتعتمةةد 

 ملواقف الشخصية لديهم.ف على اعبارات جدلية للطالب يقصد التعر  هذه الطريقة على تقديم

 -إعداد عبارات املقياس : .2

لقد تم وضع مجموعة من العبارات التي تعكس القضايا التي تم تحديدها وتواجةه الطةالب فةي حيةاتهم باسةتخدام       

 أشةتملولقةد  فةق (اوغيةر مو  –غيةر متأكةد  –فةق امو  طريقة ليكرت الثالثية بحيث يلي كل عبةارة ثالثةة اسةتجابات هةي: )

 .عبارة( في صورته املبدئية 69لى )املقياس ع

 -عرض املقياس على مجموعة من املحكمين : .3

بعةةةةرض املقيةةةةاس فةةةةي صةةةةورته األوليةةةةة علةةةةى مجموعةةةةة مةةةةن الخبةةةةراء املحكمةةةةين فةةةةي مجةةةةال املنةةةةاهج وطةةةةرق  الباحةةةةث قةةةةام      

التدريس وذلك لتحديد مدى ارتباط عبارات املقياس بالقضايا الرئيسية ومدى تقارب عدد العبارات السالبة مع عدد 

أدخلةت التعةديالت الالزمةة علةى بعةض  العبارات املوجبة ومدى صحة صياغة عباراتها وفي ضوء أراء الخبراء واملحكمةين

بةارة  وهةذا ( ع40وأصةبحت عبةارات  املقيةاس ) تعديل أو حذف بعض عبارات املقياسالعبارات مثل إعادة صياغتها أو 

 .يشير إلى صدق املقياس

 -توزيع تقديرات املقياس : .4

غيةةر  – 2غيةر متأكةةد  – 3فةةقالثالثيةةة بإعطةةاء الةدرجات اآلتيةةة:  )موا تقةةديرات املقيةاس علةةى طريقةةة ليكةرتتةم توزيةةع       

  .يتم إعطاء الدرجات السابقة بصورة عكسية في حالة العبارات السالبةو وجبة امل( للعبارات 1موافق 

  -التجربة االستطالعية للمقياس : .5

  -إلى: وذلك يهدف ( طالبا30وعددهم )طالب الكلية تم تجريب املقياس على عينة من 

 تحديد الزمن الالزم للمقياس :  . أ

دقيقةةةة( بمةةةا فيهةةةا تعليمةةةات املقيةةةاس وذلةةةك عةةةن طريةةةق حسةةةاب  30أن متوسةةةط زمةةةن املقيةةةاس )  الباحةةةثلقةةةد وجةةةد       

توسةةط الةةزمن الةةزمن الةةذي يسةةتغرقه أول طالةةب إكمةةال اإلجابةةات والةةزمن الةةذي اسةةتغرقه آخةةر طالةةب ومةةن تةةم حسةةاب م

 .( دقيقة30والذي كان )

  -بات املقياس:ثحساب  . ب

لةك عةن طريةق تطبيقةه علةى عينةة مةن طةالب كليةة ثبةات املقيةاس بطريقةة إعةادة االختبةار وذمعامةل لقةد تةم حسةاب       

تطبيق املقياس على نفةس  معلم فصل مجموعة ) أ ( وبعد أسبوعين تم على سنة ثالثة ف07/03/2010ككلة. بتاريخ 

م طريقةةةة سةةةةبيرمان تةةةم حسةةةةاب معامةةةل االرتبةةةاط بةةةين التطبيةةةق األول والتطبيةةةةق الثةةةاني وذلةةةك باسةةةتخدا ثةةةم مةةةنالعينةةةة و 

 ،(.81يساوي ) وجدتهت ابلحساب معامل الث

 .ملقياس على درجة عالية من الثباتوهذا يدل على أن ا

 -نظام تقدير الدرجات وطريقة تصحيح املقياس : .6

طةةالب عةةن كةةل ( لتسةةجيل موقةةف الغيةةر موافةةق –غيةةر متأكةةد  –)موافةةق الثالثيةةة  طريقةةة ليكةةرت الباحةةث اسةةتخدم      

  .( في الخانة املحددة ملوقفه√عبارات املقياس وذلك بوضع عالمة )عبارة من 

هةةةةذا  تجاهةةةةات البيئيةةةةة يمكةةةةن تبسةةةةيطها إلةةةةى محةةةةاور وعلةةةةىأسةةةةاس أن اال م وضةةةةع املقيةةةةاس علةةةةىتةةةة وصااااف املقياااااس : .7

 حةةةاور أن قيةةاس االتجاهةةةات إزاء هةةذه امل ( عبةةارة وقةةةد روي40حةةاور مكونةةةة مةةن )خمسةةةة م أشةةتمل املقيةةةاس علةةىاألسةةاس 

  ومشكالتها وهي :القضايا البيئية عن أهم  يعطي صورة عن اتجاهات الطالب
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 العدد العبارات املحاور 

 7 40-32-31-11-4-3-1 استنزاف املوارد

 7 34-27-25-21-17-12-2 املشكالت وامللوثات البيئية

 9 39-37-29-26-23-16-14-13-7 النظام البيئي

 11 36-35-24-22-20-19-18-15-10-9-5 حماية البيئة

 7 38-33-30-28-8 -6 االتجاه نحو استخدام الطاقة النظيفة

 املحور األول :

استخدام اختبار ة لدى الطالب لإلجابة على هذا السؤال تم ييؤثر استنزاف املوارد على مقياس االتجاهات البيئ      

(t حول هذا السؤال فكانت النتائج )كما في الجداول التالية: 

 الفقرات

املتوسط 

الحسابي  

mean 

االنحراف 

املعياري 

stDev 

الفرضية                   

SE mean 

Ho:m = 2 

Ho : m ≠ 2 

T 

املستوى 

املعنوي 

 املشاهد

 القرار

جهةةود كةةل فةةرد فيهةةا . تحتةةاج البيئةةة إلةةى 1

 .لصيانة مواردها

 Hoرفض  0.0000 66.97 0.0146 0.1581 2.9746

مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئولية  . إن االهتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام بالبيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة3

 . الحكومات وليست األفراد

 Hoرفض  0.0000 11.72 0.0598 0.6468 1.2991

ي البيئةةةة . يةةةؤدي تزايةةةد تركيةةةز امللونةةةات فةةة4

 .إلى زيادة معدل الوفيات

 Hoرفض  0.0000 9.27 0.0585 0.6357 2.5424

خاصةةةةةةة لكةةةةةةل . البيئةةةةةةة ليسةةةةةةت ملكيةةةةةةة 11

 .من يتصرف فيها كيف يشاء

 Hoرفض  0.0000 8.01 0.0677 0.7355 2.5424

املنادية باملحافظة  . تقلقني الدعوات31

  .على الطاقة

 Hoرفض  0.0003  - 3.78 0.0696 0.7559 1.7373

 Hoرفض  0.0000 7.88 0.0645 0.7010 2.5085  .. يعجبني ترشيد استهالك الطاقة32

. عنةةةد شةةةراوي ملجموعةةةة أشةةةياء أطلةةةب 40

 .دمن الباوع أن يضعها في كيس واح

1.9231 0.9017 0.0834 0.92 

–  

عدم  0.36

 الرفض 

( 0.05( نجد أنها كانت أصغر من )40( لكل الفقرات ما عدى الفقرة )0.05باملقارنة بين مستوى املعنوية املشاهد و)      

( مما يدل على أنه ال 0.05( فكان مستوى املعنوية املشاهد أكبر من )40)غير متأكد ( أما الفقرة ) Hoمما يدل على رفض 

( نجد أنه 40، 11، 4، 1املتوسط الحسابي للفقرات ) الي وهو في االتجاه الصحيح وبالنظر  Hoتوجد معلومات على رفض 

اس االتجاهات انه يؤثر استنزاف املوارد على مقي( مما يدل على موافقة الطالب على 2كان أكبر من الوسط الفرض ي )

 ة لدى الطالب.يالبيئ
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 املحور األول 

املتوسط 

الحسابي  

mean 

االنحراف 

املعياري 

stDev 

الفرضية                   

SE mean 

Ho:m = 2 

Ho : m ≠2 

T 

املستوى 

املعنوي 

 املشاهد

 القرار

ثر اسةةةةةتنزاف املةةةةةوارد علةةةةةى مقيةةةةةاس يةةةةةؤ 

 .البيئة لدى الطالبتجاهات ا
 رفض 0.04 0.99 0.220 0.582 2.218

( نالحظ 2.218وبالنظر إلى املتوسط الحسابي ) Hoنجد انه تم رفض  0.05باملقارنة بين مستوى املعنوية املشاهد       

 .ثين أجابوا على السؤال باملوافقة( مما يدل على أن املبحو 2أنها أكبر )الوسط الفرض = 

 املحور الثاني : 

إلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار لة لدى الطالب ية على االتجاهات البيئيتؤثر املشكالت وامللوثات البيئ      

(T ( حول املتوسط الفرض ي )m = 2 على كل فقرة من فقرات االستبيان تخص هذا السؤال فكانت النتائج وفق الجدول )

  -التالي : 

 الفقرات

املتوسط 

الحسابي  

mean 

االنحراف 

املعياري 

stDev 

الفرضية                   

SE mean 

Ho:m = 2 

Ho : m ≠ 2 

T 

املستوى 

املعنوي 

 املشاهد

 القرار

. تلةةةةةةةةوث البيئةةةةةةةةة يتزايةةةةةةةةد بصةةةةةةةةفة مسةةةةةةةةتمرة 2

 . بالصناعةنتيجة لالهتمام املتزايد 
 Hoرفض  0.0000 8.56 0.0574 0.6236 2.4915

املصةةةةةانع الكيميائيةةةةةة يةةةةةؤدي إلةةةةةى . إقامةةةةةة 12

واد ممةا يةؤدي تزايد املركبات السامة في امل

 .إلى تلوث في البيئة

2.8729 0.3822 0.0352 24.81 0.0000 
 

 Hoرفض 

لم وحةةةده تسةةةتطيع حةةةل مشةةةكالت . بةةةالع17

 .البيئة
 Hoرفض  0.0000 7.12 0.0678 0.7365 2.4831

. اعتقةةةةةد أن تلةةةةةوث ظةةةةةاهرة بيئةةةةةة عامليةةةةةة 21

  .عليها وعلينا أن نتعايش معهانا دتعو 
1.6525 0.8611 0.0793 

4.38 

- 
 Hoرفض  0.0000

. ال يضةةةةةايقني بنةةةةةاء املصةةةةةانع التةةةةةي تلةةةةةوث 25

  .البيئة ما دامت بعيدة عن مسكني
1.2881 0.6680 0.0615 

11.58 

- 
 Hoرفض  0.0000

. تضةةةةةةةةةةةةةةةةةةايقني تةةةةةةةةةةةةةةةةةةأثيرات التلةةةةةةةةةةةةةةةةةةوث علةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 27

 الصحة.
2.8814 0.3501 0.0322 27.35 0.0000 

 رفض 

Ho 

املبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدات  اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام. يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعدني 34

 .رية للقضاء على الحشرات باملنازل الحش
 Hoرفض  0.0000 4.75 0.0768 0.8337 2.3644

ة نجد مستوى املعنوية كان أكبر من ي( لكل أسئلة مقياس امللوثات البيئ0.05)نة بين مستوى املعنوية املشاهد وباملقار 

العدم )غير متأكد( ونالحظ كذلك قيمة املتوسط الحسابي ( مما يدل على رفض 0.05)

(∅
34  

, ∅
27  

, ∅
17  

, ∅
12  

, ∅
2  

املبحوثين على تأثير ( مما يدل على موافقة 2( كانت أكبر من الوسط الفرض ي ),
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∅، أما الفقرات )هذا املقياس
25  

, ∅
21  

عدم موافقة املبحوثين على ما  ( مما يدل على2( فكانت متوسطها أقل من ) 

 .في هذا املقياس

 . صل إليه من نتائج حول هذا السؤالوللتأكد ما تم الو 

  الفقرات حول  الطالب  إجابات  متوسطات لجميع  m = 2  ( حول Tتم استخدام توزيع )

(∅
34  

, ∅
27  

 , ∅
25  

, ∅
21  

∅
17  

, ∅
12  

, ∅
2  

,  .)  

 

 املحور الثاني

املتوسط 

الحسابي  

mean 

االنحراف 

املعياري 

stDev 

الفرضية                   

SE mean 

Ho:m = 2 

Ho : m ≠ 2 

T 

املستوى 

املعنوي 

 املشاهد

 القرار

تةةأثير مشةةكالت امللوثةةات البيئةةة علةةى 

مقيةةةةةةةةاس االتجاهةةةةةةةةةات البيئةةةةةةةةة لةةةةةةةةةدى 

 الطالب.

 Hoرفض  0.03 1.44 0.246 0.650 2.355

 

ونالحظ  Ho( مما يدل على رفض 0.05كان أصغر من ) ه( نجد أن0.05)( و0.03املشاهد )مستوى املعنوية باملقارنة بين 

( 2.355ة لدى الطالب )ية على مقياس االتجاهات البيئيأن متوسط إجابات الطالب حول تأثير مشكالت امللوثات البيئ

 .رها باملوافقة على تأثي( مما يدل على أن الطالب أجابو 2كان أكبر من الوسط الفر ض )

 

 املحور الثالث : 

 ؤثر النظام البيئي على مقياس االتجاهات البيئة لدى الطالب.ي

( على كل فقرة من فقرات االستبيان تخص m=2لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار حول املتوسط الفرض ي )

 -وفق الجداول التالية : هذا السؤال فكانت النتائج 
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 الفقرات

املتوسط 

الحسابي  

mean 

االنحراف 

املعياري 

stDev 

الفرضية                   

SE mean 

Ho:m = 2 

Ho : m ≠ 2 

T 

املستوى 

املعنوي 

 املشاهد

 القرار

. توجةةةةد عالقةةةةة قويةةةةة بةةةةين األمةةةةراض التةةةةي 7

 تصيب اإلنسان وتلوث البيئة. 
 Hoرفض  0.0000 13.53 0.0526 0.5714 2.7119

. إنفةةةاق األمةةةوال فةةةي الزراعةةةة والصةةةحراء 13

 .أمر في غاية األهمية لصحة البيئة
 Hoرفض  0.0000 11.74 0.0513 0.5569 2.6017

. يجةةةةةةةةةةةب التوسةةةةةةةةةةةع فةةةةةةةةةةةي إنشةةةةةةةةةةةاء املصةةةةةةةةةةةانع 14

ن الجديةةةةةةةةةةدة علةةةةةةةةةةى سةةةةةةةةةةواحل البحةةةةةةةةةةار واملةةةةةةةةةةد

ات لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةهولة الةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخلص مةةةةةةةةةةةةةةةةةةن طةةةةةةةةةةةةةةةةةةيواملح

املخلفةةةةات البشةةةةرية والصةةةةناعية وهةةةةي أحةةةةد 

 ة.يالبيئمصادر التلوث 

 عدم رفض 0.37 - 0.89 0.0765 0.8276 1.9316

مسةةةئوليتنا تجةةةاه  . الحفةةةاظ علةةةى البيئةةةة16

 .األجيال القادمة
 Hoرفض  0.0000 11.18 0.0629 0.6832 2.7034

 Hoرفض  0.0000  6.61 0.0653 0.7099 1.5678  .. مشكلة التلوث مشكلة محلية23

 فةةةةةةةةةةةةةةةي 26
ً
. أعتقةةةةةةةةةةةةةةد أن الفةةةةةةةةةةةةةةرد لةةةةةةةةةةةةةةيس حةةةةةةةةةةةةةةرا

عيةةةةةةةة كمةةةةةةةا يشةةةةةةةاء اسةةةةةةةتهالك الإةةةةةةةروات الطبي

 .حتى لو كانت متوفرة

 Hoرفض  0.023 2.30 0.0589 0.6394 2.1356

لةةةةةوائح والقةةةةوانين التةةةةةي تقةةةةةوم ال. احتةةةةرام 37

 .التلوث البيئيعلى محاربة 
 Hoرفض  0.0000 14.29 0.0534 0.5800 2.7627

ه ال ضةةةةةةةةةةةةةةرورة لجماعةةةةةةةةةةةةةةات . أعتقةةةةةةةةةةةةةةد أنةةةةةةةةةةةةةة39

 .حماية البيئة
 Hoرفض  0.0000 11.40 0.0580 0.6300 1.3390

( مما 0.05( نجد أنها كانت أصغر من )14الفقرة ) ( لكل الفقرات ما عدا0.05شاهد و)باملقارنة بين مستوى املعنوية امل

( مما يدل على أنه ال توجد 0.05( فكان مستوى املعنوية املشاهد لها أكبر من )14أما الفقرة ) Hoيدل على رفض 

 .وضوح االتجاه الصحيح Hoمعلومات كافية لرفض 

( مما 2) ( نجد أنه كان أكبر من الوسط الفرضيات 37،  26،  16،  13،  6وبالنظر إلى املتوسط الحسابي للفقرات ) 

مقياس االتجاهات البيئية لسحب الطالب فكان متوسطها  علي ب على تأثير النظام البيئييدل على موافقة الطال 

 .قة الطالب على تأثير هذا املقياس=( ما يدل على عدم مواف 2الحسابي أقل من الوسط الفرض ي )

( لجميع m=2) ( حول املتوسط الفرض ي Tولتأكيد ما تم الوصول إلى من نتائج حول هذا املقياس تم استخدام اختيار )

  بالجدول التالي :لنتائج كما ( فكانت ا37،  26،  23،  16،  14،  13،  6متوسطات فقرات هذا السؤال )
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 املحور الثالث 

املتوسط 

الحسابي  

mean 

االنحراف 

املعياري 

stDev 

الفرضية                   

SE mean 

Ho:m = 2 

Ho : m ≠ 2 

T 

املستوى 

املعنوي 

 املشاهد

 القرار

ع مقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاس تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤثر النظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 .االتجاهات البيئة للطالب
 Hoرفض  1.01 1.10 0.199 0.562 2.219

 

 .( مما يدل على رفض فرض العدم0.05( نجد انه أصغر من )0.05)( و0.01مستوى املعنوية املشاهد )باملقارنة بين 

( 2.219ة لدى الطالب هو )ياالتجاهات البيئونالحظ كذلك أن متوسط إجابات الطالب حول تأثير النظام على مقياس 

  .ة لدى الطالبي( ما يدل على مقياس االتجاهات البيئ2أكبر الوسط الفرض )
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 املحور الرابع : 

حول ( tيؤثر حماية البيئة على مقياس االتجاهات البيئة لدى الطالب وباإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار ) 

 ول التالية : هذا السؤال فكانت النتائج في الجدا

 الفقرات

املتوسط 

الحسابي  

mean 

االنحراف 

املعياري 

stDev 

الفرضية                   

SE mean 

Ho:m = 2 

Ho : m ≠ 2 

T 

املستوى 

املعنوي 

 املشاهد

 القرار

اإلعالمةةةةةةةةةةي . أرى ضةةةةةةةةةةرورة زيةةةةةةةةةةادة االهتمةةةةةةةةةةام 5

 .بالبيئة ومشكالتها
 رفض 0.0000 27.46 0.0327 0.3554 2.8983

آلخةرين باملحافظةة ا. من الصعب أن تقنةع 9

 .على البيئة ألنها ليست مسؤوليتهم
1.6949 0.8820 0.0812 3.76 - 0.0003 

عدم 

 رفض

وصيانتها مسةؤولية  . الحفاظ على البيئة10

 .املتعلمين فقط
 رفض 0.0000 - 21.91 0.0402 0.4370 1.1186

 رفض 0.0000 - 15.79 0.0504 0.5479 1.2034 .ش يءئة ال يهمني في حماية البي. موضوع 15

. العةةدو الرئييةةة ي للبيئةةةة هةةةو عةةةدم احتةةةرام 18

  .الناس لها
 رفض 0.0000 12.97 0.0542 0.5892 2.7034

. التلةةةةةةةةةةةةةةةوث البيئةةةةةةةةةةةةةةةي هةةةةةةةةةةةةةةةو نتيجةةةةةةةةةةةةةةةة تقةةةةةةةةةةةةةةةدم 19

  .التكنولوجي الصناعي
 رفض 0.0000 7.10 0.0644 0.6997 2.4576

. ال يوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد تنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاقض بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين التقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدم 20

 التكنولوجي واملحافظة على البيئة. 
1.9322 0.6369 0.0586 1.16 - 0.25 

عدم 

 رفض

وليةةةةةةة دور فةةةةةةي . للمةةةةةةؤتمرات والنةةةةةةدوات الد22

 .املحافظة على البيئة
 رفض 0.0000 23.47 0.0372 0.4040 2.8729

إلقةةاء املخلفةةات فةةي أي مكةةان  . مةةن حقةةك24

 .تشاء
 رفض 0.0000 - 23.15 0.0388 0.4214 1.1017

 إلةةى رمةةي35
ً
النفايةةات فةةي املكةةان  . أميةةل دائمةةا

 .املخصص لذلك
 رفض 0.0000 18.24 0.0455 0.4945 2.8305

. اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام مكبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوت فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 36

 املناسةةةةةةةةةبات السةةةةةةةةةةعيدة ليظهةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةن مظةةةةةةةةةةاهر 

  .الفرح ال يؤثر على تلوث البيئة

1.9153 0.7347 0.0676 1.25 - 0.21 
عدم 

 الرفض

 

( نجد أنها كانت 36،  19،  9( لكل الفقرات ما عدد الفقرات )0.05)ة بين مستوى املعنوية واملشاهد وباملقارن

( فكان مستوى املعنوية املشاهد أكبر 36،  19،  9)غير متأكد( أما الفقرات ) Ho( مما يدل على رفض 0.05أصغر من )

لقيمة املتوسط وهو في االتجاه الصحيح وبالنظر  Ho( مما يدل على أنه ال توجد معلومات على رفض 0.05من )
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( مما يدل على 2بر من الوسط الفرض ي )( نجد أنه كان أك25،  24،  22،  20،  18،  15،  10،  5الحسابي للفقرات )

 .االتجاهات البيئية لدى الطالباس ؤثر حماية البيئة على مقيعلى تموافقة الطالب 

 املحور  الرابع

املتوسط 

الحسابي  

mean 

االنحراف 

املعياري 

stDev 

الفرضية                   

SE mean 

Ho:m = 2 

Ho : m ≠ 2 

T 

املستوى 

املعنوي 

 املشاهد

 القرار

ياس االتجاهات يؤثر حماية البيئة على مق

 .البيئة لدى الطالب
2.066 0.724 0.218 0.30 0.04 

عدم 

 رفض

( 2.066وبالنظر إلى املتوسط الحسابي ) Ho( نجد انه تم رفض 0.05) باملقارنة بين مستوى املعنوية املشاهد

 .ثين أجابوا على السؤال باملوافقة( مما يدل على أن املبحو 2نالحظ أنها أكبر )الوسط الفرض ي = 

 املحور الخامس : 

 ي( حول املتوسط الفرض t) ا السؤال تم استخدام اختبار يؤثر االتجاه نحو استخدام الطاقة النفطية لإلجابة على هذ

 انت النتائج في الجدول التالي : ( على كل فقرة من فقرات االستبيان تخص هذا السؤال فك2)

 الفقرات

املتوسط 

الحسابي  

mean 

االنحراف 

املعياري 

stDev 

الفرضية                   

SE mean 

Ho:m = 2 

Ho : m ≠ 2 

T 

املستوى 

املعنوي 

 املشاهد

 القرار

. ال يعجبنةةةةةةةةي صةةةةةةةةرف األمةةةةةةةةوال فةةةةةةةةي 8

 .استخدامات الطاقة املائية
 Hoرفض  0.0000 - 5.22 0.0568 0.6175 1.7034

ريةةةةاح دام طاقةةةةة . أفضةةةةل اسةةةةتخ28

 .ألنها طاقة تطبيقه
 Hoرفض  0.000 5.34 0.0571 0.6203 2.3051

. يسةةةةةةةةةةةةةةعدني اسةةةةةةةةةةةةةةتخدام طاقةةةةةةةةةةةةةةة 30

 .املصانعالهيدروجين في 
2.1356 0.5216 0.0480 2.82 0.0056 

عدم 

 رفض

طاقةةةةةةةةةةةةةةة  . يسةةةةةةةةةةةةةةعدني اسةةةةةةةةةةةةةةتخدام33

 .املائية في توليد الكهرباء
 Hoرفض  0.0000 11.28 0.0503 0.5466 2.5678

صةةةةةةةةةةةةةةرف األمةةةةةةةةةةةةةةوال فةةةةةةةةةةةةةةي .أفضةةةةةةةةةةةةةل 38

تحسةةةةةةةةةةين سةةةةةةةةةةرعة السةةةةةةةةةةيارات التةةةةةةةةةةي 

 تسير بالطاقة الشمسية.

 Hoرفض  0.0000 4.54 0.0598 0.6493 2.2712

( 0.05( نجد أنها كانت أصغر من )30ما عدد الفقرات )أ( لكل الفقرات 0.05باملقارنة بين مستوى املعنوية واملشاهد و)

( مما يدل على أنه 0.5( فكانت مستوى املعنوية املشاهد أكبر من )30الفقرة ) غير متأكد( أما) Hoمما يدل على رفض 

( نجد أنه 30قيمة املتوسط الحسابي للفقرة )الصحيح وبالنظر إلى  وهو في االتجاه Hoال توجد معلومات على رفض 

ية لدى االتجاهات البيئ ( مما يدل على موافقة الطالب يؤثر حماية البيئة على مقياس2كان أكبر من الوسط الفرض ي )

 .الطالب
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 املحور الخامس

املتوسط 

الحسابي  

mean 

االنحراف 

املعياري 

stDev 

الفرضية                   

SE mean 

Ho:m = 2 

Ho : m ≠ 2 

T 

املستوى 

املعنوي 

 املشاهد

 القرار

يؤثر االتجاه نحو 

 .الطاقة النظيفة
 رفض 0.04 1.39 0.142 0.317 2.197

( 2.197وبالنظر إلى املتوسط الحسابي ) Ho( نجد انه تم رفض 0.05) بين مستوى املعنوية املشاهدباملقارنة 

 .ثين جاوبوا على السؤال باملوافقة( مما يدل على أن املبحو 2الوسط الفرض ي = نالحظ أنها أكبر )

  : التعليق على تساؤالت الدراسة

إلجابات الطالب حول املحاور الخمسة على ب كلية التربية ككلة ؟ وبالنظر ة لدى طال يما مستوى االتجاهات البيئ .1

ة لدى الطالب بالكلية نجد أنهم أجابوا على كل املحاور باملوافقة على تأثيرها على البيئة يمستوى االتجاهات البيئ

 .جاه البيئي لدى الطالب كان مرتفعمما يدل على أن مستوى االت

 .ية لدى طالب الكليةية على االتجاهات البيئما أثر الدراسة في الكل .2

ة ومدى تأثيرها عليهم يالتجاهات البيئعلى فقرات االستبيان حول مقياس ا طالب الكلية املبحوثينمن خالل إجابات 

مما يدل على أنهم تأثروا بتواجدهم في مكان أكاديمي فهم تفهموا  ب بهذه املشكلة من أغلب أبعادهاالحظنا وعي الطال 

 املشاكل التي حولهم وتغيرت وجهة نظرهم عن البيئة.  

، ومعلومات و مفاهيم تتعلق بالبيئة، والوقوف على مكوناتها، التجوال لتحصيل املعرفة من حقائقوالزيارة و 

  .العالقات بين شتى مجاالت النشاط البشري ومكونات هذه البيئةوظواهرها الطبيعية ككل متكامل تتفاعل في إطاره 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها :

  
ً
 في أي مجتمع وذلك نتيجة

ً
 وأساسيا

ً
 ملحا

ً
لقد أصبح تضمين التربية البيئية في مناهج التعليم العام مطلبا

 .املعاصر شكالت مصدر قلق لإلنسانللمشكالت البيئية املتزايدة حيث تعد هذه امل

 من تفاعل اإلنسان الخاطئ معها  
ً
وتتعرض البيئة اليوم للعديد من املشكالت البيئية والتي نتجت أساسا

معرضة للخطر في كثير  وقد تزايدت هذه املشكالت وتفاقمت بدرجة جعلت حياة اإلنسان وغيره من الكائنات الحية

 .من األحيان

ر األراض ي ، وتدهو د من املشكالت البيئية مثل، نقص املياه العذبة وتلوثهاالعدي كغيرها من دول العالم تواجهوليبيا 

، وزيادة املخلفات بأنواعها الناتجة عن تزايد البيولوجي وتلوث املياه، وفقدان التنوع وتصحرها، وتلوث البحار

مات وهياكل وبنى حبها من خداألنشطة البشرية وتسارعها من خالل عمليات التنمية بمجاالتها املختلفة وما يصا

أسهم في زيادة  تطبيقاتها في القطاعات التنموية املختلفةفي استيراد التقنيات املتطورة و  ، كما أن التسارعتحتية

، وللتصدي لهذه املشكالت البيئية يتطلب اتخاذ إجراءات لغياب الحس البيئي لدى مستعمليها، املشكالت البيئية

سياسات اقتصادية وإعداد استراتيجيات وبرامج تتواءم واألوضاع البيئية وما  حاسمة لترشيد استخدام املوارد ووضع

ة محور البيئية املقترح االستراتيجية، ولعل من أهم محاور هذه لى املدى القريب والبعيدع ن وصو تتطلبه من حماية 

 . االهتمام بالتعليم البيئي

 مما سبق
ً
ليم باعتبارها مناهج التعبيئة ومشكالتها في على حضور ال ، جاءت هذه الدراسة للتعرفوانطالقا

تعديل وتحسين سلوكها نحو  ، تسهم فيعارف ومهارات واتجاهات، من شأنها إمداد املتعلمين بمتحمل رسالة تربوية

 .البيئة
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 .: التربية البيئية تربية حتمية، دار النهضة العربية، القاهرة(2000) رمضان عبد الحميد الطنطاوي  .5

مناهج الكيمياء واألحياء في تحقيق أهداف التربية البيئية لدى طالب املرحلة : دور (1981سامية مصطفى فرج ) .6

 .، كلية التربية، جامعة املنصورةرسالة دكتوراه غير منشورة ،الثانوية العامة ج.م.ع

 املفاهيم واالتجاهات البيئية لدى : فاعلية استخدام الوسائط املتعددة في تنمية(2003) سحر عبد الرحمن لبيب .7

، جامعة عين معهد الدراسات والبحوث البيئية ،حلقة الثانية من التعليم األساس ي، رسالة ماجستير غير منشورةال طالب

 .شمس

طالب شعبة فاهيم واالتجاهات البيئية لدى : دور مقررات العلوم في تنمية بعض امل(1998) سعد عبد الرحمن .8

 .بقناتعليم االبتداوي بالكلية ال

بعض املهارات ة على تنمية االتجاهات البيئية و فاعلية استخدام األنشطة البيئية املتعدد :(2003) سعد كامل غبريال .9

ية، جامعة ، معهد الدراسات والبحوث البيئممارس األنشطة باملراكز الصيفية، رسالة ماجستير غير منشورة لدى الحياتية

 .عين شمس

ر معهد الدراسات ، رسالة ماجستية نحو النظافةاب الجامعاتجاهات شب :(1994) سلوى عبد الفتاح الجمل .10

 .والبحوث البيئية، جامعة عين شمس

بية البيئية لطالب كليات التربية، رسالة دكتوراه، كلية برنامج مقترح في التر  :(1990) سنية عبد الرحمن الشافعي .11

 .التربية، جامعة عين شمس

 .القاهرة ،دار املعارف  ،: تصرفات سلوكية(1986) سيد صبحي .12

  .، القاهرةدار املعارف ،2ط ،: أساليب تدريس العلوم(1997) صبري الدمرداش .13

لدى طالب كليات التربية في ج.م.ع، مكتبة : االتجاهات البيئية (1985) صبري الدمرداش ومحمد أحمد دسوقي .14

 . األنجلو املصرية، القاهرة

ناعية، رسالة ماجستير غير ية لطالب املعاهد الفنية الصبرنامج مقترح في التربية البيئ :(2000صالح الدين عالم ) .15

  .، جامعة عين شمسمنشورة، معهد الدراسات والبحوث البيئية

 ،م الطلبة في الدراسات االجتماعية، دار الفكر العربيدليل املعلم في تقوي :(2000( صالح الدين محمود عالم .16

 القاهرة.

ى طالب جامعة القاهرة، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البيئية لداالتجاهات : (1996) صالح الدين علي  سالم .17

  .، جامعة عين شمسالدراسات والبحوث البيئية



 
 

 137 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

 

 م2016العدد األول  (التربية ككلة جامعة الجبل الغربيعينة من طالب كلية  )دراسة مطبقة علىب كلية التربيةطال  االتجاهات البيئية لدى

 ،مجلة العلوم االجتماعية ،ات النفسية نحو البيئة في الكويتدراسات تجريبية في االتجاه: (1985) طلعت منصور  .18

 .13مجلد ،2العدد

  .عمان ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،علوم: أساليب تدريس ال(1996) عايش زيتون  .19

: أثر استخدام أنشطة بيئية ال صفية مصاحبة ملقرر العلوم في تنمية االتجاهات (1999) عبد الرحمن العسيوي  .20

والبحوث البيئية، جامعة عين ، معهد الدراسات لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، رسالة ماجستير غير منشورة البيئية

 .شمس

طالب معاهد املعلمين العليا بالجماهيرية  يم املخرجات التربوية البيئية لدىتقو : (2001) محمد عبد الرزاقعمر  .21

   .شمس،  جامعة عين معهد الدراسات والبحوث البيئية ،العظمي، رسالة ماجستير غير منشورة

 .ة العربية، القاهرةتارة في علم النفس االجتماعي، مكتبة النهضموضوعات مخ :(1993) غريب عبد الفتاح .22

: تضمين مفاهيم التربية البيئية في مناهج العلوم بالشق الثاني من التعليم األساس ي (2008) كريمة رمضان أبو بكر .23

ة اآلداب ، كلية للتربية البيئية بالوطن العربي، رسالة ماجستير غير منشورةبالجماهيرية العظمى في ضوء الخطة القومي

  .جامعة الفاتح .قسم التربية وعلم النفس

ية لطالب كليات التربية تأثير برنامج مقترح في التربية البيئية على تنمية االتجاهات البيئ :(1998) كامل محمد فريد .24

 . الرياضية، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس

البيئية لتنمية املهارات واالتجاهات البيئية لطالب  اآلثار ي تقسيم برنامج مقترح ف :(2001)ريم عبد املعبود إبراهيم ك .25

ة معهد الدراسات والعلوم البيئية، جامعة عين ، رسالة دكتوراه غير منشور ة التكنولوجية بالجامعة العماليةشعبة التنمي

 .شمس

 .مكتبة الرشد التقويم التربوي أسسه وإجراءاته، :(2003) ومحب الرافعي إسماعيلماهر  .26

ية من أجل بيئة أفضل، التربية البيئ :(2004) ، جيهان كمال محمد السيد وآخرونعيمحب محمود كامل الراف .27

 .املركز القومي للبحوث البيئية

 .ة اإلسراء للطبع والنشر والتوزيع، دار ومكتب: التربية العلمية وتدريس العلوم(2003)محمد السيد علي  .28

ليم البيئي ملراحل التعليم العام، ، مرجع في التعية البيئية(املفاهيم الرئيسية للترب: )(2000) وآخرونمحمد صابر  .29

 .القاهرة، املنظمة للتربية والثقافة والعلوم

دار  ،ظريات رسائل متقدمة في علم النفسملخصات ن :(1991) ، وعادل عز الدين األشوالمحمد عبد القهار .30

 .ماكجروميل للنشر، القاهرة

لطالب الخدمة االجتماعية في مصر، رسالة دكتوراه  إعداد برنامج في التربية البيئية (:1996عجوز )محمد محمود ال .31

 شمس.غير منشورة، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين 

ة ملعلمات مدارس الفصل الواحد في ضوء ي: تنمية االتجاهات واملهارات البيئ(2004) محمد عبد الجواد شعبان .32

، جامعة عين ية، معهد الدراسات والبحوث البيئلدراسات في املجتمع املحلي، رسالة دكتوراه غير منشورةالبيئة لالحاجات 

 شمس.

  .1، ج: علم النفس االجتماعي، دراسات عربية وعاملية، دار النهضة العربية(1984) محمود السيد أبو النيل .33

  م النفس االجتماعي، بل برنت للطباعة، القاهرة.عل مدخل إلى :(1997)محمود فتحي عكاشة، محمد شفيق زكي  .34

األساس ي رسالة االتجاهات البيئية في مرحلة التعليم  ىأثر البيئة املدرسية عل :(1992) عبد الحميد مصطفى .35

    .معهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس ،ماجستير غير منشورة

  .القاهرة ،مكتبة زهراء الشرق  ،االجتماعيالنفس مقدمة في علم : (2000) وآخروننبيل حافظ  .36



 
 

 138 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

 

 م2016العدد األول  (التربية ككلة جامعة الجبل الغربيعينة من طالب كلية  )دراسة مطبقة علىب كلية التربيةطال  االتجاهات البيئية لدى

Knapp,Clifford,E: Attitudes and valuses in Environmcntal Edu…, in the overall of 
evn,Edu., vol;3,Numberu , summer 1972 

 Xin ma David J.Bateson : " Amultivariate Analysis of the Relationship ديفيد و أكسين .73
Between Attitud Toward Science and Attiude Toward the Envirornment " the 

Journal of E.E (1999) ,vol.31, No,1 ,  
 Patterson , David : The Effects of out ward Bound on A Group ofباترسون دافيد .73

middle School student ,M.A T HESIS-LENOIR Rhyne College 1995. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 139 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

 

 2016العدد األول  تمرينات العالجية التأهيلية لتخفيف ألم مفصل الكتف الناتج عن الجلطة الدماغيةتأثير ال

 

 تأثير التمرينات العالجية التأهيلية لتخفيف ألم مفصل الكتف

 الناتج عن الجلطة الدماغية
  فتحي انطاط معتوق  .د                                                                                                       

  الحمروني  علي الباسط أ. عبد                                                                                                       

 اشطيبصالح  أ. عادل                                                                                                       

 :املقدمة ومشكلة البحث

ظهر تخصص العالج الطبيعي أثناء الحرب العاملية الثانية في منتصف األربعينات بعد ظهور إصابات الحرب الكبيرة 

, وخصوصوووووا بعووووود أج  خيووووو  تووووود تطوووووور ثووووويا الطووووو   ثيووووورا فوووووي ال وووووربو  ,املعووووووتيج نايعوووووة العبييوووووات الحر يوووووةوظهوووووور 

, حيووت توووخ امووتخدال اووورخ العووالج املختي وووة الطووت جعيووو  املصووواب لحديثوووة الطووت اوووورت األجهوو ة الطبيوووةالتكنولوجيووا ا

 مبارمة حياته بسهولة ويسر ويصبح عضوا م يدا في املعتبع. إلىيعو  

ثر  رجوة انو   بيور موأل األثبيوة واالبوا موا تو  أو بعد إجوراء العبييوة الاراحيوة عجوى ج اإلصابةة التأثيل بعد ج أثبيإ  

 (306, ص harrelison,1991) .  ضالت املس ولة عجى الا ء املصاب التأثيل ومستواه عجى مرعة و  اءة الع

بووألخ كانوو  التبرينووات العالجيووة لوورورة لي وور  السووييخ كثر ووا تصووبح أ لوور لوورورة وأثبيووة لي وو ص املصوواب  إذاوأنووه   

الطت تعبل عجى تحسيج وتقوية الحالة العامة للاسخ العالجية وذلك نظرا للحاجة امللحة ليتبرينات  م صل الكتف

     .بألخ م اصل الكتف وتحسيج التواكق العضجي العصبت واالرتقاء بالحالة الن سية ليبصابيج

                                                                                               (BAKMAN ,2001, 6ص)        

وأج التأثيووووول يعووووود موووووأل أثوووووخ وأ لووووور الومووووواال الحر يوووووة توووووأثيرا فوووووي عوووووالج اإلصوووووابات املختي وووووة حيوووووت يعبووووول عجوووووى تقويوووووة 

املحيطووة بووالا ء املوورا  تأثييووه ومرونووة امل اصوول  بووا تسوواعد عجووى امووتعا ة العضووالت وامل اصوول  العضووالت الضووعي ة

 (173ص , 1999,الكاشف)                                                                       .لوظاا ها في أتل وت 

اإلحسوا  وتعطو   ,صواب مورة أخورى إلوى الحيواة العاموةالتبرينات العالجية أر ا تسواعد  ثيورا فوي عوو ة امل أثبا ولقد 

إلوووى أت ووو    اإلعاتوووةوتسووواعد عجوووى اموووت الب كووول موووا تبقووو لوووه موووأل إم انيوووات وتووودرات بعووود  ,موورة أخووورى والثقوووة بوووالن  

 (55ص ,Guttman Ludwig ,1948)                                                                .  رجة مبكنة

 البحث:أهمية 

امل اصووول, وأمووورا   النووواتن عووأل الايطوووة بوووألخ م صوول الكتوووف ج مووأل أثبيوووة ثووويا البحووت جوووي مووورعة عووالج املصوووابيج إ

أج املووري   الكتوف, حيوتبوألخ م صول  حطو  ال تسووء الحالووة العاموة ليبصواب ,اإلصوابةمبكورة كوور حودو   و صوورة

 اإلصوابةوكاج ال يتوجه إلى عبل التبرينات العالجية إال بعد كترة اوييوة موأل  ,والتأثيجيالطبيعي  ي تخ بالعالجكاج ال 

إلووووووى صووووووعو ة  اإلثبوووووابثوووووويا  وتيووووووا  امل اصووووول املصووووووابة ويووووو    واألر طووووووةوبعووووود ت اتبهووووووا ولوووووعف ولووووووبور العضوووووالت 

م  عيمت وتطبيق  وعالجي منا وتد يساثخ ثيا البحت في تقديخ ,وتدثورثا بصورة مريعة اإلصابةجى السيطرة ع

  معهووووا العووووالج الطبيعووووي وذلووووك تبوووول حوووودو  مضوووواع ات يصووووعم صوووول الكتووووف  اإلصووووابة بووووألخليت يوووو  عجووووى م وووو ية 

التأثييية تحتو  عجى التبرينات العالجية  وأج البرامن ,لى عدل مبارمة حيات خ ب  ل ابيعيإ مبا ي    ,والتأثيجي

االمووووتعانة بووووه فووووي حوووواالت  كووووألبواالجتبوووواوي, وين سوووو ت الكهر اايووووة والحراريووووة واملاايووووة, والتأثيوووول ال واألجهوووو ةوالتوووودليك 
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 م صول الكتوف ألوخموأل أثوخ املضواع ات فوي  وج البواحثرى يوو  .(433ص ,2014معتووق,) مباثية وعجى كئات مختي وة 

أج املعالاوووة و  ثوووو توووأخير املصووواب وملووودة اوييوووة عوووأل العوووالج الطبيعوووي ليعوووالج الطبيعوووي والتأثيووول باوموووأل خوووالب مبارمووو  

لبحوووووت الرتبااوووووه بالاانووووو  , تسوووووت رخ وتووووو  اويووووول  ومبوووووا موووووبق يت ووووو  أثبيوووووة ثووووويا االحالوووووة الطبيعيوووووةوالعوووووو ة إلوووووى 

 واالجتباوي. والن س ت اإلنسان 

 أهداف البحث:

 يهدف البحث للتعرف على:

 .الدمااية الناتن عأل الايطة بألخ م صل الكتف جية التأثييية في تحسيج املصابيجمدى تأثير التباريأل العال 

 فروض البحث:

الناتن عأل الايطة بألخ م صل الكتف توجد كروخ  الة إحصاايا بيج القياميج القبجي والبعد  ليبصابيج 

 الدمااية ولصال  القيا  البعد .

 مجاالت البحث:

 املجال البشري:.

ارياج, ببدينة ة ببر   العالج الطبيعي والتأثيل الناتن عأل الايطة الدمااي بألخ م صل الكتفاملصابيج عينة مأل 

 .(70-50) أعبارثخ مأل وتتراوح

 .((2014-2015 املجال الزمني.

 بدينة ارياج.بمر   العالج الطبيعي والتأثيل  املجال املكاني:.

 :البحثمصطلحات 

 :للحياة وتختيف حاالت  اإلعدا مع البيئة أو إعا ة  اإلنساجعبارة عأل عبيية إعا ة تكيف  التأهيل

 مأل حيت حاجات خ إلى أنواع التأثيل املختي ة مواء كاج تأثيال ابيا أو ن سيا أو مهنيا.  األكرا 

 (88,ص1997, )مروان إبراهيم                                                                                       

  معبوعة مأل الحركات واألولاع لها ش ل معيج ت دف إلى إعا ة تأثيل املصاب  : جيالعالجيةالتمرينات

إلعا ة التكيف البدن  والن س ت  ,ب بالا ء املصاب للحالة الطبيعيةإلى أكضل مستوى منام  والوصو 

                  . ى كسيولوجية وت ريحية ومي انيكيةوترتك  في ذلك عج

 : مبا ي    إلى خيل في أنساة  تدكق الدل إلى ج ء مأل الدماغ انخ ا جي نايعة  الجلطة الدماغية

 (net, 1978, )الصحية العاملية                       .                                    تيك املنطقة في املخ

  : ثو امتخدال الوماال الطبيعية مأل حرارة وماء و هر اء وتبرينات عالجية حر ية بعد  العالج الطبيعي

 (80ص ,2003, )العباس ي                                                  .تقنين ا عجى أم  عيبية في العالج
 :الدراسات النظرية واملرتبة 

 :النظرية. الدراسات 
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 :Shoulder الكتف تعريف مفصل .

 
, وثوووووووو متعووووووود  الاوانووووووو   وووووووريحية والبناايوووووووة فوووووووي جسوووووووخ اإلنسووووووواجيعتبووووووور م صووووووول الكتوووووووف أحووووووود أعظوووووووخ التر يبوووووووات الا

, وثووووو م صوووول يية الطووووت يطيووووق عية ووووا الكوووورة والحووووق, ويعتبوووور مووووأل األنووووواع امل صووووالموووتعباالت والحركووووات بدرجووووة  بيوووورةوا

ضود فوي م ار وا الطبيعوي بيووح كيه رأ  عظبوة الع بحكخ ت وينه اير مستقر وذلك لعدل عبق التعويف الي  تسكأل

, وثوو امل صول الوحيود الوي  يسوبح بالودوراج طيوه, وليلك توجد العضالت واألوتار واألر طة العضيية الطوت ت الكتف

, حورة نساج الي  نعد كيوه الحركوات واةوحةيعتبر م صل الكتف امل صل الوحيد في جسخ اإل رجة, و   360بدرجة

ف وأعبووواب ثاموووة و ثيووورة فوووي , إذ يقوووول بوظووواا, وثووويا لووورور  جووودا فوووي م صووول الكتوووف تعاثووواتواييقوووة فوووي جبيوووع اال

, اليووووووف ل،نسووووووية , اليووووووف القووووووب  , الاسوووووو، , التبعيوووووود , التقريوووووو  )الضووووووخ(  -تيووووووة :, ويتبيوووووور بالحركووووووات اآاإلنسوووووواج

 ة.ليوح ي

 تشريحية عن مفصل الكتف نبذة.

      
 

قوووو   , ويسووووتقر فووووي الح وووورةعنووووت أج رأ  عظووووخ العضوووود  وووورو  تباموووواوذلووووك ي, إج م صووول الكتووووف ثووووو م صوووول  وووورو  ح 

ين اليي وو  , وثويه الح وورة الحقيوة تتعبوق تيوويال بوجوو  ح موة  ااريووة موأل ال سوالحقيوة ال وحية العبوق لعظووخ الكتوف

 الحقانيوة, يحي، بامل صل مأل ال ارج مح ظة تتصل برأ  عظخ العضد و حاكة الح رة ال ضروفي يحي، بحاك  ا

, أمووا األر طووة املحيطووة مل وويا امل صوول ك ووت أيضووا توودلى تسووخ مووأل املح ظووة أموو ل امل صوولرخوووا وايوور م وودو  وياتصوواال 

حيطووووة بووووه لاسووووبح لووووه بوووود كييووووا عجووووى العضووووالت امل, إذ أج ثبووووات وامووووتقرار امل صوووول يعتاياايوووور م وووودو ة ولووووعي ة نسوووو

 .(face book،net) ة ر مقيدة لدرجة  بيبالحر ة اير 

http://www.xxxx.com/
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 :Shoulder pain مفصل الكتف لمأ.

 العضالت واألر طة واألوتار املحيطة.ي  أ األلخ مأل  اخل م صل الكتف و تد  

كيحتبووول أج ي ووووج  عنووودما تحووور   ت وووك ال يسووووءيسووووء األلوووخ عوووا ة عنووودما تحووور  الووويراع والكتوووف أموووا األلوووخ الوووي   

 ناجبا عأل م  ية في الصدر أو البطأل.

 :ألم الكتف الحاد.

تبديوود ذراعووك جانايووا أو  معطووف, أو يتر وو  ألووخ الكتووف الحووا  فووي أعجووى الوويراع  وأعجووى الظهوور والعنووق توود ي وووج ارتووداء  

 التبديد إلي ال يف م ملا جدا.

 
السوقف,  ثوأل  الورأ , مثولالنوع مأل اإلصوابة يونعخ عوا ة عوأل الحركوات املتكوررة كووخ  ثيا املديرةإصابة العضلة 

 .كتفالالسقوط عجى  دمة, مثللصنايعة  السباحة, أو  أو

ا األمر يع  أج ي وج ثنا  كتف أ لر امل اصل حر ة ولتخ يف ثييعتبر م صل ال :ألم مفصل الكتفأسباب  .

ج السا  العضجي الوتر  املدير و التالي كثامتقرار وثبات في األنساة اليينة املحيطة بامل صل وخصوصا القيد 

وجو   جإ ,ا القيد يييه االمتعباب ال ااد والحوا   أو الصدماتيالكتف ناتن عأل أمرا  وإصابات ث األولي أللخ

بعا  الطرف العيو  واأللخ عند تحريك امل صل لد املقاومة واأللخ في منااق ارت از القيد املدير تو  األلخ عند إ

ألحياج ترا با كييا  اخل وتر العضية عجى اليب  ي  د الا  يص تد تظهر الصور اإلشعاعية ليكتف في بع  ا

ج تخ ولع األلخ في منطقة أعجى الكتف إ Subacromialbursa م خ ال و ة أو في الاراب تح  األخر كو 

ات املرلية ليب صل ج اإلصابإ والعنق Acromioclavicalar  م يرجع وجو  مر  في امل صل الترتو  األخر 

 .                        osteoa thriticم صييا عظبيا  أو ال  ابا رلية ما ت وج م  االبا الترتو  األخر 
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بعا  الطرف أكقيا.                                                                                      ليب  وأملا عند التحريك السيبت بثسرير  يظهر أملا في امل صل عند االال حص 

الحااب الحاج   مثل: ت يناالعتبار األلخ تبة الكتف الناتعة عأل أمرا  بعيدة عأل الكتف يع  أج نأخي بعيج 

                                                                                                                                         .العضدية األمرا  الحقيةوالصبامات الراوية  تح  الحاج  خراجالناتن عأل أمرا  املرارة 

تتراكق عا ة األمرا  الحقية العضدية مع خسارة حر ة الدوراج ال ارجي ليطرف العيو  ويتبير ال  اب املح ظة 

بتحديد معاب الحر ة االيعابية والسيبية ليكتف مع ظهور األلخ  adhesive capsulitsااللتصاخ امل صيية 

 ه الحدو .                                          يعند محاولة تخط  ث

الراة, معظخ الحاالت جي حاالت أولية ولكأل توجد أيضا حاالت ناتعة عأل تأذ  القيد املدور أو متراكقة مع أمرا  

                                  اير معروف ويبكأل لألعرا  تستبر أ لر.                                                                                           الدمااية, السا الصدمة  القيبت, أو  االحاساء

 .  وجي أمباب األلخ في ثيا امل صلعند ال باب ثنا  حالة مأل كرط الحر ة في امل صل الحق  العضد

 ف في ثبات الاهة الس يية مأل امل صل.ثنا  لع

الييأل يعانوج مأل ألخ عضجي متعد    املرض  امل صل. عا ةا يجراء تباريأل خاصة لتقوية ثعا ة ينص  بث 

تيج ويبكأل يتياسا وأملا في الكتف عجى الناح نعد عا ة POLYMYALGIA RHEUMATICA (رومات م )

 (86ص ,2003 ,)سليمان                                                     .ت  يصه خطأ عجى أنه مر  حق  عضد 

 تاريخ التمرينات العالجية:. 

, حيت توصف عجى إعا ة الاسخ إلى عجى م اثيخ الا ريح وال سيولوجياما مأل شك إج التبرينات العالجية مب ية 

 .لقريبة مأل حالة الاسخ االعتيا يةحالته الطبيعية أو ا

ملوويال , حيووت كوواج يطيووق موونة تبول ا (2500ولقود كوواج الصووينيوج أوب مووأل امووتخدموا التبرينوات العالجيووة فووي حوووالي ) 

( وتحود  نايعوة أ اء التبرينوات العالجيوة وت يورات وظي يوة و ناايوة تحقوق التكيوف Kong fnموخ كوونن كوو )عية وا ا

ال ضوووروفي, إج ال ووع  الصوووينت كوواج يتووودرب عجوووى  بوواالن الخ اإلصوووابةالوووظي   والبنووواه  ألجهوو ة الاسوووخ وخاصووة عنووود 

عوووودل الحر ووووة واشووووتقوا تبرينووووات ج األموووورا  ت  ووووأ مووووأل لصووووينيوج أميسووووية مووووأل التبرينووووات ال  ي ووووة حيووووت اعتقوووود ا

وكانوو  ثوويه التبرينووات  ,اإلنسوواجعالجيووة خ ي ووة ال تحتوواج إلووى بوودب جهوود  بيوور ليعبيوووا عجووى زيووا ة عبوور  ةمووتكيجبنا

التوون   ليحصوويوا عجووى العبوول العضووو  وامووتعبيوا ولووع الايووو  ليقيووال ببثوول ت املوود و عبووارة عووأل موو ين مووأل تبرينووا

 (16ص ,1978)الحسوا,                                                           ليعالج. ةكيالحركات الابنامتثيه 

مسوتعبال فوي زموأل  والوبع  من وا ظول ,ديودة ليعوالج واملحاكظوة عجوى الصوحةوأج الهندو  القدماء تودموا تواعود ع   

عبوارة عووأل تبرينوات بدنيووة وعقييوة ولووع  بحيوت تعبوول  ,تبوور لعبوة اليواووا فوي الوتوو  الحالور, وتعالحوروب الصويياية

الطووت ابتوودعها الهنوودو  ذات تووأثير جيوود فووي تطوووير  اإلرا يووةوحوامووه وعقيووه تحوو  السوويطرة  اإلنسوواجعجووى جيوو  جسووخ 

 التبرينات العالجية.

في املدى   كقد امتخدموا التبرينات العالجية  ثيرا حيت إج التبرينات العالجية املنظبة ت   اإلاريقد أما في عه 

 (93ص ,1985, )الوهاب                                     الطت تحصل في العبو  ال قر . اإلصاباتالبعيد إلى تحسيج 

 جأ إلووىمووا  الووبحالب العضووية  ,التبرينووات الريالووية والعالجيووةتوو  فووي معوواب  تبووا فووي العهوود اإلاريقوو  عوودة   و أنووه

ر موووأل اموووتعباب التبرينوووات حووويل موووأل السوووبنة و املشووو ت السوووريع ليقيووو إلوووى عاليوووا ولوووخ يبرنوووه, و  عوووا املوووري  يبقوووو اركوووه

قووة ي ووج كة ووا ال ور  معتووا ا ل وو  العالجيووة بطريإلووى اموتخدال التبرينووات الريالوية و  الصوعبة واألعبوواب ال واتة, و عووا
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ة عوووووأل أكالاوووووج فووووي حبووووول ثوووويه الرمووووالة فووووي الكتابوووومووووتبر موووووأل بعووووده أرمووووطو اووووالي  و توووود أاإلصووووابات و يووووتخيص مووووأل 

       .الكثيروج عأل التبرينات العالجية ماج كقد  ت و , أما في عهد الر التبرينات الريالة العالجية

                            (50, ص1983)البصري,                                                                                                    

, و االوووو  يووووودر  اتووووه فوووووي اإلمبرااوريووووة الرومانيووووة وكوووواج كييسوووووكا عظيبووووار حيأمضوووو   أ لووووتوووود  Galen جوووواليج و بووووأج

الكتووووو  فووووي مختيووووف املوالووووويع, توووود صووووونف ئووووات مووووأل , حيووووت  تووووو  امليج الرومووووواجابيبووووا ليريالووووي و توووود عبووووول, طوووو ال

 إلى ثال  معبوعات : وتسخ التبرينات, وأمتعبل األ وات ارالتكر ة و القو  إلىالعالجية نسبة التبرينات الريالية و 

 يعضية في حالة املد.          لالتبرينات الطت تعط   -1

 السرعة.تبرينات  -2

 .تبرينات ال دة -3

 بووا  ,ثقييووة حيووت يووتخ كة ووا تقويووة العضوويةالعالجيووة وعالجهووا بووالتعيق عجووى البكوورات ال التبرينووات (كووالبص) بووا  توو  

ج بالكسووور وإصووابات العبووو  أتتورح اريقووة الضوو ، ومسووك ال ووبع باليوود  طريقووة لتقويوة عضووالت األصووابع واملصووابي

حيوت يعود ثويا  (ق.م 569)ك العالجوي والتبرينوات العالجيوة عوال يموان  كاتو  الابناونب   يوو و وأج ميور ,ال قور  

 وأ د في  تابه عأل املبا ئ األمامية التالية :  ,تاب أوب مصدر ليتبرينات العالجيةالك

 . يع  أج يحاكظ كل تبريأل عأل حالة الاسخ.1

 ر ا  االنساال بيج الهرمونات الرايسية.. أج ال يعبل التبريأل عجى أ2

 ل ل ج ء مأل أج اء الاسخ. ة. أج ت وج مالاب3

 .بانتظالتدر وا عجى التبرينات العالجية املرض   أج ي. عجى جبيع 4

 املري  تبرينات عالجية ت يد عأل حدة حال  خ املرلية. ءعطاإ. عدل 5

    , وم اولة التبرينات العالجية بثلحاح. ص املصابيج بأمرا  العبو  ال قر  د عجى األش اي. يع  التأ 6

. 1978)سعيد,                                                                                                                   

 (10ص

كقووود تحووود  الكثيووور مووون خ حووووب مولووووع التبرينوووات  ,ج بالتبرينوووات الريالوووية والعالجيوووةو ج م وووهور ولكوووأل السوووويديو  

 .العالجية

يك موووواالابنامووووأل السووووويد كوووواج لووووه تووووأثير  بيوووور عجووووى ولووووع حركووووات  Hnrielina بووووأج Williams ( 1995 ) ويووووي ر

 وا حيووت تسووخ و امووتعبي  بصوورة  بيوورة فووي أور ع ووروج برامعوه التدريايووة و التبرينوات العالجيووة فووي القورج التامووع والو 

 ثال  معبوعات. إلىالتبرينات العالجية 

 .تبرينات كعالة: حيت يقول املري  بأ اء التبريأل بن سه  وج مساعدة.1

ال يقاول أو  أجعجى املري  املري  ش ص أخر عو  عأل املري  و  , حيت يقول بتبريألة. تبرينات اير كعال2

 يساعد في أ اء التبريأل.

 اتترح ( 1874 ) , و في عالمة الاهد املبيوب مأل تبل ش ص أخركة ا يقول املري  ببقاو . التبرينات امل  وجة و 3

Wiermchl  تدلي ا ماعد  خل عية ا تبرينات متدرجة و ألكنه مرعاج ما حورثا و  مترخاء و اريقة املعالاة باال

 (10ص , Williams ,1995)                 .في كترة لي  له م انا في العالخ ذلك عجى جعل العالج الطبيعي شاهعا
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 التمرينات العالجية : أهمية.

بووأج التبرينووات العالجيووة عبووارة عووأل كعاليووات حر يووة تظهوور نايعووة امووتعابة إلثووارة  (150ص ,1991 ) Licht  ي ووير

 .أو إصالح عبل الاسخ ال ير ابيعي مختارة ألجل تعن  إيقاف

رة موأل التبرينوات يقصود مل وا بأج التبرينات العالجية جي معبوعوة مختوا (46ص  ,1991)عياد وصفاء ) ضيفي با 

عووأل القيووال بالوظي ووة ال اميووة لعضووو موووا  إعاتووة إلووىعووأل الحالووة الطبيعيووة أو عووالج إصووابة الطووت توو     انحوورافتقووويخ 

 . الطبيعية ليقول بوظي ته ال امية حالته إلىذلك مل دف مساعدته بالرجوع و 

ولوووووع حطووووو  تووووو ثر عجووووووى التبرينوووووات العالجيوووووة تووووودب عجوووووى نووووووع موووووأل ال  وووووااات ت أج (160, ص Rash),1995  ويوووووي ر

الحركووو  املبوووا ئ األماموووية ليعبووول الحسووو ت و  , كضوووال عوووأل اموووتخدالالحركووو  نسوووبة لحاجوووة املصوووابالحسووو ت و ال  ووواط 

 .أولاع الاسخ اختيار العضالت بوامطة األعصاب و تيبية لتعبل عجى التأثير في ت ير 

الا  يص ر االعتبار من ا بأج اريقة ولع التبرينات العالجية يع  أج تأخي بنظ (170ص ,1984 خضر,) ويي ر 

إلة ووا مووأل خووالب كحووص اليياتووة البدنيووة واختبووار العبوول العضووجي الحقووااق الطووت تووخ التوصوول الطبووت واتتووراح الطبيوو . و 

جبيووع املنووااق املوورا  توودريب ا وتوودرج التبرينووات  يطيب ووا تحديوودتبرينووات األ اء الطووت والعصووبت ورابووة ال وور  بنوووع ومووعة 

 .إلى منااق أخرى ية مأل منطقة واحدة في الاسخ أج ي وج تتابع التبرينات العالجالعالجية و 

ثنووا  مسوتي مات يعوو  مراعات وا عنود ولووع جيسوات برنووامن التبرينوات العالجيووة  أج (50ص ,1996, )حسون وي وير 

 .صحيحة مأل حيت عد  مرات التكرار ومقدار املقاومة كة امن ا أ اء التبرينات بصورة 

لولووووع الووووالزل مووووواء مووووأل التبرينووووات العالجيووووة األخوووورى بأخووووي جسووووخ املووووري  ااملوووود ثووووخ اإلحبوووواء و ج البوووودء بتبرينووووات وإ 

 .االمتيقاء والايو  والوتوف ثخ املقاومة واالناباه عجى امتقامة الاسخ

 (30ص ,1993 ,ليلوي عبود العزيوز  وحنفوي)إلة وا أما نوع الحركات الطت تستعبل في التبرينات العالجية كقد أشوارت 

 تسبيج ثبا : إلىوتنقسخ 

 . الحركات القسرية :1

عضالت املري  في حالة امترخاء وال تبيب أ   مل ا املصاب ش ص أخر أو توة خارجية بينبا ت وج وجى حركات يعر 

 -إلى : جهد و تنقسخ

 .حركات االرتخاء القسرية 

 . حركات ال د القسرية 

 . الحركات العاملة :2

 ثالثة أتسال: إلىن سه و تنقسخ عبيها عضالت املري  الحركات الطت ت تر  في أ ائ ا و  جي 

 ال أ  مقاومة خارجية   بن سه  وج أية مساعدة خارجية و حركات يقول مل ا املري حركات حرة : وجي

 تي ر.

 تر  في أ ائ ا عضالت املصابحركات ت  حركات حرة مساعدة : وجي. 

 . الحركات املضاعفة :3

  كان  مأل املعالج أو أ  جهة أخرى.ي ا عضالت املصاب لد مقاومة خارجية مواء وجي حركات ت  
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 لدراسات املرتبطة واملشابهة:ا 

 .(2003) حمد العباس ي عبد السالمدراسة أشرف 

 .هاز الحرك  ملرض   ألخ م صل الكتفالاالتدليك العالجي عجى   اءة تأثير التبرينات التأثييية و  : عنوان الدراسة

 .والتدليك العالجي وتحسيج القدرات البدنيةلتعرف عجى التبرينات التأثييية : ا هدف الدراسة

البعد  في واحد مأل تصبيباته الرايسية وثو القيا  القبجي و  : امتخدل الباحت املنهج التعريبت منهج الدراسة

تتراوح و  ض   اليكور املصابيج بألخ م صل الكتف( مأل املر 10اشتبي  عينة البحت عجى )لتعرياية و ليبعبوعة ا

 ة وتد تخ اختيارثخ بالطريقة العبدية.من (50-60أعبارثخ )

   تحسأل الحالة العامة ليبري . : أهم النتائج

 ( 1996دراسة  :حسن محمد املصلحي). 

 ثر برنامن عالجي حرك  مقترح لتحسيج بع  القدرات الحر ية ليبعوتيج بدنيا.أ :عنوان الدراسة 

مقتوورح لتحسوويج بعوو  القوودرات الحر يووة لألشوو اص : التعوورف عجووى موودى تووأثير برنووامن عالجووي حركوو  هوودف الدراسووة 

 املعوتيج بدنيا.

اشوووتبي  د  ليبعبوعووة التعريايووة الواحوودة و البعووهج التعريبووت وثووو القيوووا  القبجووي و : امووتخدل املوونموونهج الدراسووة 

( مونة 18-21تتوراوح أعبوارثخ بويج )و   وباب الوييأل يعوانوج موأل ألوخ م صول الكتوف( موأل ال15عينة ثيا البحت عجوى )

 اختيارثخ بطريقة عبدية. تخو 

 : البرنامن العالجي له تأثير ايعاب  عجى املرض  . أهم النتائج

 : دراسة Baker -Newsam C j (2004). 

 تأثير برنامن مقترح بالتح ير الكهر اه  لاسهيل حر ة العضية الر اعية. :عنوان الدراسة 

 التعرف عجى مقترح التح ير الكهر اه  لاسهيل حر ة العضية الر اعية. :هدف الدراسة 

اموتخدل املونهج التعريبوت وذلوك باموتخدال معبووعتيج تعريايوة ولوابطة وتوخ اختبوار عينوة البحوت  :منهج الدراسوة 

, مصووابا بالايطوة الدماايووة (20)كواج عود  أكوورا  العينوة بويج املصووابيج بالايطوة الدماايووة و بالطريقوة الع ووااية مووأل 

 .( منة20-51وتتراوح أعبارثخ بيج )

, أما املعبوعة  77%أل في حر ة العضية الر اعية ليبعبوعة التعرياية ب سبة ثنا  نسبة تحس : أهم النتائج

 .31%الضابطة ك ان  نتااعها ب سبة 

 دراسة David a.e Bolton (2003). 

 العضجي بال سبة لي ترة العالجية ليبصابيج بالايطة الدمااية.تأثير كاعيية التحسيج  :عنوان الدراسة 

 التعرف عجى كاعيية التحسيج العضجي بال سبة لي ترة العالجية ليبصابيج بالايطة الدمااية. :هدف الدراسة 

ديوة , وتخ اختيوار العينوة بالطريقوة العبالتعريبت ليبعبوعتيج التعرياية والضابطةامتخدل املنهج  :منهج الدراسة 

 ( مصابا.13كاج عد  أكرا  العينة )بيج املصابيج بالايطة الدمااية و مأل 

, وثيه امتخدال التدخل الكهر اه  ال عاب عخ لعدة  رامات أخرى الطت أجري  ب أج ثيه الدرامة : أهم النتائج

 في البحت. أجري يف القيامات الطت تحسأل ملحوظ عجى الوظي ة الحر ية في مخت أوجدتالدرامة 
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 منهج البحث:

الواحدة, البعد  ليبعبوعة نهج التعريبت ذو القيا  القبجي و امل وج امتخدل الباحث :منهج البحث املستخدم 

 أثداف البحت.ملالابة  وذلك

 البحث وعينته : مجتمع 

وأموووا العينوووة ك انووو  موووأل  ,ج الطبيعوووي والتأثيووول ببدينوووة اريووواجشوووبل معتبوووع البحوووت املرضووو   املوووراجعيج لقسوووخ العوووال 

يووووار عينوووة البحووووت بالطريقووووة للاهوووة اليبنوووو  موووأل الاسووووخ )الايطوووة الدماايووووة( وتوووخ اخت بووووألخ م صووول الكتووووف املصوووابيج

عوووأل بوووألخ م صووول الكتوووف النووواتن  ( ش صووو  إصووواب  خ70-50)أل مصوووابيج وتتوووراوح أعبوووارثخ مووو (5) وعووود ثخ العبديوووة

 والعظال والعالج الطبيعي. األعصابمأل تبل أاباء  الدمااية الايطة

 اختيار العينة لألسباب التالية : وقد تم

 .تر   املصابيج عجى املر   ليعالج 

 الناتن عأل الايطة الدمااية. بألخ م صل الكتف اإلصابة 

 .انتظال املصابيج في العالج وكق البرنامن املقترح 

 ثيه  لبع , وتد تخ إجراء توصيف ت و القيامات املستخدمة في البحتاالختبارا االمتعدا  إلجراء

  املت يرات وجي  با في الادوب التالي:

 (1املتغيرات األساسية للعينة كما هو موضح في جدول )

 الحالة      

 املت ير

 الحالة   

(1) 

 الحالة  

(2) 

 الحالة

(3) 

 الحالة

(4) 

 الحالة

(5) 

 املتوم،

 الحساب 

 النحرافا

 املعيار  

 12.22 48.4 50 34 48 70 40 )منة( العبر

 1.316 1.532 1.50 1.62 1.53 1.49 1.52 )مخ( الطوب 

 14.037 73.6 75 67 100 60 66 ) عخ( الوزج

( (12.22 عيار  ثواملنحراف ال وا (,(48.4( أج املتوم، الحساب  لعبر عينة البحت ثو 1جدوب )يت   مأل خالب 

 (73.6وأج املتوم، الحساب  ليوزج  (1.316) مخ( واالنحراف املعيار  (1.532 ثوليطوب و  واملتوم، الحساب 

 .((14.037  عخ( واالنحراف املعيار  

 وسائل جمع املعلومات :.  

 .واألجنايةاملصا ر واملراجع العيبية العر ية  -

  (.شبكة املعيومات الدولية )االنترن -

 املالحظة والتعري . -

 االختصاص.   املقابالت ال  صية مع ال براء وذو  -

 االختبارات والقيامات. -

 امتبارة تسايل البيانات والنتاان. -
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 أدوات البحث :

 األجهزة و األدوات املستخدمة في البحث :

 جهاز الض ،               لقيا  ل ، الدل 

               عخ/ لقيا  الوزج     ميراج ابت  

         مخ /لقيا  الطوب     جهاز الرمتاميتر 

 رجة/ لقيا  املدى الحرك     ميتر                جينو  

           1-10 / لقيا  شدة األلخ  مسطرة مدرجة 

 اختبارات القدرات الحركية :.

 مل صل الكتفقري  بار تبعيد وتاخت. 

  م صل الكتفاختبار ثنت ومد. 

 اختبار حركات تدوير مل صل الكتف ليداخل ولل ارج. 

بعو  موأل  لعيبية والدرامات السابقة و االمتعانة واإلرشوا عجى املراجع ا اإلاالعمأل خالب  وج بعد ذلك تال الباحث

 .ولع برنامن تبرينات عالجية حر ية لتطبيقه عجى عينة البحتوال نييج بالعالج والوتأثيل ب ال براء

 : الدراسة االستطالعية.

مأل ن   معتبع البحت مأل اير بثجراء  رامة امتطالعية عجى عينة  وج تبل القيال بالدرامة األمامية تال الباحث

 كاج الهدف من ا :خالب كترة زمنية يول واحد و  مصابيج بألخ م صل الكتف( 2أكرا  العينة األمامية توامها )

 األ وات املستخدمة في البحت.التعرف عجى صالحية األجه ة و  -

 التعرف عجى  رجة اإلصابة. -

 االختبارات.عرف عجى ال مأل الالزل ليقيامات و الت -

 مت يرات البحت.القيا  و التعرف عجى ارخ  -

 التعرف عجى مولوعية وثبات البرنامن العالجي املقترح. -

 الدراسة األساسية :

 الوتووف عجوىلقياموات ومالءم  وا لعينوة البحوت و بعد التأ د مأل نتاان التعر وة االموتطالعية وصوالحية االختبوارات وا

الطووووورخ الطوووووت موووووأل شوووووأر ا تطبيوووووق اكوووووة الومووووواال و معركوووووة كات و كووووول املت يووووورات ال اصوووووة بالدراموووووة وإ را  كووووول الصوووووعو 

تال الباحوت بوثجراء الدراموة األماموية عجوى عينوة البحوت وامل ونوة  .التأثيجي لعينة البحتالحرك  و  العالجي البرنامن

اان ثوووويه الدرامووووة مووووأل خووووالب العوووور  وكووووق مووووا متوةووووحه نتوووو : (13-4-2014) ( مصووووابيج فووووي ال توووورة مووووأل توووواريخ5مووووأل )

 املنات ة.و 

 التمرينات العالجية التأهيلية: إعداد.

وفووي  اخوول الاوو ء الرايسوو ت  األمووبوع  لعينووة البحووت ملوودة ثووال  أشووهر وملوورتيج فووي يووالتبرينووات العالجيووة التأثيييووة أعط

عجووووووى مقوووووودار التعوووووو   وج البوووووواحث(  تيقووووووة وأعتبوووووود 20:35) موووووألليوحووووودات التأثيييووووووة ليبصووووووابيج والطووووووت تراوحوووووو  موووووودت ا 

 , مع مراعاة الاان  الن س ت ل ل حالة.العالجية التأثييية تكرارات التبريناتحديد ال مأل و في ت واإلحسا 
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 ( أشهر.3مدة التعر ة ) -

 أمبوع . 12مدة املنهج باألمابيع  -

 .ة( وحد2) األمبوععد  الوحدات في  -

 ( وحدة.24عد  الوحدات ال يية ) -

وجي  ((20 - 4 - 2014 ة الالزمة عجى عينة البحت بتاريخالقبيي واالختبارات القيامات إجراءتخ القياس القبلي : 

 :كاآت 

 .الكتف مل صل)الدوراج ليداخل ولل ارج( و (اإلبعا )( و)املد( و)الثنت .

ية ليبت يرات القيامات البعد إجراءبتطبيق  وج بعد االن  اء مأل تطبيق البرنامن املعد تال الباحث القياس البعدي :

املت يرات الطت تب  كة ا القيامات القبيية ل روط والظروف و بن   ا تيد البحت مل صل الكتفليبدى الحرك  

 وثبا  النتاان في االمتبارة ال اصة بيلك.

 التالية : اإلحصاايةاملعالاات  وج الباحث امتخدلمأل أجل الحصوب عجى نتاان البحت  : اإلحصائيةاملعالجة 

 .. املتوم، الحساب 1

 .املعيار  . االنحراف 2

 ال سبة املئوية.. 3

 عرض النتائج:. 

 5ن= توسط الحسابي واالنحراف املعياري للقياس القبلي لعينة البحثامل ( يوضح2جدول )

 الحالة         

 

 القدرات  

 رقم الحالة

(1) 

 رقم الحالة

(2) 

 رقم الحالة

(3) 

 رقم الحالة

(4) 

 رقم الحالة

(5) 

 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 5.912 52.2 55 60 53 42 51 لثنيا

 3.577 22 19 21 20 29 21 دامل

 3.310 15.8 15 20 19 14 11 اإلبعاد

 10.48 43 49 41 50 33 42 للداخلالدوران 

 1.019 30.4 30 31 29 32 30 للخارج الدوران

 

 5ن= لعينة البحثاملتوسط الحسابي واالنحراف املعياري للقياس البعدي يوضح  3)جدول )

 الحالة     

 

 قدراتال

 رقم الحالة

((1 

 رقم لحالةا

((2 

 رقم الحالة

((3 

 رقم الحالة

((4 

 رقم الحالة

((5 

املتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 3.666 153.4 154 150 160 153 150 الثني

 4.749 44.2 50 40 50 40 41 املد

 17.13 124.4 100 130 130 150 112 اإلبعاد

 4.354 74.8 73 80 70 80 71 للداخل الدوران

 8 66 80 70 60 60 60 للخارجالدوران 
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 مقارنة القياسات القبلية والبعدية ونسبة التحسن يوضح 4) جدول )

 الحالة     

 

 القدرة

قياس 

 الحالة

 (1) رقم

 نسبة

 التحسن

قياس 

 الحالة

 (2) رقم

نسبة 

 التحسن

قياس 

 الحالة

 3)) رقم

 نسبة

 التحسن

 قياس

 الحالة

 (4) رقم

 نسبة

 التحسن

 قياس

 الحالة

 (5 ) رقم

 نسبة

 التحسن

 %35.1 55/154 %40 60/150 %33.1 160/53 %27.4 42/153 %34 51/150 ثني ال

 %38 19/50 %52.5 21/40 %40 20/50 %72.5 29/40 %51.2 21/41 دامل

 %15 15/100 %15.3 20/130 %14.6 19/130 %9.33 14/150 %9.82 11/112 اإلبعاد

الدوران 

 للداخل

42/71 59.1% 33/80 41.2% 50/70 71.4% 41/80 51.2% 49/73 67.1% 

الدوران 

 للخارج

30/60 50% 32/60 53.3% 29/60 48.3% 31/70 44.2% 30/80 37.5% 

 تحليل النتائج:

 . مناقشة النتائج:
يوةوووو  توووويخ القيامووووات القبييووووة والقيامووووات البعديووووة ونسووووبة التحسووووأل   ( والووووي2-3-4يت وووو  مووووأل خووووالب الاووووداوب ) 

واملود,  ,عبييوة الثنوتلعينة البحت بخصوص ألخ م صل الكتف مأل خالب التبرينات العالجية التأثييية ومأل خالب 

 والدوراج لل ارج عجى النحو اآت : ,, والدوراج ليداخلواإلبعا 

 %(51.2) ( ونسوبة التحسوأل كانو (150 بعود ال( و (51 فوي عبييوة الثنوت كهوو  سبة ليقيا  القبجي للحالة األولوىأما بال

 135)) ( والقيووووا  البعوووود (42 الثنووووت كهووووو ة البحووووت ك وووواج القيووووا  القبجووووي لحر ووووةوأمووووا بالسوووونة للحالووووة الثانيووووة لعينوووو

والقيووووا   (53) وأمووووا بال سووووبة للحالووووة الثالثووووة ك انوووو  ليقيووووا  القبجووووي فووووي حر ووووة الثنووووت ثووووو (%27.4) تحسووووأل بةو  سوووو

( (60 ثوويثنوت لو ال سوبة للحالوة الرابعوة لعينوة البحوت كواج القيوا  القبجوي  ((33.1 % و  سوبة تحسوأل  (160)البعد 

بال سبة للحالة ال امسة مأل عينة البحت كاج القيوا  القبجوي  وأما %((40( و  سبة تحسأل (150 والقيا  البعد 

ونالحظ تحسأل إيعاب  واة  ل ول أكورا  عينوة  %(.(35.1حسأل ( و  سبة ت(154والقيا  البعد   ((55لحر ة الثنت 

 ليتبرينات العالجية التأثييية ال اصة بحركات الثنت. بال سبةالبحت 

%( وأموا 38( ونسوبة التحسوأل كانو  ) (41 البعود ( و (21في عبيية املد كهوو   سبة ليقيا  القبجي للحالة األولىأما بال

 و  سووووبة 40)) ( والقيووووا  البعووود (29 املووود كهوووو ك وووواج القيوووا  القبجوووي لحر ووووةة البحوووت بالسووونة للحالوووة الثانيووووة لعينووو

 (50) والقيوا  البعود (20)  ثوو املود%( وأموا بال سوبة للحالوة الثالثوة ك انو  ليقيوا  القبجوي فوي حر وة 72.5) تحسوأل

 والقيوا  البعود 21)) ثوو املودو ال سوبة للحالوة الرابعوة لعينوة البحوت كواج القيوا  القبجوي  ((40 % و  سوبة تحسوأل

 البحووت كوواج القيووا  القبجووي لحر ووة املوود بال سووبة للحالووة ال امسووة مووأل عينووة %( وأمووا(52.5  ( و  سووبة تحسووأل (40

 ة  ل ل أكرا  عينة البحت بال سبةونالحظ تحسأل إيعاب  وا %(.(38 و  سبة تحسأل  (50)والقيا  البعد   ((19

 .املدرينات العالجية التأثييية ال اصة  بعبيية ليتب

         ( ونسووووبة التحسووووأل كانوووو  (12 1بعوووود  الو  (11) كهووووو اإلبعووووا   سووووبة ليقيووووا  القبجووووي للحالووووة األولووووى فووووي عبييووووةأمووووا بال

 والقيوا  البعود (14)  كهوو اإلبعوا  ة البحت ك اج القيا  القبجوي لحر وة%( وأما بالسنة للحالة الثانية لعين9.82 )

 (19) ثوووووو اإلبعوووووا %( وأمووووا بال سوووووبة للحالووووة الثالثوووووة ك انوووو  ليقيوووووا  القبجووووي فوووووي حر ووووة 9.33) تحسوووووأل بةو  سوووو 150))

 و ال سوووبة للحالوووة الرابعوووة لعينوووة البحوووت كووواج القيوووا  القبجوووي ((14.6 % و  سوووبة تحسوووأل (30 1) والقيوووا  البعووود 
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ة البحوت بال سبة للحالة ال امسة موأل عينو %( وأما(15.3 ( و  سبة تحسأل (130 ( والقيا  البعد (20 ثو ل،بعا 

ونالحووظ تحسووأل إيعوواب   %(.(15 ( و  سووبة تحسووأل (100والقيووا  البعوود   ((15اإلبعووا   كوواج القيووا  القبجووي لحر ووة

 .باإلبعا لعالجية التأثييية ال اصة ليتبرينات ا   عينة البحت بال سبةواة  ل ل أكرا

( ونسبة التحسوأل كانو  (21بعد  الو  (42) كهو يلداخجاالدوراج  ي عبييةف  سبة ليقيا  القبجي للحالة األولىأما بال

 و  سوبة 80)) والقيوا  البعود (33)  كهوو لعينوة البحوت ك واج القيوا  القبجوي ة للحالوة الثانيوة%( وأموا بال سوب59.1)

و  سوووبة  (70) والقيوووا  البعووود  (0 5) ثوووو الوووة الثالثوووة ك انووو  ليقيوووا  القبجوووي%( وأموووا بال سوووبة للح41.2 ) تحسوووأل

 (80) والقيوووا  البعووود (41)  ثوووو ة لعينوووة البحوووت كووواج القيوووا  القبجووويو ال سوووبة للحالوووة الرابعووو ((71.4 % تحسوووأل

والقيووووا   (73) مووووأل عينووووة البحووووت كوووواج القيووووا  القبجوووويبال سووووبة للحالووووة ال امسووووة  %( وأمووووا(51.2 و  سووووبة تحسووووأل 

ليبرنووامن   ل وول أكوورا  عينووة البحووت بال سووبة ونالحووظ تحسووأل إيعوواب  واةوو %(.(67.1  و  سووبة تحسووأل  (49)البعوود  

 .عبيية الدوراج الداخجي لعالجية التأثييية ال اصة بحركاتليتبرينات ا املعد

      ( ونسوبة التحسوأل كانو  (60بعد  ال( و (30 كهو الدوراج ال ارجي في عبيية  سبة ليقيا  القبجي للحالة األولىأما بال

 و  سوبة (60) والقيوا  البعود  (32) كهوو لعينة البحت ك واج القيوا  القبجوي الثانيةة للحالة  سب%( وأما بال59.1 )

و  سووووبة  (60) والقيووووا  البعوووود  (29) ثووووو الووووة الثالثووووة ك انوووو  ليقيووووا  القبجووووي%( وأمووووا بال سووووبة للح41.2 ) تحسووووأل

( (70 البعوووود ( والقيووووا  (31 و ال سووووبة للحالووووة الرابعووووة لعينووووة البحووووت كوووواج القيووووا  القبجووووي ثووووو ((71.4 % تحسووووأل

والقيووووا   (30) مووووأل عينووووة البحووووت كوووواج القيووووا  القبجوووويبال سووووبة للحالووووة ال امسووووة  %( وأمووووا(51.2 و  سووووبة تحسووووأل 

ليتبرينوات  ة البحوت بال سوبةونالحوظ تحسوأل إيعواب  واةو  ل ول أكورا  عينو %(.(67.1 و  سوبة تحسوأل  (80)البعود  

وثووويا يووودب عجوووى اإليعابيوووة ليبرنوووامن ال ووواص  .مل صووول الكتوووفييوووة الووودوراج ال وووارجي بعبالعالجيوووة التأثيييوووة ال اصوووة 

والووودوراج الووووداخجي وال ووووارجي مل صوووول  واإلبعووووا والوحووودة التدريايووووة الطووووت اموووتعبي  فووووي البرنووووامن ل وووول موووأل الثنووووت واملوووود 

 عجوى التبرينووات
ل
 ,الكتوف. وثوويا  بوا يوةوو  )عبوود هالعالجيوة التأثيييووة فوي التقييوول مووأل ألوخ م صوول  الكتوف اعتبووا ا

لوووووودى املصووووووابيج بب صوووووول أج التبرينووووووات العالجيووووووة لهووووووا  ور كعوووووواب وإيعوووووواب  فووووووي تقييوووووول مسووووووتوى األلووووووخ  (25ص ,2013

( أج التبرينووات الحر يووة العالجيووة تعوود مووأل الوموواال امل يوودة والهامووة الطووت 29ص ,1989 و بووا ت ووير )مركوو , .الكتووف

حيوووت أر وووا تبكووووأل العضوووالت موووأل التحوووور   ,الحر ووووةتعبووول عجوووى زيوووا ة القوووودرة الحر يوووة لووودى املصوووواب ال يووور توووا ر عجوووى 

 سيابية أ لر و التالي ي  ا  املدى الحرك  ليب اصل املثاتة و دوج ألخ.ببرونة وان

ة املعوودة مووأل أخصوواه  العووالج يووأج املصوواب بووألخ م صوول الكتووف كيبووا أمووتبر فووي الوحوودة التدريا ج و رى البوواحثيووو "     

التبرينوووات العالجيوووة التأثيييوووة تعطووو  إيعابيوووة كعالوووة فوووي العوووالج  الطبيعوووي حسووو  الووو مأل املعووود لووويلك وحسووو  جووودوب 

 تخيص مأل ألخ م صل الكتف".والتخ يف وال

 االستنتاجات والتوصيات:.

. 
ً
 االستنتاجات:أوال

البرنوووامن  خصوووااص عينوووة البحوووت وموووأل خوووالب تطبيوووقفوووي حووودو  , وعووور  النتووواان وتحيييهوووا ومنات ووو  ا أنوووه موووأل خوووالب

 : اآتيةإلى االمت تاجات  وج , توصل الباحثاإلحصاه لوء األثداف ونتاان التحييل  التأثيجي املقترح, وفي

 أج التبرينات العالجية الطت ابق  عجى أكرا  عينة البحت لها كاعيية إيعابية في التقييل والتخيص مأل األلخ. -1

 بيج القيا  القبجي والقيا  البعد  في جبيع املت ير  –2
ل
 ات لصال  البعد .توجد كروخ  الة إحصاايا

  يية حس  ال مأل والتطبيق اإليعاب .ليتبرينات العالجية التأثياالثتبال بالوحدة التدرياية  -3
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. 
ً
 التوصيات:ثانيا

الب التطبيووق والووو مأل والتكوورار والراحووة ليعضوووو ليتبرينوووات العالجيووة التأثيييووة موووأل خوو االثتبووال بالوحوودة التدريايووة -1

 .املصاب

 العالجية التأثييية بدتة حس  نوع اإلصابة. انتقاء التبرينات -2

العيوول الحديثوة فوي  إجراء امل يد مأل البحو  والدرامات العيبية لتطوير عيول التأثيل والعالج الطبيعي وموا بوة -3

 ثيا املعاب.

 :راجعوووووووووووووووووووووامل

  
ً
 املراجع العربية: .أوال

 التأثييية والتدليك العالجي , رمالة ماجستيرتأثير التبرينات               أشرف عبد السالم العباس ي :   .1

 .2003 م  ورة , كيية التربية البدنية , القاثرة ,اير                                                        

 .1983 ,الط  الرياض ت, مطبعة, جامعة ب دا                         صري :      إبراهيم البوووو.2

 1978. مطبعة جامعة ب دا , ,التباريأل العالجية                       و:     ووووالحستامر سعيد .3

    برنامن عالجي حرك  مقترح لتحسيج القدرات الحر ية أثر                   ي:       ووحسن محمد املصلح.4

 , اير م  ورة, كيية التربية رمالة   توراه ,بدنيا ليبعوتيج                                                        

 .1996 القاثرة,, البدنية                                                        

  ,اإلمكندرية,  ار املعارف ,والتدليك الرياض ت اليياتة القوامية                       اد  :              حيواة عيوووووو.5

                                                        1991. 

  ,  ار الن ضةالقي   يج ومرض يالتبرينات التأثييية ليريال               ف :          وو.عزت محمود الكاش6

 .1999 , القاثرة ,املصرية                                                         

 .2014 , ب  ,حت م  ور لرعاية وتأثيل املعاتيجب                  وق :         وووانطاط معت.فتحي 7

 ,اإلمكندريةجامعة  ,التدليك الرياض ت,  ار املطبوعات                اب  :             وؤاد عبد الوهوو.ف8

.1985                                                                                            

  الل الظهر والرتبة,  ار ال كرالتبرينات الريالية لعالج آ                   ي :     و.ليلى عبد العزيز وحنف9

 .1993 القاثرة, ,العرب                                                          

  ,عالتة اليياتة البدنية وبع  مظاثر االناباه, بحت م  ور                  رون :        وخآمجدة خضر و .10

 .1984 ,اإلمكندريةليتربية البدنية  ,امل تبر ال ام                                                          

 .2003  ار ال  ر ارابي , ليايا, ,أمرا  امل اصل             ان  :           وحمد حمزة سليمم.11

  ,اإلمكندرية, جامعة  رامات حوب م  ية الط  الرياض ت              ف :           ومرفت السيد يوس.12

                                                         1998. 

      ار ال كر ,األولى, الطبعة الريالية ليبعوتيج األلعاب                       د :     وروان عبد املجيوم.13

 .1997 ,ليطباعة وال  ر , عباج                                               
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 املراجع األجنبية:
ً
 تانيا

14-BAKER .LL- Newsam .c. j ,Effectric of an electric stimulation facilitation 
program on quadriceps motor unit recruit tment after stroke, laboratory , 
rancho losamiqos national rehabilitation center , downy , ca , usa (2001). 
15- Guttman Ludwig  ,The Rules of the Stock Mandeville Games,                    
      London,1948. 
16-HARRELSON. GL ,Editors , physical rehabilition of the injuried Athlete , 
W.B ,sounders , company , Philadelphia ,London Tokyo , (1991). 
17- LICHT,S, Massage Manipulation And Traction , physical Medicine Libnany 
.Warenly press , inconponatedBaltim one , Man gland U.S.A .  
18 –RASCH . J , kinesiolsy and applied anatomy , Philadelphia , u.s.a ,  
19- WILLIAMS, M . Therapeutic Exercises for body Alignment and Function , 
London , 1995. 
20-www.stroke2 . htm . tabeebook .com(1995). 

 -21(net) شبكة املعيومات الدولية
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 الرؤى املستقبلية لتمكين العالقة بين الجامعة واملجتمع
 إعداد الدكتور محمد عمر العامري 

 عضو هيئة التدريس كلية اآلداب والتربية جامعة الزيتونة

 

 :املقدمة

 لرم إن والجامعر  املجتمر،  هراا قلر  هر  الجامعر  نجر  فإننرا واملجتمر،  للجامعر  ننظر  حينما به املسلم من      

 ب ج ف  تعيش أن وال تستطي، ش يء كل عن البع  كل بعي ة تكون  سوف فإنها باملجتم،  عالقتها توثيق على تعمل

ه  } تعالى وقال والحواس والبص  السم، ه  العلم ووسيل  العلم درجات أعلى الجامع  إن .عال 
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 ب ج ف  أو املجتم، عن عزل  ف  كانت الجامع  إن  :يقول  والجامع  املجتم،باملهتمين  من الكثيرين بين سائ  قول 

 18)ص ،1982 ،يالشيخ )عبدالقادر                                                           .املجتم، عن بعي  عال 

 فر  للتنمير  الالزم  األط  تكوين مسؤولي  من بها يناط ملا وتوجيه التق م ح ك  دف، ف  أساس دور  للجامع       

 وبرين بينهرا العالقر  وتنمير  توثيرق فر  ذلر  ويتضر  الجامعر  علرى األمر  مسرتقبل ويعتمر  قطاعاتهرا  مختلر 

  .املجتم،

 والخبرراء املختصرين مرن دعروات هنرا  الجامع   ه  اكبر قوة القوة هاه رأس على نهإف قوة التعليم كان إذا      

  باملجتم، صلتها توثيق على تعمل نأ الب  الجامع  إن على تجم، كلها العام ال أي من وصيلات
 
 وأصبلت عموما

 الظر وف متجر دة مسرتم ة ضر ورة الطمرو  مسرتو   وارتفرا  املشركالت وحجرم العصر  ظر وف تف ضرها ضر ورة

 ير تب  الر ول  مرن دولر  ألي واالنتعرا  التنمير  وتلقيرق الثالثر  األلفير  نقرتلم ونلرن به املسلم من أصبح ولق 

 
 
  ارتباطرا

 
 ال يرادة لهرا كران إنو  املجتمر، مرن ال يتجرزأ جرزء فهري بره وصرلتها براملجتم، الجامعر  اهتمرام بمر   وثيقرا

  تتخا أن عليها الفك ي  والقيادة العلمي 
 
 . واملوضوعي  العلمي البلث أسس على قائم  فهي املبادأة دور  دائما

  االجتماع  الطل  تجعل املجتم، ف  للجامع  العالي  املكان       
 
  كبيرا

 
 تكرون  أن فالبر  ثم ومن الجامع  على ج ا

 منهرا االسرتفادة وكيفير  العالقر  هراه شركل تل ير  يمكرن وعليره واملجتمر، الجامعر  برين متبادلر  عالقر  هنرا 

 برين عالقر  هنالر  دامرت مرا للمجتمر،؟ تقر م أن الجامعر  تسرتطي، ومراذا ؟ الجامعر  مرن املجتمر، ي ير  فمراذا

 فر  الجامعر أن  إلثبرات برل والتنمير   التقر م بقصر  العالقر  هراه مرن االسرتفادة مرن لنرا البر  واملجتمر، الجامعر 

  املجتم،
 
 امل حل  ملتطلبات واستجاب  االجتماع  الواق، م اعي  التنمي  مكونات تشكيل ف  حقيقي دور  لها عموما

 .الحضاري  وتقالي ه هوقيمه ث ات من مستوحاة إنها كما املجتم،  يجتازها التي

 فر  الشامل  الجودة لتطبيق بالغ  أهمي  ظه ت الشامل  الجودة ظل ف  الفاعل  املؤسس  معيار تل ي  وفى      

 اسررراتيجي  هر  برال  للجامعرات واالسرتم اري  البقراء لضرمان املجتمر، مرن مشرارك  إلرى تلتراج والتري الجامعرات

  .واملجتم، الطالب إلرضاء مستم ة تلسينات ببرنامج وتنتهي البيا  من أتب  للتغيير

 )73 ص ،1999 النجار، )فريد                                                                                               

  ذل  ليكون       
 
 املجتمر، مشرارك  إلرى والسري  الوسرائل بمختلر  براملجتم، صرلتها وتوثرق تتصرل أن للجامع  حثا

 التنسريق ضر ورة علرى والحرث العالقر  هراه علرى الوقروف إلرى الباحرث يسريى لرال  . املؤسسرات مختلر  فر 

 الوصرفي  علرى هراه راسرتهد فر  الباحرث اعتمر  وقر  .التعراون  أشركال مختلر ب واملجتمر، الجامعر  برين والتعراون 

 بمرا النقراط  بعر  توضريح مرن تزير  أو املوضروعات بعر  علرى وتعلرق األهر اف املعرايير وتسر د تسرجل التري
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رم مرنج  فر  وضروحها أو النقطر  هراه غمرو  درجر  يناسر 
ّ
ك  مر، يتناسر  الراي األسرلوب انتقراء بغير  مل 

 .البلث هاا قارئ  املتخصصين

 :وأسئلتها الدراسة مشكلة

 جر ت حيرث للمجتمر، التنمير  إحر ا  فر  للجامعر  الوثيقر  العالقر  وضرو  عر م فر  ال راسر  مشركل  تتمثرل      

  الجامعر  تكرون  نأ العرادة
 
 وظيفر  ويمارسروا العلمير  الشرهادات ليلملروا وتخر يجهم الطرالب لتعلريم مصر را

 وبرين بينهرا الصرل  وتوثيرق تق مير  طفر ات إحر ا  فر  املتمثرل األخر  الجانر  نأ إال طالر  كرل تخصر  تناسر 

 الجامعرات فر  العراملين مرن كثيرر ل   وضوحه وع م املجتم، أف اد أذهان عن غائ  بأنه الباحث شع  املجتم،

 .ال راس  أسال  جاءت هنا ومن ودراس  بلث إلى ويلتاج طبيي  غير أم 

 : الدراسة أسئلة

 :التال  ال ئيس ي العام التساؤل  ف  البلث مشكل  صياغ  يمكن      

 ؟ واملجتم، الجامع  بين العالق  ما واق، -

 :ه  عليها اإلجاب  البلث يلاول  ف عي  أسال  ع ة التساؤل  هاا من ويتف  

 ؟ واملجتم، الجامع  ما مفهوم - 1

 وبين بينها العالق  ت عيم ف  تسهم أن املتع دة وظائفها خالل من للجامع  يمكن وكي  الجامع  وظائ  ما  2 -

 ؟ الثالث  لأللفي  املع ف  مجتم، خلق على تعمل وكي  املجتم،

 ؟ املع ف  مجتم، خلق على تعمل وكي  االلكرروني  بالثقاف  الجامع  ما عالق  - 3

 ؟ واملجتم، الجامع  بين العالق  ت عيم مبررات تبرز التي املفاهيم أهم ما 4 -

 ؟ واملجتم، الجامع  بين العالق  توثيق ف  تساع  نأ يمكن التي املجاالت ما 5 -

 ؟ املجتم، وبين بينها زاوجالر لتلقيق الجامع  تستخ مها التي والوسائل الط ق  ما 6 -

 ؟ واملجتم، الجامع  بين التكامل تعوق  التي املشكالت اب ز  ما - 7

 ؟ واملجتم، الجامع  بين العالق  لتمكين املستقبلي  ال ؤ  ما - 8

 :الدراسة أهمية

 :التالي  النواح  ف  فائ ة من ما تق مه خالل من هاه ال راس  أهمي  تظه       

 أداة العلرم إن علرى والتأكير  شرامل  وتلر يث تطروي  ح كر  املجتمر، فيره يشره  وقرت فر  ال راسر  هراه ترأت  1 -

 تساع  وق  كاف  املجتم، قضايا معالج  ف  واستخ امها العلمي  االتجاهات تنمي  وعلى املجتم، بناء ف  خالق 

 .تغير إلى احتاج إذا لتغيره الواق، عن الكش  إلى األم  على القائمين ال راس 

  واملجتم، الجامع  بين العالق  إظهار 2 -
 
 التطرور  ط يرق ف  اإلمام إلى دفعه حيث من املجتم، ف  ل سالتها انعكاسا

 .إشعا  م كز باعتبارها

 . باملجتم، صلتها توثيق ف  الجامع  نجا  دون  تلول  التي املعوقات بع  تلمسها 3 -

 . واملجتم، الجامع  بين تعاوني  ودي  عالقات إيجاد ض ورة إلى الباحث ي عو كون  من ال راس  أهمي  تنب، - 4

 وتوثيقهرا العالقر  إقامر  فر  ملر د ورسرالتها الجامعر  نجرا  معيرار إن الباحرث وير    خاصر  أهمير  لل راسر   5-

 وحتمير  الجامعر  بر امج علرى البيار  هيمنر  وبرل والبيار  براملجتم، الجامعر  ربر  ضر ورة إلرى دعروة هر  لرال 

 .همومها تلمل التي الواعي  والطبق  األم  وم، املجتم، أف اد صوت لتكون  املناسبات مختل  ف  مشاركتها

 :الدراسة أهداف

 : التالي  األه اف تلقيق إلى ال راس  ته ف      
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  .واملجتم، الجامع  بين العالق  ت عيم ف  تسهم التي والوظائ  واملجتم، الجامع  مفهوم بيان - 1

 .الثالث  لأللفي  املع ف  مجتم، خلق ف  الجامع  مساهم  كيفي  توضيح  2-

 .واملجتم، الجامع  بين العالق  ت عيم مبررات تبرز التي املفاهيم أهم تق يم 3- 

 .واملجتم، الجامع  بين العالق  توثيق ف  تساع  أن يمكن التي املجاالت إظهار -4

 .املجتم، وبين بينها الرزاوج لتلقيق الجامع  تستخ مها التي والوسائل الط ق  كش  5- 

 .واملجتم، الجامع  بين التكامل تعوق  التي املشكالت على الوقوف - 6

 . واملجتم، الجامع  بين العالق  لتمكين املستقبلي  ال ؤ إب از   7-  

 مصطلحات الدراسة:

 :الجامعة

 بإعر اد وتقروم املجتمر، فر  التعليمري السرلم قمر  علرى تقر، التري املنظمر  العلمير  الرربوير  املؤسسر  بها يقص       

 لخ مر  البراحثين وإعر اد الشرامل  التنمير  خطر  تخر م التري العلمير  باألبلا  قيامها إلى باإلضاف  مهنيا الف د

 . العام  الخ م  ط يق  عن العام  النسب 

              10) ص 1983 ،العربي الوطن في العالي التعليم من مؤتمر وزراء املسئولين(                                        

 :املجتمع

 ومشركالت ورغبرات والءات ولهرم واحر ة بقعر  فر  يعيشرون  واألنمراط األنروا  مختلفري النراس مرن جمر، هرو      

 بليرث العالقرات أنروا  كرل داخلهرا وفرى جماعرات ف  الناس هؤالء ويعيش متقارب   بإحساسات يلسون  مشررك 

  املجتم، يكون 
 
 7) ص تاريخ، بدون  شوقي، عبداملنعم (                                                   .       متكامال

 :السابقة الدراسات

 بشركل تقرررب دراسرات منهرا براملجتم، الجامعر  عالقر  عالجرت التري السابق  ال راسات من الع ي  إج اء تم      

 .مباش  غير ما هو ومنها مباش 

 .االجتماع  التغير عملي  ف  الجامع  دور  بعنوان ( 1973 ): باقر دراسة صباح   1- 

 علرى امللافظر  وظيفتهرا حيرث مرن الجامعر  دور  فر  املختلفر  النظر  وجهرات بيران إلرى ال راسر  هراه هر فت      

 ال راسر  وأسرف ت وتطروره املجتمر، بنراء إسرهامات عملير  فر  مهمر  االجتماع  كنقط  التغير أو االجتماع  الررا 

 جوانر  عرن ومسراول  االجتمراع  التلرول  قضرايا فر  فاعلر  بصرورة ثوريره أداة تكرون  نأ يجر  الجامعر  أن إلرى

 . املجتم، ف  التخل 

 لخ مر  الجامعير  امل اكرز – املجتمر، خ مر  فر  الجامعر  بعنروان ( 1982 ): يالشةليخ عبةدالقادر دراسةة - 2

 خ م  م اكز نأ إلى ال راس  ووصلت املجتم، خ م  م اكز ماهي  استع ا  إلى  ال راس  هاه ه فت املجتم،

 مراأ العلمري برالف   يخرت  فيمرا الهن سري  وال راسرات الصرحي  النرواح  فر  املجتمر، خ مر  فر  دور  لهرا املجتمر،

 . واإلداري  اللغوي  ال راسات اإلنساني فيضم الف  

 .املللى املجتم، خ م  ف  الجامع  دور  بعنوان ( 1988 ): يوالغرب يالصفد دراسة - 3

 نواح  ف  واف  بنصي  إسهامها كيفي  على والوقوف الجامع  ابه تقوم التي األدوار بيان إلى ال راس  ه فت      

 الطاقر  مجرال فر  والبراحثين العلمراء إعر اد فر  دور  لهرا الجامعر  نأ عرن ال راسر  وأسرف ت املختلفر  الحيراة

 .والصح  والصناع 

 املجتمعرات فر  للجامعرات املنتظر  الر ور  فر  دراسر . واملجتمر، الجامعر  بعنروان  ( 1988 ):يدراسةة النجفة 4- 

 .النامي 
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 بصرورة النامير  املجتمعرات وحر   عامر  بصرورة املجتم، ف  الجامع  دور  على الوقوف إلى ال راس  ه فت      

 العرال  التعلريم إن األولرى بلقيقترين مر تب  النامير  املجتمعرات ف  الجامع  دور  نأ إلى ال راس  وتوصلت  .خاص 

 يخر ج نأ سرتطي،ي ال االمتلانرات نظرام إن الثانير  الحقيقر  و املجتمر، بمتطلبرات م تبطر  غيرر الجامعير  والرنظم

 . التخص  مجال ف  والتكنولوج  التطبيقي للعمل كفاءة ف  الطال 

 خ مر  مجرال فر  الع بري الخلريج دول  جامعرات مرن املطلوبر  األدوار 1993: عبةدالجواد السةبب  دراسةة - 5

 :اآلتي  النتائج عن ال راس  أسف ت املجتم،

 املجتم،. أبناء بين واملع ف  العلم نش  على العمل - أ

 املجتم،. مشكالت حل - ب

 املرنج  واسرتخ م التنمير  تلقيرق فر  الجامعر  رسرال  بيران إلرى هر فت 1973: شةبان  محمةود زكة  دراسةة - 6

 الجامعر  رسرال  وتتمثرل اإلنتراج زيرادة إلرى تتجره نأ للجامعر  البر  : اآلتير  النتائج على ال راس  وأسف ت الوصفي

 .العلمي بالبلث االهتمام صورة ط يق عن التنمي  تلقيق ف 

 املرنج  واسرتخ م الع بير  التنمير  فر  الجرامي  التعلريم دور  مع فر  إلرى ه فت 1985: بوطان  عبدهللا دراسة  7-

 فر  تروازن  عر م هنالر  إن كمرا النظ ير  ال راسر  فر  الطرالب اغلر   :اآلتير  النترائج إلرى ال راس  وأسف ت الوصفي

 .الجامعي  التخصصات

 فيما الت ريس هيا  أعضاء اهتمامات إلى الوصول  ف  ال راس  ه فت 1993: شريف محمد عابدين دراسة - 8

 الوصرفي املرنج  الباحرث واسرتخ م املجتمر، خ مر  أم العلمري البلرث أم التر ريس علرى ت كرز الجامعر  كانرت إذا

 وخ مر  العلمري والبلرث أساسري  بصرف  التر ريس هر  للجامعر  األساسري  الوظيفر  إن علرى ال راسر  وأسرف ت

 . ثانوي  بصف  املجتم،

 وبيران ياليمنر املجتمر، فر  الجامعر  دور  علرى الضروء إلقراء إلرى هر فت 1988: هنةدي ابةراهيم عةاد  دراسةة - 9

 الوصرفي املرنج  الباحرث واسرتخ م والثقراف  العلمري باملسرتو   النهرو  مجرال فر  حققتهرا التري االنجرازات حجرم

 قامرت املجراالت  مختلر  فر  العلمير  األطر  تروفير ف  الكبير األث  للجامع   :اآلتي  النتائج عن ال راس  وأسف ت

 . واالجتماعي  االقتصادي  التنمي  وخط  ب امج بتنفيا وذل  الحضاري  باالرتقاء الجامع 

 :السابقة الدراسات على التعقيب

 ال راسرات نأ الباحرث يالحر  التنمير  فر  ودورهرا الجامعر  حول  أج يت التي ال راسات كثرة من ال غم على      

 إن يجر  أساسي  أمور  وجود على اتفق ق  معظمها وان نادرة واملجتم، الجامع  بين بالعالق  املتعلق  السابق 

 هاه تناولتها التي املوضوعات تع دت ولق  املختلف  املجاالت ف  املجتم، خ م  أب زها ومن الجامع  بها تتص 

 مرا إلرى باإلضراف  املعلومرات علرى الحصرول  فر  اسرتخ مت التري وأداتهرا ومناهجهرا أهر افها وتنوعرت ال راسرات

 مل د مجتم، ف   ملل بعضها السابق  ال راسات من يتض  كما .والثراء بالتنو  اتسمت نتائج من إليه توصلت

 اعم بصورة واملجتم، الجامع  بين العالق  لتوثيق متع دة وط ق  وسائل إلى هاه ال راس  تشير نأ حيث معين

 هراه نأ حرين فر  وتطروره املجتمر، خ مر  فر  هامر  كوسريل  العلمري البلرث إلرى أشرارت ال راسرات معظرم وان

 توثيرق ف  الجامع  بها تساهم نأ يمكن لها الحق  وجوان  متع دة واقرراحات متع دة وسائل إلى تشير ال راس 

 املجتم،. وبين بينها العالق 
 

 : الدراسة استبتاجات

 األسرال  أم ال ئيسر ي السرؤال منهرا سرواء ال راسر  هراه ملوضرو  املط وحر  األسرال  عرن ال راسر  أجابرت      

 :التال  النلو على ذل  ع   ويمكن الف عي 
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 :األو   السؤا 

 ؟ واملجتمع الجامعة ما مفهوم نص  الذي

  الجامعر  مفهروم حرول  النظر  وجهرات تعر دت      
 
 أفراق واتسرا  إليهرا املوكلر  والواجبرات األهر اف لتعر د نظر ا

نظ  العال  التعليم مؤسسات إح   كونها بلكم نظ اتها  لنهضر  رمرز أنهرا علرى الحاضر  الوقرت فر  الجامع  إلى وي 

 مرن درجر  علرى ألشخا ل متق م تعليم لتوفير رئيسي  بصورة تقوم التي املؤسس  ه  الجامع  . وتق مها األمم

 مرن أكثرر أو مجرال فر  متخصصر  دراسرات متابعر  علرى النفسر ي واالسرتع اد الفعلير  بالقر رة  ويتصرفون  النضر 

 عرن عبرارة الجامعر  ان  (23ص ، 1974 )عفيفةي وير    (  129 ص1997 التة ، )سةعيد املع فر  مجراالت

 الحيراة إلرى وينظر ون عنهرا ويبلثرون  إليهرا يسرعون  واملع فر  العلرم لحر  أنفسرهم وهبروا العلمراء مرن مجموعر 

 وخ مر  املع فر  تنمير  عملير  برين االحتكرا  فيره يتلقرق مكران هر  الجامعر  .متكاملر  شرمولي  نظر ة ومشركالتها

 591 )ص 1974 ،تورين  الين( .                                                         الخ يجين إلى والحاج  املجتم،

 أنهرا التشرابه نقراط ومرن أخ    نقاط ف  وتتباين النقاط بع  ف  تتشابه أنها السابق  التع يفات من يتض       

 وثيقر  بمجتمعهرا لصريق  تكرون  وان التر ريس حيرث مرن وتتبراين رسرال   نهراأو  املع فر  وتنمير  العلرم لتوفير مكان

 هر  فالجامعر  ومتكامرل شرامل تع ير  فر  جميعرا بينهرا الجمر، إلرى الباحرث عمرل لرال  خ متره  وتنمير  العالقر 

  بإعر اد تقروم منظمر 
 
  الفر د مهنيرا

 
 التنمير  خطر  تخر م التري العلمير  باألبلرا  قيامهرا إلرى باإلضراف  وثقافيرا

 .الخ م  م اكز ط يق عن عالقتها وتوثيق املجتم، وخ م  باحثين من امل رب  األط  وإع اد الشامل 

 عليها يعيشون  التي األر  بها يقص  مكاني  وح ة تجمعهم الناس من مررابط  مجموع  املجتم، مفهوم ماأ      

 8) ص ، 1970كما ، )أحمد  . البع  بعضهم م، الزمن من لفررة تعايشهم بها يقص  زماني  وح ة وتجمعهم 

 ونظمره طبيعتره علرى والتعر ف املجتمر، ب راسر  خاصرا اهتمامرا يهرتم الباحرث تجعرل رئيسري  أسرباب هنالر       

 الراي املكران هرو املجتمر، إن هر  واألسرباب املجتمعرات حيراة عليهرا تبنر  التري املكونرات مرن وغيرهرا وتقالي ه وقيمه

 الااتير  الف دير  تشركل وبرال  رغباتره فيره ويلقرق تق مره ويواكر  فر اده أ مر، ويتعرايش اإلنسران فيره يعريش

 فاعل ب ور  الف د قام إذا إال واالزدهار التطور  للمجتم، ال يمكن كال  اتجاهاته ويل د هويته وتتكون  لإلنسان

 نأ عليره يتلرتم فرالف د لراا وثقافتهرا  األمر  تر ا  يلمرل الراي املكران هرو واملجتمر، االيجابي  واملشارك  تطوره ف 

 علرى التأكير  كرل وتؤكر  ال راسر  تلر  و   مجتمعر األسرباب لهراه ومسرتقبله وت اثره تاريخره فر  مجتمعره يشرار 

 نلرو املجتمر، يتجره حتر  الربع  بعضرها واملؤسسرات الجماعرات برين واملجتمر،  الجامعر  برين االيجرابي التفاعرل

  لريس املجتمر، نأ األول  فاألسراس املجتمر، عليهرا يقروم أساسيات هنال  كانت لاا  .والتطور  التق م
 
  كيانرا

 
 مجر دا

 واألمير  ظرالم التخلر  فر  املجتمر، غر ق  ذاإو  الر ائم والتطور  بالح ك  يتميز عضوي  كيان هو بل بال كود يتص 

 التري العاملر  البشر ي  القروة إعر اد فر  أدوارهرا أهرم مرن وتصربح املجتمر، فر  الجامعر  مسرؤولي  تتضراع  هنرا

 القروة وإعر اد املجتمر، ملتطلبرات لتسرتجي  الجامعر  تتلر   نأ تتطلر  فال يناميكير  املجتمر، إليهرا يلتراج

 سرلوكي نفسر ي تفاعرل مجر د لريس والجماعرات اإلفر اد برين االجتمراع  التفاعرل الثراني واألسراس . لره البشر ي 

 نأ الثالرث واألسراس . املتباينر  واالهتمامرات املشرررك  املصرال  عوامرل يتضرمن حيروي  تفاعرل أيضا بل فلس  

 والتفاهم التعاون  ط يق عن واالزدهار الكفاي  من ق ر اكبر لتلقيق والجماعات ف اداأل  جه  على يقوم املجتم،

 تقراعس علرى عرالوة والتعبيرر الفكر  ح ير  مجرال فر  الكثيرر ينقصرها املجتمعرات نأ ويالحر  املشررر  واالرتبراط

 املؤسسرات برين والررراب  التعراون  درجر  مر   إلرى باإلضراف  التنمير  مرن قر ر أكبرر لتلقيرق والحكومرات فر اداأل 

 لنرا تبرين امللاور  هاه كل وخامات  وبش ي  طبيعي  بثروات يتمت، واملجتم، املجتم،  لخ م  واألهلي  الحكومي 
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 كبيرر دور  لهرا الجامعر  نأ ير ر  نأ للمجتمر، والبر  املجتمر، فر  الجامعر  عراتق علرى تقر، التري الكبرر   املسرؤولي 

 . وازدهار كفاي  أكثر ليكون  مجتمعه معاون  على يل   مواطن إلع اد والفاعلي  األهمي  من جان  وعلى

 : الثاني السؤا 

 وبةين بينهةا العالقةة تةدعيم فةي تسةهم نأ املتعةدد  وظاففهةا خةال  مةن لهةا يمكةن وكيةف الجامعةة وظةافف مةا

 ؟ املجتمع

 على املجتم، خ م  ه  ثالث  أضيفت ثم للجامع  ال ئيسيتان الوظيفتان هما العلمي والبلث الت ريس كان      

 أصربلت وبالترال  براملجتم، قوير  صرل  لهرا يكرون  نأ البر  عالير  تعليمير  مؤسسر  بوصرفها الجامعر  نأ اعتبرار

 :ه  التعليم مجال ف  املختصين من اجتماعي  موافق  نالت التي الجامع  تمارسها التي الوظائ 

 : التدريس -1

 املؤهلر  البشر ي  القرو   تنمير  فر  الجامعر  تؤديهرا التري واملهمر  ال ئيسري  الوظرائ  إحر   العملير  هراه تعر       

 زاوير  مرن الجامعر  إلرى ينظر  نأ يمكرن العالقر   وتوثيرق وتطروي ه براملجتم، النهرو  فر  منهرا لالسرتفادة وامل ربر 

 علرى تأخرا نأ الجامعر  مسراوليات مرن أصربلت لرال  إنتاجير  مؤسسر  أنهرا على امل رب  البش ي  للقو   إنتاجها

 مجراالت فر  الح يثر  االتجاهرات نشر  يسرتطي، خاللره مرن التر ري  الن اإلعر اد بعر  التر ري  مسراولي  عاتقهرا

 25) ص 1987 ،يمرس  محمد منير(  .                                                            املختلف   التخصصات

 : العلمي البحث -2

  الجامعات ف  بالبلو  القيام يعتبر      
 
  سببا

 
  رئيسيا

 
 البلرو  هراه تكرون  وحت  التعليمي املستو   رف، ف  ومهما

 تعميرق فر  التعزيرز جانر  وهراا ومتطلباتره املجتمر، تواجره التري املختلفر  املشركالت علرى ت كرز أن يجر  ناجحر 

  .املجتمر، فر  وتوثيقهرا الصرل 
 
 وذلر  املجتمر، فر  الخرا  القطرا  هيارات تمولهرا التري العلمير  البلرو  قلر  أيضرا

 علرى البلرو  وت كرز املجتمر، إلرى تنزل  نأ للجامع  والب  املجتم، وهياات الجامع  بين وطي ة عالق  وجود لع م

  العلمري البلرث نأ اعتبرار علرى وامللحر   العاجلر  املشركالت
 
  ركنرا

 
  أساسريا

 
 براملعن  الجامعر  أركران مرن ورئيسريا

 االقتصرادي  املشركالت علرى التعر ف فر  هرام دور  للجامعر  يصربح بهراا العلمري البلرث أهملرت اإذ الحقيقري

 مشركالتها علرى للتغلر  الحلرول  برل واملشرورة الر أي الجامعرات هراه فر  نجر  بليرث املجتمر، فر  واالجتماعير 

 للمجتم، ثقاف  إشعا  م كز الجامع  تعتبر .املجتم، ف  تق م واإلبطاء التق م ع م ف  سببا كانت التي وقضاياها

 كما املجتم، على الجامع  تنفتح نأ ينبغ  يعالجها  نأ خالله من أيضا ويلاول  مشكالته على خالله من يتع ف

 ملشركالتهم العلمير  واملعالجر  والثقافر  العلرم رحابهرا مرن ليجر وا طالبهرا غيرر مرن ألبنائهرا أبوابهرا تفرتح نأ ينبغر 

 10)ص 1989 ،كرسون  بانديسياه)        . االجتماعي  التنمي  تنشي  ف  تسهم بال  االجتماعي 

 وخ مر  العلمري والبلرث التر ريس هر  رئيسري  وظرائ  ثرال  يترؤد الجامعر  نأ الباحرث ير    سربق ممرا      

 علرى اقتصر ت إذا الجامعر  الن جامعر  كرل وفلسرف  ظر وف حسر  يختلر  الوظرائ  بهراه واالهتمرام املجتمر،

 أي فر  جامعر  إنشاء الن فيه أنشئت الاي املجتم، ف  لها أث  وال وملصورة قاص ة تكون  فق  الت ريس وظيف 

  كان لو وحت  املجتم، ف  تغير إح ا  إلى الجامع  هاه تسيى نأ منها يتوق، مجتم،
 
 الوظائ  إن والواق، طفيفا

 البلرث ترزود املجتمر، وخ مر  العلمري البلرث إلرى يقرود فالتر ريس بعضرا بعضها وتخ م تت اخل للجامع  الثال 

 إذ .وتكامرل وابر أ دومرا الجامعر  وظرائ  تتواصرل وهكراا حلهرا الرالزم املستعصري  باملشركالت العلمري
 
 كير  ا

 املجتم،؟ وبين بينها العالق  توثيق ف  تسهم نأ الوظائ  هاه خالل من للجامع 

 مرن جرو تروفير فر  تسرهم فإنهرا املؤسسرات هراه إحر   تعر  الجامعر و  متعر دة مؤسسرات للرربير  كران إذا      

 ثقاف  يوف  بما واالجتماعي  الفك ي  االتجاهات تطوي  على وتعمل املوظفين من ع د اكبر بين وإشاعتها املع ف 
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 تخر يج فر  أهر افها تلقرق حتر  جاهر ة تسريى نأ البر  الجامعر  فوظرائ  للعمرل  مشررركا فك يرا ومنججرا مشرررك 

 بنراء سرته فت حيرث الجامعر  فوظرائ  املجتمر، فر  معرين عمرل ممارسر  علرى واملؤهلر  امل ربر  البشر ي  الطاقرات

 ومقومرات مجتمعره الفر د وأهر اف ذاتير  اعتبارهرا فر  تضر، نأ يجر و  متكاملر  تنمير  وتنمير  ق راتره اإلنسران

 تلقيرق إلرى دائمرا تسريى الجامعر  إن كمرا ومرؤث ات اتجاهرات مرن العصر  يتضرمنه مرا كرل تشرمل التري مسرتقبله

 :التالي  الوظائ 

  ليكونروا وإعر ادهم فر اداأل  تر ري   -أ
 
 لكافر  والتر ري  والتجرارة والصرناع  كالزراعر  املختلفر  للقطاعرات روادا

 .الحياة ونؤ ش

 يمتلكرون  الراين العلمراء إن وذلر  الجامعر  فر  املختلفر  القطاعرات فر  الت ريسري  الهيار  أعضراء مرن اإلفرادة  -ب

 .القطاعات هاه ل   واألخصائيين املستشارين من مجموع  يشكلون  وق رات مواه 

 ط يرق عرن الجامعر  إليهرا تتوصرل التري لألبلرا  نتيجر  املسرتويات مختلر  علرى واملع فر  التعلريم تطروي   -ج

 نرو  وإيجراد املجتمر، وبرين بينهرا العالقر  تر عيم فر  أساسري  بصرورة ترنعكس الجامعر  وظيفر  إن .العلمري البلرث

 مروارد إلرى تلتراج كلهرا املختلفر  املروارد واسرتقالل املجتمر، علرى الجامعر  وانفترا  الخبررات وتبرادل الشر اك  مرن

 مرن بره ما تقوم خالل من باملجتم، عالقتها توثيق ف  الجامع  نطاق اتسا  من يزي  ذل  ومثقف   مؤهل  بش ي 

 مواجهر  علرى قرادرة يجعلهرا ممرا املجرال هراا فر  أخر    وإسرهامات وت ريبي  دراسي  وحلقات وب امج علمي  بلو 

 .املجتم، قضايا

 : الثالث السؤا 

 ؟ الثالثة لأللفية املعرفة مجتمع خلق على تعم  وكيف االلكترونية بالثقافة الجامعة ما عالقة

علرى الراي العرالم يشه ها حضاري  حقب  إطار ف  النا الجامع  إن املعلومات عص  نعايش نلن        مرن شرأن ي 

 التقر م إن والتكنولوجير   العلمير  املع فر  مجرال فر  تتمثرل عالير  متغيررات نواجره ونلرن خاصر  املع فر  ثر وة

 لهرا يسرتجي  نأ مرن البر  ج ير ة متغيررات ف ضرت املع فر  فر و  جمير، فر  ذلر  علرى املررتبر  وأثراره العلمري

 إذ املجتم، 
 
 ف  الكامن  الق رات إثارة على تعمل نأ للجامع  فالب  . بها تقوم خطيرة مساوليات أمامها الجامع  ا

 مرن التكنولوجيرا دور  يظهر  وهنرا ج ير  نرو  مرن ت بويرا نظامرا يتطلر  وهراا واالبتكرار التفكيرر ناحي  من اإلنسان

 ووضرعها واقعهرا خرالل مرن الع بير  البلر ان فر  الجامعرات إن وخصوصرا املسرتقبل استشر اق فر  مختلفر  أجهرزة

 املنراه  مسرتو   يوتر ن املخصصر  املروارد قلر  هر  الثراني الع بير  اإلنسراني  التنمير  تق ير  إليهرا أشار كما ال اهن

 وجرود وعر م التر ريس أداء وكفراءة مسرتويات يتر ن إلرى وإضراف  املتبعر  التعلريم أسرالي  وقر م تلر يهها وعر م

 الجامعات حال هو هاا كان فإذا    20) ص 2003 الثاني العربية اإلنسانية التنمية )تقرير .تشجعهم حوافز

 النهرو  علرى الجامعر  تعمرل نأ الضر وري  مرن لراا  .العصر  تلر يات مر، التعامرل فكير  الع بير  الربالد فر 

 عن إال ذل  يتم وال  بينها الفجوة تقليل على والعمل املتع دة بوسائطها لكرروني اال الثقاف  مجال ف  بمجتمعها

  باملجتم، للنهو  اسرراتيجي  يتبن ط يق
 
 الراي للمجتمر، الفعلر  الواقر، علرى مبنير  عمرل وخط  ل راسات وفقا

 خلرق إلرى ال امير  الجهرود واحتضران ال ولر  مرن واالستشراري  الفنري الر عم مر، جلهراأ ومرن الجامعر  فيره أنشرئت

 إلرى تتجره نأو  والتكنولوجيرا لالتصراالت التلتير  البنير  تلسرين خرالل مرن الثالثر  األلفير  فر  املع فر  مجتمر،

 التقنيرات هراه اسرتيعاب علرى القرادرة البشر ي  املروارد وتر ري  تأهيرل خرالل مرن وتوظيفهرا التقنيرات امرتال 

 العلمري البلرث وتلفيرز والهن سري  العلمير  التخصصرات وتشرجي، نراج  تعليمري نظرام خرالل مرن وتوظيفهرا

 اإللكررونري والنشر  حاسروبالو  صرناعي  وأقمرار انررنرت مرن الثقافير  الوسرائ  واسرتخ ام وتشرجيعه ودعمره

 والبراحثين الطرالب وتر ري  الجامعر  فر  وتعميمهرا االلكررونري والبرير  االلكررونري والكتراب لكررونير اال واملكتبر 
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 الجامعر  برين أجر   بصرورة العالقر  وتوثيرق واملع فر  العلرم لصرال  اسرتثمارها كيفير  علرى املجتمر، فر ادأو 

 التطرورات باسرتيعاب القيرام مواصرل  رسرالتها فر  نوعير   نقل تلقيق إلى تطمح وهى الجامع  تتولى نأ واملجتم، 

 .واالتصالي  التكنولوجي 

 :الرابع السؤا 

 ؟ واملجتمع الجامعة بين العالقة تدعيم مبررات ما

 ع ة وتوج  واملجتم، الجامع  بين العالق  وت عيم اعتماد إلى ال ول  من الع ي  دعت مبررات ع ة هنال       

 . وسياسي  اقتصادي  ثقافي  اجتماعي  جغ افي  مبررات

 :الجغرافية املبررات - أ

 قروانين عليره نصرت كمرا الجغ افير  البيار  ت اعر  نأ للجامعر  البر   نرملعيا الجغ افير  بيئتره مجتمر، لكرل      

  معزولر  املنراطق هراه تكرون  ال  حتر  املجتمر، تنمير  دعامر  مرن الجامعر  ووجرود التأسريس
 
 علرى وتسراع  جغ افيرا

 . واستق ارهم للسكان املنطق  اجتااب إلى باإلضاف  واملواصالت الط ق  وجود من التلتي  البنيات قيام

 : االقتصادية املبررات - ب

 وترأهيلهم املجتم، ف  الجامي  التعليم مستو   ف  للش ائح التعليم توفير إلى يسيى املجتم، ف  الجامع  قيام      

 مجرال فر  امل ربر  القرو   بتروفير واإلنتراج التعلريم برين الجمر، خرالل مرن ذلر  االقتصرادي وضرعها لتلسرين مهنيرا

 .للمجتم، الحقيقي  الحاجات على مبني  وت ريسي  تعليمي  ب امج تق يم م، االقتصادي  التنمي 

 :السياسية املبررات  -ج

 وذل  والص اعات االضط ابات ح ة من وتقلل السياس ي االستق ار على األحيان أغل  ف  الجامع  تساع       

 بنش  وذل  املللي  الح وب من الح  إلى فاعل  بصورة الجامع  تسيى كما واملؤتم ات التعاون  حلقات بتكوين

 السركاني  الججر ات تقليرل علرى أيضرا وتعمرل براملجتم، الضرارة والتقالير  العرادات علرى والقضراء السرالم ثقافر 

 السياسر ي الروع  تنمير  خرالل مرن املجتمر، تجراه رسرالتها أداء فر  االسرتم ار إلرى وتسريى السياسي  للظ وف نتيج 

 .وواجباتهم بلقوقهم وتع يفهم للمواطنين

 :والثقافية االجتماعية املبررات -د

 الرتالحم ط يرق عن والثقافي  االجتماعي  التغيرات بمواجه  وتقوم االجتماع  التغيير قائ ة الجامع  تعتبر      

 الثقافير  الهوير  وتعزيرز الحضراري  األمير  ملرو بر امج فر  كبيرر إسرهام وللجامعرات   فر ادهأو  براملجتم، والتواصرل

 .الثقافي  االجتماعي  التنمي  ف  واإلسهام والقومي الوطني الصعي  على املوح ة

 وإشربا  األهمير  بعر م شرعورهم بعر  الكبرار املتعلمرين برين الثقر  تر عيم العالقر  توثيرق مبرررات مرن أيضرا      

 االنجراز علرى بقر راتهم فر اداأل  مشراع  بتنمير  واإلنتراج للرتعلم ال افعير  بزيرادة التنمير  فر  وانخر اطهم حاجراتهم

 . املجتم، نمو ف  واإلسهام واإلب ا 

 :الخامس السؤا 

 ؟ واملجتمع الجامعة بين العالقة توثيق في تساعد نأ يمكن التي املجاالت ما

 تلقيرق فر  املجراالت أهرم مرن هر  واملجتمر، الجامعر  برين العالقر  توثيرق مرن تعزز  التي املجاالت عن الح يث      

 تنمير  وإحر ا  الشرامل النمرو إلح ا  السليم الط يق على الحقيقي  الب اي  وهى املختلف  املجاالت ف  النجا 

 املناسرب  املادير  املروارد مرن الكثيرر يتطلر  وارتيادهرا العلمير  املجراالت اقتلرام حيرث املجتمعرات تتمناهرا علمير 

 .املجاالت هاه ومن امل رب  البش ي 
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 :والعوملة الجامعة أوال

 لألنشرط  والتبرادل والتفاعرل للتعامرل إطرار هر  العوملر  نأ هنرا يهمنرا والراي للعوملر  مختلفر  مفراهيم هنالر       

 لل ولر  املع وفر  الجغ افير  الحر ود ةمتجراوز  والتقنير  والثقافير  واالقتصرادي  السياسري  أبعادهرا اخرتالف عرن

 لراا املجتمر، فر  السر ي، التقر م مرامأ مسرتع ة تكرون  نأو  املع فر  مجتمر، خلرق فر  الجامعر  مسراهم  هنرا وتظهر 

 .واملع في  العلمي  الثورة بأهمي  وإقناعهم ف اداشررا  األ  من الب 

 :للجامعة العامة املوجهات ثانيا

 وذلر  حاجتره يتكفر للمجتمر، املختلفر  املعرارف فر  الالزم  الكفاءات تخ يج على الجامع  ق رات تظه  هنا      

 الن املجتمر، فر  أمراكنهم ليأخراوا واملرؤهالت والطاقرات القر رات وفرق البشر ي  الطاقرات تصرني  خرالل مرن

 واإلب اعير  القيادير  الصرفات فريهم تتروف  نأ ألبر  وتقر مها الربالد تنمير  مينأبتر وثيقر  صرل  ذات الكفراءة

 العلمري البلرث برين جراد ربر  تر ب  نأ للجامعر  البر  أيضرا املهنر  وأخالقيرات الضرمير والتخطيطير  ويقظر 

 35) ص ،2005 ،يالح عبد حمدأ ي رمز ( .                                                          الواقعي  واملشكالت

 :املجتمع ومشكالت الجامعة بين الربط ثالثا

 برالط ق  يرتم األمر  وهراا املع فر  مجتمر، يقتضريه أمر  املجتمر، فر  الواقعير  واملشركالت الجامعر  برين الر ب       

 :اآلتي 

 الشعبي  املؤسسات ف  الواقعي  املشكالت دراس  العلمي  األقسام مجالس ف  التخطي  عبر الجامع  تعتم  -أ

 هراه وإلرزام األخر    املجتمر، مؤسسرات وبرين بينهرا الر ب  ط يرق عرن وذلر  وخ مير  صرناعي  األخر    والقطاعرات

 األمر  هراا يرتم وحتر  أدائهرا جرودة ألغر ا  العلمري بلههرا بم اكرز الجامعر  علرى مشركالتها تعر   نأ املؤسسرات

 .األم  هاا وتنفيا متابع  عاتقه على ويكون  املجتم، مؤسسات ف  األداء جودة لضمان مكت  إنشاء يمكن

 -:الجامع  طلب  تفعيل خالل من واملجتم، الجامع  بين العالق  تفعيل خاللها من يمكن التي املظاه  -ب

 .التنمي  ف  ب امج إلى الجامع  استناد -1

 .ومشكالته وقضاياه االجتماع  الواق، على الرركيز - 2

 .املجتم، وبين بينها الصل  وتوثيق وتطلعاته املجتم، لقضايا الجامع  اتجاه - 3

 .البلو  كز ابم الجامع  ارتباط 4 -

 فر  التنمير  عملير  ف  الكفاي  فيه بما يسهموا لم وفنيين اختصاصين تخ ج لوج ناها جامعاتنا إلى نظ نا لو      

 .واملجتم، الجامع  بين العالق  تفعيل خاللها من يمكن التي باملظاه  االهتمام من الب  لاا املختلف  جوانبها

 
ا
 حاجاتنرا لتلبير  بر امج تخطري  بمعنر  الجامعر  بر امج وبرين للمجتمر، الفعلير  الحاجرات برين الفجروة سر  : أوال

  .البرامج هاه اقتباس مج د وليس الخاص 

 
ا
 .االختصا  جان  من والتطبيقي  العلمي  املهارات تطوي  على الرركيز  :ثانيا

 
ا
 .بالتطبيق وذل  الجامي  التعليم ف  النوعي  النقل  إلى التوجه  :ثالثا

 
ا
 عملير  دفر، فر  تسرهم التري واالقتصرادي  االجتماعير  للمشركالت العلمير  الحلرول  تقر م نأ للجامعر  البر   :رابعةا

 .التكنولوج  العلمي املستو   ط يق عن التنمي 

 
ا
 مرن العصر  مسرتج ات إنشراء فر  الجامعر  اتضر ور  مرن ضر ورة االجتمراع  وتل ياتره الواقر، تشركيل  :خامسةا

 .ب امجها ضمن املجتم، مشكالت تبن  خالل

 
ا
 .العلمي  ال سائل وخاص  املختلف  نواحيه من املجتم، مشاكل على العلمي  البلو  ف  الرركيز  :سادسا
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ا
 مشراري، لتنفيا مشررك  تعاوني  ب امج لوض، البلو  وم اكز الجامع  بين تنسيق هنال  يكون  نأ الب   :سابعا

 .بلثي 

 وتقر يم املختبررات اسرتعمال تلتراج التري املجتمر، قضرايا لحرل األسراتاة وتشرج، أبوابهرا الجامعر  تفرتح أن      

 حلول  لتوفير زراعي  و صناعي  املختلف  التنموي  القطاعات إلى الجامع  وتتجه البلثي  للمؤسسات تسهيالت

 ق رة ف  كامل  ثق  تثق نأ التنموي  القطاعات على ويج  واقعي  وبتكلف  معقول  زمني  م ة ف  ملشاكلها جاري 

 واملجتمر، الجامعر  برين العالقر  تفعيرل مظراه  مرن أيضرا . البلرث علرى يلفرز حر  لخلرق ملسراع تها الجامعر 

 علرى تسراع  التي ال راسي  والحلقات واملؤتم ات الن وات ف  املشارك  على واملت ربين والباحثين العلماء تشجي،

 يتبنر واملجتمر، الجامعر  برين العالقر  تفعيرل مظراه  مرن .والر ول  اإلقليمري الصرعي  علرى املسرت ام  التنمير 

 .التنمي  ف  دورها وإب از االلكرروني  الثقاف  الجامع 

 دراسرته مرن لره أجر   التراري  يصرن، وان وطنره بهرا يخر م صرناع  الفر د يرتعلم نأ فر  الثقافر  هراه تسرهم      

 ووضر، الحقيقير  التنموير  املشراكل كافر  فر  تبلرث ةمفكر   عقرول  إنتراج إلرى وطالبهرا بأسراتاتها الجامعر  وتسريى

 مجتمر، فر ادأو , براحثين و وطلبر  أسراتاة عمرل ف يرق خرالل مرن وذلر  الالزمر  اإلمكانرات وتروفير املالير  الحروافز

 .واملجتم، الجامع  إطار ضمن

 : بالعوملة الجامعة عالقة

 الحواجز وتلقيق والشعوب األمم بين املثم  التعاون  يتعن التي للعومل  االيجابي باملفهوم نأخا نأ لنا يمكن      

 عالقر  تكمرن املنطلرق هراا ومرن والجماعرات والهيارات فر اداأل  برين املباشر  الحر  االتصرال تعيرق التري والعوائرق

 فيره أنشرئت الراي املجتمر، مر، ماش  تت ومبادئ ومفاهيم قيم غ س إلى يه ف كالهما نأ حيث بالعومل  الجامع 

 املفاهيم هاه تنزل  وحت  الغ بي  الحضارة تخ م التي املفاهيم بع  توصيل إلى ته ف العومل  وأيضا اجله ومن

 . الجامع  رأسها وعلى التعليمي  املؤسسات ط يق عن تنزل  نأ يج  الواق، أر  إلى

  الجامع  يتؤد له - 
 
  دورا

 
 ؟ باملجتم، عالقتها توثيق ف  حقيقيا

 ؟ واملجتم، الجامع  بين قوي  تفاعلي  عالق  بناء ف  الحال  الواق، ما -

 ذلر  ويظهر  مجتمعهرا مر، قوير  تفاعلير  عالقر  بنراء عرن عراجزة عامر  بصرف  ال ترزال الجامعر  نأ املالحر       

 
 
  املختلفر  املجراالت فر  براملجتم، عالقتهرا توثيرق فر  الجامعر  إسرهام ضرع  خرالل مرن جليرا

 
  سياسريا

 
 واقتصراديا

 
 
  واجتماعيا

 
 أخر    جهر مرن  الجامعر  فر  التطروي  لجهرود املجتمر، دعرم قل  األخ    الجه  ومن جه  من هاا وبيئيا

األخر    املجتمعير  واملؤسسرات الجامعر  برين والشر اك  الوثيرق التعراون  فاعلير  درجر  انخفرا  إلرى باإلضراف 

  املق م  املشاري، ف  منها املطلوب  التطوي ي  املهمات أداء ف  ق رتها وضع 
 
 الهادف  املبادرات غياب يالح  أيضا

 نأ البر  واملجتمر، الجامعر  برين التشراركي  العالقر  قيرام لراا املجتمير  التطروي  إحر ا  فر  الجامعر  دور  لتفعيرل

 الب  املجتم، من جزء فهي ف اغ ف  ال تعمل اجتماعي  مؤسس  الجامع  الن والتعاون  التنسيق على قائم  تكون 

 التنمي   ف  ش كاء باعتبارهم نشاط وأوجه ح ا أ من فيه ي يج   مما والتأث  .فيه والتأثير معه التفاعل من لها

  أصربح الراي املجتمر، غيراب فر  املسراولي  تلمرلب الجامعر  تنفر د نأ ممكنرا يعر  فلرم
 
 مؤسسراته عرن معرزوال

 قائمر  فعلير  شر اك  هر  واالتصراالت املع فر  عصر  العوملر  عصر  العصر  هراا فر  املطلوبر  فالعالقر  التعليمير 

  ومساوليات ومهمات ألدوار متبادل تفهم على
 
 التطروي  إحر ا  إلى النهاي  ف  والهادف  واملجتم، الجامع  من كال

 .واملجتمي  الرربوي 

 :الفعا  التواص  إلى يتؤد التي االستراتيجيات

 . واملناقش  والتفكير بالحضور  املجتم، أف اد بمشارك  تعق  التي املستم ة املجالس - 1



 
 

 164 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

 

 2016العدد االول  الرؤى المستقبلية لتمكين العالقة بين الجامعة والمجتمع

املجرالس  تفعيرل علرى والعمرل األخر  مرن كرل ودور  واملجتمر، الجامعر  برين املتبادلر  الثقر  مرن لحالر  تأسريس - 2

 الن املتميرزين والطرالب العلمراء بتكر يم برأف اده املجتمر، واقتنرا  واملجتمر، الجامعر  برين مشرررك  مشراري، إيجرادو 

 أفر اد لر   املترواف ة الخبررات مرن واإلفرادة املللير  البيار  واسرتقالل والعطراء البرال مرن للمزير  دافر، يشركل ذل 

 . املجتم،

 :السادس السؤا 

 ؟ املجتمع وبين بينها التزاوج لتحقيق الجامعة تستخدمها التي والوساف  الطرق  ما

 التري االجتماعير  املؤسسر  هر  فالجامعر  املجتمر، مر، صرلتها فر  للجامعر  وال يادي القيادي ال ور  على تأكي ا      

 رو  مر، يرتالءم بما القيادي  الطالئ، تكوين وفى واملع ف  الفك  مجاالت ف  متميزة رسال  أداء خاللها من يتلقق

 :منها املجتم، وبين بينها الرزاوج لتلقيق الجامع  تستخ مها ووسائل ط ق  ع ة هنال  الحضارة 

 ب امجهرا خرالل مرن لتلقيقهرا وتسريى للمجتمر، األساسري  املتطلبرات مر، ترتالءم نأ البر  الجامعر  أهر اف -أ 

 والبلثير  العلمير  لكفايتهرا امللر دة األهر اف وم اجعر  األساسري  رسرالتها وتأكي  فلسفتها لتطوي  تبعا املختلف 

 .منه الس ي، التغيير وح ك  واحتياجاته املجتم، ف  العام  األوضا  م اجع  ضوء ف  واإلداري 

 العرالم علرى االنفترا  علرى تلر   نأ نفسره الوقرت وفى ال ول  ف  العلمي  واملؤسسات الجامع  بين التواصل -ب

 . والتقني  والتطور  باملواكب  تتسم حت  العلمي البلث م اكز م، املنظم واالتصال

 وت ريبها املللي  القيادة على ت كز ب ورها التي والبش ي  املادي  املتوف ة املللي  اإلمكانات على الجامع  ت كيز -ج

 . املجتم، وبين بينها الثق  على القائم  الصل  تعميق ف  واملساهم  االيجابي  املشارك  على وحهها

 والتفاعل والخ مي  اإلنتاجي  املختلف  وهيااته مؤسساته من املزي  م، والتعامل املجتم، أف اد على االنفتا  -د

 العرام الر أي قيرادة فر  واإلسرهام علمير  حلرول  تقر يم على والعمل مشكالته توق، إلى والسبق وأه افه قضاياه م،

 .وتنوي ه

 : السابع السؤا 

 ؟ واملجتمع الجامعة بين التكام  تعوق  التي املشكالت ما

 .املجتم، خ يط  ف  الجامع  لوجود األول  الضمان ه  الجامع  عن املجتم، وإحجام واملع ف  الوع  ع م : أوال

 وتوجهاتره خصوصرياته مجتمر، فلكرل واملجتمر، الجامعر  برين التكامرل لتلقيرق واحر ة صرف  وجرود عر م  :ثانيةا

 . التكامل هاا إلح ا  املناس  النموذج يوتبن اختيار ف  تؤث  القيمي  وأط ه االجتماعي  وظ وفه التنموي 

 يجعرل ممرا الجامعر  فر  اإلدارير  والقيرادات املجتمر، فر  السياسري  القيرادة برين اتصرال قنروات وجرود عر م  :ثالثةا

 .ع ي ة مجتمعات ف  لحلول  تلتاج املشكالت من كثير

 
ا
 .املجتم، وبين بينها العالق  توثيق من يل  الاي األم  للجامعات املادي  اإلمكانيات ش   :رابعا

 يمر  أسراس أنهرا علرى الجامعر  إلرى ينظر ون حيرث املجتمر، أفر اد وخاصر  النراس مرن كثيرر نظر ة ضريق  :خامسةا

 جهر ه يكر س الطالر  يجعرل ممرا عمرل علرى للحصرول  تؤهلره جامعير  شرهادة علرى للحصرول  الطالر  خاللره

 .العلمي والتفكير للبلث اهتمام وال يعط  املع ف  لتلصيل

 وتكون  املجتم، ف  ما يل   بكل جاهل  يجعلها ومتطلباته واملجتم، الجامعي  الحياة بين فجوة وجود  :سادسا

 .مشاكله وحل باملجتم، صلتها توثيق ف  الجامع  فشل النتيج 

 األثر  عظيمر  تكرون  فقر  الجامعر  علرى تأثيرهرا ومر   أهميتهرا فر  تختلر  السرابق  املشركالت نأ الباحرث وير   

 بع  إن ثم ملموس غير تأثيرها فيكون  األث  قليل  تكون  وق  املجتم، وبين بينها الصل  وتوثيق تقوي  من فنج 
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 الحلول  إيجاد ف  وأخلصنا املشكالت هاه حل حاولنا إذاو  لها والواقعي  املناسب  الحلول  تلمس يمكن املشكالت

  والرزاوج. التكامل ف  الجامع  رسال  تسمو وهنا

 :الثامن السؤا 

 ؟ واملجتمع الجامعة بين العالقة لتمكين املستقبلية الرؤى ما

 الفكر ي  اإلشرعا  ميرادين أهرم وتصربح تظرل نأو  املتغيرر العرالم هراا فر  فعالير  ذات الجامعر  تكرون  حتر       

 وهراا وعلمري موضروع  بشركل مسرتقبلي  رؤ  إيجراد مرن البر  براملجتم، صرلتها توثيرق وهرى وظيفر  أعظرم وتلقرق

 : ش وط ع ة يتطل 

 .حولنا من العاملي  املتغيرات بكاف  الوع  - 1

 .االقتصادي  الح ك  جوه  ألنه العالمي السوق  باتجاه الوع  - 2

 علرى لراا صرحي  ورعاير  ميراه ومشركالت بيار  مشركالت مرن املختلفر  العرالم وقضرايا االتصراالت بثرورة الروع  - 3

 بمهمتهرا وتفري وراغر  قرادر لكرل أبوابهرا وتفرتح براملجتم، صرلتها مرن وتزير  الهامر  ال سرال  هراه تير  نأ الجامعر 

 :اآلتي  للمشاري، مستقبال يتبن نأ الجامع  على ويج 

 :التال  النلو على املجتم، وبين بينها التكامل على والوقوف واالستم ار البقاء تضمن حت 

 التعلريم فر  والثقر  املناسب  املواق، ف  املناسب  اإلمكانات توف  نأ للجامع  الب  العلمي  املشاري، مجال ف   :أوال

 . الجامي 

 .اإلنتاجي  الكفاي  ورف، التنمي  مجال ف  : ثانيا

 نمر باالسرتفادة االجتمراع  التغيرر إلحر ا  قرومي ب نرامج الجامعر  اعتمراد االجتماعير  التنمير  مجرال فر   :ثالثةا

 املجتمر، فر  كفاءتهرا يوتر ن العلمي  باملشاكل واالهتمام خبرتهم مجال ف  املعاشات أرباب مثل البش ي  اإلمكانات

 بتقر يم للمجتمر، الجامعر  مسران ة مصر اقي  فر  هراا ويظهر  والخيرري  الطروع  العمرل تشرجي، علرى تعمرل كمرا

 .املناس  الوقت ف  جامعي  خ مات

 
ا
 الروع  يزير  ممرا املختلفر  للقطاعرات متخصصر  مرؤتم ات عقر  علرى الجامعر  تعتمر  االقتصراد مجرال فر   :رابعةا

 اكبرر درجر  يتريح ممرا واملسراواة الع الر  ي تلر   فر  بالجامعر  براألمن والشرعور  الجامعر  أسراتاة فر  للثقر  الجرامي 

  املجتم، لحاجات لالستجاب 
 
 باالهتمام للجامع  السلوكي  املسان ة يظه  مما مساول  الجامع  تكون  ما وغالبا

 . به واالهتمام املجتم، حاجات وقياس العطاء ف  وال غب  باملجتم،

 :التوصيات

 :منها التوصيات بعض رفع يمكن الدراسة استبتاجات ضوء في

 واملساهم  باألنشط  الفعاليات مختل  ف  املشارك  خالل من واملجتم، الجامع  بين العالق  وتوثيق تفعيل - 1

 .والن وات ال ورات وعق  واالحتفاالت املجتم، أمام الجامع  وفتح فعال  مساهم  املناسبات مختل  ف 

 اسرتيعاب ط يرق عرن ذلر  ويتلقرق املجتمر، علرى االيجرابي الترأثير مجرال فر  برارز  بر ور  تقروم نأ الجامعر  علرى - 2

 .املجتم، حاجات

  إنتاج. كم كز ورشها وتستغل املختلف  باملؤسسات وت تب  إنتاج م كز تكون  نأ الجامع  على - 3

 هيار  أعضراء برين واالجتماعي  الثقافي  العالقات توطي  ط يق عن املجتم، بأف اد عالقتها الجامع  توثق نأ - 4

  أكثر اتصال قنوات خالل من واملجتم، الت ريس
 
  عمقا

 
 .وشمولي  واتساعا

 .ومشكالته املجتم، بقضايا الجامعي  ال سائل أط وحات ل ب  بالسي  جاه ة الجامع  تقوم نأ - 5
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ّقريم التري األساسري  االعتبرارات مرن املجتمر، وبرين بينهرا الصرل  توثيرق نأ اعتبارهرا فر  الجامعر  تضر، نأ - 6
 
 ت

 .الجامع  داخل منها املطلوب  باألعمال قيامها خالل من فق  مهايتقي يتم وليس أساسها على الجامع 

  باعتبارهرا الجامعر  إلرى يتجه نأ وفااته وش ائله بأف اده املجتم، على - 7
 
 بينره الصرل  توثيرق مصرادر مرن مصر را

 . املجتم، ف  بأهميتها ويلسسها وبينها

 ممرا املجتمر، أفر اد لجمير، فائر ة ذات ألنهرا تقر مها التري املشر وعات فر  الجامعر  مر، يتجراوب نأ املجتمر، علرى - 8

 .أكثر الصل  توثيق إلى ييؤد

 ثقر  املجتمر، ينرال نأو  للجامعر  واملسراع ات التبرعرات وتقر يم املجتمر، أفر اد عنر  وإيقاظره الروع  نشر  - 9

 .الجامع 

 مادير  قاعر ة لوضر، جمراع  بشركل والعمرل واملجتمر، الجامعر  برين العالق  لتخطي  اسرراتيجي  تض، نأ -  10

 عرن وذلر  املجتمر، تجراه صرلتها بتوثيق الجامع  قيام متطلبات أساس من كجزء الالزم ال عم لتلقيق ما زم أل 

 .والرراب  االتصال وتعيق املجتم، تهم التي األمور  ف  معها والتنسيق التشاور  ط يق

 علرى القر رة لهرا الجامعر  نأل  الجامعر  وبرين بينهرا وصرل حلقر  تمثرل نأ املجتمر، فر  املوجرودة القيرادات علرى -  11

 . املجتم، تفكير ف  والتأثير التوعي  ط يق عن به صلتها وتوثيق املجتم، تق م

 واملراجع املصادر قافمة

 : املصادر : أوال  

 .الكريم القران - 1

 
ا
 : املراجع ثانيا

  . طباع لل الجيل دار مص   املجتم،  وتنمي  تنظيم ط يق  .( 1970)         وآخرون، كما  أحمد - 1

  1974 ).)                    تورين، الين - 2

    املكت  ت جم  واألولويات  واملمارس  التعليم ف  العام  الخ م (.  1989)            كرسون، بانديسياه - 3

  .الع بي املكت  الناش    الخليج  ل ول  الع بي                                         

  مقارن   م، دراسات نق ي  نظ  وجه  والتنمي  العال  التعليم (. 2006)      . يعبدا لح احمد رمزي  - 4

 . األولى الطبع   اإلسكن ري   والنش  الطباع  ل نيا الوفاء  دار الناش                                         

  1997 ). )                    الت ، سعيد - 5

 الطباع  ل نيا دار الوفاء  الناش  املستقبل وتل يات العلى التعليم(.  2006)                    .نبدرا سبب  -6

                                     .   األولى الطبع  اإلسكن ري   والنش                                         

 تاري . ب ون    العام  اإلدارة معه    وتنظيمه املجتم، تنمي        .        شوقي عبد املنعم - 7

  والتوزي،  للنش  أت ا   الناش  الشامل  بالجودة الجامعات إدارة(.  1999)                    النجار، فريد - 8

  .األولى الطبع  القاه ة                                         

  قط   الثقاف  دار واتجاهاته  قضاياه املعاص  الجامي  التعليم (. 1987)            ،يمرس  منير محمد - 9

 . املنقل  الطبع   ال وح                                         

 



 
 

 167 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

 

 2016العدد االول  الرؤى المستقبلية لتمكين العالقة بين الجامعة والمجتمع

 
ا
  : والدوريات العلمية الرساف  ثالثا

  لخ م  الجامعي  امل اكز – املجتم، خ م  ف  الجامع  بعنوان ( 1982 ). .               الشيخى عبدالقادر-10

 اب يل. 18 الع د الع بي  الجامعات اتلاد مللي  املجتم،                                              

  الع بي  الجامعات اتلاد مجل  املجتم، خ م  ف  الجامع  دور  .( 1988)           ي.       والغرب الصفدى -11

   .يوليو خا  ع د                                             

 الجامعات التلاد الثاني العام  املؤتم  التنمي  ف  الجامعات دور (.  1973)               .شبان  محمود زك  -12

 القاه ة.   الثالث الع د العال  التعليم لبلو  الع بي   املجل  الع بي                                              

     رسال  املجتم،  وخ م  العلمي والبلث الت ري  بين الجامع (.  1993.          ) شريف محمد عابدين- 13

 .األردني  البيت ال جامع  الرربي   كلي  منشورة  غير ماجستير                                             

    الع بي  الجامعات اتلاد مجل    اليمن  املجتم، ف  الجامع  دور  1988 ). )      .     هندي إبراهيم عاد  -14

 . يوليو خا  ع د                                           

 فر  والعلمري الجرامي  التعلريم ملكمر  سرنوي  علمير  مجلر (.  2000.    ) العربيةة الجامعةات اتحةاد مجلةة -15

 جامعر  فر  املنعقر ة الع بير  الجامعرات التلراد السرادس العرام املرؤتم  إلرى قر مت التري والبلرو  الع بري الروطن

اململكر   الع بير  الجامعرات التلراد العامر  االمانر   الناشر  (2) متخصر  عر د م 1988/7/1مرن للفرررة صرفاء

  .النامي ( املجتمعات ف  للجامعات املنتظ  ال ور  ف  دراس  واملجتم، الجامع :( البلث موضو  األردني 

    الع بي   املجل  الع بي  النهض  ف  الجامي  التعليم دور (.  1985.                  ) بوطان  عبدا هلل- 16

 الثالث. الع د العال  التعليم لبلو                                               

  الثقاف  مجل  الجامي   التعليم ف  املعاص ة االتجاهات(.  1974)           عفيفي، الهادي محمد- 17

            والعلوم  والثقاف  .للرربي  املنظم  الع بي  الع بي                                               

 دورير  اإلسرالمي العرالم جامعرات اتلراد مجلر   مرأل ا خ مر  فر  العرال  التعلريم تفعيرل علرى قرادرة  الجامعر  -18

 الثالث. الع د .( 2001 ) السن  ف  م ة تص ر ثقافي  علمي 
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أسباب والعالجالتسرب من التعليم الأ
أالنعمىإعداد الدكتور عبدالرزاق محمد 

أ

أدقدم   امل

 .والسالم على من ال نبي بعده وبعدالحمد هلل وحده، والصالة 

ومعن ثعم ، ويقاس تقدم األمم بتقدم شععبهاا، املجتمعات في ثروته البشريةتكمن الثروة الحقيقية ألي مجتمع من       

ومعن ثعم فعان الاتعبات األولعى للتقعدم والتنميعة ، فقد اعتبرت الدول أن اإلنسان هب الهدف الحقيقي للتنمية ووسعيلهاا

 .تكمن في بناء اإلنسان

مع املجتمع، املرحلة األساسية في إعداد الفرد للتعامل ويعتبر التعليم ، ويعد التعليم وسيلة املجتمع في هذا البناء      

كسعععبه للفعععرد معععن مهعععا ات و بعععرات إلعععى حعععد، واإلسعععهام فعععي تنميتعععه وحعععل مشعععكالته ، وأي مجتمعععع معععن اإلتقعععان وذلعععم بمعععا  ل

 . املجتمعات ال يستغني عن جهبد أي فرد من أفراده في سبيل التقدم والتنمية

إلعى جهعبد أفعراده إال أننعا نعره أن هنعا  نسعبة معن التعاله ال بعطس هاعا تنقتعع ععن  وعلى الرغم معن حاجعة املجتمعع       

 .الترببي  -فاقد أو الهد  التعليميالد اسة وال تكمل مسيرتاا الد اسية، وهب ما يعرف بال

ةب مناععا مشععةلة مععن أمثععر مشععكالت النلععام التعليمععي، ويععي مشععةلة عامليععة،  شعع -التربععبي  -والهععد   و الفاقععد التعليمععي      

 األنلمة التعليمية في معلم دول العالم املتقدمة والنامية.

وذلعم ملعا لهعا معن أبععاد  ،ولذا اهتم الكثيعر معن البعاحثين و جعال التربيعة والتعلعيم بمشعةلة الهعد  أو الفاقعد التعليمعي      

، حيععععي يشععععةل الهععععد  التعليمععععي  ا ععععة فععععي  ععععب تيه  ال
د
 وسععععلبميا

د
 واقتصععععاد ا

د
  تيععععرة اجتماعيععععا

د
رسععععبه وال سععععره إهععععدا ا

 لد هععععبد الفععععي تبععععذل فععععي إمععععا  تاتععععين وا ععععه املعععععالم، تقععععل  ثا هععععا ويععععناف  عا ععععدها إلععععى الحععععد الععععذي ال   ععععي  
د
حقيقيععععا

 النعدام االستقرا  الباقعي إضافة إلى عبامل االنحراف الناتجة ، الفر ة لبضع الاتن املرحلية املتةاملة
د
وذلم نلرا

 سععره إلععى ماقععة معتلععة و تععرة علععى أمععن املجتمععع، وتاريعع  اقتصععاده، وإضعععاف عععن ذلععم ال سععره، حيععي  تحععبل امل

ميعععععان التماسعععععم االجتمعععععااي والبحعععععدة الثقافيعععععة بعععععين أفعععععراد املجتمعععععع، وتقليعععععل قعععععد ة الفعععععرد علعععععى التكيععععع  معععععع املجتمعععععع، 

 واملشا مة بفاعلية في مجاالت التنمية.

جععععبد  لعععععل بععععالتباعن الععععبليفي للعمليععععة التعليميععععة فيصععععب    عععععم   و  -التربععععبي  -و يعنععععي الهععععد  أو الفاقععععد التعليمععععي       

 
د
  باجعه ال هعات  مد التاا أمبر بكثير من   م مارجاتاا، وهب ما  مثل عبئا

د
 على ميزانية التعلعيم، ويعتبعر تحعد ا

د
إضافيا

 .املشرفة على التعليم بةافة أنباعه وتبد د ألهدافها وماقاتاا

العد ععععد مععععن الصععععب ، مناععععا   الغيععععاه، والرسععععبه وال سععععره، و  عععع  الهيةععععل  -التربععععبي  -وللهععععد  أو الفاقععععد التعليمععععي       

 .يجين في غير تاصصاتام.....الخالتعليمي عن مبامبة الهيةل البليفي، و عيين الار 

أ عب  حيعي العد عد معن الد اسعات علعى أن معردود التعلعيم  فعب  معردود أي مشعروي اسع ثما ي   عر،  ولقد أمدت      

 تلععيم مععن املنلععب  االقتصععادي علععى أنععه عمعععل اسعع ثما ي، ولععذا  غيععرت النلععرة للصععرف علععى التعلععيم، وت ا عععد نلععر للتع

 يه. الصرف علنسبة بالتالي 

ذلععم أنععه  اععدف إلععى ، عا ععده أمبععر مععن أي اسعع ثما  مععالي   ععر، حيعي لععم  عععد النلععرة للتعلععيم علععى أنععه اسعع ثما  بشععري       

ممكنعععة، وذلعععم معععن  عععالل األ عععذ بنلعععام التاتعععين التعععحي  املعععد   ملتتلبعععات التنميعععة تحقيعععك أمبعععر عا عععد بطقعععل تةلفعععة 

الشاملة في بعد اا االقتصادي واالجتمااي، ويمكن للتعليم أن  حقك ذلم العا د املبتغعى فعي  عب ة قعبه بشعرية مد  عة 

ت سععب  فععي ا تفععاي الهععد  أو وذلععم ملععا  باجععه التعلععيم مععن مشععكالت ، غيععر أن ذلععم العا ععد  ةععبن أقععل مععن املتبقععع، ومؤهلععة

 .الفاقد التعليمي
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النلرة إلى التعليم ت ا د  و تغير ، تحقيك التنمية في املجتمع م من أهم العبامل الفي  ساعد علىولذا أ ب  التعلي      

الصعععرف عليعععه لتحقيعععك التنميعععة معععن جهعععة، ولتلبيعععة التلععع  االجتمعععااي املتزا عععد عليعععه معععن جهعععة أ عععره، و تزا عععد الصعععرف 

عتمادات املاليعة علعى التعلعيم، بعدت الحاجعة إلعى د اسعة معد الت ومارجعات التعلعيم، ومعرفعة   عم وأسعباه الهعد  واال 

 أو الفاقد التعليمي، والذي من أهم  ب ه ال سره وهب مبضبي البحي الحالي.

 في اس ثما  القبه البشرية الفي  عتبر       
د
الهدف الحقيقي للتنمية ووفك اقتصاد ات التعليم فان ال سره يعتبر هد ا

 ومن ثم  عتبر لاهرة ال سره من معبقات التنمية في املجتمع. ، ووسيلهاا

ععععره إال فععععي املرحلععععة االبتدا يععععة، و مععععرو  العععع من أ ععععب  لععععاهرة فععععي جميععععع مراحععععل         ال  ل
د
وكععععان ال سععععره الد ااععععيي قععععد ما

 .ود اسهاا من حيي األسباه والعالجالتعليم، األمر الذي يستل م من الباحثين االهتمام هاذه اللاهرة 

وأسعععباهاا سعععباء كانعععا أسعععباه دا ليعععة أو أسعععباه ، والهعععدف معععن هعععذا البحعععي وهعععب  عريععع  املعععتعلم بلعععاهرة ال سعععره      

 .لدحد من هذه اللاهرة واآلثا  املترتبة عليااا ومذلم املقترحات الفي وضع، ةي ا ج

 -لالعتبا ات التالية   ومما دفعنا لالهتمام هاذا املبضبي  ط ي ن يجة 

 . الرغبة في البقبف على أسباه ال سره املد ايي -

معععن حيعععي أنعععه مبضعععبي تر عععبي  عععد ل فعععي  عععل  العمليعععة التعليميعععة إذ يسعععاهم فعععي إ قعععاف ن يععع  التعععدهب  املعرفعععي لعععده  -

 الناشئة.

 في تفاقم لاهرة البتالة. من الناحية االجتماعية  ؤدي ال سره الد اايي إلى ا تبا  في بنية املجتمع حيي يساهم -

 .  ف على هذه اللاهرة الفي الحلناها أ ام الد اسةب الرغبة في البق -

أتساؤالت البحث  

 ? ( ما هب  عري  ال سره الد اايي-1

 ? ( ما يي أسباه ال سره الد اايي-2

 ? ( هل أسباه ال سره الد اايي أسباه دا لية أم  ا جية أم االثنين معا-3

 ? املقترحات الفي تقلل من لاهرة ال سره املد ايي( معا يي -4

 ( ما يي اآلثا  السلبية املترتبة على لاهرة ال سره ?-5

أتعريف التسرب 

 ."ال سره هب االنقتاي عن املد سة قبل إتمامها ألي سب  )باستثناء البفاة( وعدم االلتحا  بطي مد سة أ ره "

ولقد أولا الكثيعر معن الحةبمعات هعذه  ،من املر ين واملثقفين والسياسيينلقد أثا  تفشيي هذه اللاهرة قلك الكثير       

 ليس على امل سر ين فقن
د
 من أجل د اسة هذه اللاهرة الفي تؤثر سلبا

د
  ا ا

د
 ،بل على املجتمع مةل ،املشةلة اهتماما

وغيععر ذلععم مععن املشععاكل  ،مععن معععدل البتالععة وان شععا  ال هععل والفقععر ألن ال سععره  ععؤدي إلععى عيععادة تةلفععة التعلععيم وي يععد

 االجتماعية واالقتصاد ة.

املععععععراد بال سععععععره الد ااععععععيي  إن االنقتععععععاي املبكععععععر عععععععن الد اسععععععة مع ععععععلة، و مفهبمهععععععا اللغععععععبي االمتنععععععاي والعععععععرف  و       

والع وف عن الد اسة في وقا ما عال فيه التلميذ له الحك في متابعة  عليمه، ومن جهة أ ره الع وف الكلي أو عدم 

 غعععععم إلحعععععا   ،االلتحعععععا  باملؤسسعععععة التعليميعععععة ألسعععععباه ذاتيعععععة أو مبضعععععبعية مرتبتعععععة باملسعععععهادف  التلميعععععذ أو بمحيتعععععه

وال نقصعععد هنعععا باالنقتعععاي املبكعععر ذلعععم الفععععل ال معععااي أو الفعععردي العععذي  ععععاني منعععه ، اإلدا ة علعععى جلبعععه لتكميعععل  عليمعععه

فان لاهرة ، الهروه املبكر من املد سة وفي غير وقا قانبنيوالذي تةبن الغا ة منه ، العد د من املؤسسات التعليمية

االنقتاي املبكر اشتدت واستفحلا مما  فرض مر  مجمبعة من األسعئلة املشعروعة  فهعل االنقتعاي نعاتض ععن ضعع  

? أم أن اللععععاهرة  ? هعععل لعععه عالقععععة بقلعععة املراقبععععة أو انععععدامها معععن مععععرف اآلبعععاء الرغبعععة فعععي الععععتعلم، أم ضعععع  املسععععتبه 
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قععد علععى اآلبععاء الععذ ن  املجتمعععيعععد املؤسسععة عععن املسععهادف، أم يععي الحاجيععات الفععي  فرضععها البسععن رتبتععة بععالفقر وبل م

 حاجات أ ره  روناا أولبية.  يعتبن أسبقية ل

هنعععا  معععن  تجعععاوع كعععل هعععذه األسعععئلة ليؤمعععد أن العععع وف ععععن الد اسعععة واالنقتعععاي املبكعععر وععععدم الرغبعععة فعععي متابععععة       

للمجاعفعععة واملاعععامرة إلعععى د جعععة الهاعععب ، وت سعععم تصعععرفاتام  ينحيعععي  ميعععل املعععراهق ،ن يجعععة ملرحلعععة املراهقعععة الد اسعععة هعععب 

ويتجلى ذلم من  ،الالواقعية، وعدم إد ا  األ تا  الفي قد تترت  على سلبمهمباالة وغياه الشعب  باملسؤولية و بالالم

فععي الشععبا ي مععن سععلبميات يغلعع  علياععا مععابع االنععدفاي  ععالل مععا  صععد  عععن بععع  املععراهقين  ععا ج ماععزل األسععرة السععيما 

وععععدم التعععروي، وأحيانعععا الاعععروج ععععن اآلداه العامعععة وععععن معععا هعععب متععععا ف عليعععه معععن تقاليعععد وقعععيم أ القيعععة واجتماعيعععة 

(، وال نره أن مرحلة املراهقة عامل واحد ووحيد في تفشيي اللاهرة بقد  ما نؤمد أن اإلشةال أمبر مما نتصب ، فهب 1)

 دا ل فيه عبامل متعددة سنحاول جاهد ن حصر بع ها.تت

فكمععععا هععععب معلععععبم عععععرف مبضععععبي الفشععععل الد ااععععيي عععععدة  عريفععععات  ،قصععععد باالنقتععععاي املبكععععر الفشععععل الد ااععععيي  ال و       

(، وقعد حعدد عبعد العدا م هعذا 2التالع  النعاتض ععن التكعرا  )، املتال  د اسيا، و سميات نذمر مناا  ع التال  الد اايي

املفهعععبم فعععي "االنقتعععاي الناعععا ي ععععن املد سعععة لسعععب  معععن األسعععباه، قبعععل ناا عععة السعععنة األ يعععرة معععن املرحلعععة التعليميعععة الفعععي 

هععب تبقعع  متابعععة الد اسععة مععن مععرف املععتعلم، وقععد  ةععبن هععذا التبقعع  قبععل  سعع ل فياععا التلميععذ". واالنقتععاي الد ااععيي

الد ااعععيي ععععدة أسعععباه وعبامعععل مناعععا  ععععععععععععععععععع االنقتعععاي ععععن  غبعععة  ناا عععة مرحلعععة معععن مراحعععل التعلعععيم، ولل سعععره أو االنقتعععاي

وهعععب  باألسعععاس علعععى ن ععععة التغيععع  املد اعععيياالنقتعععاي بقعععرا  معععن املؤسسعععة وسعععارم  ، االنقتعععاي للعععروف أسعععرية، ومباعيعععة

ميععل إلععى التغيعع  اإل ادي عععن املد سععة والععذي  رجععع ألسععباه اجتماعيععة أو نفسععية أو إدا يععة   عععععععععععععع اجتماعيععة مثععل ضععع  

 (.3إدا ية  مبق  البسن اإلدا ي و عامله )، مستبه األسرة ع نفسية مثل اإلحساس باحباط أو انع ال

أأسباب التسرب  

نعععه ال  مكععن أن ة وبععع  هععذه األسععباه متعععدا لة إذ أ  عععن املد سععهنععا  عبامععل مثيععرة ت سععب  فععي انقتععاي التالعع      

نجععع م بععطن هعععذا التالعع  تععر  املد سععععة لسععب  بعينععه دون األسععباه أو املععؤثرات األ ععره الفععي ساهمعععا فعععي انقتاععععه عععععن 

 معن عمال عه علعى العرغم معن أنعه لع، املد سعة
د
 قعد  تعر  التالع  املد سعة لشععب ه بطنعه أمبعر سعنا

د
م  رسع  أو يعيعد أي فمعثال

ولعععذا فهعععب لعععم  دحععك ابععععنه ، أمععا سععب  تععط ره الد ااععيي فيعععبد إلععى أميععة والعععده العععذي لععم  لتحععك باملد سعععة فعععي حياتعععه ،سععنة

وهنعععا ال  ععععةبن السععععب  املباشعععر فعععي مغعععاد ة هعععذا التالعععع  ، سعععنبات 8باملد سعععة إال فعععي سعععن متعععط رة بععععد أن أ ععععب  عمعععره 

 
د
وهعذا  ،بل السب  الحقيقعي هعب تط ععر د بلعه املد سعة بسعب  جهععل أو إهمععال والعده ،من عمال هللمد سة ألنه أمبر عمرا

وي سعععب  ذلعععم فععععي إ ابتععععه  ،وأن أترابعععه قعععد سبععععقبه ،بعععالتبع  ؤثععععر علعععع  نفسيععععته لععععشعب ه بطنععععه أمبعععر عمال عععه فعععي الفصعععل

 باإلحباط األمعععر الذي  ؤدي في الناا ة النقتاعه عن املد سة. 

وبعععد فليس هذا هعععب السعب  البحيعد بععل قعد   سعره التعععاله ألسعباه مثيعرة وماتلفعععة وقعد  مععع ت معلععم البحعب        

 -والد اسات  الل السنبات املاضية على األسباه التاليععة   

أ
ا
أاملنهج الدراس ي  أوال

 مبل املنهج. -1

 مثرة املباد املقر ة و عب هاا. -2

 ببيئة التال .عدم ا تباط املنهج  -3

 عدم تلبية احتياجات التاله ومراعاة ميبلهم الشاصية. -4

أ
ا
أطرق التدريس  ثانيا

 عدم استعمال البسا ل التعليمية الفي تجذه التاله. -1
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 اقتصا  بع  املعلمين على مريقة تد يس واحدة تفتقر لعنصر ال شبيك. -2

 اله.يعتمد بع  املعلمين على مر  تد يس مملة ال تجذه الت -3

 عدم التزام بع  املعلمين بالاتة الد اسية. -4

أ
ا
أاملعلم  ثالثا

 قلة  برة بع  املعلمين. -1

 عدم مراعاة الفرو  الفرد ة للتال  من قبل بع  املعلمين. -2

 بتريقة صحيحة. عدم قد ة بع  املعلمين على فهم مشاكل التاله التعليمية والتعامل معها -3

 الد اسة. ه من قبل بع  املعلمين مما يسب  تنفيرهم مناستعمال الشدة على التال  -4

أ
ا
أالطالب  رابعا

 بع  التاله قد اتام محدودة. -1

 البع  من التاله ليس عنده االستعداد للتعلم. -2

 عدم املباالة بطعمال املد سة وأنلمهاا. -3

 االنشغال بطعمال أ ره  ا ج املد سة. -4

 الرسبه املتكر  للتال . -5

 مثرة املغريات في هذا العصر والفي  شد التال  وتجذبه إلياا.  -6

أ
ا
أ االجتماعي الخصائي خامسا

 .، وعدم وجبده أحيانا مثيرة في بع  املدا ساال صا ي االجتماايعدم املتابعة الدقيقة من  -1

 القصب  في العمل اإل شادي والتبجيه. -2

  ة املد سة واملازل.وإدا اال صا ي االجتماايضع  التنسيك بين  -3

 .األ صا يين االجتماعيينضع  إعداد وتطهيل بع   -4

أس
ا
أاملدرس   ادسا

املد سعععة  إن املد سعععة  سععععى إلعععى تةعععبين وتنميعععة ،اصعععية املعععتعلم فكريعععا، ووجعععدانيا وجسعععد ا وذلعععم ععععن مريعععك معععا       

وتباعنا عامفيا وجدانيا  مكنه من  تلقاه من علبم ومعا ف ومها ات متنبعة، مما يعتيه قبة جسد ة وقد ات فكرية 

أداء دو ه االجتمععععععااي ووليفتععععععه فععععععي الحيععععععاة.. واملد سععععععة ال تععععععنمه فععععععي أداء وليفهاععععععا إال إذا جمعععععععا بععععععين عمليفععععععي التربيععععععة 

إن دمض املراهك في البسن املد ايي ال د د الذي  نارط فيه، يستداي منه ابتةا  أسالي  جد دة معن ، مما والتعليم

فمعا العذي  ،(4) عن األسالي  الفي كان  باجه هاا ماتل  مباقع  املؤسسعات الفعي كعان  نتمعي إلياعاالتكي  قد تاتل  

? إناععا ت ععي  لععه فععر  التععد ه علععى االسععتقالل الععذا ي، وفععر  االحتةععا  باملشعععاكل  ت يحععه املؤسسععة املد سععية للمراهععك

 و ناء نسقه الفكري.املاتلفة دا ل الفصل الد اايي و ناء الهبية الذاتية والهبية الثقافية، 

كل هذه املعتيات وام ساه املها ات والقد ات  ساهم في بناء ،اصيته في ماتل  جبانباعا ال سعمية والنفسعية       

وهكعععذا تصعععب  وليفعععة املد سعععة لعععيس التعلعععيم فقعععن بعععل التربيعععة بمفهبمهعععا الشعععامل، ف عععي  ،(5) واالجتماعيعععة واأل القيعععة

 تعلم بسلب  اآل رين وتطثيره فيام.مجال نفسيي اجتمااي، مجال لتطثر امل

نشعععطة سععليمة صععحيحة وال  حععس تناق عععا بععين املد سععة واألسععرة  جععع  أن  ةععبن هنععا  تقعععا ه  التالعع وحفععي  نشععط       

يعتبععر مععن أهععم األسععباه املؤد ععة إلععى االجتمععااي الريفععي وتععباعن بععين البي،تععين، ولعععل هععذا التباعععد بععين املد سععة ومحيتهععا 

تجععل املد سعة املشعيدة فعي  بل االنقتاي عناا كلية، إن غياه الشعروط الكفيلعة باحعدا  التعباعن  الع وف عن الد اسة

نقتعة البسعن عععن الةعل، أي أناععا علعى املسعتبه النلععري تنتمعي لد ميععع، ولكناعا علعى مسععتبه الباقعع ال تنتمععي أل عة جهععة، 
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ن املد سعة تبقع  بعيعدة بالنسعبة للةعل... إن جعل إذ ال أحد يشعر بمسؤولياته إعاءها... إناا حلقة مفرغة، والن يجعة يعي أ

ويمكعععن  ،الد اسعععات والبحعععب  تميعععل إلعععى التطميعععد علعععى أن املد سعععة عبعععر نلامهعععا و نيهاعععا ومقر اتاعععا تمعععر  النمعععبذج األسعععري 

املد اعيي العذي  تبا عل برومانسعية معع  ومد سهاا والكتاه تبضي  هذا من  الل  تبقيا العمل، ووتيرته دا ل األسرة

 (.6)االجتمااي الريفي  الباقع

باملد سة إذ  الحظ ع وف األسرة  ولعل فتب  العالقة بين املد سة ومحيتها هب الذي أده إلى فتب  عالقة األسرة      

نحععب األ يععاف  واملؤسعع  حقععا أن الععع وف عععن التمععد س تصععاحبه ن ععرة اإلنععا  عععن، عععن تمععد س أبناواععا و ا ععة بناتاععا

ولعععل األمععر  فععرض شععرامه  ،(7ف ععاء ذكب يعا بامتيععاع ) أ ععب  يفنععا تععاف هعذا ال سععا ل  هععل ممععا   ععي  فععي ناا ععة امل ،املعدن

 لتجاوع العقبات. الريفي بين املد سة واألسرة في العالم

إلععى جانععع  مععا ذمعععر باصعععب  البيئععة املد سعععية تجعع  اإلشعععا ة إلعععى نقتععة أ عععره فععي هعععذا املجعععال ويععي معععر  وأسعععالي        

ولعيس إلعى تلقينعه مجمبععة معن  ،فعالتعليم  جع  أن يسععى إلعى إععداد املعتعلم لدحيعاة ،ثعم م عامينه ومحتبياتعه ،التعلعيم

املععععععا ف واملعلبمعععععات النلريعععععة البعيعععععدة ععععععن محيتعععععه و ي،تعععععه وحياتعععععه، وأن تحعععععد  مراقبعععععا تر بيعععععا نفسعععععيا  قعععععبم بد اسعععععة 

ل مععع املصععده االجتمععااي السبيسععري بسععتا لععبت ي" الحععاالت االجتماعيععة والنفسععية للتالميععذ قصععد اقتععرا  الحلععبل، ونقععب 

لععيس الهععدف األسععمي مععن التربيعععة الب ععبل إلععى د جععة الكمعععال فععي األعمععال املد سععية ولكعععن الصععالحية لدحيععاة" ممععا  جععع  

تحسععيس اآلبععاء وتحمععيلهم مسععؤولياتام تجععاه أبنععاوام وتتبيععك  عععاليم اإلسععالم الحنيعع  لرسععم التععر  واملنععانج والسععبل 

نشععععئة التفععععل تنشععععئة سععععليمة  ععععالحة، ولععععن  تحقععععك لنععععا ذلععععم إال بتتبيععععك املحععععددات الترببيععععة الفععععي حععععددها الكفيلععععة لت

املصتف  عليه السالم حيي قال "العبه سبعا وأدبه سبعا و احبه سبعا ثم اتر  حبله على غا  ععععه". وهنا أ  ا عدة 

 -يرها يي  غأسباه 

 عد املد سة عن مةان إقامة التاله.بل  -1

 املدا س في منتقة سكن التال . قلة -2

 عدم تبفر املبا الت. -3

 عدم تكي  التال  مع جب املد سة ألمر ما و التالي  نقتع عناا. -4

أ
ا
أاالمتحانات  سابعا

  عب ة بع  االمتحانات  نتض عنه الرسبه املتكر  للتال  و التالي تر  املد سة.

أ
ا
أالعالق  بن املنزل واملدرس   ثامنا

 العالقة بين املازل واملد سة.ضع   -1

 عدم متابعة بع  أولياء األمب  ألبناوام. -2

 عدم ح ب  أولياء األمب  إلى مجالس اآلباء ملتابعة أبناوام. -3

 عدم تباجد األه في املازل باستمرا  والحرج من ماامبة والدة التال . -4

أ
ا
أأسباب عائلي   تاسعا

العا لية ال بد من  عري  األسرة  إناا أول محين اجتمااي  حتم به التفل، وهيكمعا قبل أن نتتر  إلى األسباه       

العامعععل األسااعععيي فعععي بنعععاء مسعععتقبل سعععليم للتفعععل وتحقيعععك سععععادته، ذلعععم أن البيئعععة األسعععرية بةعععل   قعععر  علمعععاء التربيعععة

إ جابععا، حيععي أن تماسعععم  لروفهععا وأحبالهععا ومشععاكلها وعالقعععات أفرادهععا تععؤثر فعععي ،اصععية التفععل املسععتقبلية سعععلبا أو 

األسععععرة واسععععتقرا ها ماد ععععا ومعنبيععععا، وا تبععععاط أفرادهععععا بع ععععهم بععععبع  مععععن شععععطنه أن يسععععاعد علععععى نشععععطة التفععععل نشععععطة 

هاد عععة، فالتفعععل أو املراهعععك  تعععطثر بةعععل العععذ ن  حيتعععبن بعععه ويعتبعععرهم معععثال  حعععاميام ويتعععطثر بتبيععععة العالقعععات بعععين أفعععراد 

 العالقة بين األ بة والعالقة باملحين.األسرة  العالقة بين البالد ن، و 
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 اعتقاد بع  أولياء األمب  أن التربية والتعليم هب من ا تصا  املد سة فقن. -1

 انشغال األسرة وعدم متابعة د اسة ابنام ملعرفة أدا ه الد اايي. -2

3- .
د
 مشاكل ولروف عا لية أ ره كالتال  مثال

 .أسباه  ا جية ،ي  مكن تقسيمها إلى أسباه دا ليةره املد ايوهنا  جملة من األسباه األ ره للاهرة ال س

أ-من السباب الداخلي   

سععةانية اسعتتاعا أن تعؤثر علعى التجعا ة والصعناعة عامعة، وثقافيعا واجتماعيعا  ا ععة، ال يعادة الع امللعاهر السعةانية   ععععععع1

واألبنععععاء، والتحصععععيل الد ااععععيي ومععععن ثععععم  هععععا تر بيععععا وجععععبد فجععععبة بععععين البنععععاء القيمععععي املتعععععا ف عليععععه بععععين اآلبععععاء اومععععن  ث

 ال سره.

ع ام شععاف الععنفن  فقععد أده ام شععاف الععنفن إلععي حععدو   غيععرات عد ععدة، مناععا ال يععادة التبيعيععة فععي نسععبة السععةان  عععععععععععع2

ممعععا أده علعععى املعععده البعيعععد إلععععى أن ا عععب  مجمعععبي األفعععراد فعععي املاععععزل ، وذلعععم ن يجعععة عيعععادة املباليعععد وانافعععاض البفيععععات

فط عععب  ال عععب املازلعععي تكثعععر فيعععه الاالفعععات  ،فعععردا دون الحفعععام علعععى مسعععتبه العععد ل الةعععافي 12إلعععى  8معععن الباحعععد  صعععل 

لعدم استتاعة سعد الحاجعات املد سعية ال عرو ية، فاالنافعاض فعي د عل األسعرة  عؤدي إلعى اضعتراه التالع  والبحعي 

 عن عمل، مما يع  ه عن متابعة الد اسة ثم  سر ه.

ع  فعي إدا ة املد سعة قعد  عؤدي إلعى اسعهاتا  التالع  ولعبعه وععدم اهتمامعه بمتابععة د وسعه، ع ال عب املد اعيي  أن ال ع عععععع3

مما أن  فا  السبء لهم تطثير وا ه على سلب  التال  دا ل املد سعة ممعا  فعبت عليعه مثيعرا معن العد وس باملد سعة، 

علميععا وثقافيععا وأ القيععا، وعععدم  ناهيععم عععن ذاتيععة الععتعلم فععي التالعع  نفسععه، وضععع  املععد س، ويععؤدي بالتععالي إلععى فشععله

 مالءمة املنهج واالمتحانات واعدحام الفصبل، كل هذه العبامل  ساعد على ال سره.

ع نقع  املعلبمعات  إن مثيعرا معن األسعر تمتنعع ععن تقعد م معلبمعات دقيقعة حعبل حالعة التالع  وتصعرفاته، ممعا  عؤدي  عععع4

 الناا ة.إلى ضع  تحصيله الد اايي وتكرا  الرسبه ثم ال سره في 

  العععك  الفععات عا ليععة، تععؤدي إلعععى تفكععم أسععري و  عععععععععععععع5
د
لععى ععععدم إع  عععدد ال وجععات  أن عواج األه ألمثعععر مععن واحععدة أحيانععا

االستقرا  لده التال ، ن يجة  عام  األه مع البيا األول أو البيا الثاني أو البيا الثالي، فيصب  التالع  مشع ا 

 األفةا  شا د الذهن، مما  ؤدي إلى  سر ه.

، و شععردهم النفسععيي بععين األبععبين، ع التععال   إن التععال  لععه أثععره السعع ف والاتيععر فععي بنيععة املجتمععع، وفععي  شععتيا األبنععاء ععععععععع6

 املنعكسات الاتيرة لهذا ال شرد تؤدي إلى ضع  التحصيل الد اايي ثم ال سره.و 

، فكثيععر مععن التعععاله تركععبا املقاعععد الد ا ععععععععععععع7
د
سععية ن يجععة اإلهمععال والالمبعععاالة، ع التقليعععد  إن لععاهرة التقليععد  تيععرة جععدا

وانارمععبا فععي العمععل دون واععي، ممععا أده علععى املععده البعيععد إلععى تحععري  عمالواععم علععى ال سععره مععن املد سععة ثععم العمععل 

 معهم.

 السباب الخارجي  

 أما األسباه الفي تنتض عن عبامل  ا جية، فيمكن ا تصا ها فيما  لي        

   إن التكنبلبجيععة الحد ثععةع  ععععععععع1
د
هععذا التقععدم بععال شععم  ععؤثر علععى نقععل الثقافععات مععن قريعع  أو بعيععد، و التععالي  شععةل  تععرا

نترنععا(  ععتم اسععتادامه معععن ال ال الحصعععر نلععام )اال فعلععى سععبيل املثعع، علععى النسععك الثقععافي واالجتمععااي والقيمععي فعععي الععبالد

 عه  و  نبعذ ومعره التعلعيم ثعم جان  الشباه بصب ة  امئة و ا ة املعلبمعات الفعي  شعرد ذهعن التالع ، ممعا  ةعبن لد

 ال سره.

 فععي القنععبات الف ععا ية التلف يبنيععة الدوليععة العععابرة لدحععدود عبععر  ععععععععع2
د
ع القنععبات الف ععا ية  شععهد متلععع ال سعععينات ت ا ععدا

 قاد إلى 
د
 مبيرا

د
 اجتماعيا

د
 ال  تج أ من حياة الفرد، وعلى هذا يشةل و بل هذه القنبات حدثا

د
الف اء، وأ بحا ج ءا
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، وكان ال سره ن يجة تلم التطثيرات، ت واسعة النتا  على األ عدة السياسية واالجتماعية والنفسية والثقافيةتطثيرا

 . تلم كانا بع  األسباه الدا لية والاا جية الفي أثرت وفرضا على شباه الدولة  سرهام من الد اسة

هنعععا  العد عععد معععن االثعععا  السعععلبية الفعععي تترتععع  علعععى ال سعععره الد ااعععيي، سعععباء بالنسعععبة للتالععع  امل سعععره   اآلثاااار املبةتبااا 

 نفسه، أو بالنسبة إلى املجتمع مةل ومن هذه اآلثا  

 لد هد واملال. 1
د
 ع إن التال  امل سره أ ب  لاهرة بحكم املالحلة، وأ ب  يشةل فاقدا

  ةععبن نجاحععه فععي الععدو  الثععاني أو متكععر  الرسععبه، إذ انععه انصعع  ع إن التالعع  امل سععره فععي هععذه هععب شععبه  ععععععععع2
د
أمععي وغالبععا

 تفكيره على العمل.

 علععععى أسعععععرهم وأقر عععععاوام  ععععععععععععععععععععععععععع3
د
ع إن أغلبيعععععة التلبععععة امل سعععععر ين،  بقعععععبن بععععدون علعععععم مععععدة مبيلعععععة، فيصعععععبحبن عبئععععا مبيعععععرا

 وأ دقاوام واملجتمع.

 من األمب  مثل املستبه  4
د
 الصحي والعقلي والبدني. ع  فقد التال  امل سره مثيرا

 ع  تةبن لده التال  امل سره شعب  عدم االنتماء و ا ة لبمنه، ن يجة الفشل املتكر .5

 ع  لل التال  امل سره على بعد تام من القيم االجتماعية واأل القية والد نية.6

 رمان من أمب  مثيرة.ع شعب  التال  امل سره دا ما بالقلك واالنتباء والنق  والع   والع لة ن يجة الح7

 ع الشعب  دا ما بال شا م من الحياة واال تياه في معلم أوقاتاا.8

 ع شعب  التال  امل سره دا ما بتزاحم األفةا  امل   ة والتردد الشاذ وال شكم.9

ه برامض عالجية لدحد من هذ، لذلم ال بد من وضع ع  تعرض التال  امل سره لكثير من األمراض و ا ة فقر الدم10

البععد مععن اتاععاذ إجععراءات عمليععة، ووضععع  تععن منه يععة و املشععةلة الفععي تاععدد املجتمععع فععي اععع  ثرواتععه، الثععروة البشععرية، 

 لتالفي هذه املشةلة والب بل إلى حلبل شافية لها.

أ-اقبةاحات للحد من ظاهرة التسرب  

رين واملتالفعين د اسعيا واملهاعب ين، و  عن ع  شكيل مجالس من أعيعان املد نعة أو القريعة أو الحعي ملتابععة التعاله املتعط 1

 هذه املجالس مع املنتقة التعليمية واملد سة حفي تةبن هنا   لة بين ال ميع لدحد من مشةلة ال سره.

عع بعي بععرامض تبعيعة للشععباه تنمعي لعد ام االتجاهععات اإلسعالمية والحفععام علعى قيمهعا، حفععي تةعبن بمثابععة د ي واقيعة مععن 2

 بافدة والعادات والسلبميات غير املرغبه فياا.التيا ات الثقافية ال

ععع العمععل علععى تبعيععة اآلبععاء فععي ميفيععة معاملععة األبنعععاء مععن  ععالل وسععا ل اإلعععالم املاتلفععة، و ا ععة البععرامض التلف يبنيعععة 3

وامالعهم على التقنيات ال د دة الاا ة بعملية التربية والتعليم حفي   سني لهم ه م كل جد د حبلهم،  صب عا 

 ن يسكنبن األمامن الريفية.الذ 

وضع العمل على و  ،ع وضع  تة من األداة املد سية في كل مد سة، ل رد التلبة الذ ن  حتاجبن للمها ات اإلضافية4

 د وس تقبية لهم ليس على مستبه املادة الد اسية فقن، بل على مستبه التثقي  االجتمااي.

أمب  التلبة املتدنية مستبياتام في بدا ة كل ععام د ااعيي جد عد، حفعي  ع إقامة الندوات واملحاضرات التثقيفية ألولياء5

 املعلمين املن شرة في الدولة. باتانق ةبن هنا  احتباء ملشةلة ال سره من بدا هاا، وذلم بباستة 

ععععع وضعععععع ل نعععععة ماتصعععععة فععععي د اسعععععة مشعععععكالت ومتتلبعععععات املععععراهقين أثرهعععععا علعععععى جبانععععع  الحيععععاة كافعععععة، ووضعععععع الحلعععععبل 6

 املناسبة لها مرتبتة مع األسرة واملد سة.

 نترنا ووسا ل التكنبلبجيا األ ره.بن حبل اثر القنبات الف ا ية واال ع وضع د اسات وحلبل وضبا7

 ع وضع د اسات وحلبل للمشكالت الفي  عانياا الفتاة، و ا ة املشكالت العا لية.8
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الفنيععععة واملرامعععع  التد يبيععععة التابعععععة لععععبعا ة التربيععععة، وذلععععم  ععععع  شعععع يع التععععاله املتدنيععععة مسععععتبياتام للععععد بل فععععي املعاهععععد9

 شععكيل ،اصععية التالعع  مععن جد ععد. وفععي الاتععام، إن كععل مععا نحتععاج إليععه بعععد مرحنععا لدحلععبل أمععران   يسععيان   إلعععادة

يعد بعه أولهما، تنفيذ تلم الحلبل وفك منه ية وا حة حعبل املبضعبي، وثانيامعا، وضعع برنعامض عمنعي  رااعي االلتعزام والتق

 لةي ال تبق  املشةلة مجمدة على الرف.

أالتوصيات البةبوي  

علععى الععرغم مععن العد ععد مععن الد اسععات وال هععبد الكثيععرة الفععي بععذلا مععن أجععععععل فهععم لععاهرة ال سععره وإ جععاد الحلععبل       

ل البععاحثبن إلععى حععععععل املناسععبة لهععا إال أن هععذه املشععةلة ال تعع ال قا مععة فععي مثيععر مععن بععالد العععالم وحفععي  بمنععا هععذا لععم  صعع

لكععن هنععا  العد ععد مععن التب ععيات ال يععدة واملفيععدة والتععععي اقترحهععا البععاحثبن مععن أجععل تافيعع   ،جععذ ي لهععذه املشععةلة

أحدة الهد  الناتض عن ال سره.

 وأهم هذه التوصيات ما يلي 

 ال سره من التعليم.القيام بد اسات من حين آل ر لتبفير قاعدة معلبمات إحصا يعععة ععععن نس  وأسباه  -1

 إجراء د اسة من أجل تقييم املباد املقر ة ونلام اال تبا ات لتحد ععععد مده مناسبهاا لقد ات ومستبه التاله. -2

إ جعاد  ليعة للتععرف علععى التعاله املعرضعين لاتعر ال سععره ول شع يعهم و فعع معنبيعاتام و ععذل كعل جهعد ملسععاعدتام  -3

 وإتمعععععام  عععليمهم.بالبقاء في املد سععععة 

  ش يع التاله امل سر ين للعبدة إلى املد سة وإ جاد حباف  للذ ععععععن يعبدون ويتمبن د اسهام. -4

 حفي املعععععرحلة الثانبيععععععة. -5
د
 السعي لتتبيك نلام  جعل التعليم إل اميا

وولعي األمعر تنبيعه التععععال  بالعقعععععب ات الب يمعة املترتبعة علعى انقتاععه ععن املد سعة  اال صعا ي االجتمعاايو على املعلعم  -6

والعععذي  ،ومناعععا قلعععة الفععععععر  البليفيعععة وانحصعععا  البلعععا   املتاحعععة علعععى البلعععا   العععدنيا ذات املعععردود املعععععععععععالي املعععناف 

  ، ؤدي بالتالي إلى تدني مسعتبه معيشعة الفععععرد وأسعرتععععه
د
 جع  تعذمير التعاله بعطن العذي يغعاد  املد سعة قبعل إتمعام  وأ  عا

 ما   بع  تاه ويتر  املد سة مما أشا ت إلى ذلم بعع  البحب .
د
  عليمه فعان أحد أبنا ه غالبا

واالتصععال بعبلي أمعر التالععع  لل شعاو  وتبعادل اآل اء واملعلبمعات حععبل  اال صعا ي االجتمعااياملتابععة الدقيقعة معن قبعل  -7

 التال  واملصاععععع  التعليمية الفي تباجه التال  من أجل املساعدة في حلها. مستععبه 

مسععععاعدة التععععاله الععععذ ن يعععععانبن مععععن ضععععع  التحصععععيل العلمععععي أو  عععععب ة فععععي بععععع  املععععباد وإ جععععاد فصععععبل تقبيععععة  -8

 مسا ية  ح رها أولياء األمب  معن أجل  ش يع و فع معنبيات أبناوام التاله.

ين املاععزل واملد سعععة واسعععتعمال جميعععع قنععبات االتصعععال معععن أجعععل تبثيععك العالقعععة لتحقيعععك األهعععداف تتععبير العالقعععة بععع -9

 املعنبية املنشبدة.

تبعيععة أوليععاء األمععب  بطهميععة اتصععالهم باملد سععة ومبا ععلة ال يععا ات للتعععرف علععى أحععبال ومسععتبه تحصععيل أبنععاوام  -10

 التاله.

اال صعا ي رغيبعه فععععي املد سععععة والتععاون معع منسعببي املد سعة و ا عة تفعيل دو  املازل من أجل تحفيز التال  وت -11

 لحل املشاكل الشاصية والصعب ات التعليمية الفي قد تباجه التال . االجتمااي

 لتععر   عرضععهالفععي فععت  ملعع   ععا  بةععل مالعع   تصعع  بععطي مععن الصععفات والاصععا    اال صععا ي االجتمععاايعلععى  -12

 ،بتحد د وتدوين املشاكل الد اسية والشاصية واالجتماعيعة الفعي يععاني مناعا التالع  اال صا يعلى أن  قبم  املد سة

 ،مالحلععة التغيععرات السععلبميةه متابعععة حالععة التالعع  الد اسععية و فيصععب  هععذا امللعع  بمثابععة املرجععع الععذي  ععتم مععن  اللعع

 لحععععل املشععععاكل الفععععي قععععد تباجععععه ويععععتم مناقشععععة تلععععم التغيععععرات والتتععععب ات مباشععععرة مععععع ولععععي أمععععره مععععن أجععععل العمععععل م
د
عععععا

 وحثه على البقاء في املد سة إلتمام  عليمه ألن ذلم يعبد بالنفع عليه في الحاضر واملستقبل. ،التال 
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 .81   9 - 10البيداغبجية والد دامتيم ع علبم التربية ع مع م علبم التربية مصتدحات  2

 .7ع نفس املرجع    3

 .93ع املراهك والعالقات املد سية د. أحمد أوعي    4

 .بتصرف شد د 96ع نفس املرجع    5

 بتصرف. 49 - 50ع انلر سلسلة التةبين الترببي مرجع سابك    6

 .51 – 52ع نفس املرجع    7
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 في ظل االتجاهات املعاصرة -بحث بعنوان :
ً
 تنمية املعلم مهنيا

 إعداد الدكتور عبدالرزاق محمد النعمي

 -املقدمة :

 كل في أنه الحياة، حيث ومجاالت أوجه كل شملت هائلة حضارية نقلة القرن  هذا مطلع منذ العالم يشهد      

 للتعامل جديدة ومهارات وفكر جديد جديدة خبرات إلى تحتاج جديدة معطيات الحياة مسرح على يظهر يوم

 غير تربية إلى حاجة يف فنحن ثم ومن، النظام التربوي  بنية على بظاللها ألقت قد التحوالت وهذه، بنجاح معها

 يتطلب والتغيرات التحوالت هذه لكل التصدي على القادر اإلنسانإعداد  فإن وعليه عهدناها، كالتي تقليدية

 استراتيجيات على قائمة جديدة أسس على وذلك وأسلوًبا، ومحتوى  مفهوًما النظم التعليمية في النظر إعادة

 تطوير املختلفة على الدول  تتسابق بدأت هنا ومن، املتاحة والبشرية املادية اإلمكانات تستوعب علمية فعالة

 واإلصالح التطوير تشهد قضية وبدأت أخرى  أحياًنا جزئية وبصورة أحياًنا شاملة بصورة التعليمية نظمها

 تجويد ثم ومن التعليمية بنظمها تنشد االرتقاء يالت املختلفة الدول ي ف االهتمام من كبيًرا قدًرا باملعلم املتعلقة

 تلك العالمي ف التعليم يواجههاي الت واملستقبلية املعاصرةالتحديات  على املترتبة النتائج أبرز  ومن ،نواتجها

 االقتصادية املظاهر في املتسارع والتحول  التغير إطار ضوء في املعلم في العملية التعليمية بدور  املرتبطة

ا املتغير العالم يتطلب حيث ،للعالم املعاصر والسياسية
ً
ي ولك  ) ١٩٩٦ محمد، (التعليم من مختلًفا نمط

  يتمكن التعليم
ً
 على تنمية القادرين املتعلمين من نوعية تخريج ينبغي فإنه العصر متطلبات تلبية من فعال

ى تسع ما وهذا املعلمين املؤهلين، وتوفير املناسب التعليمي املناخ بتوفير إال ذلك يتم وال باستمرار، أنفسهم

بالغة  أهمية من لها ملا وذلك التعليم، تحسين أساسيات من للمعلم املهنية التنمية وتعد. املتقدمة الدول ه إلي

 تحقيق إلى مما يؤدي لهم الالزمة للمهارات التالميذ جميع تعلم وتطوير للمعلم التدريس ي األداء تطوير في

 طريق عن سواء واألكاديمية، املهارات املهنية الكتساب األساس ي املفتاح هي املهنية والتنمية التعلم، مجتمع

 الطفرة ساعدت ولقد ، الذاتي التعلم أساليب أو باستخدام الرسمية، التدريب برامج في املباشرة األنشطة

 مجال في جديدة أساليب ظهور  إلى االتصاالت وأساليب وااللكترونيات والحاسبات املعلومات نظم في الهائلة

 كنتيجة مهنًيا وتدريبه املعلم إعداد مجال في الحديثة التربوية االتجاهات من وظهور الكثير ، والتعليم التربية

ا ما على وتأسيًسا ، املعاصرة املتغيرات مع املعلم وتدريب إعداد مؤسسات لتفاعل مباشرة
ً
 من سبق وانطالق

مهنًيا في ضوء التحديات  املعلم وتنميته إعداد دراسة فإن والندوات املؤتمراتالعديد من  توصيات

 الحالية. إليه الدراسة ىتسع ما وهذا العصر، تحديات ملواجهة وحتمية ملحة ضرورة بات املستقبلية

  : الدراسة مشكلة

 الحياة، تمليها تطورات مصيرية قضية ولكنها ثانوية، قضية تعد لم مهنًيا وتنميته املعلم إعداد قضية إن      

 ونوعية التعليم بمهنة أجل االرتقاء من وذلك ،الهامة والتحوالت التحديات عصر في نعيش ونحن خاصة

 الدول  أخذت أن األخيرة السنوات في العالم تجتاح باتتي الت الحديثة التغيراتى عل ترتبت ولقد املعلمين،

 من وذلك خاص، بشكل املعلم وتدريب إعداد ونظام عام، بشكل التعليمية نظمها في النظر إعادة في جميعها

 من للعديد استجابة وذلك املهنية، املهارات وإكسابهم التعليمية، التربوية باملعارف تزودهم برامج خالل

للمعلم  وتمكيًنا املهنة هذه ملكانة دعًما وذلك معها، والتكيف الحادثة بالتغيرات الوعي من أبرزها التي العوامل

، وتعد املجتمعفي  تحدثي الت واملستمرة السريعة للمتغيرات وفًقا املجتمع في الحقيقية برسالته القيام من
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 يتطلب لذلك باملجتمع، البشرية والنهوض التنمية إحداثى عل قادرين معلمين وجود إلى الحاجة أشد فيليبيا 

 .الواقع هذا مدى مناسبة ضوء في املعلم وتدريب إعداد واقع مراجعة األمر

 أسئلة الدراسة:

 : التالي الرئيس السؤال في الدراسة مشكلة تتلخص

 يمهنوتنميته  املعلم إعداد برامج تطوير الحديثة في العاملية االتجاهات من االستفادة يمكن كيف
ً
 ؟ ا

 : التالية الفرعية األسئلة الرئيس السؤال هذا من وينبثق

 مهني وتنميته املعلم إعداد في املعاصرة االتجاهات ما (1
ً
 ؟ محاورها أهم هي وما ؟ ا

 االتجاهاات ماع يتناساب بماا مهنًياا وتنميتاه املعلام إعاداد نظاام لتطاوير املقترحاة التصاورات أبارز  ماا (2

 ؟ املعاصرة

 :الدراسة أهداف

 : يلي ما إلى الدراسة تهدف

 :التالية املجاالت في وذلك مهنًيا وتنميته املعلم إعداد مجال في املعاصرة االتجاهات تعرف (1

 التربية كليات في الطلبة قبول  سياسة حول  املعاصرة العاملية االتجاهات . 

 مهنيوتنميتهم  الخدمة قبل املعلمين إعداد بين التكامل حول  املعاصرة االتجاهات 
ً
   .ثنائهاا ا

 التربية كليات في وبرامجها الدراسة نظام في املعاصرة االتجاهات . 

 العملية بالتربية يتعلق فيما املعاصرة االتجاهات . 

 الخدمة أثناء املعلمين تدريب برامج حول  املعاصرة االتجاهات . 

 مهني وتنميته املعلم إعداد برامج تطوير يسهم كيف توضيح (2
ً
 . بمهنة التعليم االرتقاء في ا

 مهني وتنميته املعلم إعداد نظام لتطوير مقترح تصور  تقديم (3
ً
 املعاصرة. االتجاهات مع يتناسب بما ا

 -الدراسة: أهمية

 ما ضوء وفي االتجاهات املعاصرة، ضوء في وتدريبه املعلم إعداد بأهمية املتزايد االهتمام منطلق من      

 في املعلم بإعداد متزايد اهتمام من ذلك وما يتبع العلمية االتجاهات في ومتنامي متزايد تطور  من العالم يشهده

 مهنًيا، وتنميته املعلم إعداد مجال في ةاملعاصر  االتجاهاتى عل للتعرف الدراسة هذه جاءت متغير، عالم

 تساهم كما. العام التعليم مراحل في وتدريبه املعلم إعداد برامج في منها وتصنيفها واإلفادة وتحليلها ورصدها

 برامج إعداد لتطوير التربويين املسئولين منها يستفيد أن يمكني الت التصورات بعض تقديم الدراسة في هذه

 . املعاصرة لالتجاهات وفًقا وتدريبه املعلم

 -:الدراسة مصطلحات

 اإلعداد : Preparation ( 1983 جبرائيل )

 إعداد مثل معاهد متخصصة تربوية مؤسسات وتتواله التعليم، نةهم يزاول  كي للمعلم أولية صناعة هي      

 تبًعا وكذلك فيها، املعلم يعدي الت للمرحلة تبًعا العالقة ذات املؤسسات من غيرها أو التربية وكليات املعلمين

 . الخدمة قبل التعليمية مؤسستهي ف وتربوًيا وعلمًيا ثقافًيا املعلم الطالب يعد وبهذا . التعليم لنوع

 التدريب : Training ( 1996 ، غنيمة )



 

hg 

 

جامعة المرقب –كلية التربية البدنية   179 

 

م2016العدد االول  تنمية المعلم مهنياً في ظل االتجاهات المعاصرة  

 املنهج يطرأ علىي الذ التطوير مواكبة لضمان الخدمة أثناء املعلم يتلقاهاي الت النمائية العمليات تلك هي  

 . املستمر والتقني االجتماعي التطور  نتيجة التعليم وطرائق

 )2004 ، نصر  ( املهنية التنمية

 الفعال املعلمين لقيامهم تلزم ، جديدة وشخصية وإدارية تربوية مهارات لبناء مدروسة منظمة عملية هي  

 غرض لتحقيق فيها سد العجز أو ، إنمائها أو بتجديدها منها لديهم يتوفر ما ترميم أو ، اليومية باملسؤوليات

   .للمعلميني الكمي والنوع التحصيل زيادة وبالتالي ،املعلمين فعالية تحسين وهو أسمى

 Duirareem, 1998) املعلم ) تنمية برامج

فهمه  هي أي خبرة منظمة يتعرض لها املعلم تزيد من معلوماته أو تنمي مهاراته أو تؤثر إيجابا أو تصحح   

 .  املعلم لتحديث مهاراته لعمله، فيدخل ضمنها أي نشاط منظم يقوم به
 

 -الدراسة: منهج 

 العربية السابقة أدبيات الدراسات، وذلك باالطالع على أغلب املكتبي البحث أسلوب على الدراسة تعتمد  

 وتنميته املعلم إلعداد والنظم أحدث االتجاهات على للوقوف وذلك) الدراسة بموضوع املتعلقة ( واألجنبية

 . مهنيا

 :املعاصرة التربية في املعلم خصائص

 الشخصية من الصفات لعدد املعلم امتالك بين إيجابية عالقة وجود إلى كثيرة تربوية دراسات أشارت  

 شخصية خصائص، رئيستين إلى فئتين الخصائص هذه تصنيف ويمكن، التعليمية فاعليته ومدى والوظيفية

 تحصيل املعلم استطاع كلماه أن على ديالتأك األهميةومن ، وظيفية واجبات هيئة على تنفيذية وقدرات، عامة

 في توجيهية قدرة وممارسة مؤثرة تعليمية أساليب امتالك من كلما تمكن شخصيتهي ف ودمجها الصفات هذه

 سعيه فإن املعلم أما، الطلبة شخصيات يف بالغ أثر إحداث ثم ومن، هوخارج داخل الفصل التعليمية العملية

 الكلية يعد داخل والعملي النظري  إعداده خالل األخرى  تلو واحدة الكتسابها ومثابرته الصفات المتالك هذه

 العطاء على ثم ومن ،اإلنسانية ذاتيته وتطوير التعليمية شخصيته صياغة في رغبته على كافًيا إيجابًيا مؤشًرا

 أن ينبغي املتعددة بوظائفه يقوم أن يستطيع الذي املعاصرة التربيةي ف فاملعلم، الفعال التعليمي والتأثير

 : كالتاليي وه،  خصائص يتصف بعدة

  :واملعرفي العقلي الجانب : أوال

 فإن االجتماعية مستوى كفايتهم ورفع ، للطلبة العقلية الفاعلية زيادة هو للتعليم األسمى الهدف كان ملا  

 أن هو ذلك إلى والسبيل ، العقلي النمو على طلبته معاونة من تمكنه عقلية قدرةه لدي كون ت أن يجب املعلم

 تخصصه ملادة مستوعًبا يكون  وأن ، املعرفة أتم ما يعلمه يعرف هأني أ ، العلمية املادة بغزارة املعلم يتمتع

 يف الرغبة شديد يكون  وأن ، تاًما تمكًناى عاتقه علقيت أل التي املادة من فهم متمكًنا ويكون  ، استيعاب أفضل

بتدريسها  يقومي الت املعرفة فروعي ف والبحث الدراسة على يداوم التفكير مرن  ، وتجديدهامعارفه  توسيع

 ووسائل معرفة طرق  إلى املعلم يحتاج ( كذلك2001والسعيد، شوق  ) التربيةي ف الحديثة بالطرق  وملًما

 وتشويقهم الطلبة ، وتحفيز التعليم بتخطيط الخاصة النظرية املعلومات املعرفة هذه وتشمل، التعليم

 وكذلك ، الطلبة تعلم تيسر معينة فعالة ووسائل طرق  باستعمال الدراس ي املحتوى  توصيل وكيفية للتعليم

 (2000 ،ي الخميس  ( التعلم من ملزيد وتوجيههم ، طلبته تعلم وتقويم ، الصف بإدارة الخاصة باملعرفة إملامه
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 :التعليم في الطبيعية الرغبة :ثانًيا

 ينهمك سوف كما، ةبحب ودافعيو  موضوعيةب طالبه على يقبل سوف الرغبة هذهه لدي تتوافر الذي فاملعلم  

ا فكًرا التعليمي ف
ً
 يشبع ذاتية رغبة عن اختارها مهنة للتعليم جل جهده تكريس على ويشجعه، وشعوًرا وسلوك

 للتعاون  فيسعى واملهنية االجتماعية ذاته اخالله من ، ويحقق لديه واجتماعية إنسانية حاجات خاللها من

 ،عمله مجال في منها واالستفادة التدريبية الدورات حضور  ىعل يحرص أن كذلك ،املهنة لصالح واالبتكار

 . علمًيا ويتقدم مهنًيا ينمو وبذلك

ا
ً
 :واالجتماعي النفس ي الجانب : ثالث

 أن السمات هذه أبرز  ومن ، واالجتماعية االنفعالية السمات من بمجموعة يتمتعي الذ هو الكفء املعلم إن  

 واثًقا يكون  وأن ، املهنة بآداب ملتزًما  لطلبته محًبا ، بارزة شخصية ذا ، أحاسيسهي وف انفعاالتهي ف متزًنا يكون 

 املدرس ي املجتمع ألن االجتماعية باملهارات يتصف ، وأن معهم حازًما ، طلبته شخصية يحترم وأن ، بنفسه

 ،األمور  وأولياء وموجهين وإداريين ومعلمين ةطلب من أعضائه بيني االجتماع التفاعل على يقوم إنساني مجتمع

 1997، الدين بهاء (فعالة إيجابية عالقات على واملحافظة جميًعا معهم التعاون  املعلم على هذا الواقع ويفرض

 االنحياز والنظرة عن والبعد،  الطلبة ومعاملة الحكم يف والعدل باملوضوعية يتميز أن عليه كذلك ،(

 ، إخفاقاتهم أو وعلى إنجازاتهم تعلمهم نتائج على هحكمي ف أو ، الطلبة مع اليومي تعاملهي ف سواء الشخصية

 يتقبل وأن ،الفني موجهه مع تعامله باملوضوعية في يتميز أن كذلك ، أمينة يد فيهم أن الطلبة يشعر حتى

 انتقاص فيها أو لشخصه موجهة إهانة إنهاى عل إليها وال ينظر مفتوح وعقل ، رحب بصدر وإرشاداته توجيهاته

 ، طعيمة ) مهنته في وفاعليته تقدمه درجة من وتحد ،املنهي نموه وبين تحول بينه النظرة هذه ألن ، قدره من

 الرسالة منظور  من ومهامه بدوره القيام يتحمل حتى البال وطول  والتسامح بالصبر يتحلى كذلك أن (2004

 وتحدياتها. صعوباتها على والصبر بالتحمل الجديرة التربوية

  :التكويني الجانب :رابًعا

ا الجسمية والحيوية ةباملناس فالصحة، كبير جهد بذلي تقتض  شاقة مهنة التعليم مهنة  
ً
 هامة تمثل شروط

 حتى صوته ودرجة نبراتهي يغير ف وأن ،الصوت واضح يكون  أن املعلم من يتطلب كذلك، ومفيد ناجح لتحقيق

 على يجب كما ، االنتباه وتشتيت امللل إلىي التي تؤد الرتابة يتجنب وحتى ،املتعلمين من الدائم االنتباه يوفر

 ، السالم )عبد له واحترامهم له الطلبة تقليد في كبير دور  من ملا له الخارجي مظهرهى عل يحافظ أن املعلم

2000). 

 :للمعلمين املهنية للتنمية العاملية االتجاهات

 :للمعلمين املهنية التنمية في املعاصرة االتجاهات أهمية

 بمجموعة مدى حياته يعيش أن يمكن ال املعلم نإل  نظرا باستمرار قائمة حاجة املنهي النمو إلى الحاجة إن  

 العصر به يمتاز الذي الهائل والتقدم املعرفي الداخلية الحاجات ضغط فتحت ، واملهارات املعارف من محددة

 واالتجاهات واملهارات املعلومات من متجدد مستوى  املعلم على يحافظ أن ضرورة يتطلب األمر هذا ، الحالي

 ، ومتواصلة مستمرة نمو عملية للمعلم بالنسبة التعليم يكون  وبهذا وتقنياته التعليم طرائق في الحديثة

، واملعلومات التكنولوجيا ظل وفي والتطور  التعلم دائم مجتمع في حياته طوال علم طالب هو املبدع فاملعلم

 لصعوبة ونظرا، اإلعداد مؤسسات في اكتسبها التي واملهارات املعارف على حياته في يقتصر الذي املعلم وليس
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 أكثر التربوي  التخطيط أصبح التكنولوجيا واملعلومات ثورة ظل في ومكان زمان لكل الصالح املعلم إعداد

 مجاالت في التجدد بمواد املعلم تزويد تتضمن والتي للمعلم، الالزمة التربوية الخدمة توفير جلأ من ضرورة

 جديد هو ما كل واستيعاب، عليها وتدريبه والتعلم التعليم وتقنيات أساليب وباملستجدات في ، التربوية العملية

كفاياتهم  تطوير خالل من وإنتاجيتهم املعلمين أداء رفع وبالتالي، وعلمية تربوية تطورات املنهي من النمو في

 ومساعدة ووقتا كافيا كبيرا جهدا املنهي النمو عملية تطلبتو  ،األدائي ) والسلوكي املعرفي) بجانبيها التعليمية

 الثابت شبه التعليمي محل السلوكل يح أو يضيف أو يعدل جديد تعليمي سلوك أي تعلم في مستمرة

 .(2007 ، التعليمي)املومني املوقف الذي يتطلبه املالئم األسلوب عند املوجود

 جديدة أساليب إلى ظهور  واالتصاالت والحاسبات واإللكترونيات املعلومات في الهائلة الثورة ساعدت ولقد  

 كنتيجة وتدريبه املعلم إعداد مجال الحديثة في التربوية االتجاهات من الكثير وظهور  والتعليم، التربية مجال في

 االتجاهات من العديد ظهر فقد املعاصرة، مع املتغيرات املعلم وتدريب إعداد مؤسسات لتفاعل مباشرة

 والتدريب اإلعداد مؤسسات لتفاعل كنتيجة مهنًيا، وتنميته املعلم وتدريبه إعداد مجال في الحديثة التربوية

ا، املعاصرة املتغيرات مع
ً
هذه  نستعرض مهنًيا وتنميته املعلم إعداد في املعاصرة االتجاهات أهمية من وانطالق

 : يلي ما أبرزها من والتي االتجاهات

 . التربية كليات في الطلبة قبول  سياسة حول  املعاصرة االتجاهات : أوال

 .أثنائها وتنميتهم مهنًيا الخدمة قبل املعلمين إعداد بين التكامل حول  املعاصرة االتجاهات : ثانًيا

ا
ً
 . التربية كليات في وبرامجها الدراسة نظام في املعاصرة االتجاهات :ثالث

 
ً
 . العملية بالتربية يتعلق فيما املعاصرة االتجاهات : رابعا

 
ً
 .الخدمة أثناء املعلمين تدريب برامج حول  املعاصرة االتجاهات :خامسا

 . التربية كليات في التدريسية الهيئة بتطوير يتعلق فيما املعاصرة االتجاهات :سادًسا

 :التربية كليات في الطلبة قبول  سياسة حول  املعاصرة االتجاهات  :أوال

 باملهنة لاللتحاق البشرية املرشحة العناصر جودة على املعلم إلعداد الشاملة الجودة نظم نجاح يتوقف  

 وهذا، التربية لكليات املرشحين الطلبة النتقاء وقبول  واضحة معايير وجود يتطلبي الذ األمر، وممارستها

، الغد معلم كفاءات تمثلي الت املطلوبة باملواصفات إلعداد قائمة العلمية املراكز من فريق تشكيل يتطلب

 املحددة النسبة انتقاء يسهل ثم ومن، باملهنة االلتحاق في الراغبين الطلبة تقويم عمليات ضوئها في يتم والتي

 .(1996 ، )غنيمة: التالية العناصر ضوء في للقبول 

 :الغد معلم شخصية جوانب تحديد - أ

 في شكلية موضوعية وليست بصورة تكون  وأن،  مقننة شخصية مقابلة خالل من تحديدها يمكنه وهذ  

 املنهي للتكوين األولية السمات وذلك لتحديد، محدد زمن في وثابتة صادقة معايير ذات ومقاييس أدوات ضوء

 وكذلك، املختلفة التعليمية املراحل طلبة مع والعمل، املهنة نحو الطالب وميول  الشخصية السمات في املمثلة

 . والنفسية والصحية الجسمية اللياقة

 :واالجتماعي الخلقي املستوى - ب

 الدقة درجة ي االختبارات، لتحر  معايير تقويم إعادة أو إعداد فيث الب سرعة املسئولين من يتطلب وهذا  

 : التالية األدوات في واملوضوعية
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 .املهنية وامليول  الشخصية اختبارات -

 .املختلفة واالستعدادات القدرات اختبارات -

 . والصحية البدنية اللياقة اختبارات -

 :الفعلي التعليمي التحصيلي املستوى  تحديد - ج

 : يلي ما اإلعداد بكليات التخصص أساتذة من يتطلب وهذا

 . ببرامجها االلتحاق في الطالب يرغب والتي، التخصص مواد في الطلبة نجاح ونسب مستويات من التحقق -

 . القبول  وقبل الجامعة داخل وشفهية تحريرية تحصيلية اختبارات وعقد إعداد -

 :القبول  شروط صالحية لضمان العامة اإلدارية العمليات - د

 : التالية للمستندات طالب كل توفير مدى على تعتمد وهذه

 .العامة الثانوية في النجاح شهادة -

 .التسجيلو  القبول جهات  من القبول  خطاب -

 . بالكلية االنتقاء لجنة من واملهنية الشخصية اللياقة اختبارات اجتياز شهادة -

 مجاالت في الكلية أساتذة يعقده الذي التخصص مادة في والشفهي التحصيلي االختبار اجتياز شهادة -

 . املختلفة التخصص

 .  والنفسية الجسدية األمراض منه خلو  تفيد طبية شهادة -

 . أخرى  أجنبية أية لغة بجانب أخطاء وبدون ة، بطالق األم لغته استخدام على قدرته مدى تفيد شهادة -

 : التالي النحو على أساليبها تعددت فقد العالم في اإلعداد كليات بين القبول ات لسياس بالنسبة أما 

 (1992 ، الديب (األمريكية املتحدة بالواليات القبول  سياسة - 1

ا اإلعداد كليات في الطلبة قبول  يتم
ً
 : التالية للمتطلبات وفق

 املهنة في والعمل التدريس لبرامج التقدم في ويرغبون  بالكلية دراسيين عامين أكملوا الذين الطلبة على يجب -

 . أسابيع بأربعة الدراسة بداية قبل املعلم إعداد برامجب لاللتحاق استمارة يحرروا أن

 . والنفسية املعدية األمراض من خلوه تفيد طبية شهادة تقديم -

  .املقررة املناهج باستكمال بالتزامه الكلية عميد مع مبرم عقدى عل التوقيع -

 .والتربوي  املنهي التوجيه مقررات دراسة متطلبات استيفاء- 

  والثانوية التخصصية ساعات املواد لعدد وفًقا (4)من ( 2,5)عن  يقل ال تقديرى عل الطالب حصول  يشترط -

 التربية –  التدريس طرق )دراستها مثل  تم التي املقررات في أكثر أو مقبول  تقديرى عل الطالب حصول  يشترط - 

 )      التخصصية املواد – الخاصة

 (1996 ، فرنسا )غنيمة في القبول  سياسة  -2

 : يلي ما تتطلب وهذه

 :  التالية األساليب وذلك باستخدام، اإلعداد برامج في الطالب قبول  على املوافقة قبل العناصر أفضل اختيار -

 .   املدرسية الجدارة امتحان اجتياز -

 مع وميله حبه مدى عن وللتعرف،  املهنة في للعمل استعداده مدى لتحديد شخصية اختبارات عقد -

 . العمرية مراحلهم
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 املفترض املواصفات هذه وأن ، املستقبل معلم في تتوافر أن يجب املواصفات من عدًدا هناك أن من التأكد - 

 االلتحاق قبل الطالب هذا في تتوافر أنمن املفترض  املواصفات هذه وأن، املستقبل معلم في تتوافر أن

 . اإلعداد ببرنامج

 شهادة  على حصوله بعد االبتدائية املرحلة معلمي لتدريب العالية باملعاهد لاللتحاق الطالب اختبار يتم - 

 . يعادلها ما أو الجامعية الدراسات دبلوم

 الثانوية، الشهادة على الطالب حصول  بعد فيتم، الثانوية للمرحلة الطالب لتأهيل الخاص القبول  نظام في - 

 : التاليةالشهادات  من أي على وبحصوله، سنوات أربع ملدة أو، سنوات ثالث ملدة بالجامعة االلتحاق ثم

 . الثانوية املرحلة في التعليم على القدرة شهادة على الحصول   -أ

 . التقنية املعاهد في التعليم على القدرة شهادة على الحصول  - ب

 . الرياضية املعاهد في التعليم على القدرة شهادة على الحصول   -ج

 (   1996، غنيمة) أملانيا في القبول  سياسة - 3

 واجتياز الثانوية املرحلة إتمام شهادة على الحصول  أملانيا في التربية كليات في الطالب قبول  عند يشترط  

  األولى املرحلة في سنوات أربع الطالبي مض  بعد املعلمين تدريب بمعاهد ولاللتحاق ،امتحان

   .األولى الجامعية الدرجة على للحصول  بالجامعة بااللتحاق له يسمح الثانوية املرحلة في سنوات وتسع

 (2001 ، كتش ) املتحدة اململكة في القبول  سياسة - 4

 : يلي ما على الحصول  التربية كليات في الطالب قبول  عند يشترط

. ( BED ) * الرفيع األولى املستوى  الجامعية الدرجة . ( GCE) * مستوى  على يحصل أن بشرط مادتين في النجاح 

 .جيد

 ( GCSE) * يعادلها ما أو أكثر امتحان أو من مواد ثالث في النجاح. 

 ( GCSE ) .المتحان  للتقدم املختارة املواد من والرياضيات اإلنجليزية اللغة تكون  أن يشترط  *

 يلي: ما فيشترط PGCEاملعلم  إعداد ببرنامج اللتحاقل بالنسبة أما  

 . يعادلها ما أو جامعية درجة على الحصول  * 

 .التعليم صالحيته ملهنة واختبار لتقويم والصحية والشفهية التحريرية االختبارات من بعدد املرور * 

 . خبرة ذو معلمون  والتقويم االختيار بعمليات يقوم * 

 (1993 ، اليابان )عبيد في القبول  سياسة - 6

ا التعليم مجلس وضع
ً
 :ملا يلي وفًقا اإلعداد مهنة في الطلبة وقبول  انتقاء لعمليات شروط

 . جامعية درجة على الحصول  * 

 . للتدريس التأهيل اختبار يجتاز أن * 

 التدريس في يرغب ملن وذلك، املاجستير درجة على يحصل أو ، الجامعي التعليم بعد إضافية سنة يدرس أن * 

 . العليا الثانوية املرحلة في

  :أثناءها مهنًيا وتنميتهم الخدمة قبل املعلمين إعداد بين التكامل حول  املعاصرة االتجاهات  :ثانًيا

 التخطيط فكرة العشرين يدعم القرن  من السبعينات وأوائل الستينات أواخر في املستمرة التربية مفهوم بدأ  

 مختلف على التدابير التربوية باتخاذ واللقاءات املؤتمرات العديد من أوصت السبعينات أوائل وفي املتكامل،
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 املفارقات على نهائًيا والقضاء للتخفيف تدريجًيا واالجتماعية، والنقابية، واملهنية، القانونية، األصعدة

 شروط في جذري  بشكل النظر وإعادة املعلمين، ملختلف فئات اإلرادي التسرب في حق وجه بدون  املوجودة

 دورات صورة في العملية الحياة طيلة ويستمر "الخدمة قبل" أولية اإلعداد بمرحلة يبدأ بحيث املعلمين، إعداد

 في يجمع املعلم لتكوين موحد نظام إلى االتجاه أصبح عليه، ( وبناء1988 والتجديد املستمرين)حمود، للتطوير

 وإضافة التدريب، ونظام اإلعداد، ونظام اإلعداد، مؤسسات إلى املعلم قبول  نظام التقليدية مثل النظم ثناياه

 يأتي بعد وهذا العملية، للممارسة التهيئة نظام :األول  جديدين، نظامين إلدخال اتجاه هناك هذه النظم، إلى

 للحياة قبل الخروج املستشفى في لألطباء الفعلية للممارسة التفرغ نظام غرار على ويكون  اإلعداد، نظام

 بالنسبة املدارس هذه وتؤدي "املنهي التطوير مدارس" أسموه ما تأسيس إلى أوروبا في اتجاه بدأ فقد العملية،

 نظام :والثاني املبتدئ، للطبيب التعليمي بالنسبة املستشفى في يؤديها التي نفسها الوظيفة املبتدئ للمعلم

( 1995 مالك، و )شوق، "الذاتي التعليم" النظام في هذا البعض ويدخل املهنية، الحياة مدى املستمر التعليم

 عليها يحصل التي السابقة الخبرة أو العلمية الدرجة أن )1996 ، الحمادي ) يذكر االتجاه هذا وألهمية

 مستمر تدريب يتبعها أن بد ال ولكن نهاية املطاف، تكون  ال املعرفي واالنفجار املعلومات عصر ظل في املعلمون 

 املعرفة تطور  إلى إضافة سماته، أهم فيه اإلتقان يعد في عصر األداء بمستوى  االرتفاع بهدف الخدمة، أثناء

 يمكن بأية ال إنه" بقوله وتدريبه املعلم إعداد في االزدواجية أزمة (1983 ، جبرائيل ) ويحدد . وتراكمها وتجددها

، املعلم تكوين هي عملية ،واحدة لعملة وجهان فكالهما وتدريبه، املعلم إعداد بين نفصل أن األحوال من حال

 إلعداد برنامج هناك كان إذا ما السؤال حول  عن اإلجابة في جدًيا التفكير يستدعي االتجاه هذا إن :ويتساءل

 املعلمين إعداد مناهج مخططي على هل أكثر للتكوين؟ وبتوضيح واحد برنامج هناك أم لتدريبه؟ وآخر املعلم

 تصبح وبهذا املعلم، تكوين يتطلبها التي الخبرات جميع املنهج تضمين اعتبارهم ضرورة في يضعوا أن وواضعيها

 اإلعداد، بينما فترة في خبراته من جزًءا املعلم /الطالب يكتسب متكامال، واحًدا منهًجا اإلعداد والتدريب مناهج

 تكوين هي مؤسسة واحدة مؤسسة إطار في ذلك يجري  أن على الخدمة، أثناء اآلخر القسم يكتسب

 (1986 ، املعلم)جبرائيل

 برامج وأن املعرفي والتكنولوجي، التدفق في املعاصرة التطورات بسبب ظهر االتجاه هذا أن يتضح هنا ومن  

 املركز يذكر مدير ذلك وفي، املهنية بنجاح للممارسات إلعداده كافية تعد لم الكليات داخل املعلم إعداد

 إلى الحاجة بسبب ظهرت التي االتجاهات أحد إن" أوروبا في املعلم تربية عن تقرير في املعلمين لتنمية األوروبي

 ينبغي أن املعلم إعداد أن املستجدة، املتغيرات على بناء التعليمية العملية في للتجديدات الفوري التطبيق

 املعلم، على تدريب وصوال التدريس ملهنة املناسبة العناصر باختبار تبدأ متكاملة، مستمرة عملية تكون 

 املعلم إعداد مفهوم فإن ومن ثم املعلم، تدريس مدة طيلة الخدمة أثناء في للتدريب منظم ببرنامج ومتوجة

    ( 2002 شوق ومالك،( الحياة مدى التعليم فكرة على يؤسس وتدريبه

 تكون  أن مؤتمراتها عن طريق قررت حينما االتجاه هذا والعلوم والثقافة للتربية العربية املنظمة تبنت وقد  

 يأتي وهنا امليدان في بالعمل قائًما مادام املعلم مستمرة عمليةأثنائها  في والتدريب الخدمة قبل اإلعداد عملية

 الوقت نفس في يعني كما ثنائها،أ في والتدريب قبل الخدمة اإلعداد من كال ليعني املعلم تكوين مفهوم

 قبل التكوين مؤسسات في تبدأ املعلم تكوين عملية فإن ذلك على كالنمو، وتأسيًسا هنا فالتكوين االستمرار،
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 إلى والحاجة ، والتكنولوجي املعرفي التدفق في املعاصرة للتطورات وكنتيجةأثنائها، في  وتستمر الخدمة

 : التالية للمبررات االتجاه بهذا املعلم تكوين مؤسسات تأخذ أن ينبغي فورًيا، استثماًرا استثمار التعليم

ا ومرتبطة ومتغيرة، متطورة اإلعداد برامج يجعل - 1
ً
 امليدانية باملشكالت خالل تأثرها من بالواقع، وثيًقا ارتباط

 التي والتكنولوجية والعلمية والثقافية وبالتغيرات الحضارية جهة، من الخدمة أثناء لها حلوال تتطلب التي

 قبل اإلعداد وأساليب لبرامج انعكاًسا التدريب برامج تكون  أن عالوة على أخرى، ناحية من املجتمع في تحدث

 .الخدمة

 وعن للتدريب، لإلعداد وأخرى  فلسفة في الكالم عن عوًضا املعلمين، صناعة إلى الفلسفية النظرة يوحد - 2

 قبل املعلم تكوين عملية ربط وبذلك تضمن العمليتين، بين الفصل في يزيد مما للتدريب، لإلعداد تمهين

 قبل مستمرة متكاملة تكوين عملية من جزًءا أثناء الخدمة التدريب ويصبح ثناءها،أ التكوين بعملية الخدمة

 .الخدمة

 ننقل املنهج، وبهذا يتضمنها التي العلمية الخبرات لتنظيم أساًسا محوًرا الذاتي التعلم مبدأ من يجعل - 3

 الجوانب بين تحقيق التوازن  يستدعي وهذا املتكامل، والنمو املستمرة، التربية إمكانيات املعلم /للطالب

 الذاتي، النشاط على القائم املنهي مقومات النمو على والتأكيد املنهج، مرونة على والحفاظ والعملية، النظرية

 وبرامج مبرمج، وتعليم مصغر، تعليم من لألساليب الحديثة املعلم / الطالب استخدام خالل من وذلك

 له ويحقق ذاتي، لتعلم املناسب الجو له تيهئ مهارات ويكسبه كفاية الطالب، من يثري  مما وغيره، كمبيوتر،

 (1986 ، )جبرائيل "املستمر املنهي النمو له تضمن التي الراجعة املستمرة التغذية

ا
ً
 :التربية كليات في وبرامجها الدراسة نظام في املعاصرة االتجاهات  :ثالث

 كفاءة تعتمد حيث ،البلد ذلك في التربية نوعية في تؤثر العالم بلدان من بلد أي في املعلمين إعداد برامج إن  

 التربية فإن جيدة كانت فإذا مهنة التعليم، في انخراطهم قبل لهم تعد التي البرامج على كبير حد إلى املعلمين

 في تدعو ،التربوي  امليدان في اهتمام الباحثين أثارت التي القضايا أبرز  من املعلم إعداد أصبح وقد، فعالة تكون 

 األساس باعتباره بمهنته املعلم واالرتقاء إعداد ببرامج لالهتمام ايجابية أكثر جهود بذل ضرورة إلى أغلبها

 واملؤتمرات الدراسات عبر واملشاريع االقتراحات والتوصيات وطرحت وتطويره، التعليم إلصالح املناسب

 والتجديد التطوير مجاالت شملت وقد التربية، بكليات املعلم إعداد في نظم املأمول  والتطوير اإلصالح إلحداث

  :يلي ما

 املهارات. أساس على مهنًيا املعلمين تنمية اتجاه 

 التربية كليات في الشاملة الجودة معايير تطبيق. 

 التربية لكليات األكاديمي االعتماد.  

 املعلم إعداد كليات في وأساليبه التدريس طرق  وتنويع تحديث.  

 التربية كليات في الحديثة والتكنولوجيا التقنية توظيف.  

 النظم أسلوب ضوء في مهنًيا املعلمين تنمية اتجاه .  

 دائم بشكل تعيينه قبل الخريج جودة إلى االطمئنان.  

 للمعلم والوجداني األخالقي بالبعد االهتمام. 

 املعلم اعداد كليات في التعليم تفريد . 



 

hg 

 

جامعة المرقب –كلية التربية البدنية   186 

 

م2016العدد االول  تنمية المعلم مهنياً في ظل االتجاهات المعاصرة  

 املعلم اعداد برامج وتنفيذ وضع في املجتمعية املشاركة.  

 املتسارع املعرفي للنمو واملقررات املناهج مواكبة.  

 خريجيها متابعة في التربية كليات مسئولية.  

 املعلم اعداد عن املسئولية جهة توحيد.  

 املعلم إعداد برامج في الذاتي التعلم بأسلوب األخذ. 

 العوملة عصر في للمعلم الثقافي باإلعداد االهتمام. 

 اإلعداد. سنوات زيادة إلى االتجاه 

 التربية. كليات لتطوير والدراسات البحوث توجيه 

 املعلم إعداد مجال في املتقدمة الدول  تجارب من االستفادة.  

 :منها لكل عرض يلي وفيما

 املهارات أساس على مهنًيا املعلمين تنمية اتجاه:  

 جديدة مصادر من ظهور  العاملية املتغيرات إليه أدت وما املعلم، إعداد في القصور  نتيجة االتجاه هذه ظهر  

 البرامج كانت أن فبعد املعلم، إعداد ألهداف تطوًرا االتجاه هذا ويمثل، للتدريس جديدة وأساليب ومتنوعة

 تهدف املعلم أصبحت وسلوك التدريسية للمهارات كافية عنايةي تعط وال املعرفي، الجانب على في املاض ي تركز

 ألهداف تطوًرا االتجاه هذا بدأ وقد، الدراسة حجرة داخل األداء بتحسين وترتبط والوظيفية، الشمول  إلى

 للمهارات كافية عنايةي تعط وال املعرفي، الجانب على في املاض ي تركز البرامج كانت أن فبعد املعلم، إعداد

 حجرة داخل األداء بتحسين وترتبط والوظيفية، الشمول  إلى تهدف أصبحت، و املعلم وسلوك التدريسية

 كفاءة أن في له الرئيسية الفكرة وتتلخص العشرين، القرن  من السبعينات في االتجاه هذا بدأ وقد، الدراسة

 إلى تحليلها يمكن التدريس الفعال عملية إن حيث األساس، هي الخدمة وأثناء قبل وتدريبه وأداءه املعلم

 يصبح أن احتمال زاد التربية كليات داخل املعلم / الطالب أجادها إذا والتي التدريسية، املهارات من مجموعة

 اإلعداد في االتجاه هذا بأن" يقرر  حينما)  1975 ، سرحان االتجاه) هذا ( ويؤيد1985 ، أحمد( ناجًحا معلًما

 املعلمين / الطالب تعد التي فالبرامج املعلم، مهارات مستوى  رفع إلى مباشرة غير أو مباشرة بطريقةي يؤد

 أن اعتبار على التدريس، مهارات بإكسابهم خاًصا اهتماًما تهتم املهارات أساس على التربية كليات داخل

 ينجح ولكي، الجيد غير واملعلم الجيد يؤديها املعلم أن يستطيع املهارات من سلسلة إال هو ما الناجح التدريس

 إعداد في توافرها ينبغي التي بعض الشروط الدراسات إحدى تذكر وتدريبهم املعلمين إعداد في االتجاه هذا

 :اآلتي في وتتمثل االتجاه هذا ضوء في القائمة البرامج

 هذه أهداف على املختلفة للتعرف املهنية والهيئات واملدارس، املعلم إعداد كليات بين شراكة إقامة  -1

 .اإلعداد برامج داخل الالزمة لتحقيقها التدريسية املهارات وتحديد والهيئات، املدارس

 .الخدمة أثناء التدريب وبرامج التربية كليات داخل اإلعداد برامج بين الربط  -2

 .املدارس داخل امليداني والتدريب للبرامج النظري  الجانب بين الربط - 3

 .تقدم من املعلم /الطالب يحرزه ما ومدى فاعلية مدى لتقويم معايير تحديد - 4

  :التربية كليات في الشاملة الجودة معايير تطبيق
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 االتجاه بتبني التعليم الجامعي بتطوير اهتمت التي واملؤتمرات واألبحاث الدراساتالعديد من  نتائج أوصت  

 وتعرف والعاملية، املحلية وفقا للمتغيرات التطوير إلحداث املتميزة املداخل أحد وهو التعليم، جودة إلى

 وفرق  لألفراد ليوفر ومستوياتها التعليمية املنظمة جميع فروع في يطبق متكامل أسلوب " بأنها الشاملة الجودة

 من مجموعة إلى التربوي  املجال ( في2004 )عالونه، التعلم من واملستفيدين الطالب إلرضاء الفرصة العمل

 املنتج في املتوقعة والخصائص واملواصفات الشاملة واإلجراءات الجودة وتشير ، (Total Quality) املعايير

 التحسين إلى تنفيذها ويهدف املواصفات، تلك خاللها من تتحقق واألنشطة التي العمليات وفي ،التعليمي

على  التعليمية املؤسسات تساعد متكاملة وأساليب أدوات الشاملة الجودة وتوفر، املنتج التعليمي في املستمر

  . مرضية نتائج تحقيق

  :التربية لكليات األكاديمي االعتماد

 االعتماد خالل نظام من وتحديثه لتطويره جادة محاوالت العالمي الصعيد على الجامعي التعليم يشهد  

 بداية وأصبحت اإلصالح والتطوير، لعمليات املناسب األساس باعتباره ملحا أمرا أصبح الذي األكاديمي

 "به ويقصد لبرامجها، األكاديمي على االعتماد للحصول  توجهها من تبدأ التربية لكليات التطوير أو اإلصالح

 أكاديمية ومنظمات هيئات تصدرها معايير ضوء في برنامج تعليمي آو مؤسسة ألي األكاديمية بالكفاءة االعتراف

 .(1996 وغالب، العتيبي (اإلقليمي املحلي أو املستوى  على متخصصة

 اإلدارية واألكاديمية الناحيتين من الكلية كفاءة تحقيق في ملموسة بصورة األكاديمي االعتماد يساهمو   

 يعزز  كما املهنة، يتقنون  خريجين متميزين إعداد أجل من وذلك بها، العمل تحسين واستمرار جودتها لضمان

 الجامعة نوعية على جيدا مؤشرا باعتباره الشركات واملؤسسات من كثير به وتهتم، الكلية أو الجامعة سمعة

 إعداد لكليات األكاديمي االعتماد أهداف الدراساتبعض  حددت وقد ،(2007 )أحمد،.برامجها وجودة

 .(1996 وغالب، العتيبي ) ( 2007 )أحمد، :التالي النحو على املعلمين

 . محددة علمية جهة قبل من مستمرة دورية بصورة املعلمين اعداد برامج نوعية تقويم  -

 وسهولة العلمية واملعارف املهارات حيث من الواحدة الدولة في التربية كليات خريجي بين الفجوة تخطي  -

 .إلى أخرى  كلية من الطالب انتقال عند املعتمدة الساعات معادلة

 .الخريجين من جيدة  نوعية لضمان الضرورية املتطلبات من األدنى الحد التربية كليات تحقيق من التأكد -

 .التدريس مهنة ملمارسة والرخص الشهادات إلصدار معايير تحديد -

 لبرامجها دورية  بمراجعات والقيام الذاتي التقويم خالل من املستمر التطوير على التربية كليات تشجيع -

 .واملادية البشرية وإمكاناتها

  .التربية كليات برامج وتحديث تطوير في للمشاركة التدريس هيئة أعضاء تحفيز -

األكاديمية  البرامج املعنيين بإعداد جميع ملساءلة آلية توفير األكاديمي االعتماد ومعايير مبادئ تطبيق ويتطلب

 امليدان متطلبات ضوء في للكلية وتحسينها األكاديمية البرامج في النظر واعادة عليها، واإلشراف وتنفيذها

 .الكلية أو الجامعة تقدمها التي البرامج بأهداف للجهات املعنية ودقيقة واضحة معلومات وتوفير التربوي،

 (2007 )أحمد،

الوطني  املجلس والتوجهات يتفق بما التربية كليات منظومة لتطوير الدول  بعض تتبعها التي املعايير ومن  

 منظمة معايير املعاصرة العاملية (NCATE) برامج العتماد األمريكي



 

hg 

 

جامعة المرقب –كلية التربية البدنية   188 

 

م2016العدد االول  تنمية المعلم مهنياً في ظل االتجاهات المعاصرة  

  The National Council for Accreditation of Teacher- Education اآلتي على املعلم إعداد : NCATE 

 منظمة على: معايير وتشتمل

 :املعلمين الطلبة أداء :أوال

 .ومواقفه ، ومهاراته ، املعلم الطالب معرفة 1املعيار

 املعرفة يدركوا أن كمعلمين، باملدارس للعمل يعدون  الذين املعلمين الطلبةى عل املعيار، هذا على بناء

 .التعلم على باملدارس كل التالميذ ملساعدة الضرورية واملواقف واملهارات، واملهنية، والتربوية، التخصصية

 :الكلية وتقويم التقييم نظام  2  املعيار

 الطلبة وأداء ، املتقدمين بمؤهالت الخاصة البيانات وتحليل بجمع يقوم تقييم نظام الكلية لدى يكون  أن

 .وبرامجها الكلية وتحسين لتقويم وذلك والخريجين، املعلمين

 :الكلية طاقة :ثانًيا

 .العملي والتدريب امليدانية الخبرات  3  املعيار

 يصل حتى العملي، والتدريب امليدانية الخبرات وتقويم وتطبيق بتصميم املشاركة املدارس مع الكلية تقوم  

 الطلبة ملساعدة الضرورية واملواقف واملهارات، املعرفة، بتطوير املدارس أفراد من وغيرهم املعلمين الطلبة

 .التعلم على

 .التنوع 4املعيار 

 واملهارات ويطبقوا املعرفة يكتسبوا لكي املعلمين للطلبة والخبرات املنهج وتقويم تطبيق بتصميم الكلية تقوم  

 ومع ، وباملدارس بالكلية متنوعين تدريس هيئة أعضاء مع العمل الخبرات هذه وتشمل الضرورية، واملواقف

 . الثانوية املرحلة نهايات حتى املبكرة الطفولة من الصفوف في متنوعين تالميذ ومع ، متنوعين معلمين طلبة

 :املنهي ونموهم ، وأدائهم ، التدريس هيئة أعضاء مؤهالت  5 املعيار

 ، البحث في املهنية املمارسات ألفضل نماذج ويمثلون  مؤهلين يكونوا أن بالكلية التدريس هيئة أعضاء على  

 املعلمين، الطلبة بأداء عالقتها في الذاتية فاعليتهم بتقييم قيامهم ذلك في بما ، والتدريس ، املجتمع وخدمة

 .املنهي نموهم وتسهيل التدريس هيئة أعضاء أداء بتقويم بانتظام تقوم أن الكلية على ويجب

 : .ومصادرها الكلية إدارة   6   املعيار

 مصادر ذلك في بما ، واملصادر والتسهيالت البشرية والقوى  وامليزانية والسلطة القيادة الكلية لدى تتوفر أن  

 .املعلمين الطلبة إلعداد الالزمة ، املعلومات تكنولوجيا

  :املعلم اعداد كليات في وأساليبه التدريس طرق  وتنويع تحديث

 هذه ومن املعلم إعدادعند  بها األخذ التربية كليات على يجب التي الحديثة التدريس طرق  من العديد ظهرت  

 األدوار، التعلم لعب العملية، املصغر، العروض التدريس الذهني، العصف:الحصر ال املثال سبيل على الطرق 

 بالتنمية االهتمام يتطلب ذلك ( وتحقيق2002 ) راشد، .العمل وغيره ورش امليدانية، الزيارات التعاوني،

 في الحديثة الطرق  استخدام على وتدريبهم التدريسية لتطوير مهاراتهم التدريس هيئة ألعضاء املستمرة املهنية

 الحديثة التقنية استخدام على كذلك وتدريبهم الغرض، هذا إلى التنمية املهنية برامج وتوجيه التدريس

 يبواألسال بالطرائق املعلمون  الطلبة يتعلم أن على يساعد مما املتنوعة، التعلم واالنترنت ووسائط كالحاسوب
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 التدريس الحديثة طرق  استخدام يكون  أن يتطلب كما املستقبل، في طلبتهم مع استخدامها منهم التي يتوقع

 (2003 التدريس )يحيى، هيئة عضو تقويم محاور  من أساس ي محور  املتنوعة والتقنيات

   :التربية كليات في الحديثة والتكنولوجيا التقنية توظيف

 من التعليم االلكتروني إلى التقليدي التعليم من واالنتقال تعليمية كوسائل الحديثة التقنيات استخدام يعد  

 التقنية الوسائط املتقدمة على الدول  من العديد اعتمدت حيث ،املعلم إعداد في الحديثة االتجاهات أهم

 ويجعل املعلم أداء على األمر وينعكس هذا،  املعلم إعداد برامج لتنفيذ والحاسوب االنترنت وشبكة الحديثة

 ينمي، و التقنية باستخدام حديثة وأساليب التدريس بطرق  على املعلم يشجع كما،  سهولة أكثر إعداده عملية

 (2003 يحيى، ) ( 2003 يحيى والخطابي، الذاتي) التعلم على القدرة لديه

 على  والصوتيات ذلك الفيديو في بما، املقررات تقديم خالل من التربية كليات في التكنولوجيا توظيف ويمكن

 عن النقاش مجموعات خالل من والواجبات املنزلية النقاش حلقات إدارة يمكن كما ،االنترنت على مواد شكل

 في التكنولوجيا توظيف ويتطلب ،(2003 وحسن، )شرف والبريد االلكتروني املباشر االتصال برامج طريق

 )شرف :يلي فيما تتمثل والتي األجنبية الخبرات دول  في توافرت والتي املتطلبات من عدد املعلم إعداد برامج

 .(2003 وحسن،

 . املادة لتنفيذ البرامج ومصممي والبرمجيات التكنولوجيا في باملتخصصين االستعانة .1

  العاملية العنكبوتية الشبكة في خاصة مواقع على ونقلها وأكاديمية جذابة بصورة العلمية .2

 املتقدمة  االتصاالت شبكات مثل التعلم وسائط مختلف الستخدام تكنولوجية تحتية بنية وجود .3

 .التكنولوجية التجهيزات من وغيرها واملرئي اإلذاعي البث وشبكات

 املقروءة العلمية املادة مع التعامل في املستخدمة والبرمجيات التكنولوجيا استخدام مهارات تنمية .4

 .هيئة التدريس وعضو املعلم الطالب من كل في واملسموعة واملرئية

 في اإلعداد برامج تضع أن ذلك يتطلب االلكتروني والتعليم التقنية توظيف من القصوى  االستفادة ولتحقيق

 :التالية النواحي في املعلمين تدريب ضرورة االعتبار عين

  .املتعددة التقنية الوسائط استخدام

  .بفعالية االنترنت شبكة استخدام

  :النظم أسلوب ضوء في مهنًيا املعلمين تنمية اتجاه

 التفكير في املطبقة النظم العامة نظرية إلى ويستند الحديثة، للحضارة البارزة املعالم من النظم أسلوب يعد  

 فعالية إلى للوصول  املعقدة اإلنسانية معالجة املشكالت في مدخل النظم وأسلوب العلمي، والبحث والتخطيط

 في التكنولوجية العلمية الثورة لتأثيرات استجابة األسلوب هذا جاء وقد ،ممكنة كلفة بأقل راق وإتقان عالية،

ومكوناته  عناصره له متكامال نظاًما ويشكل ،تعليمي نشاط أو ظاهرة أية مع ويتعامل الحقل التربوي،

 مفهوم األسلوب على هذا ويقوم النظام، داخل املحددة األهداف تحقيق إلى تسعى التي وعملياته ،وعالقاته

 .مرسومة لخطة وفًقا هدف معين لتحقيق بينها فيما تترابط التي األجزاء من مجموعة بأنه ويعرف النظام،

  :املعلم إعداد برامج وتنفيذ وضع في املجتمعية املشاركة

 وأولياء املدرسة كاملعلمين وإدارة وخارجها املدرسة داخل من جهات بمشاركة العاملية الجامعات من عدد تهتم  

 في حيويا اعنصر  األمور  أولياء وخاصة هذه الجهات أصبحت حيث، املعلم إعداد برامج خطط وضع في األمور 
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 املعلم إعداد برامج في املشاركة مبدأ تبني بضرورة املطالب ويرجع االتجاه وتصميمها، املعلم إعداد برامج بناء

 طالبت كما ،(2003 وحسن، )شرف الخارجي واملجتمع الطلبة الحتياجات الجهات وإدراكهم هذه أهمية إلى

 لتطوير للمعلمين الخبرات امليدانية من املعلم إعداد كليات تنتفع أن والدراسات املؤتمرات من العديد

 املعلمين احتياجات ضوء في الكلية برامج التعديالت على بإجراء وتقوم، وبرامجها وأنشطتها ممارساتها وتحسين

 فكرة تبني ( إلى 2003 والخطابي، يحيى يدعو) الصدد هذا وفي ،(1991 الرحيم، )عبد امليدان في الفعلية

 أو والجامعة املدارس هذه بين التنسيق يتم بحيث اختيارها يتم حكومية مدارس املنهي في التطوير مدارس

 وهي، مجموعة بها نادت الفكرة هذه املعلمين، إلعداد جيدة تعليم برامج لتطوير معها مشاركة الكلية، وتعمل

 برامج على تشتمل هوملز األمريكية Holmes Group املتحدة الواليات في جامعة مائه لحوالي اتحاد عن عبارة

 الكفايات املعلمين إعداد برامج املتسارع ، تضمين املعرفي للنمو واملقررات املناهج مواكبة .املعلمين إلعداد

 ،الدراسية واملناهج للمقررات دورية مراجعة يتطلب وهذا ،التربوية املستجدات ضوء في والتعليمية التربوية

 هذه وتطوير دراسيين، عامين كل األقل على مرة الجامعة أقسام من كل قسم في التدريسية الخطط ومراجعة

،  جامدة وليست للتطوير، وقابلة مرنه، الخطط هذه تكون  بحيث علمية، من مستجدات يطرأ بما الخطط

 ضرورة هنا تأتي ومن نهاية، ال ما إلى صالحا يظل أن يمكن ال مثال، سنوات خمس قبل للتدريس كان يصلح فما

 (2007 عودة،(وعامليا  امحليا وعربي الحاصلة العلمية التطورات مع ومالءمتها التدريسية، الخطط مراجعة

  :خريجيها متابعة عن التربية كليات مسئولية

 كمؤسسات بمدى فاعليتها علم على تكون  حتى بخريجيها مستمرة صلة على املعلمين إعداد كليات تظل أن  

 املعلمين إعداد كليات أن أحد تقاريرها في والعلوم والثقافة للتربية العربية املنظمة تشير حيث املعلم، إلعداد

 مدى ملعرفة بالخدمة التحاقهمبعد  املعنية مع األجهزة متعاونة الجدد املعلمين ملتابعة دراسات تقدم أن يجب

 ،معوقات من يعترضهم وما مشكالت من الجدد املعلمين ما يواجه على والتعرف اإلعداد برامج كفاية

 الرحيم، عبد (معا التدريب لبرامج والتخطيط اإلعداد برامج لتحسين الدراسات أساسا هذه مثل واستخدام

1991) 

 :املعلم إعداد عن املسئولية جهة توحيد

 فيها املسئولية التربية بكليات ممثلة الجامعات لتتولى املعلم إعداد عن املسئولية جهة توحيد من بد ال  

 جهة توحيد على عدم القدرة حالة وفي، األهداف وتوحيد ونوعيته اإلعداد مستوى  لضمان وذلك ،الكاملة

 ما وهذا اإلعداد لبرامج موحدة معاييروضع  في والتعاون  املعلم إعداد كليات بين التنسيق من بد ال املسئولية

 .األجنبية الدول  من العديد تتبناه

  :املعلم إعداد برامج في الذاتي التعلم بأسلوب األخذ

 محور  أصبح املتعلم حيث ،الذاتي التعلم مبدأ على األجنبية الدول  من العديد في املعلم إعداد برامج تعتمد  

 التكنولوجي للتطور  تزايد نظرا في االتجاه وهذا والدراسة، بالبحث األكبر بالعبء ويقوم ،التعليمية العملية

 خالل من بأنفسهم أنفسهم كيف يعلمون  الطلبة تعليم يتطلب وذلك ،العنكبوتية الشبكة وظهور  والتقني

 تنمية هو ذلك من والهدف، (2003 شرف وحسن، (التعليمية واألفالم والكتب واألقراص االنترنت شبكة

 مدى املستمرة املهنية التنمية لهم حياة ويحقق أسلوب يصبح بحيث ،الذاتي التعلم على الطلبة لدى القدرة
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)  التدريس في وتوظيفها املختلفة مصادرها من واستقصاء املعلومات املستمر التعليم من يمكنهم مما الحياة

 .(2003 وحسن، شرف

  :العوملة عصر في للمعلم الثقافي باإلعداد االهتمام

 وقد اإلعداد، نظم ملحة على ضرورة املتعددة الثقافات مع للتعامل املعلم اعداد أصبح العوملة عصر ظل في

 وتضمن للمعلم، الثقافي باإلعداد األمر واهتمت هذا أهمية الدول  من العديد في املعلم اعداد مؤسسات أدركت

 دول  من األدب ودراسة واللغات الجغرافيا مثل في تخصصات العالم على واالنفتاح املختلفة اللغات تعليم ذلك

 (1998 غنيمة،) ( 2003 وحسن، الثقافي)شرف اإلعداد التي تحقق األدوات من وغيرها مختلفة

  :اإلعداد سنوات زيادة إلى االتجاه

من  وذلك أربع سنوات من بدال سنوات خمس في يقع أن ينبغي اإلعداد برنامج أن تؤكد االتجاهات جميع  

إلى  إضافة سنة خامسة لتكون بمثابة ممارسة املهنة في ميدان التعليم بشكل متكامل ثم يخضعخالل 

 انظمة تقويمية، و بموجبها يحصل الطالب املعلم على شهادة ممارسة املهنة .

  :التربية كليات لتطوير والدراسات البحوث توجيه

 التربية، الدراسة بكليات ونظم اإلعداد برامج لتطوير التربوية والدراسات البحوث نتائج من االستفادة  

 على والعمل التربية كليات تطوير برامج مجال في والدكتوراه املاجستير لدرجات تقدم التي الدراسات وتوجيه

 لتطوير املوجهة والدراسات البحوث هذه وأن تكون  . الهدف هذا نحو الدرجة لنيل البحوث خطط توجيه

 عنصرا الدراسات هذه تكون  أن ويجب بل املعلمين لبرامج إعداد األساسية املكونات إحدى التربية كليات

 (2003 والخطابي، يحيى التربية) كليات في اإلعداد برامج يبنى عليها التي العناصر ضمن أساسيا

  :املعلم إعداد مجال في املتقدمة الدول  تجارب من االستفادة

 مجال املتقدمة في الدول  تجارب على االطالع بضرورة والدراسات املؤتمراتالعديد من  توصيات تطالب  

 أن رأينا لذا الدول، هذه به في معمول  هو ملا ومواكبتها التربية كليات تطوير في ذلك من لالستفادة املعلم إعداد

  -األمريكية املتحدة الواليات ) من كل العاملية في الجامعات في الدراسة ونظم برامج عام بشكل نستعرض

 تواكب والتي،  تربويا املتقدمة الدول  من أنها باعتبار ماليزيا(  -اليابان – السويد - ريطانياب  -أملانيا – فرنسا

 لنا يوفر مما منها كل في املعلم إعداد نظم يخص فيما واختالف تنوع نجد والتطورات، وسوف املستجدات آخر

مكوناتها  إلى النظم هذه تقسم أن فضلنا املعلم إعداد نظم في البدائل اختيار عملية ولتسهيل، بدائل لالختيار

 :يلي ملا وفًقا األساسية

 :الدراسة نظام - أوال

 .التتابعي والنظام التكاملي النظام أهمها األنظمة من مجموعة املعلم إعداد مجال في يستخدم

 اإلعداد ومواد الثقافية واملقررات التخصصية األكاديمية املواد الطالب يدرس وفيه :التكاملي النظام .1

 درجة على بعدها يحصل سنوات أربع ملدة املعلمين كلية أو التربية كلية يسمى واحد مكان في التربوي 

 (2003 يحيى، البكالوريوس)

وبعد  العلوم، وكليات اآلداب كليات في التخصصية األكاديمية املواد الطالب يدرس وفيه :التتابعي النظام .2

 من التدريس في يرغب من إعداد الجامعية)البكالوريوس( يتم الدرجة على والحصول  الدراسة من االنتهاء

 (1996 محمد، عامين) أو عام ملدة التربوي  الدبلوم ببرامج االلتحاق خالل
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 التكاملي النظام والتتابعي، ويعد التكاملي النظامين من كل في القصور  أوجه الدراسات من العديد أبرزت وقد  

 املتقدمة الدول  في الدراسة نظم إال أن ، العربية الدول  معظم في والشائع املعلم إلعداد األساس ي النظام هو

 (2007 )أحمد، :التالية البدائل صور  في النظام وظهرت هذا طبيعة حول  الجامعات باختالف اختلفت

 (1998 )غنيمة، ) :التكاملي النظام - (أ

 :التالية األنماط أحد على تسير التكاملي النظام تتبع التي العاملية الجامعات معظم

 .املعتمدة الساعات نظام - 2 .الفصلين نظام - 1

 :التتابعي( النظام (ب

 على الحصول  بعد التربوي  للتمهين كاملة دراسية سنة على العاملية الدراسات أجمعت - 1

 .سنوات خمس ملدة أي البكالوريوس، درجة

 ملدة منهي إعداد بجانب سنوات أربع ملدة بكالوريوس يتطلب النظام هذا فإن أملانيا في أما - 2

 .سنوات ست من يقرب ما أي شهًرا  24

 :الدراسة مدة  -ثانيا

 من سنوات أربع دراسة ملدة األطفال رياض معلم إعداد يتطلب حيث ألخرى  جامعة من الدراسة مدة اختلفت  

 )الحلقة االبتدائية املرحلة ملعلم سنوات أربع املدة تراوحت حين في البكالوريوس درجة على الحصول  أجل

 التعليم من الثانية( معلم التعليم اإلعدادي )الحلقة إعداد و كذلك األمر في األساس ي( ، التعليم من األولى

 معظم أجمعت فقد الثانوية املرحلة ملعلم بالنسبة أما معظم الدول، في سنوات 4 ملدة دراسة يتطلب األساس ي

 (1998 )غنيمة،: يلي ما على املتقدمة العالم دول 

 الخبير للمعلم سنوات 5واليابان( ،  فرنسا، مثل) املتخصص للمعلم سنوات 5العادي،  للمعلم سنوات 4

 درجة على الحصول  أو كما في فرنسا، واملتخصصة  املهنية بالدبلومات األقل على عام ملدة التحاقه على عالوة

 كما في اليابان . املاجستير

 :املعلم لها يعد التي التعليمية املراحل - ثالثا

 التعليم األطفال، رياض معلم إعداد كبرامج التعليمية، املرحلة حسب مختلفة لبرامج وفًقا اإلعداد يتم  

 األملانية، املتحدة الواليات بعض فرنسا، في يحدث كما الفني والثانوي  العام الثانوي  بمرحلتيه، األساس ي

 بنفس التعليمية املراحل لكل واحًدا برنامًجا تعد أنها نجد واألملانية األمريكية الواليات بعض في بينما واليابان،

 (1998 )غنيمة، .واألسلوب النظام
 

 :التربوي  التمهين أسلوب -رابعا 

 املهنية األكاديمية والتربوية املقررات توزيع أسلوب حول  العاملية الجامعات في اإلعداد برامج اختلفت  

 (1998 )غنيمة، :التالية الثالثة للبدائل وفًقا الدراسة سنوات على والثقافية

 األكاديمية في املقررات تدريس يليها عامين، ملدة التربوية باملقررات اإلعداد برنامج يبدأ أن :األول  البديل .1

 .التاليين العامين

 األكاديمية باملقررات تبدأ حيث األخرى، العاملية الجامعات بعض في تماًما العكس نجد وهنا: الثاني البديل .2

 .التاليينمين العا في التربوية املقررات تدريس يليها الدراسة من األولين العامين في
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 إلى جنًبا يسيران بحيث والتربوية األكاديمية املقررات بين املزاوجة أخرى  جامعات فضلت :الثالث البديل .3

 العاملية، الجامعات في املعلمين إلعداد مختلفة نماذج نجد وهكذا، التخرج سنة حتى الدراسة بداية منذ جنب

 لكل أن كما املعلمين، إلعداد كأساس واعتماده الستخدامه ومزايا مبررات هذه النماذج من نموذج ولكل

 .إليه نقدا يوجه نموذج

 :العملية بالتربية يتعلق فيما املعاصرة االتجاهات : رابعا

 حسن من ويتأكد ويختبر قدراته دوره املعلم يمارس خاللها فمن ،التربوي  اإلعداد عصب العملية التربية تعد  

 ونفسية، أكاديمية مقررات من درسه املعلم ملا الطالب استيعاب ملدى الصادق االختبار وهي ملهاراته، أدائه

 .الواقع أرض على تدريب عملي من بد فال ،املعلم يصنع ال النظري  فالجانب

 ملهنة الفعلية على املمارسة تدريب " بأنها امليداني التدريب أحيانا عليها يطلق والتي العملية التربية وتعرف  

ا املسئولين. وإشراف تحت توجيه بها للتدريس املعلم الطالب يعد التي املرحلة مدارس في التدريس
ً
 من وانطالق

 العملية التربية لبرنامج النظام املعمول  نستعرض املستويات كل على امليدانية والخبرات العملية التربية أهمية

 في عاملًيا التربية كليات مستوى  على العملية التربية برامج على االطالع خالل فمن العاملية، بعض الجامعات  في

 الخروج يمكننا  )ماليزيا - اليابان – السويد – بريطانيا – أملانيا - فرنسا – األمريكية املتحدة الواليات ( من كل

 :يلي ملا وفًقا البرنامج هذا تميز التي األساسية للخصائص كخالصة البدائل من بمجموعة

 :العملية للتربية التمهيد :أوال

 من استفادة أقص ى تحقيق يمكن انه مهنًيا املعلم إعداد سياسة في الناجحة العاملية التجارب نتائج أكدت

 :اآلتي بإتباع العملية التربية برامج

 .متكاملة واحدة بنية في العملية والتربية التدريس طرق  مقرري بين االندماج تحقيق  •

 السنة من اعتباًرا األربعة الدراسة أعوام على توزع التدريس، لطرق  مقرر  من أكثر وجود على التأكيد  •

 .الثانية الدراسية

 يسمح ال فيها النجاح دون  من والتي األساسية التربوية املقررات من بعدد العملية التربية لبرامج التمهيد • 

 أصول  النفس ي، واإلرشاد التوجيه، التربوي  علم النفس : مقررات مثل العملية التربية حقل إلى بالنزول للطالب

 (1998 التربوية )غنيمة، اإلدارة التعليم، وتكنولوجيا التعليمية الوسائل التدريس، وطرق  املناهج التربية،

 :العملية للتربية املخصصة الزمنية الفترة :ثانيا

 عدة ظهور  نتيجة ذلك من وكان ،للمعلم املنهي واإلعداد العملية للتربية املخصصة الفترة حول  جدال أثير  

 حيث ،أخرى  إلى جامعة من العمليةللتربية  املخصصة الزمنية الفترة في اختالف نجد لذا وبرامج، اقتراحات

كامال،  دراسًيا عاًما العملية للتربية تخصص أخرى  دول  أن حين في دراسيا، فصل تخصص الدول  بعض أن نجد

 (1998 )غنيمة، العملية التربية مدة في ملحوظة زيادة العاملية املعدالت تفيد عام وبشكل

 -:الدراسة سنوات على العملية التربية توزيع نظام :ثالثا

 األولى من السنة بالتدريج العملية التربية بدء أهمية على العاملية الجامعات في املعلم إعداد برامج أكدت  

 مثل العملية للتربية املختلفة املخصصة لألنشطة لأليام النسبي الوزن اختالف مع التخرج، سنة حتى بالجامعة

 (1998 )غنيمة، :التالية للبدائل وفًقا واملكثف املوزع والتدريب املشاهدة،

 :التالي النحو على منظمة فترات على العملية التربية توزيع نظام - :األول  البديل
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 :األولى الفترة

 الوسائل إنتاج الدروس، تخطيط األهداف، صياغة مهارات على الطلبة لتدريب الكلية داخل تهيئة فترة

 .امليدانية والزيارات املصغر، التدريس التقويم، أدوات بناء التعليمية،

 :الثانية الفترة

 العلمية، املادة وتدريس إعداد أساليب في األساس ي الفصل ملعلم املالحظة على تقتصر و املدارس داخل تتم

 .الفصل ملعلم الطالب مشاركة ويمكن الغياب، رصيد املنزلية، الواجبات لتصحيح اليومية واألنشطة

 :الثالثة الفترة

 إشراف تحت منه جزًءا أو كامالا درس بتدريس فيقوم بنفسه، التدريس مسئولية الطالب يتحمل وفيها

 .املشرف يحددها مناسبة لفترة وتستمر زمالئه، وحضور  املشرف،

 :الرابعة الفترة

 (1998 منفرًدا)غنيمة، الحصص من لعدد التدريس في الكاملة املسئولية يتحمل وفيها

 :الثاني البديل

 :فقط مرحلتين على يتم ولكن األول  البديل من قريب وهو

 :األولى املرحلة

 التعليمية الوسائل وإنتاج الدرس كتخطيط التدريس مهارات الطلبة إكساب إلى وتهدف الكلية داخل تتم

 طرق  معامل في العملية والتدريبات املصغر التدريس مثل متنوعة أساليب املرحلة هذه في وتستخدم وغيرها،

 .للمدارس امليدانية والزيارات التدريس

 :الثانية املرحلة

 املدة حول  العاملية في الجامعات اختلفت وقد املدارس في التدريس ممارسة على الطالب تدريب يتم وفيها

 (1998 التالية)غنيمة، البدائل عن أحد تخرج ال أنها ،إال العملية التربية ووقت املخصصة

 .الرابعة السنة من األول  الفصل خالل املدارس إحدى في للتدريس الطالب تفرغ  •

 .الثالثة والرابعة السنتين من كل في واحد شهر ملدة املدارس إحدى في للتدريس الطالب تفرغ • 

 املعلم  فيها تدريبية يمارس سنة بمثابة البكالوريوس على الحصول  بعد املعلم لعمل األولى السنة اعتبار • 

 .منها تخرج التي الكلية إشراف تحت كامل بأجر عمله

 :الثالث البديل

 :كاآلتي وتسير العملية للتربية بأكملها تخصص خامسة سنة إضافة

 إشراف تحت بالتدريس للقيام التعليمية املستشفيات غرار تعليمية على مدارس في الخريجون  يسكن 

 .)مدرس مساعد(أو  امتياز( معلم( اسم عليه ويطلق املتعاونة، واملدرسة التعليمية اإلدارة

  األنشطة في كاملة مشاركة يشارك أن عليه ولكن األصلي، املعلم نصاب نصف الطالب املعلم نصاب يكون 

 .املدرسة قوانين بكافة ويلتزم املدرسية

 أو للمشاهدة تمهيدية كفترة الدراس ي العام في أسبوعين أول  مع معينة فترة املعلم يقض ي أن يمكن 

 .املجال ذلك في كبيرة خبرة له من أو األول  املدرس بحضور  التدريس

 العام هذا خالل أجًرا املعلم يتقاض ى. 
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 املعلم على إشرافية كزيارات بالكليات التدريس هيئة زيارة. 

 وإدارة التربية بوزارة واملتخصصين الكليات أساتذة من مكونة لجنة من العام نهاية في يتم املعلم تقويم 

 . للتدريس صالحية شهادة على بعدها يحصل املدرسة،

 عاًما تفضل الدول  وبعض كامل، دراس ي فصل لهم فيترك التتابعي النظام ألصحاب بالنسبة أما

 (1998 كامال )غنيمة، دراسًيا

 :العملية التربية طالب على األشراف نوعية :رابعا

 باملدرس " يسمى ما العمليةالتربية  طالب على اإلشراف يتولى أن املجال هذا في املعاصرة االتجاهات من  

 يتدرب التي املدرسة مدرس ي من اختياره يتم مادة التخصص تدريس في املمتازين املدرسين أحد وهو " املتعاون 

 قورة، (العدد مناسبة مجموعة ضمن وتوجيهه ومعاونته الطالب اإلشراف على مهمته املعلم، الطالب فيها

 يتولى املعلمين الذين الطلبة راتب من تقتطع مالية مكافأة إشرافه نظير املتعاون  املدرس ( يتقاض ى1993

 من ومشاكل مشاكله إلى لتوجيهه واالستماع مناسبة فترات في التدريس طرق  أستاذ ويزوره عليهم، اإلشراف

 هيئة أعضاء بعض مع أو معه الكلية في لقاء لهم ويناقشهم ويرتب املعلمين بالطلبة يجتمع كما عليهم، يشرف

 التدريس طرق  في املتخصصين من التربويين بعض حدد ( وقد1993 ) قورة، ذلك ضروريا كان كلما التدريس

 .(1993 قورة،(: وهي املتعاون، املدرس اختيار وفقها أن يتم يجب التي املعايير

 .دراسية سنوات أربع عن تقل ال جامعية شهادة على حاصال يكون  أن - 

 .الناجحة التدريسية الخبرة من األقل على سنوات ثالث أمض ى قد يكون  أن  -

 .بالكلية التدريس هيئة أعضاء وأحد مدرسته مدير املهمة لهذه يرشحه أن - 

 .املعلمين الطلبة تدريب في وراغًبا قادًرا يكون  ان - 

 .التدريس مجال في طموحاته خالل من نفسه بتطوير مهتًما يكون  أن - 

 .واجبات من عاتقه على يلقى ما أداء في الجدية عنه يعرف أن - 

 .التدريسية مواقفه تحليل على قادًرا يكون  أن - 

 .االنفعال وناضج متفائال ويكون  جيدة بصحة يتمتع أن - 

 موضوع تناولت الدراسات التي بعض أن بل ،التربوية األوساط في شائعة أصبحت " املتعاون  املدرس" فكرة إن

 املسئوليات لها تحدد أن على التنظيم املدرس ي ضمن "املتعاون  املدرس " وظيفة إنشاء اقترحت العملية التربية

 . (1993 والوظائف )قورة،

 :التوصيات و الخاتمة

 التعليم لالرتباط بين نظرا ، املطلوبة االستراتيجيات من للمعلمين املستدامة التنمية االستراتيجية تعد  

 أبرز  ومن ، أخرى  من جهة التقني و العلمي التقدم و التعليم وبين ، جهة من املجتمع في اإلنتاج وحركة

 الخدمة قبل اإلعداد تشمل عملية مستمرة املعلم إعداد أن الدراسة هذه إليها توصلت التي القناعات

 تخرج عند تنتهى وال بالديمومة تتصف للمعلم عملية املهنية التنمية فإنه وعلي ، الخدمة أثناء في والتدريب

 أصبحت والتي ، إعداده مراحل و ، املعلم مهام في تفكيرا جديدا التطورات أملت فقد ، الكلية من الطالب

 طرح إن، املهنية حياته مدى املعلم بكفاية االحتفاظ هدفها منظومة تعليمية في وتتكامل وتتم تتوثق

 االستجابة مثل أساسية شروطا يتطلب املعلم أداء لتطوير التعليمي النظام الجديدة داخل االستراتيجيات
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 االستحداثي، و املنهج وتتبنى وتحفز توجه قيادة لها تتوفر وان ، واملجتمع واملدرسة املعلم يحس بها لحاجة

 والتنظيمات التشريعات عن فضال ، املالئمة واملباني التجهيزات و والوسائل التعليمية املواد توفر فإن لذلك

 البحوث وممارسة ، التعليمة وعصرن  في تحديث فعال جديد بدور  املعلم الطالع املالئم املناخ وتوفير ، اإلدارية

 شرط هو ، اجتماعي مادي تقدير إلى ذلك وترجمةه دور  املجتمع بأهمية اعتراف خالل ومن ، واالستحداثات

 ضرورة على إجماعا وهناك ، املنشود االجتماعي التغير تحقيق و ، الحقيقي في نصابها األمور  لوضع أساس ي

الضرورية  املهارات من مجموعة مساراتها توجه فيما محدودة و واضحة معارف التعليم امتالك مهنة

 تدريب و إعداد و إن ، شامل إصالح أو تغير إلى بحاجة القائم الوضع أن على الجميع يتفق و،  املهنية للممارسة

 أكثر زال ال فانه أفضل تعلم إلى تحقيق تؤدي التي التوجهات من الكثير برامجه على ادخل إن و املعلمين

 ينبغي و إليه نتطلع ما و ، للمعلمين املتكافئة عمليا الفرص تقدم ال التي التقليدية املؤسسات بعجلة التصاقا

 النقابي و املنهي و املؤسس ي الدعم و املوضوعية الظروف و الحوافز املعطيات و كافة للمعلم يتهيأ نأ هو  حدوثه

   .الجوانب مختلف في املتغيره دور  ليمارس

 لتشجيع ذلك و والعاملية اإلقليمية و الثنائية على املستويات ينقذ أن يجب املعلم إعداد مجال في التعاون  إن  

 تسهم أن اجل من ،ثنائهاأ و  الخدمة قبل التربية مجال في وتدعيم تطبيقها ، الخطط و السياسات صياغة

 وكذلك ، والثقافي االجتماعي و التكنولوجي و العلمي و االقتصادي التقدم في نحو أفضل على التربوية األنشطة

ولكي  ، مهنيا تنميته و املعلم إعداد في املناسبة التجديدات إدخال تسهل التي التربوية تشجيع األنشطة في

 املبادرة بزمام أن يأخذوا املسؤولية عليهم تقع الذين على ينبغي معا،، واملعلم التعليمية بالعملية االرتقاء يمكننا

 و املهنية و الحكومية املؤسسات التنفيذ و التطوير عملية في يشركوا أن على والتطوير اإلصالح قرار اتخاذ في

 من انطالقا و ، التدريس نوعية بتحسين املعنية الفئات كل جانب من كبرأ دعم لكسب دعىأ فذلك، املدارس

 واملقترحات التوصيات من عدد نقدم املجال هذا في تجديدية أمور  من تم طرحه ما ضوء في و السابق العرض

 : التالية

 و املعلم تدريب إعداد و مجال في املتقدمة البالد في املعاصرة العاملية االتجاهات على السبل بكل الوقوف -1

 .   ليبيا في التعليم نظام إمكانيات ظروف مع يتناسب بما منها االستفادة

 إلى إعداده استراتيجيةرسم  من بدء سليمة علمية أسس على نوعا و كما املعلم إعداد تخطيط ضرورة - 2

 . العلمية والثقافية النواحي في نفسها اإلعداد عملية مستوى  وإلى الوصفي التحليل

 لتطبيق العالي التعليم بوزارة عمل وفرق  لجان خالل من التربية كليات تطوير عمليات انطالق يكون  أن -3

 وضمان التربوية بالعملية املرتبطة املجاالت كافة لتشمل املعلم إعداد كليات في الشاملة الجودة معايير

 التعليم في اتطبيقه معايير و الشاملة الجودة ملفهوم اللجان هذه إدراك يتطلب وهذا ، استمرارها و تحقيقها

 . العالي

 خالل من الحديثة التقنية وتطبيق ، املعلم إعداد في االلكتروني التعليم إلى التقليدي التعليم من االنتقال -4

 و ،االنترنت شبكة على نقلها و العلمية املادة لتنفيذ البرامج ومصممي البرمجيات و باملتخصصين االستعانة

 هذه مع والتعامل التكنولوجيا استخدام مهارات تتوفر وأن ،مرئية و سمعية وسائط صورة في توفيرها

 .سواء حد على املعلم معلم و املعلم الطالب من لكل البرمجيات



 

hg 

 

جامعة المرقب –كلية التربية البدنية   197 

 

م2016العدد االول  تنمية المعلم مهنياً في ظل االتجاهات المعاصرة  

 أفضل تضمن اختيار مقاييس تطبيق خالل من التربية كلية طلبة وانتقاء اختيار نظام في النظر إعادة5- 

 . املتقدمة املستويات

 . سنوات خمس خالل التربية كلية داخل ومهنيا أكاديمًيا يعد بحيث للمعلم املتكامل اإلعداد بنظام األخذ -6

 تتم أن على التنمية لتواكب تغييرها على والعمل ، التربية بكليات الحالية ةيالدراس املناهج في النظر إعادة7- 

مرة كل عامين، وتطوير وتحديد  التربية كليات أقسام من قسم كل في املقررات و الدراسية الخطط مراجعة

 محتوى برامج كليات التربية وفقا للمعايير التالية:

 الجديد في العلم في مجال التربية. -أ

 املشكالت التي تواجه املعلمين. -ب

 الظروف ملواجهة لتمكينهم املهنية حياتهم طوال و مهارًيا ثقافيا تنميتهم لهدف مناسبة تشريعات إصدار - 8

 . املستجدات مع للتكيف و التعليمية للبيئة املتغيرة

 التعليمية التلفزيونية القنوات و املوجهين طريق عن ذلك و مدارسهم في الخدمة أثناء في املعلمين تدريب  -9 

 . املهنية للممارسة الطبيعية البيئة املدرسة واعتبار

 بين متكاملة واضحة آلية تتخذ أن على املهارات و املهام محددة مهنة باعتبارها الترخيص بسياسة األخذ - 10 

 .للمعلم املستخدمة الجهات و للمعلم املنتجة الجهات

 على التعرف بهدف وذلك ، الوظيفي عملهم ومراكز املعلمين إعداد مصادر بين مباشر اتصال قنوات فتح - 11 

 . السليم التوجه لتوجيهها واستعداداتهم ومشكالتهم حاجياتهم

 مؤسسات تعتمد وان ، تمويله زيادة و تشجيعه و املعلم وتدريب إعداد مجال في العلمي البحث تطوير - 12 

 تكون  وان ، نشاطاتها و ممارساتها وتحسين لتطوير كأساس التربوية الدراسات و البحوث نتائج املعلم تدريب

 . املعلمين تدريب و إعداد لبرنامج األساسية املكونات إحدى الدراسات و البحوث هذه

 املجال يتيح املبدأ هذا الن ، اإلدارة في الالمركزية مبدأ املعلم تدريب و إعداد مؤسسات تعتمد أن - 13 

 . التربوي  للبرنامج املستمر والتجديد واإلبداع، الفردية للمبادرات

 و بفاعلية التدريب برامج تطبيق خاللها من يتم ، تجريبية مدارس بمثابة لتكون  املدارس بعض انتقاء - 14 

 .مدروس و منظم بشكل

 . تدريبه و املعلم إعداد في الحديثة األساليب أهم يتضمن تدريبهم و املعلمين إلعداد شامل دليل إعداد - 15 

 املسؤولية التربية بكليةة ممثل الجامعة تتولى وأن ، املعلم وتدريب إعداد عن املسؤولة الجهة توحيد - 16 

 مستوى  لضمان و النفقات في االقتصاد و األهداف لتوحيد وذلك املعلم وتدريب بإعداد املتعلقة الكاملة

 .  ونوعيته اإلعداد

 الختيار دقة أكثر معايير ووضع ، القيادي و واإلداري  الفني املستوى  على املعلمين معلمي بمهارات االرتقاء-  17 

 .التربوية األقسام في التدريس هيئة أعضاء

 املتخصصة األقسام في التدريس هيئة أعضاء قبل من النقاشية والحلقات بالندوات واالهتمام العناية-  18

 عضو يلعبه أن ينبغي الذي الدور  إبراز و العصر مستجدات و الحديثة االتجاهات ملناقشة بعضها وتخصيص

 . تخصصهم مواد تدريسهم خالل من االتجاهات تلك تنمية في التدريس هيئة
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 الحديثة االتجاهات بعض حول  الخدمة أثناء التربويين املشرفين و واملدراء للمعلمين تدريبيه دورات عقد -19

 في تطبيقها كيفية و الحديثة باالتجاهات الخاصة املفاهيم أهمية و هي ما توضيح بهدف املعلمين إعداد في

 . التربوي  امليدان

 املستوى  لرفع ذلك و املهنة بمزاولة الترخيص على الحاصلين املعلمين تمويل و لدعم خاص كادر إنشاء -20

 . للمعلم واالجتماعي املادي

 . التدريس مجال في بالعمل يرغب من كل على التمهين معايير تطبيق و التعليم تمهين ضرورة على التأكد -21

 هو ما بكل جميع املعلمين التزام و املعلمين جميع على وإعالنه التعليم ملهنة األخالقي امليثاق إصدار -22

  فيه منصوص

 قائمة االحتياجات ،وإعداد لهم التدريبية االحتياجات بتحديد يتعلق فيما املعلمين آراء استطالع أهمية -23

 .ألولوياتها تبعا وتطبيقها

 وأثناء قبل إعداد املعلم برامج تحديث في التربية ألساتذة املتميزة التخصصية الخبرات من االستفادة24- 

 . الخدمة

 أساليب املعلمين على الطلبة تدريب و التقويم في الحديثة االتجاهاتي يراع بما التقويم نظم تطوير -25

 . العملية التربية خالل من الحديثة التقويم

 املنهي من االستقالل اكبر قدر بإعطاء وذلك والتعليم للعمل أفضل مكانا تكون  لكي املدارس تطوير-  26

 . للمعلمين قيادية وصالحيات

 و التخصص ي و األكاديمي التربوي  اإلعداد مجاالت مقررات بين بالتوازن  التربية كليات برامج في االهتمام-  27

 . العاملية الجامعات في به املعمول  وفق الثقافي

 هدفها للجماهير وتوعوية تنويرية خطة وضع في املختلفة اإلعالم وسائل مع التربية كليات تتعاون  أن-  28

 .ونفسية تربوية ثقافة تقديم

 عن ذلك و أدائهم في التحسن مدى و التدريبية الدورات من استفادتهم مدى تقويم و املتدربين متابعة-  29

 . الشخصية املقابالت و ميدانيا لألداء مالحظة طريق

 مؤسسات و الخاص و العام بالقطاعين الخاصة املؤسسات كذلك و املجتمع أبناء من القادرين حفز -  30

 . بهم الخاص العلمي البحث و تدريبهم و املعلمين إعداد تمويل في اإلسهام على املدني املجتمع

 حياته في األولى السنة ألن وذلك األولى للمرة باملهنة يلتحق الذي الجديد باملعلم الكبير االهتمام ينبغي - 31 

 . املهنة نحو اتجاهاته خاصة شخصيته تكوين على تشكيلي أثر ولها ، فاصلة تكون 
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 املراجع

 النفسية البحوث  مجلة ،"الدراسية والبرامج الكويت في املعلم إعداد مؤسسات ): ".1995 ( حسن إبراهيم، - 1

 4 العدد ، القاهرة جامعة - التربية والتربوية، كلية

 البنات بكلية االبتدائية للمرحلة الرياضيات معلمات إعداد برنامج فعالية" .(  1995 محبات عميرة، أبو - 2

 4العدد  1املجلد  خلدون، بن مركز التربية، القاهرة، مستقبل مجلة ،"شمس عين جامعة

 :وعاملية عربية تجارب املعلم إعداد لبرامج الجودة وضمان االعتماد ):2007 لبيب) وعرفة، سناء دقة، أبو - 3

 دار :اإلسكندرية املتقدمة، الدول  بعض خبرات ضوء في للمعلم املنهي االعتماد) :2007علي) دينا أحمد، - 4

 .الجديدة الجامعة

 العربي والخليج أسيا وشرق  أوربا في والتعليم املنهجية األصول  )   1999   (وآخرون محمد شاكر أحمد، -5

 .والنشر لإلعالم الحكمة بيت :القاهرة ومصر،

  :التدريس ي للمعلم األداء لتطوير أداة االنترنت عبر املهنية (: التنمية2005هشام ) بركات، - 6

 الجامعية املؤسسة :والتكنولوجية، بيروت العلمية والثورة العربي املعلم : تكوين ) 1986 ) جبرائيل بشارة، - 7

 .والنشر للدراسات

 العربية املجلة للمعلم، املنهي التكوين في والتكنولوجية العلمية الثورة متطلبات) : 1983 جبرائيل) بشارة، - 8

 .األول  العدد الثالث، املجلد تونس، ، للتربية

 في واملوجهين املعلمين نظر وجهة من للمعلمين الالزمة التدريسية املهارات : (1996هللا) عبد الحمادي، - 9 

 . قطر جامعة :قطر قطر، بدولة الثانوية املرحلة

 التعليم سلسلة وأثناءها، الخدمة قبل املعلمين تدريب وبرامج سياسات تكامل (: 1988رفيقة ) حمود، - 10

 27 العربية العدد الدول  في للتربية اإلقليمي اليونسكو مكتب األردن، ) العربي الوطن في والتنمية

 الهيئة مؤتمر أعمال ، العربية البلدان في املعلمين إعداد في العاملية : االتجاهات 2002)) رفيقة حمود، - 11

 . بيروت التربوية، للعلوم اللبنانية

 ومشكالت التكوين قضايا وبعض العربي املعلم عن وبحوث دراسات) : 2002 (سالمة السيد الخميس، - 12

 .والنشر الطباعة لدنيا الوفاء دار :اإلسكندرية املهنية، املمارسة

الواليات املتحدة من  تعليمية وثيقة التعليمي، لإلصالح الشامل التخطيط :آليات)( 1992)بدر) الديب، - 13

 .الخليج لدول  العربي التربية مكتب :الرياض األمريكية،

 الفكر دار:القاهرة ١ ط تدريبه، -عليه االشراف-وأدواره العصري  املعلم ( : خصائص2002علي) راشد، - 14

 .العربي

 دراسة"معاصرة أجنبية خبرات ضوء في املعلم إعداد نظم تطوير): 2033 (نهلة وحسن، رشا شرف، - 15

 الشاملة الجودة:عشر الحادي السنوي  املؤتمر إلى مقدمة عمل ورقة ،"مقارنة

 12 التربية، كلية -حلون  جامعة) جديدة أللفية العربي الوطن في املعلم إعداد في - .(مارس 13

 2001 (مالك محمد سعيد، و محمود شوق، - 16

 الفكر دار :القاهرة اإلسالمية( ، التوجهات ضوء في (تنميته -إعداده -اختياره )والعشرين الحادي القرن  معلم

 .العربي
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 :تونس الواحد، الفصل ذات باملدارس املعلمين لتدريب املرجعي الدليل): 2004 (أحمد رشدي طعيمة، - 17

 .للتربية العربية املنظمة

 املنظمة :تونس العربية، البالد في السائدة االتجاهات عن مقارن  بحث ).  1993 ( هللا عبد الدايم، عبد - 18

 .والعلوم والثقافة للتربية العربية

 أثناء وتدريبهم التربية كلية خريجي املعلمين ملتابعة مقترحة (: خطة1991جميل) سامح الرحيم، عبد - 19

 .الثاني العدد الخامس، املجلد النفس، وعلم التربية في البحث مجلة ،"الخدمة

 .شمس عين جامعة التربية، كلية األول، السنوي  املؤتمر اليابان، في املعلم اعداد (: 1993 وليم) عبيد، - 20

 في املعلمين إعداد واملنهي لبرامج األكاديمي لالعتماد مقترحة معايير) : 1996 (محمد وغالب، منير العتيبي، - 21

 85 العدد 16 السنة العربي، الخليج رسالة العربية، الجامعات

 األمريكية، الجامعة العربية في الشاملة الجودة إدارة مبادئ تطبيق ( مدى 2004 ) جابر معزوز عالونه، - 22

 القدس - :في متاح ،(يوليو/5 جامعة )الفلسطيني الجامعي التعليم في النوعية ملؤتمر أعدت علمية ورقة

  املفتوحة
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 م2016العدد االول  في منطقة الزاوية  العالقـــــة بين التوافق المهني والذكاء الوجداني لدى مديري مدارس التعليم االساسي ومساعديهم 

                        العالقـــــة بين التوافق املنهي والذكاء الوجداني لدى مديري مدارس"

 االساس ي ومساعديهم بمنطقة الـــزاويـــة " التعليم
 د.الفيتوري ضو عون                                                                       

 جامعة الزاوية عضو هيئة تدريس كلية االداب ـ
 املقـــــدمـــة :

ـــ       ـــــ   ـــ ــــاس  لــــــ    ـلقـ ـــ باســــــ    مام علمــ ــــو  هوم ـم ـــ ــــو  لييولــ ـــ" ل كيــ ــــ  ول فــــــ  علـــــــ"  مل ـــ ــــم  الحيـــ لوم ـاس بالعـــ

ـــ، و لـــيع  ع لطييعيـــ  و جه ه ـاس مــــو أث ــــجسم فـــ   ل كيــــوم بهـــا  لــــوجي   لتـــي  قــــولــــ ل سيليات ـوم  لعمــــــــني م هــ

ـــــوي ايمــا  عـ أ.. إال  وضــطواهاروف  لحيــا  ـ " ظــاصـــ  وب ــ   ملحيطــئـلليي ـــــو ا" ""   ليات ـ عمــ نهـم سمـ أع  ، ل ــ

ـــوا  لعم ـــرل للسيطــوم بهـــــات  لتــي  قــليـــمجمــ ـــر  عـــا  ل ــ ـــالا  ليي يــــ ـــه  لى  ملطـ ـــ  عليــ وأصــيب بــيل   ،(1) مل ـــروضــ

ـــو  ـــك  ل كيــ ـــ Adaptationل ــ ـــى  ل كيــ ــــ ل علــ ـــــيولـو  ليـ ـ ــــولـي أو  ل سيـوجــ ــــوجــ ــــ  ـي للكــ ـــو ائن  لحـ أع  ل كيــ

ـــ" ليي  ــــه ــــيو  ل  ـ اللـــــــ  علـــــ   لـلل Adjustment، بي مـــــا  ق ظــــر ل ـــــك  ل و اـ ـــــاعــس ي و الج مـــــ كــ ــــه ـوجــي بـــ ــــ

ــــامـعـ ـــــر  ،(2)ــ ـــو لـــــــيع  ع يـ ـــم   لرئيسيـ ــــ لســ ــــ  للشخظيــ ـــــ  بال حــ ــــ   مل م عـ ــــ   ل  سيـ ــــ  فــــ   لعـ   مل مثلــ ـــن ـ  ــ   مــ

 و إلحساس"  ال  ظالع ـن  لقلـــرر مــؤلع إلى  ل حــ ـ ـيع ـ مله ـــــي  ل  ل و ا"ـن بي ـــها ـ لــيع مـ  عالو أل لجو نا 

ــــــــي ت  بـــــاح   م ـــام و ألم لـ ـــ   ملس قيــــــــاو النجـــــ ـــا فــ ـــن اـــــــر "  ل و  ،(3)ــــ ــــ   مل اســـــي وذلـــــ  عــــ ـــار  مله ـــ ـــ" فـــــ   ـ يــ  ،ايــ

ــــاس فــ   لطالــا ألمـــــر  لـــــيع  وهــــو ،و لرضــا علـهـــــا ،و ل كيــو معهـــــا ــــاص " ممــن  مــــــارسو    ظــو بــــه  الذـيـ ، ـو

ـــيي  لق  لكثيــ ال   تح ـــاإ إلــى ـوظــــائو  يــ ـــ ر تمــن هـ و ملهــار ت و لتــي بــ ورها مســاع هم علــى  لقيــام بالع  ــ   ـ

 مــاوب ،ـو ا ــ  بكــــا ـيـــــر  و إلشــر ف، و ل   يــي الـ، و ل نســي"  ل عــ ـط  لجيـــ  كال  طيـــل ر ــ إل  مــن  لعمليــات 

ومسـاع ههم  لـي ن هـم فـ    ر س  ملـ  رســـؤالس مـن هـن بيــا مـ . ولعـبكـــا ل ــــ  واــاعلي هــــ  ف"  أل ـقيـن تحـ ضم

اجـــ  إلـــى ذكـــاس وجـــ  يي وتو اـــ" ماـــي  ســـاع هم علـــى  لقيـــام ب لـــ   اللو ر و لوظـــائو  ملعقـــ   ل ــــا أمـــ   لح

 . ملؤسس   ل عليمي 

 ألهميـــــة :ا

 نهـــا :أن حـــيث ــ  مـ ر ســيي  لــي  هــهمأعلى  الل ــن  الس ــ مك      

 .يي وتو اقهم  ملاي ل ـا  مل رس ذكاس م ر س  مل  رس  لوج  على  لعال   بي   وستلقي  لضـ 1

فـ  ـمـا كـا  مق ظـر  علـى  ملجـال  ملعرفـ   ولـي ــ تن ـاول م هـوم  لـيكاس مـن ــالل  ملجـال  لعـاا ي  لوجـ  يي 2

 . لع    من  ل ر سات  لسابق 

ـــــ ــــ ت ــــ ء بمـــ ر س مــــ  رس  ل علــــيم  أل 3 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  ـ ساســـ ي و ملع يــــي  بال عامـــا مــــا أصــــعا  ملر حـــا  لعمر ــــ  ) لط ولـــ

 .همي ه ي  و لوج  ني  ف  غا    أل ( حيث تكو   لجو نا  مل ملر هق 

 أهــــداف الـــــدراســــة :

  ل  :ـ لى تحقي" ماإ ته ف هيي  ل ر س       

ـــال   مــــابي   ل و اــــ"  ملاــــي و لــــيكاس  لوجــ   ـــ  ليحــــث فــــ  أوجــــه  لعـــ ساســــ ي نــــــي لــــ م مــــ  رع مــــ  رس  ل علــــيم  أل ـــ

 ف  م طق   لز و   وذل  من ـالل :ومساع ههم 

 .ي بب عال مقياس  ليكاس  لوج  يي ل ــو ا"  ملا أ ـ عال ــ 

 . لـــوج  يي ألار ل  لعي   على مس وم  ل و ا"  ملاي و ليـــاسب ـ  ل عرف 

 .حسا  لجن  و ملؤها وس و ت  لخب  بي  أار ل  لعي   ب إحظائيا ل روق  ل  ل   إ ـ معرا 
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  : ـدراسةتسـاؤالت ال

 سئل   ل الي  :هيي  ل ر س  تم تح    وصياغ   أل    فمــن أجـا تحقي" أهـ      

 بي   ل و ا"  ملاي وأ عال مقياس  ليكاس  لــوجـــ  يي ؟ إحظائياـ هــا ه اك عــال   ل ل  1

                                              ؟ أاـــر ل عي    لــ ر س   مهــو مس ــوم  ل و ا"  ملاي و ليكاس  لوج  يي ل ـ ما2

ــــاس  ا ل ر ســـ  واقـــ  ـــ بـــي  أاـــر ل عي اــــ هـــا ه ـــاك اـــروق ل لـــ   حظـــائي3 مل طيـــ   لجـــن  فـــ   ل و اـــ"  ملاـــي و ليـــ

  لـــوجـــ  يي ؟

مل طيـــ   ملؤهــــا  لعللـــي فــــ   ل و اـــ"  ملاــــي  ابـــي  أاــــــر ل عي ـــ   لــــــ ر س  واقـــ إحظـــائيا ــــ هـــــا ه ــــــاك اـــــروق ل لــــ 4

 و ليكاس  لوج  يي ؟

و ا"  مله ــي و ليكاس ــ  بحسا س ـــو ت  لخب   ف   ل ـــبي  أاــر ل عي    ل ر س إحظائيا ـ ها ه ـاك اـــروق ل ل 5

  ؟  لوج  يي

 الـــدراســــة : حــــدود

 لوجــــ  يي و ل و اــــ"  ملاــــي لــــ م عي ــــ  مــــن مــــ ر س  تق ظــــر هــــيي  ل ر ســــ  علــــى بحــــث  لعال ــــ  بــــي   لــــيكاس      

 .م2014/2015 مل  رس ومساع ههم ف  م طق   لز و   ـالل  لعام  ل ر س ي 

 :مصطلحات الدراسة 

النجــام لهــا و لـ ـول اـهــا و  اوتـ ر ي ار  مل اسـا للمه ــ  و السـ ع  ل علمــو قظــ  بـه  اـل يــا أ ـــــــ التوافــق املنهـي :

ف  هـيي  ل ر سـ  "باملسـ وم  لـيع   حظـا عليـه  ابالرضا و ل جاح. ويعرف إجــر ئي و لشعور  و إلن اإو لك اس  

 ."ملقياس  ل و ا"  ملاي اعي   واق ل أار ل

ــ الف  لو  ــ  مــا الوجــداني : ب ـــــــــ الــذكاء عــال و لشــعور فــ  ميــال ن علــم بــي   لعاا ــ  و الن  بــالرغم مــن  اـل

 ملشـاعر (  ، ل عـــال ، حـو ) الن عـال ،  لعـاا ي ل  أغلا  ل ر سات ت ـ جم فـ  هـي   ملظـطل  علـى أ ل   ، إال 

 لتــي تمكـن  لشــخء مــن   الن عاليــ  الج ماعيـ   مجموعــ   لظــ ات  لشخظـي  و ملهــار ت لـىوذلـ  لل اللــ  "ع

ـــم   ــــــر نت هـــ ــــ ،  ، ومــــــن ثــــــم  كــــــو  أـ ــــــ   ــــــ ر  علــــــى ترشــــــي اـل ـــي  و الج ماعيــ ــــه  ل  ســـ ـــــيي   نطال ــــــاحياتــ مــــــن هـ

يكاس تـــي  قيســـها مقيـــاس  لـــ ل و الن عاليـــ باأل عـــال  لوج  نيـــ  فـــ  هـــيي  ل ر ســـ   اويعـــرف إجر ئيـــ ،(4 ملهـــار ت")

 . لوج  يي

وه   ملرحل   ل عليمي   لثاني   ع  ر اض  الا ال ف  نظام  ل عليم  لليبي وم تها مسا  التعليم األساس ي :ج ـ 

 .(15ـ  6من ) س و ت

 أدوات القياس املستخدمة :

  .م2004 .  لقاهر  ـ مك ي   ألنجلو  ملظر  ـ  شرم إسماعيا أحم  إع  ل / :  ملايـ مقياس  ل و ا"  1

  .م2005 . ملظر  ـ  لقاهر  سامي   لقطا  ـ مك ي   النجلو : لوج  يي ـ مقياس  ليكاس  الن عال   2

 :الـــوجــــدانـــي ي والذكاء ـهنـق املــالتواف

 أ ـ التــــوافق املهنـــي :

ا  لعمليــ   لتــي هــ اه" وفــ  ذ ت  لو ــت  ع بــ   ل و اــ"  لــيكاس ببنــه "عمليــ  تو اــ" وت ظــيم ه(بياجيــ) عــرف       

ي  م  وع  ، وه  تظهر ف  أشكال م  ل  ح ك  ل و م  بي   ل رل و لييئ  عن ار " عامل   ذ ت مظاهر سلـو

"عمليــ  ل  اميــ  مســ مر  عيــار  عن ل بــب   ل و اــ"  ل  ســ ي هــووبال ــال   مكــن  لقــو  ،(5) الســنيعاب و ل كيــو

. و  حـ ل ل ـرل وبي  ـهل  ا حتـ   حـ ت تـو م  بـال طيي  و ل عـ () لطييعيـ  ــــــ  الج ماعيـ  تن ـاول  لسـلوك و لييئـ 

ـــليم مــــا  ملــــ م نجــــاح  الســــاليا  لتــــي  نيعهــــا  ل ــــرل للوصــــول إلــــى حالــــ  اغيــــ  ســــليم تيعــــ أو اإذ  كــــا   ل و اــــ" سـ
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  ملاـيــيل  ص ي و الج مـاي  و ولعا من أهم أ عال هي   ل و ا" هو  ليع   لشخ ،(6) ل و م   لنسبي ما بي  ه

على اح فــــ  كــــا أولئــــ  لاللــــ "، حيــــث  ع بــــ   ل جـــعلـهــــا و لرضــــا ،اـهـــا و إلبــــ  امله ــــ  ومز ول هــــا  اـ يــــار ب مل علـــ" 

 ، وعــ م ـ ا ــ ، ـعــ م  لرضــا  ملاــي نــ ع عاهــا ومــا وجــول  ملشــكالت  مله يــ ، فــ  حــي   عــ   ل و اــ"  ملاــي  لجيــ 

وعــ م تحقيــ"  ملطــامب  ،و ليطالــ  ،و ضــطر ب  لعال ــ  مــا  لــزمالس، وظــروف  لعمــا  لســيئ  ،و إلرهــاق  ألجــور 

   ل و اـ"  ملاـي  مكـن أ  إاـ ولهـي  ،(7)تحقيـ" هـي   ل و اـ"من أبرم  لعقيـات  لتـي معيـ"  باإلحياطو لشعور 

 ،ا م  لــو  لعو مــا  ليي يــ   ملحيطــ اهــو  شــما بــيل  تو اقــه مــ ،لــ نيا عملــه إنــه تو اــ"  ل ــرل"علــى  عــرف 

ومــا  لعــاملي   ،و  ر تــه  لخاصــ  ، لــزمن، وتو اقــه مــا ـظائظــه  لي تيــ  لتــي تطــرأ علـهــا علــى مــر  و ل طيــ  ت

ــي    ملســ مر للعامــا مــا ظــروف   عبــ  عــن  لــ ال م وهــو فــ   لطالــا، (8") مطلــوب  لعمــا وظرواــه  مل طيــ  معــه ـو

وذلــ  بـال واي" بــي  ـظائظـه  لشخظــي  واييعـ   لعمــا   ج ماعيـ  ت بي  ـه  مله يــ  مال ـ  كانــت أووم طليـا

    ل و اـــ"  ملاـــي  ع بـــ أ  ـــ ل علـــى وهـــو مـــا، (9 ل ـــو م ) للوصـــول إلـــى حالـــ  وظرواـــه وعال اتـــه بالعـــاملي  معـــه

، أل  ضـرورع لقيـام  ل ـرل بمهـام عملـه علـى أـمـا وجـه أمـرو  ، ـهمـن مؤشـر ت  ل جـاح فـ  أع مه  اهام  مؤشر 

ـــالئم  ـخظـــي   ل ـــــرل وميو   م  ل عـــرف ـــضـــا  ل ـــرل عـــن مه  ــــه، و  قـــه  قـــاس مـــ م ر عـــن ار  ــ لــــه علـــى "مـــــ م مـ

ــل  باع يـــــاري ،(10)ومؤهالتـــــه للمه ـــــ   لتـــــي  مارســـــها" ــ ـــا  الجـــــر محظـ ومح ـــــوم  ،شـــــر فو إل  ،ع اصـــــر  لعمـــــا مثــ

 مكـن  السـ  الل عليـه مـن ــالل و  ،(11وظرواـه) ،وسـاعات  لعمـا ، لعمـا وجماعـ  واـر   ل   يـ ،  لعما،

ـــماعاملي  هما   لتـي   لعامـا ـو ا  ـه ومـن  لطر قـ  ، و الرضـاس  لـيع    ـ  مـن ــالل  ن اجيـ  لرضـا عـن  لعـ

 ،اوحماسـ وأـ ـ  إن اجيـ ، ،  رضـا عـن عملـه ـأـ اامـ  ر  مل رسـ   مل و اـ" مه يـ   ظر بها إليه ممال ي ومشرايه..

ـــ ـــ ،اوألق ت طيطـــ ــــاعال و  ،اوإشــــــر ا ،اوت ظيمـــ ـــا ت ــ ــــ ،  ل ر   مل رســــــي مــــــا ممــــــال ي  ملعلمــــــي  فــــــ   إل  أاضـــ و ل عليميــ

    ملوضوع  على عاتقه. ف   لقيام بمهامه ومسئولياته انجاح  كو  أـ   وبال ال  

 ب ـ الــذكــاء الــوجــدانــي :

ـــلوك  ــــرم علمــــاس  لــــ    إ  مكونــــات  لخبــــ    لشــــعور   ومــــن ثــــم مكونــــات  لشخظــــي  وكــــا جو نــــا         لسـ

 Conation ـ  لــ و ااو ل ـــزوا  Affectionو لـــوج     ،Cognition ت كو  من ثالث  أ عال ه   ملعراـــ 

motiveـــــا ــ ــــى مـ ــ ـــــ    إلــ ـــي   لوجـــ ــ ــ ــــ  ويشـ ــ ـــــات  لعقليــ ــــ  للعمليـــ ــ ـــي   ملعراــ ــ ــــث مشـــ ــ ـــــاعر حيــ ـــــ" باملشـــ ـــو    علـــ ــ و لعو اـــ

أـرم  ومن ناحي  .و ملز إ و ل و ا"ول و اله مامات ليل   التجاهات و لقيم و ملي او  ضمن تيع ،و الن عاالت

ــــيكاس وأ ــــوم  لــ ــــ  نظــــــرتهم إليــــــهظهــــــر م هــ ــــاس  لــــــ    فــ ــــو علمــ  ل ــــــــرل علــــــى إلر ك حيــــــث رعي  لــــــيع   ــــــ ر   ،ـ لــ

 ،     همه ف  ظروف معي     علمه  اليسا  أو ما  لعال ات بي   الشياس، ورعي عــــرو   لق ر  على تطيي" ما

و  ولــــ ،      مــــو،أ   لــــيكاس ممكــــن أنــــه صــــار مــــن  ملعــــروف أغيــــ   .عــــام لل  كيــــ .... ل  كاســــ ع  لورعي عــــرو  

 لخب  ت محظل   و ع ب وي، وهو ص   معي   ومظطل  معارف عليه  ل اس  اليسا  وتطوري ما نمو و  طور 

 باه مــام احاليـ  ظـو ح لـى ن ـائع  لـ علم..إ  لتـي مشـي   ل عليميـ  لل ـرل و ملرتيطـ  بالع  ـ  مـن  لخبـ  ت  ملعرايـ 

 ن قـــا ـاللهــــا مـــن  لـــيكاس  لو حــــ  إلـــى عـــ ل مــــن  عللـــي ـييـــ  ســـاع  علــــى تطـــور م اهيمـــه ونظر اتــــه ومقا يســـه

ـــــ ل  أو ــ ــ ــ ــ ــــيكاس ت  مل عـ ــ ــ ــ ــ ــــام  لــ ــ ــ ــ ــ ــــيكاس  لعــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  يي ، لــ ــ ــ ــ ــ ــــيكاس  لوجـ ــ ــ ــ ــ ــــ   لــ ــ ــ ــ ــ ـــا والشــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن بياهـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي مـ ــ ــ ــ ــ ــ  Emotional  و لتـ

Intelligence سـ انل (  حيـث يشـر م1989عام ل  ؤرخ ظهوري  ليع(Stanley.I.Greenspan   مقالـ

ـــا وعراـاي علـى ما ر(  للي   ـ يا حول هي   مل ليكاس  لوج  يي، وتالي )سالوف (، و) ع و     "نـهأ هوم فـ  أمــر كـ

ـــا، مشــاعر ذ تــه ومر  يــ  مر  يــ  علــى ــ ر   ل ــرل  ـ بياهمـ ــر ن و ل عــرف علـهمــا و ل مييــ ــيل   لقــ ر  علــى   آـل ـو

مــن  أع بــ حولــه و   لع  ــ  مــن  ل ر ســات نطلقــت وم ــي ذلــ   لحــي   ،(12)"ـــر نمــا  آل  إ امــ  عال ــات ســو  

ـــ ـــم أنــــو ا  لــــيكاس ت و ملسـ ـــاح  ل ــــرل فـــــ   %80 أو ـــــحت  عــــ   ل ر ســــات عــــن حســــا مــــا ول علــــىؤ أهـ ـــن نجـ مـ
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ـــى " لحيـــــا ،  ــــ  ـــــ ر   ل ـــــرل علـــــى مر  يـــــ  عو ا ـــــه وعو اـــــو نـــــه أويعـــــرف فـــــ   لطالـــــا علــ ـــــر ن لل مييــ ـــا   اـل بياهــ

 نـــهأعلـــى  Goleman جوملـــا   ظـــ هـمــــا  أو ،(13")ل وجيـــه أاكـــار  لشـــخء وأاعالـــهو ســـ    م  ملعلومـــات 

و ل حكم ف    لضطوطو لق ر  على  ل عاما ما  هيي  ملشاعر، و س    م ،على إلر ك  ل رل ملشاعري  لق ر "

ـــو لقــــــ ر    لــــــ و اا و الن عــــــاالت، ــــ   لــــــ    و ملحااظــــــ  إثــــــار  ىعلـــ ـــــاس فــ ــ ــــى و لقــــــ ر  علــــــى روح  ألمــــــا،   لحمـ علــ

ـــر ن واهمهـــم وتكـــو ن عال ـــات  ــــر ن علـــى  ل عامـــا مـــا مشـــاعر  آل تنســـم بالقـــ ر    ج ماعيـــ  ل عـــااو مـــا  اـل

ذ تــــه واهــــم   ل ــــوا مــــن  لــــيكاس لكونــــه  ح ــــاإ إليــــه فــــ  اهــــم ومــــ  ر  مل رســــ  بالــــي ت معنــــي بهــــي ، (14و يــــالتهم)

ـــلوك  آل  ــــ   لو ـــــت مـــــن  ملوت ظـــــيم عال اتـــــه معهـــــم ـقائـــــ  تربـــــوع ــــــر ن ســ ــــ  ن ـ    ـــــ ض أ  ت لـــــي  مل رســـــ ، وفـ

 مهار ت هي   ليكاس ل م تالمييها. لح  ث  

 الدراســــــة :عينـــــة 

ــــر ل مج مـــا  جميـــا تـــم توميـــا أل    ل ر ســـ  علـــى       تمكـــن  ، ومســـاع   مـــ  ر  (78 ليـــالج هجمـــه )  ل ر ســـ أاـ

وع ــ  اــرم  الســ مار ت  %15.38 ت كانــت يسـي   ل ا ــ  مــن  الســ مار وبــيل    ســ مار  (66)  لياحـث مــن جمــا

و يـي   لجـ ول ، %من هجـم مج مـا  ل ر سـ  78. 2 يسب ه  س مار  أع ما (61)  ملك مل  حظا  لياحث على

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   :وس و ت  لخب   ،و لجن ي  لعي   بحسا م طي  ت  ملؤها  لعللي يه ـظائء (1)  ل ال 

 ( 1جدول )

 التوزيع التكراري لعينة الدراسة على متغيرات املؤهل العلمي والجنس والخبرةيبين 

 % الـــتكرار املؤهل العلمي

 45.9 28 لبـــلوم

 41 25 إجام  ت ري 

 13.1 8 جامع 

 100 61  ملجموا

 % التكرار  لج ــــ 

 68.9 42 ذـر

 31.1 19  نث 

 100 61  ملجمـوا

 % تكرارال  س و ت  لخب  

 45.9 28 س و ت اما لو  10

 29.5 18 س ه11-20

 24.6 15 اما اوق 21

 100 61  ملجموا

 تحليــل النتائج :

 عرض نتائج التساؤل األول :*

 ؟ مقياس  ليكاس  لوج  يي بي   ل و ا"  ملاي وأ عال اعـال   ل ل  إحظائي ـ ها تــــوجــ 



 

 

 205 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

 

 م2016العدد االول  في منطقة الزاوية  العالقـــــة بين التوافق المهني والذكاء الوجداني لدى مديري مدارس التعليم االساسي ومساعديهم 

ياســي  قبــي  لرجــات أاــر ل  لعي ــ  فــ   مل  الرتيــاط  لبســيط "بي ســو "  ســ    ملل عــرف علــى هــيي  لعال ــ  تــم 

بـي   ل و اـ"  ملاـي وأ عـال مقيـاس  لـيكاس  الن عـال  وال بـي   ل و اـ"  ال اي  ع م وجول عـال ــ  ل لـ  إحظـائيوتي

يمــ  وهــ    . (097معامــا  الرتيـاط  لبســيط بياهمـا )  الن عـال  حيــث كانــت  يمـ  ملاـي ومجمــوا مقيـاس  لــيكاس 

 موجيــ  ل لــ   رتيااــاتنــه وجــ ت أإال ، 0.05ـبــ  مــن مســ وم أ (.230أل  مســ وم لالل هــا ) اغيــ  ل لــ  إحظــائي

 :(2)بي  كا  ع  وعـر، ـما ف   لج ول كاس  الن عال  ومجموا  ملقياس و بي  جميا أ عال مقياس  لي اإحظائي

 ( 2جدول )

 ي واععاد مقياس الذكاء الوجدانيبين التوافق املنه ارتباطخاص بمصفوفة 

ععاد مقياس أ

 االنفعالي الذكاء

التوافق 

 املنهي

اإلدراك 

 نفعالياال 

التعبير عن 

 التانفعاال 

استخدام 

 االنفعاالت

تنظيم  التعاطف

 نفعاالتاال 

      .463. 012 ن عال  اللر ك  ال 

ـــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن   ل عييـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عـ

  الن عاالت 

 ** .219.ـ 101

671 .000. 

    

ـــ    م  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ســ

  الن عاالت

143 .135. 712 .000. 568 .000.    

   .000. 653 .000. 510 .000. 528 .335. 056  ل عااو

  .000. 569 .000. 429 .002. 359 .013. 286 .059. 202 يم  الن عاالتت ظ

ــــوا  ــ ــ ــ ـــــاس مجمــ ــ ــ ــ مقيـ

  ليكاس  لوج  يي

097 .230. 768 .000. 764 .000. 842 .000. 836 .000. 726. .000         

 :عرض نتائج التساؤل الثاني

 ؟  ار ل عي    ل ر سأ مل   ل و ا"  ملاي و ليكاس  لوج  يي م ما مس و 

 ( 3جدول )

 للمقياسينالنظري نفعالي والتوافق املنهي واملتوسط مقياس ي الذكاء اال  ىعل ةنتائج اختبارات العين

 املتغير
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 

 العبارات

املتوســـــط 

 النظري 

 ةدرجــــــــــ ىدنــــــــــأ

 ةدرج ىقص أ

املتوســـــط 

 الحسابي

االنحـــراف 

 املعياري 

قيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 ختباراتال ا

 ى مســــــــــــــتو 

 الداللة

 ل و ا" مقياس 

  ملاي

 .000 367.12 24.5 31.71 102ـ34 68 34

 .000 22.234 72.4 45.46 55ـ11 33 11  الن عال  اللر ك 

ـــ    م  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  سـ

  الن عاالت

 .000 19.135 5.83 47.29 11ـ55 33 11

 .000 19.389 6.06 48.04 11ـ55 33 11  ل عااو

ـــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  عـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ل عيي

  الن عاالت

 .000 18.026 5.32 39.27 9ـ45 27 9

ـــــاس  ــ ــــوا مقيــ ــ ــ مجمـ

 وج  يي ل  ليكاس

 .000 22.724 23.24 232.63 52ـ260 156 52
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   مل وسـطات  لحسـابي تـم  سـ  ر إ  ـيم   ل ر سـ  اـر ل عي ـأف على مس وم  ل و اـ"  ملاـي لـ م لل عر و       

ــــط ( أ3). و نيـــــي  مـــــن جـــــ ول للمقيـــــاس إلـــــى  يمـــــ   مل وســـــط  ل ظـــــرع    ضـــــاا  و النحر اـــــات  ملعيار ـــــ    مل وسـ

 .تز ــ  عــن  يمــ   مل وســط  ل ظــرع   وهــيي  لقيمــ( 76.31)  م وســط  لعي ــ بي مــا( 68) ل ظــرع للمقيــاس كــا  

ـــ تماللــــ   ل ــــروق بــــي   مل وســــطي   ســــ   علــــى ل ولل عــــرف ـــار ت لعي ـ ـــار     يمــــ أوظهــــر   و حــــ    ـ يـ  اـل يـ

ـــ (12.367) ســـــاوع  ـــا   (.000)مســـــ وم لالل هـــــا    حظـــــائيا أل   وهـــــ   يمـــــ  ل لــ هـــــيي  0.05 ـــــا مـــــن مســـــ وم أكــ

ـــي لــــ م  مل مســــ وم  ل و اــــ"  أ ،تمك  ــــا مــــن  الســــ ن اإ  ل نيجــــ  كــــا  موجيــــا وب رجــــ    ل ر ســــ اــــر ل عي ــــ  أاـ

 .  جي 

ــــــــــ  يي  نيـــــــــي  مـــــــــن  لجـــــــــ ول )ـــــــــــ أمـــــــــــا ب ظـــــــــو  مس ـــــــــــوم  لـــيـــــــــــــاس  لـــ ـــطاتأ( 3ـوجــ ــ ــ ـــــيم  مل وســ ــ ــــابي    ــ ــ ــ    لحسـ

 . عال  ملقياس ولكا  ع  ضاا  إلى  يم   مل وسط  ل ظرع أل  و النحر اات  ملعيار 

  عن  يم  مل وسط  ل ظـرع  عال  ملقياس و ملجموا  لكل  للمقياس تز أف  كا     م وسطات  لعي أو الحك 

   ـيم أوظهر   و ح   يار ت لعي  ـ  تكا م وسطي   س   م. ولل عرف على لالل   ل روق بي  لها   مل اظر 

 ل ويسـ  0.05 ـا مـن مسـ وم أ  مسـ و ات لالل هـا جميعهـا كانـت  حظـائيا أل   ـ يار ت كانت جميعهـا ل لـ ال 

 . كا  عاليا وب رجه جي    مس وم  ليكاس  لوج  ييأ  ،ل نيج بهيي 

 :عرض نتائج التساؤل الثالث 

 ؟ بحسا  لجن  ف   ل و ا"  ملاي و ليكاس  لوج  ييبي  أار ل  لعي    اإحظائي ه اك اروق ل ل هل       

 ( 4جدول )

بحسب الجنس في مقياس الذكاء ت ملتوسطين حسابيين مستقلين بين أفراد العينة ااختبار نتائج 

 الوجداني والتوافق املنهي

املتوسط  ةحجم العين الجنس املتغير

 الحسابي

 ى مستو  ختباراتال قيمة ا االنحراف املعياري 

 ةالدالل

مجموا مقياس 

  ل و ا"  ملاي

 ذـر

  نث 

42 

19 

76.47 75.94 

 

5.27 5.30 

 

 .719  غي  ل ل .362

 ذـر  اللر ك  الن عال 

  نث 

42 

19 

47.11 45.0 

 

5.07 3.55 

 

 .106  ل ل غي 1.644

 

 ل عيي  عن 

  الن عاالت

 ذـر

  نث 

42 

19 

39.5 3878 

 

5.54 4.90 

 

 .630  غي  ل ل .480

 

 س    م 

  الن عاالت

 ذـر

  نث 

42 

19 

47.28 47.31 

 

5.77 6.11 

 

 .985  غي  ل ل .018

 ذـر  ل عااو

  نث 

42 

19 

48.54 46.94 

 

5.20 7.67 

 

 .344  غي  ل ل .954

 ذـر ت ظيم  الن عاالت

  نث 

42 

19 

42.21 43.31 

 

8.06 6.85 

 

 .608  غي  ل ل .516

مجموا مقياس 

 وج  يي ليكاس  ل

 ذـر

  نث 

42 

19 

224.66 221.36 

 

23.07 24.09 

 

 .612  غي  ل ل .510

  ل و ا"  ملايف   حظائيا بي  م  رع  مل  رس و ملساع  ن وبحسا  لجن    لل عرف على  ل روق  ل  ل      

كــا   (76.47)   م وسـط  لـيكور أ (4) لجــ ول    و ظهـر مـنيلوسـطي  حســابيي  مسـ قل (ت)ار يـم  ـ  سـ   

)ت(  يــــار    يمــــ   ـ أحيـــث  ائي حظــــا  ل لـــ  هـــيي  ل ــــروق لـــم تكــــن أال إ (75.94)نــــات  ز ـــ  عــــن م وســـط  إل 
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يل  يســـ  ل لـــ 0.05مـــن مســـ وم  ـبـــ أكـــا   .(719لالل هـــا )   مســـ وم أل  ا حظـــائيل لـــ   لـــم تكـــن (.362) كانـــت

 .وحسا  لجن  ف   ل و ا"  ملاي ار ل عي    ل ر س أبي    على ع م وجول اروق ل ل

 بي  م  رع  مل  رس و ملساع  ن وبحسـا  لجـن  فـ   ل روق  ل  ل  ىل عرف عل وألجا       
ً
  لـيكاس إحظائيا

 ـــيم  مل وســـطات   أ( 4) مســـ قيلي  و ظهـــر مـــن  لجـــ ول لوســـطي  حســـابيي   ت()  ـ يـــارســـ   م    لوجـــ  يي

 ولـــيل   م قاربـــ لكـــا مـــن  لـــيكور و إلنـــات كانـــت    لحســـابي
ً
 أل  ( ل لـــ  إت) لـــم تكـــن  ـــيم  ـ يـــارجـــ  

ً
حظـــائيا

 عـ م وجـول اـروق ل لـ  علـى مـن ذلـ  يسـ  ل وبال ـال  0.05 م جميعهـا أـبـ  مـن مسـ و  مس و ات لالل ها كانـت

 
ً
 ف   ليكاس  لوج  يي. و إلناتبي   ليكور إحظائيا

 :عرض نتائج التساؤل الراعع 

 و ا"  ملاـي و لـيكاس بي  أار ل عي    ل ر س  بحسا  ملؤها  لعللي ف   ل ايهــا ه اك اروق ل ل  إحظائ      

 ؟  لوج  يي

 (5جدول )

حسب املؤهل ب الدراسةفراد عينة أبين متوسطات  ANOVA نتائج اختبار تحليل التباين االحادي

 ::. والتوافق املنهي لعلمي على مقياس الذكاء الوجدانيا

حجم  املؤهل العلمي املتغير

 ةالعين

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

قيمة 

 (ف)اختبار 

 ى مستو 

 ةالدالل

مقيــــــــــــــــــاس التوافــــــــــــــــــق 

 املنهي

 دبلوم

 إجازة تدريس

 جامعي

28 

25 

8 

76.214 

76.84 

75.0 

5.34 

5.31 

5.09 

373. 

 ةدال غير

690. 

 دبلوم االدراك االنفعالي

 إجازة تدريس جامعي

28 

25 

8 

46.25 

47.2 

44.875 

4.79 

4.95 

3.68 

778. 

 ةغير دال

464. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــــــــــــــن  التعبي

 االنفعاالت

 دبلوم

 إجازة تدريس

 جامعي

28 

25 

8 

40.178 

39.76 

34.625 

4.51 

5.07 

6.84 

3.909 

 ةدال

026. 

 دبلوم استخدام االنفعاالت

 إجازة تدريس

 جامعي

28 

25 

8 

47.142 

47.84 

46.125 

6.53 

4.75 

6.85 

273. 

 ةغير دال

762. 

 دبلوم التعاطف

 إجازة تدريس

 جامعي

28 

25 

8 

48.678 

47.72 

46.875 

4.75 

7.29 

6.46 

330. 

 ةغير دال

720. 

 دبلوم يم االنفعاالتظتن

 إجازة تدريس

 جامعي

28 

25 

8 

43.678 

41.56 

41.75 

6.84 

9.05 

5.80 

546. 

 ةغير دال

582. 

مجمــــــــــــــــــــو  مقيــــــــــــــــــــاس 

 الذكاء االنفعالي

 دبلوم

 إجازة تدريس

 جامعي

28 

25 

8 

225.928 

224.08 

214.25 

21.49 

24.25 

26.69 

787. 

 ةغير دال

460. 

بــي  مــ  رع  ملــ  رس و ملســاع  ن بحســا  اق  ل  لــ  إحظــائي   ل ــرو أمــن ـــالل هــي   لجــ ول  نيــي  ل ــا       

تحليـا   ـ يـار ل حليلهـا أسـ   م  و لتي من حيث  ل و ا"  ملاي (لي )لبلوم ـ إجام  ت ري  ـ جامع  ملؤها  لعل
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إ   مل وسـطات  لحسـابي  للمجموعـات  لثالثـ  كانـت  ،(5فـ   لجـ ول )ـمـا  ظهـر   ANOVA  ل يا ن  ألحـالع

.(  لــيع 690ظهــر مســ وم  ل اللــ  )ت.(  373) (ف)  ـ يــار   يمــ  أ باع يــار اوغيــ  ل لــ  إحظــائي  جــ م قاربــ  

 ملؤهــا  لعللــي فــ   ل و اــ"  لعي ــ  بحســا  توجــ  اــروق ل لـ  بــي  أاــر ل نــه الأ عنــي  وهــــي  0.05 ع بـ  أـبــ  مــن 

 . ملاي

 ملجموعــــات لــــ       ــــيم  مل وســــطات  لحســــابي  أأظهــــر مــــن ـــــالل ن ــــ   لجــــ ول   اـل يــــار وإ   ن ــــ        

و ليع كانت  يم    الن عاالتف  أ عال مقياس  ليكاس  لوج  يي ماع   ف   ع   ل عيي  عن  اكانت م قارب  أ ض

  .ا( وه   يم  ل ل  إحظائي3.909ه ) اـل يار ب

 

 ( 6جدول )

للمقارنات بين املتوسطات الحسابية ألفراد عينة  scheffe شيفيه  اختبار الخاص بتوضيح نتائج 

 االنفعاالتالدراسة بحسب املؤهل العلمي في ععد التعبير عن 

 

 املؤهل العلمي

(1) 

 املؤهل العلمي

(J) 

 مستوى الداللة متوسط الفروق

 لبلوم جامع 

ـــــــ ـــ ـــــــ  ـــــ

  جام  ت ري 

5.55357 

ـــــ ـــــــ  ـــــ

5.13500 

0.023 

ـــــ ـــــ ـــ ـــ  ـــــ

0.041 

       

 ملؤهــا  بــي  م وســط مــ  رع  ملــ  رس و ملســاع  ن مــن حملــ  انــه ثمــ  اــروق ل لــ  إحظــائيأ و لــيع  ظهــر       

 ام وسـط   ل ـ ري  وذلـ  ألنهـم وـجلو  مؤها  لـ بلوم  لعـال  وإجـام   لجامع  وكا من م وسط أ ر نهم حمل 

 .لاـل يار ابب ر نهم واق مقارن   الن عاالتعلى  ل عيي  عن  ، وبال ال  اهم أ ا مق ر أ ا احسابي

 

 عـــرض نتائج التساؤل الخامس:

 ل ر س  بحسا س و ت  لخب   ف   ل و ا"  ملاي و ليكاس  بي  أار ل عي   اإحظائي هــا ه اك اروق ل ل       

  لوج  يي.
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 ( 7جدول )

الخبرة وفق مقياس ي  العينة حسب بين متوسطات أفراد ANOVAن األحـــادي يتحليل التبا اختبار نتائج 

 الذكاء الوجداني والتوافق املنهي

حجم  فئات الخبرة املتغير

 العينة

 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 اختبارقيمـة 

 (ف)

 مستوى 

 الداللة

 مقيــاس

  ل و ا"

  ملاي

  4.01 77.42 28 س و ت اما لو   10

2.093 

 غي  ل لــــ 

 

 5.97 74.27 18  س  20 ـ11 .133

 5.97 76.66 15 اوق  اما  س  21

 

  إللر ك

  الن عال 

 

 5.03 46.03 28  لو  س و ت اما 10

 

206. 

 غيـــر ل لـــ 

814. 

 4.26 46.88 18  س  20 ـ11

 4.90 46.73 15 اوق  اما  س  21

 عن  ل عييــر

  الن عاالت

 .612 5.93 .38 46. 28 لو   س و ت اما 10

 غيـر ل لــ 

546. 

 4.28 40.11 18  س  20ـ 11

 5.34 39.8 15 اوق  اما  س  21

  س    م

  الن عاالت

 2.248 6.27 45.82 28 لو   س و ت اما 10

 غيــر ل لـ 

115. 

 5.62 47.61 18  س  20ـ 11

 4.57 49.66 15 اما اوق   س  21

 

  ل عــااـو

 3.183 5.51 47.67 28 اوق  س و ت اما10

ـــ  ــ  ل لـــ

 

 7.76 46.05 18 س   20 ـ11 .049

 3.18 51.13 15 س   اما اوق  20

ـــــيم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ت ظـ

  الن عاالت

 .915 5.19 42.89 28 س و ت اما اوق  10

 غيــر ل لــ 

406. 

 10.39 40.66 18 س   20ــ 11

 7.83 44.2 15 س   اما اوق  21

ــــوا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مجمـــ

ـــــاس  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مقيـ

ــــيكاس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لــ

  لوج  يي

  24.90 220.89 28 س و ت اما اوق  10

1.155 

 غي  ل لـــ 

 

 25.14 221.33 18 س   20 ـ11 .322

 16.25 231.53 15 س   اما اوق  21

  لــم تكـــن ولــيل  مجموعــات  لثالثـــ  كانــت م قاربــ  جــ و ظهــر هــي   لجــ ول أ   مل وســطات  لحســابي  لل      

.( وهــــو أـبــــ  مــــن 133ومســــ وم لالل هــــا ) (2.093) (ف)  ـ يــــار    يمــــ أ باع يــــار اهــــيي  ل ــــروق ل لــــ  إحظــــائي

اــــر ل  لعي ـــ  بحســـا ائـــات  لخبـــ   فــــ  أ  ل علـــى عــــ م وجـــول اـــروق ل لـــ  بـــي  ومـــن ـاللـــه يســـ 0.05مســـ وم 

  ل و ا"  ملاي.
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ــــث أظهــــــر        ــــيكاس  لوجـــــ  يي حيـ ــــ   لـ ـــ   فــ ـــي  ل ئـــــات  لخبــ ــــيل  بالنســ ــ ــ ـــا  ل يـــــا  ســـــ    مو ــــالع تحليــ  ن  ألحــ

anova ـــأ ــــطات  لحســــــابي  أ ضـــ ــــ    جــــــ  كانــــــت م قاربــــــ  ا   ــــــيم  مل وســ ـــارأل   يمــ ــــ   (ف)  ـ يـــ ـــن ل لــ ـــم تكـــ لـــ

 عــ   ل عــااو  لـــيع كانــت ايــه  يمـــ   باســ ا اس 0.05أل  مســ و ات لالل هــا كانـــت أـبــ  مــن مســـ وم  اإحظــائي

بـي  أاـر ل  لعي ـ  بحسـا  اإحظـائي عنـي عـ م وجـول اـروق ل لـ   ، وهـو مـاا( أع ل ل  إحظائي3.183)  اـل يار

 ائات  لخب   ف  أ عال مقياس  ليكاس  لوج  يي ماع    ع   ل عااو.

 (8جدول )

بحسب فئات ألفراد العينة للمقارنات بين املتوسطات الحسابية  scheffeيبين نتائج إختبار شيفيه 

 الخبرة في ععد التعاطف

 مس وم  ل الل  م وسط  ل روق ائات  لخب   ائـــات  لخيــر 

 0.042 5.07778 س   20 ـــ 11 اما اوق  س ــ  21

بــي  م وســط مــ  رع  ملــ  رس و ملســاع  ن مــن ائــ   انــه ه ــاك اــروق ل لـــــ  إحظــائيأو ظهــر هــي   لجــ ول       

اـبـ    س   21س   حيث وجا ذوع  لخب   من ائ   20 - 11وم وسط أ ر نهم م  ئ  س   ابـ   21 لخب   

 ســـ    لـــيع هـــو 20 ــــ 11( وهـــو أعلـــى مـــن م وســـط أ ـــر نهم مـــن ائـــ  ســـ و ت  لخبـــ   51.13) احســـابي ام وســـط

 .اعاا م نهم أـ   أ( وهي    ل على 46.05)

 برز نتائج الــــــدراســـة:أ

 .امس وم  ليكاس  لوج  يي عالي اوب رج  جي    كو  أ ض اا كا  مس وم  ل و ا"  ملاي موجيـ كلم1

بــي  أاــر ل عي ــ   ل ر ســ  بحســا  لجــن  ال مــن حيــث  ل و اــ"  ملاــي وال  ااــروق ل لــ  إحظــائيـــ عــ م وجــول 2

  ليـــاس  لوج  يي.

فــ    الن عــاالت ل عييــ  عــن  بحســا  ملؤهــا  لعللــي مــن ناحيــ  بــي  أاــر ل  لعي ــ  اـــ توجــ  اــروق ل لــ  إحظــائي3

  أ عال مقياس  ليكاس  لوج  يي.

 ي  أار ل  لعي   بحسا  ملؤها  لعللي ف   ل و ا"  ملاي.ب اتوج  اروق ل ل  إحظائي ـ ال4

ــــ إ  حملــــ   ملؤهــــا  لجــــامع  أ ــــا مقــــ ر  علــــى  ل عييــــ  عــــن 5 أ ــــر نهم مــــن حملــــ   مقارنــــ  مــــا بقيــــ   الن عــــاالتـ

  ل بلوم وإجام   ل  ري .

فـ   ل و اـ"  ملاـي وفـ   لـيكاس  لوجـ  يي  بحسـا ائـات  لخبـ  بن أار ل  لعي    اتوج  اروق ل ل  إحظائي ـ ال6

  ع   ل عااو. باس ا اس

 من أ ر نهم  أل ا ـيــر . ا ألــــ   ـب   هم أـ   معـــاا ـ إ  م  رع  مل  رس ومساع ههم 7

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 211 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

 

 م2016العدد االول  في منطقة الزاوية  العالقـــــة بين التوافق المهني والذكاء الوجداني لدى مديري مدارس التعليم االساسي ومساعديهم 

 

 املراجع :

 ل ح   ل  سي  و ل و ا" ـ ل ر  لرو ل للنشر و ل وميا و لطياعـ  ـ اـر بل  ـ ليبياــ :  القذافيـ رمضان محمد 1

 . 73ـ   1ط

 .386ـ   4بي وت ـ لي ا  ـ ط ل ر  لاهض   لعربي  ـ  ل مو  ل  س ي ـ: حلمي املليجي ،عبداملنعم املليجي  ـ2

 52،  29 ـ   2ـ عـالم  لك ـا ـ  لقـاهر  ـ ط   ل ح   ل  سي  و لعالإ  ل  سـ ي : زهرانعبد السالم حامد  ـ3

 ،135. 

   .net. www .dribrahim ( ليكاس  لوج  يي ) لعاا ي :عبدالستار إبراهيم  ـ4

 .130ـ   1ـ ط 1990علم  ل     ل  بوع ـ  ل  ر  لجماهي    للنشر ـ مظر ت  ـ  : القذافيرمضان  ـ5

 .52ـ   م1986 ـل ر  لاهض   لعربي  ـاالسك  ر   وت ظيمه ـعلم  ل     لظ اي   : فــرج عبدالقادر طهـ 6

 الشـــر ف وعال  ــه بــال و ا"  ملاــي لــ م عي ــ  مــن أســاتي   ل علــيم  مل وسط"ـــ رســـال   : ـ خديجــة بــن طبــة ـــــــــــ7

 ماجس ي  غي  منشور  ـ كلي   لعلوم  اليساني  و الج ماعي  ـ جامع   اص ع مرباح ـ  لجز ئر.

 .21ـ  م 1980 بي وت ـل ر  ل كر  لعربي ـ   الج ماعي  ـ معجم مظطلحات  لعلوم :ـ احمد زكي بدوي 8

ي  وألو ت  ليحـث  ل  ظيلـي . لقـوم  لعاملـ  إل ر : ـ أحمــــد عاشـــور  ــــ9 ل ر  لاهضـ   لعربيـ  ــــــ  . ألسـ   لسـلـو

 .76ـ  م  1983. بي وت

ـــــ عـالم  لك ــا  لط ولــ  لــيكاس  لوجــ  يي وت مي ـه فــ   :ــ رشــاد علــي عبــد العزيــز موسـ ى10 ــ ـــ  م 2011 و ملر هقـ  ــ

 .17 لقاهر  ـ   

  لج  ـ   ـ ل ر  لجامعـ  ،حال ـ  ل   و أل  ليكاس  لوج  يي بي   ل ع :ـ سليمان عبدالواحد يوسف إبراهيم 11

 .61ـ   م 2012 . السك  ر  

 ،عـالم  ملعراـ  سلسـل  ،مر جع  إمحم   ـوي  ،ليلى  لجيال  ترجم  ، ليكاس  لعاا ي : دانييل ،ـ جــوملـــان 12

  .م2000 ـ لكو   ـ(ـ  ملجل   لواني للثقاا 262 لع ل )
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 مصادر دراسة تاريخ ليبيا في العهد القرمانلي 

 دراسة وصفية تحليليةكتاب ريتشارد توللي أنموذج 
 د. إبراهيم علي الشويرف

 كلية اآلداب والعلوم مسالته

 قسم التاريخ                                                                  

القديس م، بعد طرد فرسان 1551من املعلوم أن ليبيا خضعت للحكم العثماني عام       

 يوحناااا سفرساااان مالهاااةم م ذاااا، ومنااال ذلااا  التااااريخ  لااات  ااا  
 
مااان الدولاااة العثمانياااة وامتاااد  ا

ؤرخااون تقماايم فاااكم الحكاام العثماااني ولقااد اعتاااد امل، م1911الحكاام العثماااني حكااب أكتااو ر 

 ستاريخ ليبيا الحديثم إلى ثالثة عهود وهي:

 
ا
إلاااااى  م1551: العهاااااد العثمااااااني ا ول سالحكااااام العثمااااااني املنا ااااار الااااال  اساااااتمر مااااان سااااانة أول

 م.م1711

 
ا
بنااوم ماان االسااتقالل الاالا ي وتمتعاات خاللااب الاانالد  (1835 -1711): العهااد القاارن مااانلي ثانياا

 مع االعاكاف بالتنعية االسمية للدولة العثمانية.

 
ا
هاالا  م1س(1911اكتااو ر  -1835): العهااد العثماااني الثاااني سعااودم الحكاام العثماااني املنا اار ثالثاا

و عادد  واختلفات املصاادر الكاا تناولات تاااريخ ليبياا أثناا  الحكام العثمااني بم تلا  مراحلااب 

و عاادد مماامياتب وياا  ي فااي مقاادمقذا الوثاااي  املحفو ااة فااي ا ر ااي  الااوط ا وأرا ااي  الاادول 

، واملصااادر ا خاارا الكاااا تتمثااب فاااي الكتاا  العر ياااة م2سا خاارا الكااا نشااار  والكااا لااام ت شاار بعاااد

لااام تااااك م، ولاااد اختلفااات و هاااا  ن ااار  ا  نبياااة بم تلااا  اللتاااا  الكاااا تر مااات أو والكتااا 

                                         
مطلر  القررن العشرريت، ترورق وتقرداد ع راد  –ن.أ. بروشني، تاريخ ليبيا يف العصر احلديث، منتصف القرن السادس عشرر (1)

 .41(، ص1991حامت، مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخييق، طرابلس، 
بد أمحد صدقي الدجاين، جامعرق (ملزيد مت املعلومات راج  وثائق تاريخ ليبيا احلديث، تروق عبد السالم أدهم، و  وترتي2)

، غرردامس، وثرررائق  اريررق اجت اعيرررق، ورر د بشرررك قاسررم يوشررر ، مركررز دراسرررق جهرراد الليبيرررني  ررد الغرررزو 1974بنغررا، ، 
، إعردادد لليةرق د رد الرردوي ، ى وعرق اوو((، ترورقد د رد ا سرط، الوثرائق العم اييرق )اج1982اإليطرا،، طررابلس، 

، سرررلي ان علرري أبرررو سرررتا، أرشررريف رئاسرررق الرررو،را  العم ررراين، 1990دراسرررات التارخييرررق، طررررابلس، مركررز جهررراد الليبيرررني لل
سرررربتوع، أع رررراع املررررثار اووع للوثررررائق واملاطوطررررات يف ليبيررررا، ايررررز  المرررراين، مركررررز جهرررراد الليبيررررني للدراسررررات التارخييررررق، 

 .1992طرابلس، 
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املصااااااادر ماااااان حيااااااث تقييمهااااااا لكحااااااداه  ااااااب حماااااا  و هااااااة ن اااااار الكتاااااااب وات اهااااااب واملصاااااادر 

 املهروح للمنالشة هو كتاب:

Tully. Richancl. TenyeansReasidence at count of Tuipolis 
باااالر طااارابلس اوصااا   اااامب لااالكريا  صاااادلة  تاااوللي، عشااار سااانوا  فااايوتااار م بعناااوان: د

ماااااان طراياااااا  الاااااانالر، و ا ااااااا اايالااااااة الحاااااااكم، وعااااااادا  وتقاليااااااد مماااااال ا املتاااااارب والعااااااارب 

حجلااااة، مكتناااة الفر اااااني، طااارابلس، ليبيااااا،  وا تاااران، نقلاااب إلااااى العر ياااة عماااار الاااديراو  أباااو

 بدون تاريخ نشر.

هناااان ن اااىة أخااارا للكتااااب لااام صااافحة مااان التجااام املتوسااا  و  596ويقاااع الكتااااب فاااي       

تاااااوللي، عشااااار سااااانوا  فاااااي باااااالر طااااارابلس، تر ماااااة عناااااد الجلياااااب  أتمكاااان مااااان االطاااااالم عل ذاااااا،

 .م1967طاهر، دار ليبيا لل شر، بنتاز ، 

 من ا      
 
 بإن الكتاب عنارم عن رساايب بعثات اذاا اةنماة تاوللي مان مديناة طارابلس تحديادا

علاى مادا عشاارم  تتوالا ،بانن لاكا باللتاة االن ليزياةن ليزياة إلاى أحاد أصادلا ذا القنصالية اا 

 لاااد عااادد ، و م1793 شااارين الثااااني  20وآخرهاااا فاااي  م1783يولياااو  3سااانوا  حااارر  أولهاااا فاااي 

   رسالة وزعت على النحو التالي: 143امل شور م ذا 

 رسايب 9            1788           رسايب   7        1784

 رسالة 11             1789          رسايب   8  1784

 رسالة 16  1790                    رسايب 15  1785

 رسالة 13               1791                    رسايب 17  1786

 رسالة 12  1792                    رسايب 10       1787

 رسالة 25  1793                       

أن فاااااكم و رسااااالة  25، وهااااو م1793ويالحاااا  أن أعلااااى معاااادل لتلاااا  الرسااااايب  ااااان ساااانة       

تلاا   واننااب خااالل   موضااوم الرسااايب هااي  اا   ماان تاااريخ ليبيااا الحااديث بم االعشاار ساانو 

 خالل فاكم حكم على با ا القر ، العهد القرمانلي
 
وهو ثالث  (1793-1754)مانلي ن وتحديدا

 وا  القرمانليين.االنا 

 التعريااااا  باااااالفاكم ال منياااااة الكاااااا و       
 
لناااااب الشاااااروم فاااااي عااااارل تفاصااااايب الكتااااااب أرا ل اماااااا

 .مم1835-1711العهد القرمانلي سكتبت ف ذا الرسايب 

 هااام ا حاااداه المياساااية وااللتصاااادية ف ذاااا تاااوللي  اةنماااةفا سااارم القرمانلياااة الكاااا أرخااات 

 م1793-1754با اااا القرماااانلي  الكااا  ااار  فاااي عهااد ثالاااث وال ذاااا علااي واال تماعيااة والثقافياااة
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أسرم تركية ا صب موط ذا ا صلي مدينة لرمان بنالد ا ناضاول، وفاد مصاهفل الجاد ا ك اك 

أهااااب الااااانالد وصااااااهروهم، رمانلياااااة، وانااااادمأ أبنااااا ن وأحفاااااادن ماااااع  حمااااد مؤساااااس الدولااااة الق

 وخلفااااب ابناااااب، غااااا فرساااااان الماااااحب وامل شاااايةآ ووصااااب يوساااا  والااااد أحمااااد إلاااااى مرتنااااة با ااااا

 باالسااااام 
 
 بالفعااااب خاضااااعا

 
 ممااااتقال

 
 وراثيااااا

 
أحمااااد الاااال  اسااااتهام أن يهااااون لااااب و سااااارتب ملهااااا

 ماان ال ماااان، وذلاا  مااان أواخااار يوليااو 
 
 ورزعاااا

 
إلاااى أواياااب  م1711للدولااة العثمانياااة اسااتمر لرناااا

 :م2سمن الوالم هم 6، ولد تتابع على كرس ا الوالية م1سم1835يونيو 

 م1745 – 1711  أحمد با ا القرمانلي -1

 م1754 – 1745  محمد با ا القرمانلي -2

 م1793 – 1754  علي با ا القرمانلي -3

 م1795  أحمد با ا القرمانلي -4

 م1832 – 1795  يوس  با ا القرمانلي -5

 م1835 – 1832  علي با ا القرمانلي -6

فااكم الحكام القرماانلي لهارابلس علاى ذكار درساوا الالين لقد أ مع الكثيك من املؤرخين       

 يمكن أن نو  ها في اة ي:و من املالح ا  الكا برز  خاللها  م موعة

  اااااااهلهم عااااااا   المااااااايادم  ىطاااااااوال عهااااااد حكمهااااااام، لااااااام ي لعااااااوا مااااااان علاااااااإن القرمااااااانليين 

 مااان الناحياااة العملياااة إال أ ذااام  لاااوا 
 
 مماااتقال

 
العثمانياااة، فهااام وإن حكماااوا الااانالد حكماااا

 مان أمااالن تاابعين لهاا ماان الناحياة االساامية، كماا أن الاانالد بقيات طااوا
 
ل عهادهم  اا  ا

 العثمانية. اام كاطورية

  إن العاللااااة بااااين أفااااراد ا ساااارم الحاكمااااة  ااااان يمااااودها الىااااالف ولاااام تكاااان تلاااا  ا سااااارم

متحااادم متضاااامنة، باااب  اااان التااادر والشااا  والريناااة  ماااود باااين أفرادهاااا، فيوسااا  با اااا 

الوصاول مان أ اب ن ار والدتاب وفاي وسا  حجر ذاا ماام ألتب  قيقب ا ك ك الن  حمان 

 .م3سإلى كرس ا الحكم

                                         
، 1966، ملتبررق الةرجرراين، طرررابلس، 1835 -1795(ع ررر علرري بررت إ اعيرر ، ا يررار حلررم اوسررر  القرمايليررق يف ليبيررا 1)

 .33، 32ص
، 1969، تعريبد لليةق د د التليسي، الناشرد )الةرجاين(، طرابلس، 1850إ(  1510(كوستايزو برينا، طرابلس مت 2)

 .364ص
 .325، 323السابق، صع ر علي بت إ اعي ، املرج   (3)
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  للنحرياااة 
 
 دليقااا

 
لقااد ازدهاار  بحريااة طاارابلس التاارب وأعاااد ا ماارا  القرمااانليون تن يمااا

الرسمية والشعنية، و هر عدد من ر ساا  النحار املتاامرين  انات لهام صاوال  و اوال  

ة ضااااد ساااافن ا عاااادا  فيمااااا عاااارف بالجهاااااد النحاااار  أو ساااامان اةخاااارون القرصاااانة، قاااموف

ون م اهدين، ويعودون غانمين، وفي ذهاااذم وعاود ذم ياودعهم أفاراد    ي ر  ان هؤال

الشااع  با هااازيأ الحماسااية ومواكاا  الاادعا  بالنصاار، و اناات تلاا  العمليااا  النحريااة 

 زاد في ثروم الوالية وحهامها. ممااملوفقة  عود بالىيك العميم على النحارم والوالية 

  لخ وإسراف ومللا  ومعا رم لل ماا ، وإدماان القرمانليين الىاصة حيام ب انت حيام

بالطهاااااام، ومالباااااااس نمااااااا ذم وخادماااااااا ذم،  هثااااااااأللشااااااراب، و ااااااادأ  م اااااااهر الع ماااااااة فااااااي 

 طايلاااااة لااااام يحمااااوا 
 
اذاااااا فاااااي أوج ومناساااانا ذم الىاصاااااة، ولاااااد  لفااااقذم هااااالن الحياااااام أمااااواال

لاااات ثاااارو ذم فلجاااا وا باااااد  ا ماااار إلااااى لقذم، ولكاااان عناااادما ضااااعفت بحااااريقذم يع مااااة بحاااار 

 .م1سصرف مدخرا ذم ثم اضهروا إلى االستدانة من ا  ان  مما أثقب  اهب الوالية

 وكمااا ورد فااي مقدمااة الهنعااة ا  ساااب اإن اةنمااة ريتشااارد تااوللي املشااار إل ذاا      
 
ولااى لناادن قا

  م1956  وضااعب ساادتونديردن ، وتمهيااد الكتاااب الاالم1816مهلااع يوليااو 
 
هااي  ااقيقة الحقااا

تااوللي سااانة  اةنماااةلااادا بااالر طااارابلس الكااا وصاالقذا إن لاااكا نصااب لتاااوللي،  الماايد ريتشااارد

، حين عاد القنصب ريتشارد توللي وعايلتب إلى الوالية،  ان لد عين في و يفتب تل  م1783

، ولفااااااكم عشااااار م1783ن الر اااااب لاااااد أعياااااد إلاااااى سااااااب  مهمتاااااب ثانياااااة أ ، وي هااااار م1772سااااانة 

تاااوللي إال للااايال، ويمكااان القاااول بااا ن  اةنماااةتناااب سااانوا ، وال ي هااار المااايد القنصاااب فيماااا تك

 . انت مرك تين إلى خارج أسر ذا تولليعي ا ا نمة 

ذاااا قرساااالة، كتن 143ن لياااز  وكماااا سااان  القاااول مااان نماااة فاااي أصااالب اا ويتااا ل  كتااااب اة      

 ههاا إلاى صااىن  اان يهاتوذااا، ولاد الازماات لتو ، م1793-1783مان طارابلس فيمااا باين ساانكا 

فحما ، وإنماا علاى  داه المياسية في الوالياة كماا تقاععلى وص  ا حال وعلى حد  عنيكها 

 اليادها الكاا لادر  أ ذاا ضارورية افااادمأن  شايك إلاى الىلفياة التاري ياة للانالد، وعادا ذااا، وتق

واال تمااا ي المياساا ا التاااريخ  تتناااول ، وماان هنااا  ااا   رسااايلها بمهاتوذااا وتوضاايص الصااورم لاا

 .خالل تل  الحقنة يالةوااللتصاد  والثقافي لل 

                                         
ميلاكي، طرابلس الغرر  ترح حلرم أسرر  القرمرايلي، يقلرا للغرق العربيرقد طرا عرو، ، راجعراد حسرت د رود، ك راع  رودلةو (1)

 .95، 94، 92، 86، ص1961الديت عبد العزيز اخلربوطلي، معهد الدراسات العربيق، القاهر ، 
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 لجماااع ماااادم رساااايلها، القنصااالية اا  بات ااال  تاااوللي مااان من ااا      
 
ن ليزياااة بهااارابلس منهلقاااا

 الساااتقنال ال ايااارين ماان  مياااع الفهااا ، ومااان خاااالل زيار ذااا لقصااار النا اااا 
 
حيااث  انااات مركاا ا

دا  ذلااااا  القصااااار ووصااااايفاتب، وي هااااار أن تاااااوللي تتمتاااااع بقاااااادرم وعاللا ذاااااا الحميماااااة ماااااع ساااااي

م ديااة فااي  عااب معلوما ذااا تنهاا ، فاملعلومااا  الكااا توردهااا عاان م تلاا  أحااداه القلعااة ال 

 ف ذاااا،  ااا ن ماااا يكتناااب مااان ينقلاااون ألاااوال غياااكهم أو 
 
تنااادو النتاااة، معلوماااا  مفككاااة أو منالتاااا

ا ارتناااااااار متصاااااااب فاااااااي المااااااارد الااااااالين يشااااااادهم ماااااااا يمااااااامعون، إن أخناااااااار تاااااااوللي وا اااااااحة ف ذااااااا

ومعلوماا   للمديناة ااهدتب أثناا  ت والهاا ورحال ذاا  اقلت معلوما  عمأ ذا نوالولائع، كما 

 .م1سوأحداه تاري ية سابقة من خالل اطالعها على مصادر مكتو ة وروايا   فوية

بعااد ت ميعهااا علااى  فااي نصااها اان ليااز   ويشااار إلااى أن نا اار الهنعااة ا ولااى ماان الرسااايب      

 مااااا  اااا    عوزهاااا الدلااااة، أغلوذاااا  ااااروح تااالهاا اهااااب أثقلاهيهاااة كتااا
 
  بحواشااا ا طويلااااة كثياااكا

، أمااااا مااااا بقاااا ترافيااااة أو متعلقااااة بالتااااار 
 
اةن فهااااو حواشاااا ا صااااااحنة  ييخ، ولااااد أزيلاااات  ميعاااااا

أ ااارفت علااى إخاااراج رساااايلها  اتاااوللي هااي الكااا اةنماااةالكتاااب نفماااها ولاام يتناااين ماااا إذا  اناات 

كتااااب أو أن  هاااة أخااارا هاااي مااان فعلااات ذلااا  لااااكا تلااا  الرساااايب الناااور ولتهااااون هيهاااة  علاااى

 من مصادر تاريخ ا سرم القرمانلية.
 
 مصدرا

، عادم فقارا  م1816للكتااب الكاا صادر  فاي يولياو مقدماة الهنعاة ا ولاى لقاد  اا  فاي       

 نلكرها بني از:

تاااااوللي  وهااااي  اااااقيقة الماااايد ريتشااااارد إن ثنااااو  الرسااااايب إلاااااى ا زتااااوللي أماااار مفااااارو  منااااب      

 لدا بالر طرابلس. بريهانيالنصب 

ساااااان  فاااااايالقنصااااااب فااااااي طاااااارابلس، و انتااااااا تتهلمااااااان اللتااااااة العر يااااااة الن تااااااين ولقااااااد ولااااااد        

اساااتهاعتا ولاااد   فاااي املحاااي  ال ماااو  لكسااارم الحاكماااة، الهفولاااة، و انتاااا  ماااتقنالن بشااات

  كيهانيين املقيمين في النالد.إ را  املصالحا  بين اململمين املتار ة وال

، وإنما لصن وحهاياا  فق توللي في رسايلها ال تورد أخنار ونوادر القلعة  اةنمةإن       

، وهاااااااي 
 
فاااااااي سااااااارد عاااااااام يشااااااامب االضاااااااهرابا  تااااااالكرها الشىصااااااايا  الناااااااارزم فاااااااي الااااااانالد أيضاااااااا

 .الداخلية ا خيكم النا هة عن تصرفا  النا ا

                                         
...، يقلررررا إ( العربيرررقد ع رررر الديرررداو  أبرررو حالرررق، ملتبرررق الةرجرررراين، (ريتشرررارد تررروللي، عشرررر سرررنوات يف برررال  طررررابلس، 1)

 .33، 32طرابلس،  .د.ن، ص
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، ي عاااب إمهانياااة م1816  حكاااب تاااتهاااا ماااا أوردن الهامنااال أن انطااارابلس إيالاااة إن حاااال       

 متعاالر 
 
  ماع معلومااا  دليقااة أمارا

 
ذلاا  نتي اة لتتيااك الحكاام ف ذاا وزمااب   راسااة يوساا  و  ا

 با ا، ولماوم القوانين الكا س ذا.

تفاو  في الهنع ا فريقي، وا حقاد املتنادلة الكا يتص  اذا الناس هناان التعص  إن       

يم يتماااااك ب نااااا  رحالااااة ي ااااوب الاااانالد أو حكااااب مقااااومهمااااا أتاااايص لحاااادود االحتماااااال  البشاااارية 

ينلااد فااي الر يااة اال تماعيااة ذلاا  املمااتوا الاال  بلتتااب صاااحنة هاالن و يفااة دبلوماسااية أن 

املنااد  لر ياة تلا  الانالد تتقادم نحاو الرسايب، حيث يتهلع العالم املتحضر بشو  فضاولي 

أنااااب فااااي  ااااب و ، حقااااو  الشىصااااية والحريااااا  اانمااااانيةاحاااااكام ال ن اانمااااانية المااااامية بشاااا

هااالن امل موعاااة مااان الرساااايب فاااي ن ااار  تقاااب أهمياااة ال اااروف الماااايدم فاااي أورو اااا وأفريقياااا، ال 

الناحاااث المياساااا ا عاااان أهميقذااااا ماااان حيااااث الهرافااااة فااااي ن اااار الر ااااب العاااااد ، و  اصااااة أ ذااااا 

  دباةم متضامنة فاي ذلا االساتيعابية  تكش  الكثيك مما يماعد ر ب الدولاة فاي تهاوين أراياب

تمهيااااد بقلاااام  ،م1سورتلااااي مونتااااا و   ذااااا رسااااايب اللنااااد  مااااار ية ماااان الكنايااااا  الكااااا تميااااز  ا اااه

وتحاااااااده فياااااااب عااااااان للاااااااة و اااااااحالة املعلوماااااااا  عااااااان إيااااااااال   م(1956)بغاااااااداد سااااااادتونديردن 

وفرنمااااا  اااايفا  بريهانياااا فاااي أر مودعاااة الشااامال ا فريقاااي وتنعوكهااااا، وأن مصاااادرها ا صاااالية 

 يهاليا وزعضها اةخر في سجال  الناب العالي با ستانة.اوهولندا و 

 يهااااليين بليبيااااا، م الفرنمااايين بتااااونس والج ايااار، واال ونتي اااة الهتماااا      
 
فقاااد نشاااروا عااااددا

 مااا  امان ا بحااه لك ذاا
 
ن لياز فلاادس اال أو الاادعاوا االساتعمارية، أمااا ترضاية ا مامت بالكثياكا

، و الكيااك، و ديااا ا، ولصاان أوردهاااا لياااون  برم أوردهااا الرحالاااة أمنااالعااااإال معلومااا  هنااان 

 ا سرا املميحيون.

، كماا ميوميا  عرضاية للحياام اليومياةسن ليزية انمة آكتنقذا من الرسايب إن م موعة       

 فرياااد ا همياااة، ال تهااااد تقاااوم دراساااة 
 
تنااادو مااان لنصااالية ان لااااكا فاااي طااارابلس، غاااد  مصااادرا

، والوالاع أن الرساايب املشاار إل ذاا تقادم عل ذاا و ماتقي م ذااتالياة عان تلا  الفااكم إال و عتماد 

 .اايالةالصورم الوحيدم املتتابعة عن الحيام الداخلية في 

اام كاطورياااة العثمانياااة عااان مركااا  والنعيااادم اايااااال  تلااا  والااانقن فاااي املعلوماااا  عااان       

 لااااادا التاااارب، وال  ذماااااب ماااااع أ ذااااا أفلقااااات القاااااوا ا ور ساااابنب 
 
 ياااااة و أ ذاااااا  لااااات م هولااااة نمااااابيا

 ر كقذا  كوك من ثالثة لرون.أو 

                                         
 .45، 41املصدر السابق، ص ريتشارد توللي،(1)
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ساااااانانيا ادفع مااااان موانتذاااااا فتتياااااك علاااااى منافااااال تناااااام تلااااا  اايااااااال  سلراصااااانةسااااافن  انااااات       

سااااااافن الاااااااادول النحرياااااااة ا ضاااااااع  أو متياااااااكم علاااااااى سااااااااواحلها مكت اااااااحة ، واليوناااااااانيهالياااااااا او 

 ال ينال إال بدفع إبحار الختهاف العنيد و ان 
 
 عالية. إتاوا سفن الدول الصتيكم أمرا

فاي ياد  م1881وتاونس فاي  م1830لعثمانية سقهت الج اير في ونتي ة لضع  الدولة ا      

 يهاليا.ا، في يد م1911فرنما، ثم أعقنقذما طرابلس في 

 انت إيالة طرابلس، موضوم هلا الكتاب، أع ام اايااال  الاثاله الكاا تادين بالمايادم       

االسااامية للنااااب العاااالي، مااان حياااث ا همياااة، وير اااع اتصاااالها بمصااار ومولعهاااا الجترافاااي علاااى 

الهااااااار  الت ارياااااااة باااااااين أفريقياااااااا وأورو اااااااا ثااااااام يتحاااااااده عااااااان المااااااااحب اللي اااااااا و طريااااااا  التااااااا ، 

القوافاااااااب الكاااااااا  مااااااالكها وامتااااااادادا ذا والاككيناااااااة الماااااااهانية  هاااااااب اايالاااااااة  والصاااااااحرا  وطااااااار  

 واختالفها بين الماحب والصحرا .

ويشااايك إلااااى أن تااااريخ الاااانالد منااال ألاااادم ا زمناااة لااااد  اااب تاااااريخ احاااتالل ممااااتمر لشااااعوب       

مااااااااان الىاااااااااارج، فالمااااااااهان ا صاااااااااليون سال كبااااااااار وغرامناااااااات س رامناااااااااتم الااااااااالين ذكااااااااارهم وفااااااااد  

 –الوناادال، النياازنهيين، لااد خضااعوا مل موعااة متعالنااة ماان التاا ام: سالرومااان، م هيااكودو س

ثم ا ورو يينم كما يلكر الدور الل  لعنب أهاب اايالاة فاي  –هنا  عت ك العرب غ ام و  والعرب

 مماندم العرب الفاتحين لكندلس.

 خضاعت ولعت اايالاة فاي القارن الماادس عشار فاي لنضاة فرساان القاديس يوحناا، ثام      

نا ار وخاللهاا امل يعثمااناللحكام للت حاوالي لارنين مان ال ماان خاضاعة  و لحكم العثمانيين 

 غلية سنتي ة تصاهر العثمانيين مع زو ا  من العرب وال كبرم.ار  هر عنصر الهو 

غليااااة الوصااااول إلااااى ساااادم الحكاااام فااااي اايالااااة وت سااااادس ار و هاسااااتهام ال م1711فااااي ساااانة       

-1783ساااانة، وأن عشااااار سااااانوا  مااااان هااااالن الفااااااكم  125الوالياااااة طيلاااااة وحكماااااوا دولااااة لهااااام، 

لفيااااة الكااااا يحاااااول أن يرسااامها هاااالا الكتاااااب ماااان خااااالل وصاااا  ى، هاااي الكااااا  شااااهب الم1793

 .توللي اةنمة

، معاهااااادم ت اااااارم وساااااالم، وأنشااااا ت أول م1678لقاااااد ولعااااات بريهانياااااا وطااااارابلس سااااانة       

سانة، ثام تنعقذاا دول أخارا،  45إلاى ذلا  بنحاو فرنماا لنصلية بريهانية في الوالياة، سانققذا 

يد، والاااااادانمارن، هنااااااان لنصاااااليا  ا را ااااا ا الواطهاااااة والماااااو  ت انااااا وفاااااي فااااااكم هااااالا الكتااااااب

 يهاليا.اسنانيا، ودول او 

تااااااوللي ساااااانوا ذا العشاااااار،  اةنمااااااةف ذااااااا صاااااا  دار القنصاااااالية ال كيهانيااااااة الكااااااا لضاااااات يو       

 عليااااب  اااان ضاااارور  لجميااااع ويماااتهرد الحااااديث فيقاااول أن النداااات 
 
 ماااان املينااااا  أو مهاااال

 
لريناااا
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و  دصااااالة بقاااااادوم املراكاااااا  ورحيلهااااااا، وأن القناصاااااب فااااااي هاااااالن الااااانالد،  ن مهمااااااقذم وثيقااااااة ال

ماااادافع اا ااااارم ماااان القلعااااة والماااافينة القادمااااة تتنعااااب علااااى الاااادوام  هااااور  ااااب لنصااااب علااااى 

 لعلم الل  يرفعب.سهص دارن أو  رفقذا ومن ارن في يدن ليعين هوية املرك  من ا

ارياة أو خاصاة بال كياد أو وفي أغل  ا حيان تهون املراك  القادمة إلى امليناا  سافينة ت       

، أو أورو يااااااين  اااااادد أو أخنااااااار ماااااان عواصاااااام أورو ااااااا، أو تهااااااون فرلاطااااااة حر يااااااة، تحمااااااب مؤ 
 
نااااااا

 مقلة بعض الش
 
 يالة.ىصيا  الرفيعة لادمة في زيارم لل وأحيانا

 كما يص  مد      
 
فاالييك لنصاب valliere عان بعاض املصاادر ينة طرابلس وأساوارها نقاال

الكااا  ةبدياا ا كالل ، وصا  لواحاة امل شاي Beecheyفرنماا املعاصار لصااحنة اليومياا  و

  ان يقصدها القنصب للنزهة.

يتحامب الهات  على اململمين ويقذمهم بالتعص  ضاد املمايحيين وال ذاود إلاى در اة أن       

أ  احتفااااال دي ااااا لااااد يهااااون فرصااااة للثااااورم ضااااد املماااايحيين وال ذااااود الاااالين  ااااانوا يتمتعااااون 

اسااااتيك، ولاااد  ااااان عاااادد لااااب مااا ذم تااااد ى  منحهااااا إيااااهم النا ااااا عاااان طريااا  محيهااااةبامتياااازا  

 الف نممة.اال ذود خممة 

ويتهااار  إلااااى الن ااااام اادار  فااااي اايالاااة وأنااااب يماااايك علااااى أسااااس الن ااااام الاك ااااي بعااااد أن       

  را تكييفب بما يتف  مع ال روف املحلية.

فقااان اإناب  ااان يلحاا  بهاب لنصاالية اثنااين مان الحاارس يقومااان بمهماة م دو ااة، فهمااا ير       

ين ينقالن ما يحاده فاي القنصب وعايلتب حين يت ولون في املدينة، كما أ ذما يعمالن كم  ك 

 .القنصلية

العاااارش  ىبااااين علاااي القرمااااانلي وماااادم علاااا شر عااااومماااا زاد فااااي فقاااار اايالااااة الصااارام علااااى ال      

يمااااندن باااا  تااااونس واملناو اااا  الدايماااة علااااى الحااادود التونماااية، وإن أبنااااا  النا اااا الثالثااااة 

ن يومياا  سحمن وأحمد ويوس م في صرام دايم على الملهة استحوذ على نصد  وافر ما

سااااايب تااااوللي تناااادم  ااااب ر تااااوللي، وأن يوساااا   ااااان ياااادير املهايااااد  خويااااب مناااال صاااانان و  اةنمااااة

يوس  ماا عا م علياب عان طريا  الكياد والىديعاة، ولاد ن ا  نفل دام حين تص  كي  باا 

 في حكم الوالية.
 
 فعال

ماارم بعااد ماارم علااى الاارغم ماان تحهيمااب  عفااي عنااب وت هاار الرسااايب كياا  أن يوساا  لااد      

أصاول الوا اا  والاوال  لكرامااة والاادن و اقيقب، حيااث اغتاال يوساا  أخااان حمان أمااام ن اار 

 ذل . نوالد ذما في أ نع  روف القدر والقموم، وغفر لب والد
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أماا وصا  تااوللي ل اروف الحاااده وممارح ولوعاب، فقااد اعتماد  علااى مصاادر ع يمااة       

ة الكاااا حاادثت ف ذاااا الجريماااة مااان املمكاان التعااارف عل ذاااا بماااهولة مااان الوثااو ، حكاااب أن النقعااا

 خالل ذل  الوص .

إن االلتتاااال والصااارام علاااى المااالهة باااين القرماااانليين يشاااهب حهااا  الناااار لهااالا الكتااااب       

 هااي م اعااة 
 
 أو كثيااكا

 
، و هااور م1784وهنااان ثالثااة أحااداه أخاارا  ماايهر علااى القصااة للاايال

، فااااااي يااااااد املتااااااامر علااااااي م1893، وسااااااقور طاااااارابلس ساااااانة م1785مو ااااااب الهاااااااعون امل يفااااااة 

نتي اااااة اال ذيااااااار   برغاااااب، فقاااااد  انااااات امل اعااااااة هاااااي الرساااااول املبشااااار بالثانيااااااة و لتاهماااااا نشااااا 

 فااااي ردا م موساااام القمااااص والشااااعي
 
ن ا ااااك، و االلتصاااااد  فااااي الاااانالد، فناااادرم ا مهااااار  اناااات ساااابنا

راعياة  عاال م ا ون القماص فاي الانالد فقدان ا من في الوالية وفرار الفالحاين مان املنااط  ال  

ونتي اة لاالل  ولعات طاارابلس الجاالب،  نشااع  ملادم ساانة واحادم ماان سانيال يفاي بحا اة ال

 .م1785ولعت في المنة التالية الكا فريمة سهلة ملو ة من و ا  الهاعون 

 للحاااديث عااان  اةنماااةي اااد للااام  ،م1785وعناااد الحاااديث عااان  ارثاااة       
 
 رحناااا

 
تاااوللي م ااااال

وأناااب تلااا  امليسااا ا وكيااا  أن القنصاااليا  أغلقااات أبوااذاااا وانع لااات عااان العاااالم لعااادم أ اااهر، 

آالف نماامة بمااا فاا ذم نصاا  الجاليااة ال ذوديااة، وواحااد  10هلاا  ماان سااهان طاارابلس حااوالي 

ناااا  مااان  اااب عشااارم مااان ا ورو ياااين، وامل ساااام ا خاااارا الكاااا داهمااات الوالياااة فهانااات مصااارم ال

، علاااى ياااد  اااقيقب يوسااا ، ثااام الحااارب ا هلياااة تلااا  الفا عاااة باااين القاتاااب مااان م1790سااانة 

 هاااة ووالااادن و اااقيقب اةخااار مااان  هاااة ثانياااة، فعمااات الفو ااا ب طااارابلس ولاااام يوسااا  ومااان 

ساااااعدن بمحاصاااار ذا ولهااااع ااماااادادا  ع ذااااا، وعماااا  هااااوم اال ذيااااار االلتصاااااد  الاااال   انااااات 

 ن الملهان العثماني. عاني منب الوالية ف دا ذل  إلى تحر 

الكااا ااتاااوم علااى الماالهان العثماااني   ااب حصااول علااي برغااب إلااى طاارابلس إرسااال  ااان       

م بااااين يوساااا  القرمااااانلي با ااااا طاااارابلس لعاااادم سااانوا ، عناااادما  ااااان الصاااارالااام يتلقاهااااا ماااان 

 علااى أ اادن، وفااي هاالن الفاااكم تتولاا  
 
تااوللي عاان ساارد أحااداه بااالر  اةنمااةووالاادن محتاادما

 ن ليز  النالد. بمب  متادرم القنصب اال طرابلس 

، عنااااادما عااااااد القنصاااااب االن لياااااز  م1783نماااااة تاااااوللي والياااااة طااااارابلس سااااانة وصااااالت اة      

، حياث م1772ريتشارد توللي وعايلتب إلى الوالياة والال   اان لاد عاين فاي و يفتاب هالن سانة 

 عشر سنوا .استد ى للىدمة مرم ثانية ولفاكم 

ا حاااداه باملديناااة، و انااات تاااوللي  بم رياااا طاااالم اب علاااى أن ي ااا إن مااان مهاااام القنصاااب      

 مااتمع إلااى حااديث ونااوادر صااديقا ذا العر يااا  ويناادو أ ذااا  اناات تتمتااع بقاادرم م ديااة لجعااب 
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معلوما ذاااااااا تنهااااااا  فاملعلوماااااااا  الكاااااااا توردهاااااااا عااااااان م تلااااااا  أحاااااااداه القلعاااااااة ال تنااااااادو النتاااااااة 

عااين ذا  فراسااة  مااعفها أو كتباات ب ااكودم أعصاااب وت اارد عاان الهااوا، و  معلومااا  مفككااة

غياااااك تحقياااااا ، كماااااا تقااااااع مااااامع و بماااااااطة صاااااادفة ماااااان  ذن تلقااااا  مااااااا ألجماااااع التفصاااااايال  و 

   وهلا هو المب  الل  أكموذا ليمقذا الكنيكم في ن ر املؤرخين الالحقين.نا حداه بالض

توللي خالل العشار سانوا  لام تكان ساهلة، و وساع املار  أن يتصاورها  اةنمةإن حيام       

رفقاااة حارسااا ذا  عااااني خاااالل تلااا  الرحلاااة … ة املديناااة املضااهر ة لاااخار اااة إلاااى أز  اوهااي ت هاااو 

 الكثيك من املصاع  و شاهد الكثيك من املنا ر الكا تثيك اال مئزاز.

متادر ذااااااا تااااااوللي بعااااااد  لآلنمااااااةإن هنااااااان العديااااااد ماااااان ا سااااااهلة تهاااااارح. مااااااا الاااااال   اااااارا       

 ؟سااانة 23رساااايلها، فالرساااايب لااام ت شااار إال بعاااد مااان اكتشااا   ،م1793طااارابلس أغماااهس 

أيااان ال  اااىة ا صااالية مااان تلااا  الرساااايب،  اااب هااالا ياااود املااار  أن يعرفاااب؟ و  اصاااة أن تلااا  

 حاااااين نشااااار  فاااااي كتااااااب، فهناااااع الكتااااااب أكواااااك مااااان مااااارم فاااااي 
 
 ساااااريعا

 
الرساااااايب ن حااااات ن احاااااا

، واحتمااااال أن تهااااون هنااااان تر مااااة م1819اله ا ولااااى، وتاااار م إلااااى الفرنمااااية الماااانوا  الااااث

هولندياااة لاااب، والرساااايب مصااادر اساااتقت مناااب كثياااك مااان الدراساااا  حياااث اساااتفاد مناااب فياااكو، 

 أكوااااك، ولكاااان ماااان الوا اااا  أن و  وميهااااا ي
 
ماااان املحتمااااب أن ال نعاااارف عاااان اةنمااااة تااااوللي  اااادها

 تاب رغم أ ذا تحج  نفمها حين تكت .ن ب نلمحها في خيالنا ونحن نقل  صفحا  الك

هااااااي فااااااكم تاري ياااااة مليهااااااة  م(1793-1783)إن فااااااكم العشااااار ساااااانوا  موضاااااوم الرساااااايب       

 اةنماةبا حداه املهمة سوا   أ انت تل  ا حداه داخلية أم خار ياة، فلالل  يعت اك كتااب 

أورو ياااااااة  وإن  انااااااات بن ااااااارمموضاااااااوم الرساااااااايب، تاااااااوللي مااااااان املصاااااااادر ا ساساااااااية عااااااان الفااااااااكم 

بااالجمود وعااادم الت ديااد وأن عااادا ذم وتقاليااادهم أهاااب النلااد عنصاارية فتصاا   ييةاداسااتع

 ماااا ت هااار الهاتناااة بعاااض التعمااا  وعااادم 
 
 ماااتمر علاااى حالهاااا لفااااكم طويلاااة مااان الااا من وكثياااكا

بمااااا يتماشاااا ب وأهوا ذااااا ر بااااالعواط  فااااي بعااااض االساااات تا ا  وتفماااايك ا حااااداه اد والتاااا ثالحياااا

 على  ب ما يمت إلى العرب وااسالم بصلة.الشىصية وتتحامب 

 بكفااااا م القااااا      
 
ماااان أصااااول ممااااايحية وتماااادحهم وتث اااااا علاااا ذم وعلاااااى  ادموهااااي  شاااايد دايماااااا

فاااي نفوساااهم لناااب  انهنعاااتحمااان تصااارفهم فاااي ا ماااور وأن ماااا يتمتعاااون باااب مااان مميااازا  لاااد 

 لنااااب إسااااالمه
 
 ماااال ورا

 
ع ااااك عاااان  م، و اعتنااااا  ااسااااالم، والحقيقااااة أن هااااؤال  لاااام يهونااااوا  اااادها

تعاضااااااها الشااااااديد ومولفهااااااا املضاااااااد ماااااان ب ااااااب  لااااااد ذا الاااااالين ت لااااااوا عاااااان دياااااا ذم املمااااااي ي ما

واعتنقااااوا ااساااااالم وتصاااافهم باملرتااااادين وأ ذااااام فعلااااوا ذلااااا  نتي اااااة القمااااوم واالضاااااههاد الكاااااا 

  عرضوا لها من لنب اململمين.
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جعجاااااا ا  الناااااااهرم في علاااااى ب ااااااا  لااااااد ذا النهاااااوال  الىارلااااااة واملضااااااوتحااااااول الهاتنااااااة أن ت      

اذاااااااا بصااااااامودهم وصاااااااجاعقذم وتااااااااحيا ذم الكاااااااا ال يضااااااااه ذا اعجوتقاااااا  فاااااااي خشاااااااوم مندياااااااة إ

 تاحية.

ماااااا اتفااااا  ا ورو ياااااين علاااااى  ماااااميتب عأفااااارد  العدياااااد مااااان صااااافحا  رساااااايلها للحاااااديث       

 فااي ساابيب ن، واملعلااوم أن  –الجهاااد النحاار   –بالقرصاانة ااسااالمية 
 
وهااو فااي الوالااع  هااادا

طاارابلس  ااانوا يلتقااون فااي عاارل النحاار بنحااارم تااونس والج اياار فيتنااادلون التحيااة وال بحااارم 

 ملاااا فااار  النحاااارم باااين املمااالم وغياااك 
 
 وسااالنا

 
يتعااارل أحااادهما لآلخااار، فلاااو  انااات القرصااانة  ذناااا

املمااالم، واملعلاااوم أن  اااؤون القرصااانة كماااا  مااام ذا تاااوللي من ماااة باتفالياااا  وإن  انااات غياااك 

 حيان.مكتو ة في كثيك من ا  

هااالا وتناااالد تاااوللي عناااد الحاااديث عاااان أسااارا العملياااا  النحرياااة ووصااا  القماااوم الكااااا       

عاااا  الاااالين نيالل ذاااا هاااؤال  علاااى أياااد  املمااالمين عناااد ا ساااار فاااي ساااو  الن اساااة وتصااافهم بال

ولعاااوا  اااحية ال كبرياااة ااساااالمية حمااا  وصااافها وتااااىم حالاااة الناااؤس واملهاناااة الكاااا  اااانوا 

 ة والحماما .يعدشو ذا في ا لني

بااااين عناااد حااااديث تااااوللي عاااان بعااااض املناساااانا  الدي يااااة عنااااد املماااالمين  عقااااد مقارنااااا        

لدياناة املمايحية وأهلهاا فهاا عناد الحاديث لالدياناة ال ذودياة واملمايحية ماع التحياز الوا ا  

عن ا ورو يين  مم ذم املميحيين وتم د الحروب والتاارا  الكاا لاد ذاا أورو اا ضاد والياا  

 لتل  ا لهار بالت و واالستعمار.املترب العرزي و عت ك الفتص العرزي 

د عارل م موعاة لانال أثناا  إلامقذاا فاي ابمقادورها تاوللي أناب سايهون  اةنماةهلا و شيك       

ة بااا ن يهلاااع عل ذاااا مااان ت ااااطوذم، وأناااب مماااا يعااا ز اعتقادهاااا ذلااا  هاااو يااايقمااان ا حاااداه الحق

التماااااهيال  الفريااااادم املتاااااوفرم لهاااااا بحكااااام اتصاااااالها الااااادايم ماااااع النا اااااا وأفاااااراد أسااااارتب، وأ ذاااااا 

ساااتلكر الحقااااي  كماااا هاااي دون أ  ت ويااا  مهماااا يكااان، وأن م ااارد المااارد علاااى تلااا  الصاااورم 

 تشوي  واالهتمام الل  توحيب تل  الحقاي .سيزيد من ال

والكتاااب ي هااار طااارابلس املديناااة وزعاااض ضاااواح ذا مااان الناحياااة الجترافياااة والتاري ياااة،       

واال تماعياة وااللتصااادية ودور إيالااة طاارابلس فااي ا حاداه النحريااة خااالل تلاا  الفاااكم وعاان 

ي صاافوف املماايحيين وعااودم انهااال  مراكاا  النحااارم الهرابلماايين الكااا  اناات تثيااك الىااوف فاا

 تل  املراك  محملة بالتنايم.

نمة توللي على در ة كنياكم مان ا همياة، وهاو  ادير إن ا حداه الكا ي جلها كتاب اة      

 في املكتنة الليبية فهاو يصا  ومان خاالل املعايشاة ب ن يقرأ ويدرس 
 
 مرمولا

 
وأن يحتب مهانا
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  بااين المااادم وخاادمهم و قياة الحا ااية ومااا ي اار  اليومياة بااالر النا ااا القرمااانلي والعاللاا

 ي ااااااااااجب للتااااااااااااريخ 
 
خااااااااااالل مناساااااااااانا ذم اال تماعياااااااااااة وعاللااااااااااقذم بااااااااااالهواي  ا خااااااااااارا، وأيضااااااااااا

 .م1سااللتصاد  واال تما ي والثقافي لهرابلس خالل تل  الفاكم

يشاااااهب أحااااد الر ااااااي  الكااااا يقاااااوم عل ذاااااا  م2سإن هاااالا الكتااااااب وغيااااكن مااااان املصااااادر ا  نبياااااة      

النحاااث فاااي تااااريخ ليبياااا الحاااديث ماااع تاااواي الحيهاااة والحااالر عناااد االلتنااااس م ذاااا ماااع مالح اااة 

االساتتنا  عمااا كتنااب ا  انا  عاان بالدناا أو ن ر ااب ماان دايارم اهتمامنااا رغاام أنناا ال نمااتهيع 

ا أولها ، فهاا مصاادر  ب املثال  الكا لد ينهو  عل ذا ورغم املصال  الكا يهون لد لصده

م ذا معلوما  متفرلة عن تاريخ بالدنا ناصعة النيال أو لاتماة، لنتمما  بالجانا   نمتقي

املضا ا  ونت نا  الجانا  اةخار وزياادم للقاياد نحااول أن نمال  الضاو  علاى بعاض املصااادر 

 العر يااااة الكااااا تناولاااات فاااااكم ا ساااارم القرمانليااااة مااااع ضاااارورم الر ااااوم إلااااى كتاااااب ا سااااتاذ عمااااار 

-1711هاااااااا  1251-1123)محمااااااد  حيااااااادر، مصااااااادر دراساااااااة فااااااي ليبياااااااا فااااااي العهاااااااد القرمااااااانلي 

 .م2003، مرك   هاد الليبيين للدراسا  التاري ية، طرابلس، (1835

 بااالرد فاي بعااض ا حياان علاى ادعااا ا  صااحنة الرسااايب       
 
هالا ولاد لااام املااك م مشاهورا

 .م3س  بنعض املوالعوالتعري ما  س ا  إلى ااسالم، وأهب النلدعند

       
 
وهكااالا فااانن كتااااب اةنماااة تاااوللي، عشااار سااانوا  فاااي باااالر طااارابلس،  اااان بحااا  مصااادرا

 لتااريخ ليبيااا فاي العهااد القرماانلي، فقااد اخااك  عينااة أخارا ماان مصاادر تلاا  الفااكم وهااو 
 
مهماا

وهااااو أحااااد املصااااادر الوطنيااااة الكااااا تناولاااات نفااااس  مكتاااااب ساليوميااااا ، لحماااان الفقيااااب حماااان

م وسااجلت أحاادابذا بعفوياااة ودون تنمياا  أو تحيااز لهاارف دون اةخااار، ولعااب ا لاادار هاااي الفاااك 

الكاا أدخلقذااا التاااريخ  ن  اتوذااا لام يكاان دو ذااا لهاالا التاارل، و الل  يهااون علااى املااؤرخ الاال  

يتصادا لدراساة أحاداه وولاائع هالن الفااكم أن يقاارن ماا دونتاب املصاادر ا  نبياة والوطنياة 

 هة ن ر محايدم.ويمحصها لي رج بو 

اليومياااااا  ومااااان خاااااالل دراساااااة اليومياااااا  ن اااااد أ ذاااااا تناولااااات أحاااااداه تاري ياااااة، فكتااااااب       

حماان الفقيااب حماان تحقياا : محمااد  ،م(1832-1551هااا )1248-958الليبيااة، الجاا   ا ول 

                                         
 .37-5(ريتشارد توللي، املصدر السابق، ص1)
ي عنهراد شرارع عركو، احلوليرات (لعر  مرت أهرم املصرادر اوجنبيرق والر    غرح و  باحرث يف تراريخ ليبيرا أثنرا  العهرد القرمرايل2)

الليبيق منذ الةتح العريب حىت الغزو اإليطا،، يقلها عت الةريسيق وحققها مبصادرها العربيق وو   مقدمتها النقديقد د د 
 .م1983، املنشأ  العامق للنشر والتو،ي  واإلعالن، طرابلس، 2عبد اللرا الوايف،  

 .37-5ص( ريتشارد توللي، املصدر السابق، 3)



 
 

 224 جامعة املرقب –كلية التربية البدنية 

 

 م2016 العدد االول وصفية تحليليةدراسة  كتاب ريتشارد توللي أنموذجا   مصادر دراسة تاريخ ليبيا في العهد القرمانلي

ا ساااااااهل، عمااااااااار  حياااااااادر، الهنعاااااااة الثانيااااااااة، مركاااااااا   هااااااااد الليبيااااااااين للدراسااااااااا  التاري يااااااااة، 

 .م2001طرابلس، 

، وهااااااو ماااااان م1984صااااادر  الهنعااااااة ا ولاااااى عاااااان نفااااااس املؤسماااااة العلميااااااة وذلاااااا  عاااااام       

ياااااااؤرخ للحياااااااام المياساااااااية وااللتصاااااااادية  حياااااااثاملصاااااااادر املهماااااااة فاااااااي تااااااااريخ ليبياااااااا الحاااااااديث، 

 واال تماعية والثقافية في العهد العثماني ا ول والعهد القرمانلي.

 صفحة ويحتو  على: 977يتهون الكتاب من 

 . ااهدا 

 .تقديم الهنعة الثانية للج   ا ول من اليوميا  الليبية 

 .تقديم: بقلم ا ستاذ علي الفقيب حمن سحفيد املؤل م 

 املقدمة. 

 وثاي  عن املؤل  س مع وخممون وثيقةم. 

 نماذج من اليوميا  امل هوطة سثالثون نموذجم. 

   ذ 25ألاااا  وخممااااماية وخماااس و مااااعون يوميااااةم و اااادأ   1595وعااااددها ساليومياااا  

 .ها1248صفر الىيك  2، وانقذت يوم ا رزعا  م1724 -ها 1137التجة 

 :املالح  وتتهون من 

 .امللح  ا ول. حركة املينا 

 .امللح  الثاني. عرس ختان

 .امللح  الثالث. النقول امل موعة ا ولى

 عااان الجريااادم 
 
الرساااامية امللحااا  الراباااع:  ااادول املهايياااب واملاااوازين سزياااادم مااان املحققاااينم نقاااال

يهااااليم، القماام العرزااي ماان العاادد الماااادس قهاار الهرابلساا ا سخااالل االحااتالل اال لحهومااة ال

 .م1928يوليو  16عشر 

  مصادر التحقي. 

 توزعت على النحو التالي:
 
 ومر عا

 
 لقد استفاد املحققان من مايتين وواحد وثالثين مصدرا

   وثاي  وم هوطا   135كت  عامة     20معا م لتوية 

   55بحوه ومقاال    5دواير معارف وموسوعا            7دوريا  

  مان ا لفااف فاي اليومياا  وهو رصد  اب ماا اضاهر املحققاان إلاى  ارحب  :مجعجم اليوميا

 لكهمية الكا تكتموذا اليومياا  فاي دراساة تهاور اللتاة 
 
من مولد ومعرب ودخيب وذل  ن را
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ترتيوذااااااا الاجااااااائي واا ااااااارم با رلااااااام إلااااااى   وفاااااا ةوتهاااااور لاجا ذااااااا، حيااااااث تاااااام إثنااااااا   ااااااب لف ااااا

 الصفحة أو الصفحا  الكا ورد ف ذا الشرح.

 و شمب اة ي: ،الفهارس 

 فهرس ا ماكن والنلدان. -2                    فهرس ا عالم. -1

 فهرس الفر  والهواي  والجماعا . -3

 فهرس النحرية. -5            فهرس العملة. -4

 فهرس ا  يا . -7            الن م واادارم.فهرس  -6

 فهرس ا مرال وا و هة وامل اعا  سالتال م وزعض ال واهر الفلكية. -8

 فهرس القادمين. -10           فهرس املمافرين. -9

 فهرس الوفيا . -12   فهرس املواليد. -11

 فهرس الشؤون اال تماعية. -13

، اليبياةعاب ودوناب حمان الفقياب حمان عناوان االيومياا  اللقد اختاار املحققاان ملاا  م      

 من طنيعة ماادم الكتااب نفماها الكاا  اا   فاي  اهب ستادوين ياوميم 
 
حم  لولهما، انهاللا

للولااااائع، الكاااااا ال يعااااادو بعاااادها ال م اااااا حياااااام املؤلاااا  نفماااااب، باسااااات نا  النقااااول، أماااااا بعااااادها 

اذا من ألاليمها التابعاة لهاا، ومان هناا املهاني فدشمب طرابلس بالدر ة ا ولى، ثم ما يتصب 

 اااا  تحدياااادها بالليبياااة باساااات نا  بعاااض اليوميااااا  املدونااااة عااان أحااااداه خار ياااة فااااي صااااورم 

 أخنار واردم في القليب النادر.

فاااي لتاااة ألااارب ماااا تهاااون إلاااى اللاجاااة املحلياااة بماااا أنصااا  ف ذاااا مااان لقاااد كتبااات اليومياااا        

 عماااوأوروزااي، دخيااب لتااو  عثمااااني 
 
ا اعاكاهااا مااان أخهااا  لتويااة ونحوياااة وإمالييااة لاااام فضااال

املحققاان بتصاوي  مااا  اا  اذااا مان خهاا  فاي اللتاة أو اامااال  أو فمااد أو التااوا  فاي ا ساالوب، 

لتقذاا لتلناة العامياة علاى  –في حاين لام يلتفتاا إلاى النحاو وهاو اخاتالف أواخار الهلام باااعراب 

 وعااادم إفمااااد 
 
ن اساااتندال ماااا يناسااا  املقاااام مااان إلاجاااة، و املع اااب بفمااااد النحاااو فاااي الأساساااا

ال يتيااك  –علاى سابيب املثاال  –املوصاوال  باسام املوصاول سالال م املماتعمب فاي غياك موضاعب 

 على حرمة النن بقدر ما هو ضرورم مان ضاروريا  
 
، وال يعد  عديا

 
املع ب بب ي يدن وضوحا
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 تقاااديم و ذاااا، ي الر اكاااة بنزالاااة مثاااب هااالن الهناااا ، ماااع التنبياااب عل نفااااايضااااح و 
 
  تبتاااا

 
توضااايحيا

 .م1سبالتصوينا  ااماليية

إن صاح  اليوميا  من امل ضرمين اللين عاصروا حقنتاين مان الا من، أواخار العهاد       

بعااد عاااودم الوالياااة إلاااى الحكااام العثمااااني  الثااااني ، ثااام العهاااد العثماااانيم1835القرمااانلي حكاااب 

القرمااااااااانلي والااااااااوالم ليعاصاااااااار والم ا ساااااااارم القرمانليااااااااة ابتاااااااادا   ماااااااان يوساااااااا  با ااااااااا  –املنا اااااااار 

 العثمانيين في العقود ا ولى من العهد العثماني الثاني في طرابلس.

-1780)املوافاااا   هااااا1195علااااي فااااي ساااانة  نولااااد ولااااد حماااا  التقااااديرا  و ااااهادم حفيااااد      

 وهااااااااو سااااااااليب عايلااااااااة ع( 1781
 
لحاااااااا  لقاااااااا  الفقيااااااااب رفاااااااات الفقااااااااب والعمااااااااب الت ااااااااار ، اذاااااااالا أ

لاااااادم الفقيااااااب عنااااااد الن ااااااا باااااان حماااااان باااااان منحااااااا  م(1709هااااااا )1121ب سااااااما ذم، ففااااااي ساااااانة 

 ة اامامة ب حد مما د طرابلس.نالحامد  لتولى خه

 و  م(1757ها )1171وفي سنة       
 
 علاى م اجد عين حمن بن الفقيب عند الن اا إماماا

 
ليماا

 خمصااهفل باان الهاتاا  بشااارم زاويااة مااوال  محمااد 
 
لوالاادن، وهكاالا غلاا  لقاا  سالفقياابم  لفااا

 مامة.واا ة نعلى هلن ا سرم فيما بعد لتعال  املل ورين على الىه

لالهاام تا وج أحماد بان الفقيااب حمان بان عناد الن اا مان  م(1780هاا )1194أواياب سانة       

ثاااااام رز  م ذااااااا ولاااااادن حماااااان باااااان أحمااااااد الفقيااااااب صاااااااح   اابنااااااة محمااااااد باااااان إبااااااراهيم مرا اااااا 

 اليوميا ، ولد امقذن والدن الت ارم وتوسع ف ذا وحمب لق  تا ر.

 بماو  الر اام وي ياد االرتناار باين  وابتااملقد أدرن الوالد عهاد يوسا  با اا       
 
مناب د اناا

ساااقذالكية، النا اااا والتاااا ر فيتعهاااد ا خياااك بتقاااديم القمااا  ا ك اااك مااان مصاااروفا  النا اااا اال 

 هااا1226وينادو أناب أ ارن ابناب حمان فاي  اؤونب فاي أياماب ا خياكم، وتاوفي ا ب فاي أواياب سانة 

 ف لفب ولدن، ووره عنب نشاطب الت ار  وحمب لق  تا ر. ،م(1811)املواف  

أدخاب الكتااب فاي صانان حياث تلقال ماا تدمار مان  فقاداليومياا  أما عن  عليم صاح        

القاارآن الكااريم ومناااد  القاارا م والكتابااة والحماااب، وي هاار أنااب تولاا  عاان مواصاالة  عليمااب 

 في مراك  العلم الريدمية أو العليا ليتفر  إلى نشار والدن الت ار .

وذلااا  مااان وينااادو ضاااع  لدرتاااب علاااى الكتاباااة، أو أن  عليماااب لااام يكااان باملماااتوا العاااالي       

 خالل ضع  أسلوب الدفاتر الكا خهها وضع  اامال  ولتتب.

                                         
حست، تقيقد د د اوسطى، ع ار  م(، حست الةقيا1832-1551هر )1248-958(اليوميات الليبيق، ايز  اووع، 1)

 .36-33، ص2001حيدر، الطبعق الماييق، مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخييق، طرابلس، ج
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 و ااا   أمااا       
 
برم افااي إ ااارا  عاا مقتضاانةعاان حياتااب اال تماعيااة فلاام يتحااده ع ذااا كثيااكا

ثم اب تاب  م(1806ها )1222محمد في الثاني عشر من  هر  عنان  نفقد ذكر أنب رز  بولد

 .م1سم(1810ها )1227خدو ة في الثاني والعشرين من ر يع ا ول 

وإناب بعاد وفاام زو تااب عويشاة سعائشاةم ب اات الحااج حميادم، تاا وج بابناة سالقايادم علااي       

التاااا ور ، كماااا أناااب تااا وج زينو اااة ب ااات الحااااج محمااااد بدااات املاااال فاااي الثاااامن عشااار مااان ر يااااع 

ن نت لب ابنب أحمد الفقيب حمن ا دي  والهاتا  الال  ، وأم1838ا املواف  ه1254ا ول 

 تولى للم اانشا  في العهد العثماني الثاني.

ولقااااد اسااااتمر  العاللااااة االلتصااااادية الكااااا  اناااات بااااين يوساااا  با ااااا القرمااااانلي والتااااا ر       

.
 
 أحمد الفقيب حمن لايمة في عهد ابنب أيضا

االت اااار باااامل وهرا  واملعاااادن الثميناااة،  وي هاار أن التاااا ر حمااان الفقياااب لاااد تحاااول إلاااى      

 م(1850)اا ه1266ن ارم ختم الفضة في الىامس مان ر ا   يتولولد اكتم  خ كم أهلتب ل

 .م1852-1848املواف   ها(1268-1265)في عهد الوالي أحمد ع   با ا 

-1832املوافااا   هاااا(1251-1248)كماااا أناااب  اااان علاااى صااالة وثيقاااة بعلاااي با اااا القرماااانلي       

رك  باااا  سااامااان كناااار ر ااااال  الدولاااة أمثاااال خلياااب باااا  بنتااااز ، ومصاااهفل  وزعاااددم، 1835

 مان خاالل ماا  اان  كي ياف ان، وسليم 
 
 مهاردا

 
سالهاهيةم، ويالح  أن ثروتب  انت تنمو نماوا

 ي ر ب من أموال ال  ام.

تمتاااااع هااااااب الجانااااا  فاااااي م تلااااا  العهاااااود المياساااااية الكاااااا عاصااااارها، فوينااااادو أناااااب  اااااان م      

بنعض ااعفا ا  الضريبية في أواخر العهد القرمانلي والعهد العثمااني الثااني، كماا أناب  اان 

 فاااي م لاااس الشاااورا سالاااديوانم محماااود الجانااا  مااان 
 
مااان و اااون امل تماااع الهرابلسااا ا، عضاااوا

بعاااض الااااوالم، وعاصااار صاااااح  اليوميااااا  أحاااداه التحااااول المياساااا ا وتلااا  الحاااارب ا هليااااة 

حكااااام ا سااااارم القرمانلياااااة وعاااااودم اايالاااااة إلاااااى الحكااااام العثمااااااني املنا ااااار الكاااااا أد  إلاااااى انقذاااااا  

 .م1835

 اليوميااات:

  ذكار محققااا      
 
 تقليااديا

 
اليومياا  سمحمااد ا سااهل، وعماار  حياادرم ب  ذااا لدمات م هوطااا

فتاااين أو عااادم كراساااا  بالشاااهب املااا لوف فاااي حقاااب امل هوطاااا ، باااب هاااي يضااامب م لاااد باااين د

                                         
 .20-17(املصدر السابق، ص1)
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بعضاااها وربذاااا عاان أبياااب والااانعض اةخاار كتناااب، ماااع أنااب  اااان يضاااي   عنااارم عااان دفااااتر ت اريااة

 إل ذا بعض  وان  التوثي  ذا  م موعا  تاري ية، ولد لممت إلى ثالثة م اميع هي:

 املجموعة األولى:

هاااااااا 1137م يومياااااااة ت اااااااتن بالعملاااااااة، و عاااااااود ألااااااادمها إلاااااااى سااااااانة 17وهااااااي سااااااانعة عشااااااار س      

ومن خالل التواريخ يتا  أ ذا لدمت من  م(1795ها )1209أما أحدبذا إلى سنة م( 1725)

 إنشايب وإنما وربذا من أبيب أو  دن.

 املجموعة الثانيااة:

وي هاااااار أ ذااااااا ملؤلاااااا   ،م(1813هااااااا )1228ذ  التجااااااة  17ولااااااد نقلهااااااا عاااااان دفاااااااك بتاااااااريخ       

هااا 1212و ،م(1551هااا )958م أرزااع و مااعون يوميااة تقااع مااا بااين ساانكا 94م هااول وعااددها س

 امل موعا  وأهمها. ز بر وهي أ ،م(1798)

 املجموعة الثالثاة:

م سااانع عشااارم يومياااة، وهاااي تفياااد أن املؤلااا  و ااادها عناااد سااايد  إبااااراهيم 17و شااامب س      

 .م(1764-1620ها )1177-1030ولد با  بنتاز  وهي تقع ما بين سنكا 

 علااى هاالا القااول، كمااا أخاال لقااد كتاا  حماان الفقيااب هاالن اليوميااا        
 
التاري يااة معتماادا

دون يومياتااب فااي أورا  ودفاااتر متعااددم ت ااتل  ف ذااا اليوميااا  التاري يااة بااالقيود الت ارياااة ياا

 ماان الااور  
 
حكااب أدرن و ااوب أفااراد اليوميااا  التاري يااة بموضااع ممااتقب، فاختااار لهااا نوعااا

لااااى تنوياااا  تلاااا  اليوميااااا ، دون يومياتااااب فااااي أرلااااام متملماااالة، مااااع امليااااب إيااااالماااامي ، وأخاااال 

ف صن ورلة لكسعار وأخرا للوفيا ، وغيكها للىتاان، كماا خصان دفااك لحركاة امليناا ، 

باا  إلاى كما خن حملاة ناابولي با ورا  خاصاة وتارليم مماتقب  اان يعهاي النضاائع املرسالة 

 بنتاااااااااز  لايمااااااااة خاصااااااااة 
 
 ممااااااااتقال

 
 و عااااااااب  اااااااا  ا

 
لتاااااااادوين يوميااااااااا  الحاااااااارب ا هليااااااااة و يوتااااااااا

  والاااااااواردا  مااااااان المااااااافن إلاااااااى ميناااااااا  طااااااارابلس، وزعاااااااض ا ورا  لعقاااااااود القاااااااران للصاااااااادرا

 وال واج.

 ومما سن  يتا  أن صاح  اليوميا  لد اهتم با مور اةتية:      

 األحداث السياسية )التاريخ السياس ي(. – 1

عاصارها فقد ساجب ا حاداه الحر ياة واادارياة والنحرياة فاي حي ذاا، وهاي ا حاداه الكاا       

مان أواخاار العهاد القرمااانلي إلاى العقااود الثالثاة ا ولااى مان العهااد العثمااني الثاااني يفصاب تااارم 

 ويو   أخرا.
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 الجوانب القتصادية )التاريخ القتصادي(. – 2

وسااااجب خاللاااااب ا ساااااعار والعملاااااة، والمااااالع، وفاااارل الضاااااراي  و ناياااااة ا ماااااوال وت اااااارم       

   القوافب وحركة املينا .

 لجوانب الجتماعية )التاريخ الجتماعي(.ا – 3

وساااااااجب خاللاااااااب الحياااااااام اليومياااااااة و اااااااؤون النااااااااس مااااااان زواج وطاااااااال  وختاااااااان ومواليااااااااد       

، وصااايانة الشااامسم خماااوف وكماااوفسووفياااا ، ومواسااام وأعيااااد و اااواره و اااواهر طنيعياااة 

 وإصالح لكسوا  وا براج وا سوار، وختما  للقرآن أو القصن الشع ا.

 لممت اليوميا  عند تحقيقها إلى ثالثة لهاعا  زمنية:ولد       

م، أل  1706مم، وتنلد س1832ها س1248صفر  26مم، إلى 1551ها س958 عنان  11من  -1

 وسنعماية وست يوميا .

مم، ويتهاااااي هاااااالا 1835هاااااا س1251مم، إلاااااى أواخاااااار محااااارم 1832هاااااا س1248صااااافر  28مااااان  -2

 ياد الضراي .الج   الحرب ا هلية الكا  ر  في طرابلس إثر ازد

مم، وهاااي الفااااكم ا خياااكم 1861هاااا س1277 ااوال  4مم، إلاااى 1835هاااا س1251محااارم  21ماان  -3

من عمب املؤرخ، وهاي الثاورا  الكاا أدركهاا وأرخ لهاا مان العهاد العثمااني الثااني، وتضام 

مم، إلااى محمااود نااديم 1835هااا س1251محاارم  26عهاود الااوالم ماان مصااهفل ن ياا  با ااا 

  عاااالنوا علاااى حكااام الوالياااة 1680هاااا س1277محااارم  21با ااا 
 
 بااااث ا عشاار والياااا

 
مم، مااارورا

 و معين ورلة س
 
 .م1سم94خالل تل  الفاكم، و لد هلا الج   أرزعا

كتباااااات بمعاصاااااارم ا حاااااااداه  إن هاااااالن اليوميااااااا  علااااااى در ااااااة عاليااااااة مااااااان ا هميااااااة   ذااااااا      

ب فاااااي الكتاباااااة ومشاااااهد ذا، ولاااااد اساااااتهام الفقياااااب أن ي معهاااااا ويرتوذااااا، إال أن لصاااااور معرفتااااا

التاري ية، أو بالت لي  بصورم عامة  علتب ياكن تلا  ا ورا  أ انب باملالكرا  الكاا ضامت 

 مان الحياام ال يماتهيع املاؤرخ الال  كتا  فاي  وانا  الحياام الهرابلماية أن يماتت ا 
 
 واننا

 ع ذا  هميقذا.

محمااد ا سااهل وعمااار  حياادر ب هااد مشااهور فااي تحقياا  هاالا  ا سااتاذانهاالا ولااد لااام       

ا ثاااار التاااااريدي الاااال  دونااااب صاااااحنب دون تحيااااز ولاااام يحماااا  فااااي يااااوم ماااان ا يااااام أنااااب ساااايهون 

مصاااادر مهاااام ماااان مصااااادر تاااااريخ تلاااا  الحقناااااة ير ااااع إليااااب الناااااحثون ملعرفااااة  واناااا  التااااااريخ 

                                         
، وأيضًاد علي حست الن ر، ابت غلبون وكتابا الترذكار، دراسرق مقاريرق 31، 30، 25، 24، 23-20(املصدر يةسا، ص1)

 .497-492، ص2008يف تاريخ ليبيا احلديث، مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخييق، طرابلس، 
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واملحققاان لام ياك اا   وميااالمياس ا واال تما ي وااللتصاد  للفاكم الكا عا ها صااح  الي

اذااا حكاب فااا  مااا لاماا بااب حجام الاانن ا صالي هاالا ولااد  اعرفا الإن نكنياكم وال صااتيكم فاي الاا

أكماااب ا ساااتاذ عماااار  حيااادر تحقيااا  الجااا   الثااااني مااان اليومياااا  بعاااد وفاااام أساااتاذن محماااد 

در  عااان مركااا  دراساااة  هااااد الليبياااين، فلاااب   ياااب الشاااكر ومتعاااب ن بالصاااحة ا ساااهل وصااا

 والعافية.

 بهاب مع اب الهلماة، ولام يكماب  عليماب ولام ي لاس للتادرس إن حمن الفقيب       
 
 ان تا را

أو الاااوع  أو يلقااال الااادروس، كمااااا أناااب لااام يااااكن مؤلفااااا  فقهياااة أو  ااارعية أو حكاااب تاري يااااة 

 علاى المالع وا ماوال، و 
 
ن معرفتاب بالحياام لكاباملع ب املؤل  التااريدي، فهاان اهتماماب منصانا

تب يدرن أن التوثي  وكتاباة املالكرا  والكراساا  مهماا  انات بمايهة ت لاد وتنقال أكواك  عل

 من ا موال.

 مااااان مصاااااادر التااااااريخ اللي اااااا،       
 
 مهماااااا

 
وال  اااادال فاااااي أن ساليومياااااا  الليبياااااةم  عت اااااك مصاااادرا

 علاااى ذلااا  أن كتناااا مااان تلااا  الكاااا تناولااات تااااريخ ليبياااا لاااد اساااتقيت م ذاااا بعاااض 
 
ويكفااي دلااايال

 لوما  نلكر م ذم:املع

، ثااااام عر اااااب م1917أغماااااهي ا فاااااي بحثاااااب الااااال  لدماااااب باللتاااااة اايهالياااااة سااااانة   ديهااااو نك ه -1

أغماهي ا، ساهان ليبياا،  ولدم لب ا ستاذ: خليفة محمد التلدس ا وصور بعنوان: هنكيهاود 

الجااا   ا ول، القماااام الىااااا بهاااارابلس التاااارب، تر ماااة وتقااااديم: خليفاااة محمااااد التلدساااا ا، 

أغماهي ا، ساهان ليبياا سالجا    . وهنكيهاود 1978الادار العر ياة للكتااب، طارابلس، تاونس، 

الثااانيم، تاار م نصوصااب اايهاليااة ونقحااب ووضااع فهارسااب العر يااة: خليفااة محمااد التلدساا ا، 

 الكتاب عدم مرا . ة، وأعيد  طناع1990رابلس، تونس، : الدار العر ية للكتاب، طتوزيع

، ثام نشار م1922روس ا في بحثب الال  لدماب فاي مماابقة علمياة باللتاة اايهالياة   أتور  -2

وعر ااااب خليفااااة محمااااد التلدساااا ا وصااادر بعنااااوان: أتااااور  روساااا ا، ليبيااااا مناااال  ،م1968فاااي رومااااا 

 ، وأعيد  طناعتب كلل .1974دار الثقافة، بيكو ، ، م1911الفتص العرزي حكب سنة 

 ، ثااام عر اااب وعلاااا م1930يهاليااااة الااال  لدماااب سااانة إساااماعيب كماااالي فاااي بحثاااب باللتاااة اال  -3

، وصاااادر بعنااااوان: إسااااماعيب كمااااالي وثاااااي  عاااان  ذايااااة ةعليااااب ا سااااتاذ: محمااااد مصااااهفل بازاماااا

العهاااد القرماااانلي، عر اااب وعلااا  علياااب: محماااد مصاااهفل بازاماااة، دار لنناااان للهناعاااة وال شااار، 

 .1965بيكو ، 

واعتماااااد  علاااااى ساليومياااااا  الليبياااااةم بعاااااد تحقيقهاااااا كثياااااك مااااان الدراساااااا  واعت ك ذاااااا مااااان       

أن ين اار فااي لااوايم مصااادر رسااايب املا مااتيك أو املصااادر ا وليااة، ويكفااي الناحااث للت كااد م ذااا 
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مركاا   ،م(1911، 1842)* كماال علااي ممااعود الوينااة، اادارم العثمانيااة فااي طاارابلس التاارب 

 .2005 هاد الليبيين للدراسا  التاري ية، طرابلس، 
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 املصادر واملراجع

 ميهااا ي، طاارابلس التاارب تحاات حكاام أساارم القرمااانلي، نقلااب للتااة العر يااة: طااب  رودلفااو

فااوز ، را عااب: حماان محمااود، كمااال الاادين عنااد الع ياا  الىر ااوطلي، معهااد الدراسااا  

 .1961العر ية، القاهرم، 

  ،عشااار سااانوا  فاااي باااالر طااارابلس، ...، نقلاااب إلاااى العر ياااة: عمااار الدياااداو  ريتشاااارد تاااوللي

 أبو حجلة، مكتنة الفر اني، طرابلس، ب.د.ن.

  ساليمان علااي أبااو سااتب، أر ااي  رياساة الااوزرا  العثماااني، ساابتول، أعمااال املااؤتمر ا ول
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الفرنمااااية وحققهاااااا بمصااااادرها العر ياااااة ووضااااع مقااااادمقذا النقديااااة: محماااااد عنااااد الكاااااريم 

 .م1983، امل ش م العامة لل شر والتوزيع وااعالن، طرابلس، 2الوافي، ر

  ،علااي حماان النماار، اباان غلنااون وكتابااب التاال ار، دراسااة مقارنااة فااي تاااريخ ليبيااا الحااديث

 .2008مرك   هاد الليبيين للدراسا  التاري ية، طرابلس، 

  ،مكتنااة 1835 -1795حكاام ا ساارم القرمانليااة فااي ليبيااا   ذيااار اعماار علااي باان إسااماعيب ،

 .1966الفر اني، طرابلس، 

  عريااااااا : خليفاااااااة محماااااااد التلدسااااااا ا، 1850إلاااااااى  1510 وساااااااتان و بريناااااااا، طااااااارابلس مااااااان  ،
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: بشاااااايك ، غاااااادامس، وثاااااااي  ت اريااااااة ا تماعيااااااة،  مااااااع1974الاااااد اني،  امعااااااة بنتاااااااز ، 

 .1982لاسم يو ع، مرك  دراسة  هاد الليبيين ضد الت و اايهالي، طرابلس، 

  ،حمان،  حمان الفقياب ،م(1832-1551ها )1248-958اليوميا  الليبية، الج   ا ول

حيدر، الهنعة الثانية، مرك   هاد الليبياين للدراساا   تحقي : محمد ا سهل، عمار 

 .2001التاري ية، طرابلس، 
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 مناهج التربية البدنية وعلوم الرياضة بين الواقع والتطوير
 د.جمال سوندي يخلف                                                                                                  

   د. عبدالحافظ املبروك غوار  

  د. عبداللطيف حبلوص                                                                                                 

                                         -املقدمة ومشكلة البحت :1-1

 الووووو  ةباللوووووا اللي يوووووا التل يييوووووإلووووو  التالوووووو ؤالت ووووو   ؤ ووووو    إ يووووو    إن التطوووووبن اعلىووووو  لمووووو    ووووو   ل  ووووو       

 . تطب رل التغير ق  ي   ؤ ير التغ ن التطب ر يتط ب هن  ييكو ال بل ا ؤةو ل  ةص ف ال ؤل اعت  ةإؤالبصبل 

هوووب  ثي حووو  هايوووه  ووو عنل  ليفهبةوووه ا  ووو ي  فووولوووو ةفهوووب  اعووونل هوووب  يطوووب ر اعووونل  س ينفصووو      ووو إن ةف      

هووو  اؤ ع ةلووا ل طووو    وووباا ت مووس ة ن ووا ا  ةل ايووا ال وو  هاي هووو  اع  لووا التل يييووا خبووورامل اعر ةجيبلووا ةووو 

 وو   س تلتيوو    وو  ال ا ذالشوو ة  ؤلموو  للوو ي   وو بلهى ؤلموو  هوو صوو  ةلوو ل هاى لموو  الناووب ياووس إاوورا ه  ل

  ؤالط لوب ؤاللئةوا ؤاعجتيول الوذ ذ  الت ييولوإى ثو ال  الطر  وا ؤالب وي إلم  اعل بة مل في ح  هاها  ؤإمي  يتل اه  

 .إليهينت   

ر يوولو  التغيإ ا   عووا ي لو   يييوا ؤاسعتي ليووا اللو ا ت ال ووالتل ن ال ووب    (2008)ؤيور  لفو ف للوو  الكور ى       

 لي :اآل يتضيو

ا ل يتل يووين ا   عوو مل ا خ صوا ؤاس ووت ن اي  نو  ي يوو  لت  لو  خوو  لئةوا لووئ   اوو  لوراة   ةن  وولا ؤةصوييا  ا - 1

 .اؤ  اسحتي ع مل ا خ صه

 .   ياثؤالالفر يا  في اسلتل ن ال ب   ذ ى ةتل  ت ؤةصييا لألخخبرامل لل - 2

ل لتبقلوو مل ل غووا ال اا  لبا ووطا الواووب  البوور فووي اعهوو نامل الت  يييوو طووبن لفوو ات تن يإ  لل وويى ي  يوو   ؤالووذ - 3

 (5:  15)                                                                                                  .ؤإ انت التل ى  است  ي 

ؤينفيوووووذ  ر فوووووي لنووووو ا اعووووونل  ثلمووووو   موووووه هنووووو ت لباةووووو      ووووويا يووووو   (2006)اعطوووووبي ؤ وووووهير لووووو ير   لووووو  لووووو ؤن ؤي      

 ؤم ليه  إل  ث ث ةجيبل مل ؤهي :ن مط ق لم  هذ  اللباة      لن ا اعنل   لتطيل ؤن

  .    يكبلبعيا  - 1

  .   اعتي ليا  - 2

 (1:  41)                                                      .                                                   لفيا       -3

ؤيصوويييه  هووب تلوو ل  لموو  يا يوو    فووي لنوو ا   ةووو اللي يوو مل ال   وويايخطووي  اعوونل  ؤيطووب ر  ا يوويؤللوو  ل      

فوي  ةك ميو مل اعت حواو ؤ يضو ؤال عييول الط قو مل  وتغ ل اق ةوو ا خ صوا لو عنل  ؤفوي التا و غورا ؤ ال  هو اف ال 

ختيوووو ن اوووورس التوووو ن   اح يووووا ؤ اعن  ووووب ليوووو  تلوووو ل  لموووو  ؤ وووول  هوووو اف ةر  ختيوووو ن ا خبوووورامل التل يييووووا ؤاعاتووووب  ا

 (1:  72)                                                                                           .ا  ا  التل يييا اعن  لؤالب 

ل يوووليفهبةوووه البا ووول هوووب عي اا ا   يثوووي  ووولووومن ةووونل  الارليوووا الر  يؤاللوووي  ةايووو  لمووو الووو ير   يؤ  لووو  لمووو      

ن   ؤ خ نعوووه ؤ وووق  هووو اف ةاووو  ت اووور طا الفصووو   اخووو   ذلووو  الت ةيوووإاع ن وووا ه  ة ي ووو  ال ووو ارلب ووواا خبووورامل ال
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ب الشووووو ة  ةوووووو عييووووول النوووووبا ي يووووويا ؤناوووووي ت ؤلئلووووو ل  لمووووو  يا يوووووق الن  ا خبووووورامل ياوووووس قيووووو  ت  ووووو يذكوووووبن هوووووي

ؤلووذل   تن اعهوو نامل الن قصووا لهووى فووي ا  يوو ي وو ا جلوييا ؤالل  يووا ؤاسعتي ليووا ؤالنفلوويا ليووتيكو الت ةيووذ ةووو إ

  .يه ؤنغل يههايه لو ار ق إال ي ح ع  يا يق

 الت ليا :لن صر يتكبن ةو ال في الارليا الل مياير ؤاللي  ةاي  لم  ان اعنل  الارلب  ؤ ضيف لم  ال       

  .ه اف الارلب ا الل ةا ل ارليا الر   ياال   -1

  .ؤاع رنامل ال نا يا اعاتب   - 2

 .  ليب ؤالنشطاا خبرامل التل يييا ؤالب  ا  ؤال  - 3

 (6:  23)                                          .                                                                     الت ب ى – 4

ن اعراعلوووا ةن وووب  ؤالل ميوووا ؤهلووو  ةووولوو  اعنووو ر  الر   وويا إه لووو لن ر مووو  (1989)زؤزؤ ح ةووو  ا  لووب  ذلر يووؤ       

اعهووا عب  رامل  ؤن ووا تلوو  اةوورا  وورؤن  ى اعنوو ر  ؤالبووراة  اع ن وويا لموو   اووؤي ووب ن للوو ي   ال اايووا لهوو   روو  يوور  

 (2:  2)                           .ا تيران حيب ا اع  ت التل يييا ضي ن  في اعلتير في اعجتيل لير الثةط لب التغي

 يا هب ل   يا ي   ه ا ه  إن ةو  هى لباة  الفش  في اعن ر  ال نا (2000)ؤ  ل  ص ح لل  اعاي        

ب ةلوه اختيو ن ةيو  يصول ؤعوب   افوي الكوبن ؤاليلتوه فوي ا  يو   ؤغ يو ةرلز ق ةل اسنل ن ةو حيس تلي يا ي ا

لب ووو ا  التل يييوووا ؤاسنشوووطا   ؤاالتووو ن س اووور اعن  ووولا ليووو  يووونلك  هلووو  لمووو  اختيووو ن ؤخبرايوووه ةاتوووب  اعووونل  

  ( 31،  30:  3)             .اييلطرس الارلب ا الل ؤالط   ل  ذل  الت ةيإلن   هل  اعاتب    صفيالؤا فياصال

يبيووا ل ةووا  لوو مل الا لك يوو مل الارليووا الل ميووا ل  ج ةن ةنوو ر  الارليووا الل ميووا ؤل ووب  الر   وو بن ؤ وور  اللوو حث      

ؤس يا ق  تطب ر  تبنا  ق ييا ؤيفت ر لال صبن في اعن ر  ال نا يا  ارال   خ صا يري  ا  الل ي  ةو ؤع ةلا

 .بالب  هى ؤةلر ا اعتل يينيؤس  النط س تةا ؤ   لي   نا ثبن ا   يؤ ق التط  ه اف اعرعبت ةوال ا

  ووووا فووووي ةلر ووووا ؤعهووووا م وووور  لضوووو ا هيةووووا يوووو ن   ت يووووا الارليووووا الل ميووووا ؤل ووووب  الر  يووووو ةشووووك ا اللاووووثؤيك      

 -ي ن بنا  ةو خ ل الع لا لم  التل ؤسمل الت ليا :  ع ةلا ارال   في اعن ر  ال 

  .ه ا ه  الارلب ا قل   الل ييا ؤ ه  هن ت ينليق لين ال - 1

  .ه  هن ت يك ة  لين اعبا  الل ييا ؤةفر اها  - 2

    .مل ال نا يانيل ط لين ةاتب  اع رنااه  هن ت  - 3

     .ييايل لطرس ؤالب  ا  اعتللا في اللي يا التل هن ت لن يا ه   - 4

 أهداف البحث : 2-1

ر   ل يووووا فووووي ثوووول ال نا وووويا ح وووو  يكووووبن هوووو اف ال وووو  يخوووو   اعنوووو ر  ل الوووو  يا يووووق عي ووووا ةووووو إتلوووول  اللاووووث       

 هي :  اله اف ذييا ؤهيل مل التل اع  

 .لضلف في اعبا  ال نا يا ؤةفر اها م  ط ال بت ؤا - 1

  .ي ن بنا   ميا ع ةلا ارال   في اعن ر  ال ا الت ن   لك يا الارليا الل ية لض ا هؤعه مل م ر  - 2

  .ة  إها ت ن هن ت انيل ط لين ةاتب  اعن ر  ؤاع رنامل ال نا يا - 3

  .لك يا للا في الت ن   لهتي   ل لطرس ؤالب  ا  اعتاهن ت ة  إها ت ن  – 4
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 .مل ال نا يا ؤ ه ا ه نالل ييا ل لك ي مل في يبحي  اع ر قل   اة  إها ت ن هن ت ينليق لين ال – 5

 منهج البحث : 3-1

 .ال نا اا لطليلا هذ  ي  لثر اعن ر  ة ايتل  اعنل  البصف      

 عينة البحث:  4-1

 .ا ع ةلا ارال   الل ميا ؤل ب  الر  يا ل  يذت ت يا الارليا لينا ال نا ا ل لطر  ا اللي  يى اختي ن      

 : ثأداة البح  5-1

  (   رت.40لم  )  ات اللاث لم   نبلا ةج سمل ؤااتي س يكبمس       

 .قل   الل يياةج ل ال -1

 .ها اةج ل اعبا  الل ييا ؤةفر  -2

 .نامل ال نا يااع ر  ثةج ل لاب  -3

 ةج ل الطرس ؤالب  ا . -4

 صدق األداة : 5-2

   .  الص س اعرعلي تخ ات اللاث حيث ه  في   ايجب يبا ر   الشرؤط اعهيا ال  س ةوتل  الص       

                                                                                                                         (4  :88 - 94)                                                                                                          

 داة :األ  تثبا 5-3

 ن ؤفووي مفووو  لوووإلوو  ت اسخت بلوو  صووو حيا ال ات اعلووتخ ةا فووي اللاوووث  خضوولس عل ةوو  الثلووو ملعلر ووا ةوو         

 .   يذت( 10( لم  لينا ا تط ليا )0.86)ؤت مس نلبته  نيل ط لير بن ا ةل ة  تخ ا   ل فرؤ  ال

 :ة املعالجة اإلحصائي 5-4

 وووتخ ا  ؤعهووو مل م ووور  لضووو ا اعلر وووا  وووتخ ا  التكووورانامل ؤالنلوووب اعةب وووا  ل عيلهووو يوووى ةل  جوووا اللي مووو مل بلووو  

  .ؤل ب  الر   ا ع ةلا ارال   في اعن ر  ال   ي ن بنا ك يا الارليا الل ميا ت ن   لالهيةا 

  : ومناقشة النتائجعرض  6-1

ه مل م ر  لض ا ؤع اعلر  لينا اللاثيى حل   التكرانامل ؤالنلب اعةب ا ل لإلع لا لو لل ؤسمل اللاث      

ي ن ووووووبنا  ليخت ووووووف     ووووووا ع ةلووووووا اووووورال   فووووووي اعنوووووو ر  ال وووووالر ب  الارليووووووا الل ميووووووا ؤل ووووو اهيةوووووا التوووووو ن   لك يووووو

 .حلب ت  ةج ل ةو ةج سمل اللاث  يمي لر  ؤةن قشا مت ا  اللاث ي ييخصص هاى ؤ 
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 (1جدول )

 مفردات مجال األقسام العلمية

 الل ييوووا حيوووث قلووو  ل ووورا  اللينوووا  جييووول   ووورامل ةجووو ل ا مل لووو  إع ن هنووو ت  ووورؤس فوووي  (1ةوووو عووو ؤل ) ي حووو 

تل لووووو  الالف وووورامل هامل ا فووووي  وووووثجوووو بي ةتييا اعجووووو ل فووووي ا ج مووووب ال ذ ووووورا  اللينووووا فووووي هوووو غ ووووب اختيوووو نامل  ت مووووس 

( %65%و 85% و 73.3% و 75% و 43.3% و  61.6% و 78.3النلووووووووب اعةب ووووووووا لهوووووووو  )س ( ؤاووووووووك 1و2و3و4و5و7و8)

 ووه   فووي إلوو ا  الط لووا قلوو   الل ييووا ل ل الهتيوو   ةووو ان هنوو ت  اللينووا تلووتخ     وورا  ؤةووو خوو ل إع لوو مل 

 تطوووووب راللووووولي اعلوووووتير لالنلووووو ميا ؤ ل قووووو مل الؤلوووووذل  حلوووووو  ؤل ييووووو  ل  يووووو   ليهنووووو اى ةلوووووت ل   ير ب ووووو  ؤةهنيووووو 

 .اعن ر 

  التكرارات النسبة املئوية

 املواد الدراسية ومفرداتها

 ملجالا

 موافق غير موافق لى حد ماإ موافق غير موافق لى حد ماإ رةقالف

للوهى القلوو   الل ييووا فوي إلوو ا  الط لووا  47  13 78.3% 0% 21.6%

 .ؤير ب   ؤل يي  ل  ي   ليه ةهىةهني  

1 

 2 .ين   ا ج مب الل اعي في الط لا 37 4 19 61.6% 6.6% 31.6%

لمووووووووووووو   هييوووووووووووووا التل ووووووووووووويى الوووووووووووووذالي  ثياووووووووووووو 26 9 25 43.3% %15 41.6%

 .ؤياصين التل ى اعلتير

3 

قلوووووووو   ةوووووووول  هوووووووو اف هوووووووو اف ال ينسوووووووجى  45 3 12 75% 5% 21.6%

  .الك يا

4 

لغووووور  يطوووووب ر  ؤاسلتكووووو ن للووووول  ل تج يووووو   44 3 13 73.3% 5% 21.6%

 .اعنل 

5 

 6 .ي    ة ارح مل ؤ راة  ل ييا ةتطبنت 19 8 33 31.6% 13.3% 55%

نلوووو ميا لووووين الط لووووا يبايوووو  الل قوووو مل ال 51  9 85% 0% 15%

 .  يذتل ؤا

7 

ين وووووووووو  ا ج مووووووووووب الل  وووووووووو  ؤالليمووووووووووي لوووووووووو    39  21 65% 0% 35%

 .الط لا

8 

 9  .لل    اعشك مل ال   يباعه الط لا 11 4 45 18.3% 6.6% 75%

يبعووووو  يوووووبازن لوووووين القلووووو   ةيووووو  يجل هووووو   13 32 15 21.6% 53.3% 25%

  .ةنسجيا ةل بلضه  الللض

10 
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لوو    ي ي%( ؤهوو53.3( لنلوولا ةةب ووا )10)  ووا فووي الف وورتةتيث  ج مووب اللوو   فووي ا مل إع لوو مل   وورا  اللينووااؤعوو       

 .ا  اخ  الك ياثقل   الث ن الي  ليل   ؤعب  يبازن ؤإنسج    ي

  النلوب ذ%( ؤهو75%( )55)( لنلولا ةةب وا 9,6 ا في الف ورامل )ةتيثل  ح  ة ( إالع ل مل ) يمل ل ق اع ي  ي      

 .  ةطبنتةش ت  الط لا لي ارح مل ؤ راة ال  جعال صبن في ؤ ل ا   بل  ل  ة    ي

 (2جدول )

 ت مجال املواد العلمية ومفردتها فقرا
 

  التكرار النسبة املئوية

 الدراسية ومفرداتهااملواد 

 املجال

 

 الفترة

 موافق ير موافقغ لى حد ماإ موافق ير موافقغ لى حد ماإ

 1 .يك ة  اع رنامل ال نا يا  يي  ليوا  10 34 16 16.6% 56.6% 26.6%

يبحيوووووو  التلوووووويي مل ل ي ووووووورنامل فووووووي عييووووووول  37 9 14 61.6% 15% 23.3%

 .قل   الارليا الل ميا الك ي مل ؤ 
2 

ل   يكران اع ورنامل ال نا ويا فوي ةخت وف  18 23 19 30% .38% 31.6%

 .اعراح  ال نا يا
3 

انيلو ط اعنوو ر  ال نا ويا ليشووك مل  ووبس  17 17 26 28.3% 28.3% 43.3%

 .اللي 

4 

انيلووووووووووووووووو ط ا ج موووووووووووووووووب الن ووووووووووووووووور  ل  ج موووووووووووووووووب  39 5 16 65% 8.3% 26.6%

 .التطلي ي
5 

  يوووووا لموووووبا ي الط لوووووا الهتيووووو   لجييووووول اس  7 7 46 11.6% 11.6% 76.6%

 .عتي لياؤالنفليا ؤاس 
6 

 7 .ل  ؤاقل ييكو يجلي  إه اف يرعيا ال  10 31 19 16.6% 51.6% 31.6%

 8   .الفرؤس الفر يا لين الط لا تةرال  41 3 16 68.3% 5% 26.6%

 9 .ل  خبرامل لي ياإيرعيا اع رنامل  13 8 39 21.6% 13.3% 65%

اسهتيوو   ل  ج مووب الليمووي ؤالتلووجيل لموو   46 5 9 76.6% 8.3% 15%

 ا تخ اةه.

10 

ر اهاووو  فبا  الل ييووا ؤةاعوو  وورا  اللينوووا  جييوول   وورامل ةجووو ل لوو مل  ن هنوو ت  وورؤس فوووي إع  (2عووو ؤل ) ي حوو  ةووو

% 68.3% و 65% و  61.6ا )ةةب و ( لنلوب8و10و  2و5ا في الف رامل )ج ليا ؤةثيت يإغ ب الع ل مل  حيث ت مس 
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قلوووو    انامل ال نا وووويا فووووي عييوووول الك يوووو مل ؤ التلوووويي مل الل ييووووا ل ي وووور  يوووون  لموووو   هييووووا يبحيوووو %( ؤهوووو  76.6و 

 .ي ط ا ج مب الن ر  ل  ج مب الليمنيلاالفرؤس الفر يا ؤ  تالارليا الل ميا ؤةرال 

%( 51.6% و 38.3 % و56.6( لنلووب ةةب ووا )7و  3و  1    ةيث ووا فووي الف وورامل )مل إع لوو مل ا ج مووب اللووؤعوو ا      

هوو اف  عراحوو  ال نا وويا ؤس ييكووو يرعيووا نامل ال نا وويا تشووب ا  التكووران فووي ان اع وور  لموو    النلووب ذؤمصووس هوو

 .ل  ؤاقلإاع رنامل ال نا يا 

% و 76.6% و 43.3ا )ةةب ووو( لنلوووب 9و  6و  4)( ةتيث وووا فوووي الف ووورامل لووو  حووو  ةووو إغا )يمل الع لووو مل لصوووؤعووو ا      

للي  غير ت في ؤاسهتي   ل لط لا غير ا ل ط اعن ر  ال نا يا ؤةشك مل  بس ن اني ل  إب النل  ذ%( ينتر  ه65

 . ل  خبرامل لي ياإت في ؤلذل  يرعيا اع رنامل 

%( 28.3ناا اللينووا لنلووولا )   فووي يجوو بي ؤاللوو  ( ي   وويه  ا ج مووب ال 4ن الف وورت ) لوو  إؤيجوو ن اع ح ووا هنوو        

 .ال نا يا ليشك مل  بس اللي ن ر  ؤينتر  ل نيل ط اع

 (3جدول )

 ت مجال محتوى املقررات الدراسية فقرا

 

جوووووو ل اعووووووبا  الل ييووووووا ل   وووووورامل ةيوووووو وووووورا  اللينووووووا  جي ع لوووووو مل إن هنوووووو ت  وووووورؤس فووووووي   (3) عوووووو ؤل  ي حوووووو  ةووووووو      

% و 40% و 71.6( لنلوووب ةةب وووا )10و 7ت ميوووا ؤةتيث وووا فوووي الف ووورامل )ع لووو مل إيج ليوووا ةت موووس ال  ؤةفر اهاووو  حيوووث

  كرارتال النسبة املئوية

 املواد الدراسية ومفرداتها

 املجال

 موافق غير موافق لى حد ماإ موافق غير موافق لى حد ماإ الفقرة

 1 .قل  انيل ط اعاتب  لطليلا ال 17 9 34 28.3% 15% 56.6%

 2  .ين  ب اعاتب  ةل اع رنامل ال نا يا 16 21 23 26.6% 35% 38.3%

ي تصووووووووووور لمووووووووووو  ي وووووووووووو   اعل بةووووووووووو مل لطر  ووووووووووووا  7 47 6 11.6% 78.3% 10%

   .ةك  ا ؤةفككا  ؤن ةا ؤلا ين ييه 

3 

 4 .يا ق الارال  لين اعبا  ال نا يا 17 24 19 28.3% 40% 31.6%

 5 .يا ل  نا انين  ب اعاتب  ةل الفارت الزة 7 22 31 11.6% 36.6% 51.6%

 6 .يا ق التبازن لين  ه اف القل   الل ييا 14 18 28 23.3% 30% 46.6%

 7  .ي نج اعاتب  ؤ ق ال  نامل الل ييا 43 8 19 71.6% 13.3% 15%

للووووووووجل ةووووووووو  هييووووووووا النشوووووووو ا مل اعصوووووووو حلا  6 36 18 10% 60% 30%

 .ل ينل 

8 

ةباللووووا اعاتووووب  ل تطووووبن الل  وووو  ؤالت نيوووو مل  5 37 18 8.3% 61.6% 30%

 .ا   يثا

9 

 10 .ال ي ةيبل الط لا ؤنغل هاىإللهى في  43 1 16 76.6% 1.6% 26.6%
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اوووووول ي إالل ييووووووا ل ط لووووووا ؤ  نامليوووووو نج اعاتووووووب  ال نا وووووو   ؤ ووووووق ال وووووو   النلووووووب لموووووو  ذؤمصووووووس هوووووو (% 61.6% و 60

 .عيبل الط لا ؤنغل هاىاعاتب  

  ؤييث س الف رامل   رامل لك  ةوا نبلام( لل  ح  ة إل نت )مل الع ل مل في ا ج مب الل    ةتل  لا ةل لؤع ا      

ن اعاتووب  ال نا وو    لوو  إ  النلووب ذ%( ؤمصووس هوو61.6% و 60% و 40% و  78.3)لنلوب ةةب ووا  (9و  8و  4و  3)

 .ا   يث    ل تطب ر الل    ؤالت ىيا ق الارال  لين اعبا  ؤل   ةباللا اعاتب  س

% 51.6% و 38.3و  % 56.6( لنلوب ةةب وا )6و  5و  2و 1( ةتيث وا فوي الف ورامل )لو  حو  ةو إؤع امل لصيغا )      

ازن اعاتووووب  لووووين القلوووو   غيوووور توووو في ؤلووووذل  يووووب  قلوووو  انيلوووو ط اعاتووووب  ل للوووو  إهووووذ  النلووووب  %( ؤمصووووس 46.6و 

 .الل ييا

 (4جدول )

 ق والوسائل مجال الطر 

  التكرار النسبة املئوية

 املواد الدراسية ومفرداتها

 املجال

 موافق غير  موافق لى حد ماإ موافق غير موافق لى حد ماإ رةالفق

 1 .الطرس اعتللا هامل اليلا ي  ي يا غ ب  41 3 16 68.3% 5% 26.6%

س يبالوووووووب الب ووووووو ا  اعتوووووووب رت التطوووووووبنامل الل ييوووووووا  37 4 9 61.6% 6.6% 31.6%

 .التكنبلبعيا

2 

 3 .ةتطبنت )ي  ي يا( ارس الت ب ى اعتللا غير 15 13 32 25% 21.6% 53.3%

ع لوووووووووا لوووووووووو ب ر الطووووووووورس اعتللوووووووووا فوووووووووي التل ووووووووويى ال يووووووووو 3 38 19 5% 63.3% 31.6%

 .ةشك مل الط لا

4 

للوووووووووووهى الطووووووووووورس ؤالب ووووووووووو ا  فوووووووووووي ينييوووووووووووا ال ووووووووووو نامل  6 13 41 10% 21.6% 38.3%

 . لاالل اليا ل   الط

5 

 يووووووا يو النووووووبا ي الن ر ووووووا التطلانيلووووو ط اعنوووووو ر  ةوووووو 8 9 43 13.3% 15% 71.6%

 .ي ن له  ؤارس 

6 

 7 .الط لايراعي الطرس ا   ليا الفرؤس الفر يا لين  13 33 14 21.6% 55% 38.3%

 8   .لشلل الب  ا  اعتللا ح ع مل الط لا ؤةيبلهى 1 36 23 1.6% 60% 38.3%

 9 .ا ل ييا ةتك ة ا بيل   ؤعب  لراة  ي ن  39 4 17 65% 6.6% 28.3%

يا وووووووووق الطووووووووورس ؤالب ووووووووو ا  ا   ليوووووووووا ةلووووووووو   يكووووووووو  ب  42 8 10 70% 13.3% 16.6%

 الفرص لين الط لا

10 

الطوووورس ؤالب وووو ا   مل ةجووو لفووووي إع لوووو مل   ووورا  اللينووووا  جييووول   وووورا ن هنوووو ت  ووورؤس  (4عووو ؤل )  حووو  ةوووووي      

%( 70% و 65% و 61.6و  % 68.3( لنلووووب ةةب ووووا )10و  9و  2و  1مل )ج ليووووا فووووي الف وووورايت مووووس الع لوووو مل إ حيووووث

ةتطووووبنت ؤس يبالووووب الب وووو ا  اعتوووووب رت  ييووووا غيووووور يالتل   النلووووب لموووو   ن الطووووورس اعتللووووا فووووي اللي يووووا ذؤينتروووو  هوووو

 . تكنبلبعي  التل يى ا   يثل
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% و 55% و  63.3لنلوب ةةب وا ) (8و  7و  4( فوي الف ورامل )ل مل في ا ج مب الل    )غيور ةبا وقؤع امل الع       

ةك م مل ال  ثط لق ةل ةشك مل الط لا ةو حييت  ن الطرس اعتللا في التل يى س( ؤمصس هذ  النلب لم  60%

 .ؤال  ل مل ؤاع لب

 (%71.6% و 68.3% و 53.3( لنلوب ةةب وا ) 6و  5و  3)( فوي الف ورامل لو  حو  ةو إؤع امل الع ل مل لصويغا )      

ا ةووووو الن حيوووا الن ر ووووا ؤاللي يوووواووورس الت ووووب ى ؤالب وووو ا  الل ييوووا ؤانيلوووو ط اعنووو ر   ن  لوووو  إهووووذ  النلوووب   ؤينترووو

  .لطرس الت ن   غير ت في

 االستنتاجات :  7-1

  .ا ي  ي يايالطرس اعلتخ ةا في اللي يا التل يي – 1

  .نامل في عييل ت ي مل الارليا الل ميا ؤ قل ةه  لم  ةلتب  ليبي ل لنللا ل ي ر س يبع  يبحي   – 2

  .لم  يطب ر اعن ر   ييا ؤ ه اف الك يا ةي   ثر   ل اللقل   لين  ه اف ال نسج  اس يبع   – 3

 .ل ا  الط لا ير ب   ؤةهني  ؤل يي إ ه   في قل   الل ييا ل ل هتي   الا – 4

    .اثؤالت ني مل ا   ي الل   نامل ل تطب ر للا ةاتب  اع ر ل   ةبا –5

 التوصيات : 8-1

يوا عل  جوا لل ميا  خ ق لوراة  ل ييوا ؤي ن بي  ا جهب  ؤالتنليق لين عييل ت ي مل الارليا االلي  لم  يبح – 1

  .اعش ت ت  ا 

  . رؤنت إل  ت الن ر في اع رنامل ال نا يا - 2

  .ل لف ات اللي يا التل يييا مل ؤالب  ا  ؤالت ني مل لر ةك مييب ير ت  ا ال  - 3

  .اعن ر  لك ي مل الارليا الل ميا  نا  مل لتطب ر إعراا -4

 . اخ  الك ي ملحبا   ل حا  لتاتيا ةو ق ل مل ؤص سمل ؤة لب ؤ لم  يطب ر اللنيا االلي   -5
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 القائمة على الكفاياتالكفايات التدريسية للمعلم في ضوء برامج التربية
 

 أ. صبحية سالم السائح   

 عضو هيئة تدريس بجامعة الزاوية                           

 كلية التربية الزاوية 

 قدمة :م

إن االرتقاء  مكاءةاا الم ام تواا ااع ايم اان تايبااان مءلتياا اييان يه اان إيسااء لاا استاء  ايا    ااا ي        

إييه ايباان مءلتن اسخرى كءفا ككء أن وتيا اي م يم هي الاؤتيا عن إرتء  اي ج ي  تاي غير فاي الج كا  

 حااا يءمل الحيباااا ماااه إت يكفااا  اي م ااايم فاااي تتاجياااه ايفقءفاااا تملياااء  الج كااا  ايملااار  ايقاااء ر ع ااا  وااجتاااا اي

 في ت عيم ايب االج كمءمل الح يف
ً
 كبيرا

ً
اءن باء  اتال ءن االق لء   تاالج كءعي تلا م يك  م  قاة يهتزةء

 .في إح اث اي بار تاي ق م

فاااي تحقياااف ألااا ا  ايمرمياااا تألااام  ًفاااءعا عيلاااراتيح ااا  الم ااام واءةاااا لءواااا فاااي اييعاااءم اي م ياااان ت مااا        

عيلاار فااي ويعاوااا اي م اايم تيااه  تر وحااار  فااي تلمياا  ايمك يااا اي م يكياااي تيقاا  أكاا مل ويعكااا اييا ااااا 

 لااجتا أزوا اي م يم في عءليء المءصر. اتمراتيجياإع ا  الم م مكفءما  اع بءر ع   

 فااااي تاي اجتاااءمل المءصااارة ت  ماااارز أا وااان ايقاااءعم ع ااا  أتااااء  اي لءيااامااا  ترملياااا الم اااام تت       
ً
 وتكاااء

ً
كفاااا  تحااااال

 ترملايا وح  ة تم س تاق  وء يلم ه الم ام حقيقاا ت ءالم كين سناإع ا  تت ريب ف الا 
ً
إت م س أل افء

 قياااف ت  الم ااام ل اااا  تا ااا  اي  ر اااايا اييااان يح ءجتاااء ايبءياااب ع ااا  تح يااا  اي لءياااءمليقاااام لااا ا االتجاااءع 

ح ياااااا  وااااااء ي  ااااااابه واااااان ت ااااااك اي لءيااااااءمل إ ااااااءفا إ اااااا  ت ريبااااااه ع اااااا  اس ا  تتتزتياااااا ع مءلمااااااءيير ايياااااان مكاج اااااااء 

 .لبهيا ع   أتء  المءر  اييعرياا اي ق ي ياالم م  إع ا لا ومرت  في مراوج  تالكءرتا ع س وء

زاياااا  فااااي حءجااااا إ اااا  ايلحاااا  اي قااااءرير أن ةعاااام إعاااا ا  الم اااام وءالااااؤتكرامل ت  واااان م ياااا ايتقاااا  أ ااااءرمل       

تقرياااااار ايلديااااااا اي تييااااااا اي ءلمااااااا ليعكااااااا اسواااااام ال حاااااا ة ي مرميااااااا تايم ااااااام تايفقءفااااااا : تاي راتااااااا ةاااااا كر وباااااااء 

( الميياااااا مءيمرمياااااا ي قااااارن الحاااااء   تايم ااااارين إ ااااا   ااااارترة تحااااااين كلءياااااءمل الم كاااااين مءع كاااااء  اليونسككككككو)

تبااير  خاا  وان الا  يكا ايمرميا وحققء تأثيء لء  تيءتءمل تت امير ألكتء: أن ياان ت ريب الم كين قب

 (556 ،2010)قاسم محمد خزعلي وآخر:                         . ًتعك يء ًكلءيءتام اسكء يكيا تالتييا ةعريء

تملك اءركا فءع اا  م2006 عكاءن ايمءصاكا فاي ًككء أتص ى وؤتكر المءيير اياطييا ي يكيا الم كين وتييء      

واااان الدءومااااءمل تالؤتاااااءمل ايمرمايااااا تالح يااااا تايمءليااااا إ ااااءفا إ اااا  عاااا   واااان ال  اااارا  اياااا تييين فااااي وجااااء  

 اي لءيءمل ايازوا س ائام.  ا اي باير ايمرما  تبنن ع   ون ومءيير إع ا  تتباير الم كين في 

 (808 ،2015 )محمد حسن الطراونة:                                                                                 

ن اياا تر اياا   يقااام مااه الم اام يااه ألكيااا فااي تااااين اسجيااء  تأثاارع فااي تباااير حء اار اسوااا تإتااتءوه فااي إ      

اي  ياياااااي ايااا     ااات ع علااارةء الحء ااار يااام تح يااا  تاااكءمل تخلاااءع  واااا قب تء توااا  اي لجااار ايم اااان ت 

 ما  ي لاان أن ياا قن الم اام الااء ة ايم كيااا ايياان ي رتااتء ييقااام لمك ااه ملءع يااا تةجااء  تياام  ماا  وجاار  و قاان 

 ي م ااااايم 
ً
 توحلااااازا

ً
 تو ااااادمء

ً
 توهااااااقء

ً
ي كمرفاااااا ككاااااء كاااااءن فاااااي ال رتاااااا اي ق ي ياااااا مااااا  ع ياااااه أن يااااااان واجتاااااء

 ع اا  فتاام حءجااءتا
ً
سجاااا  اليءتاابا م تخلااءع  ةكااالم تع اا  تاااجساتم تإر ااء لم تتاا وين اال م كااين تقااء را

ايلمءيااا تتم كتام اياا اتن تتيكياا وياايتم تقاا راتام توااءع ة ةكااالم ال اءوا  تإعاا ا لم  ي اايير و اءركتام

  (17 ،2005: ) خالد طه األحمد                                 لااجتا وبءيب الحيءة في علر تر   اي غير. 
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رفاااا  واااان وااااا االم تكلااااء تام ايم كيااااا  تباااااير مااااراوج إعاااا ا  الم كااااين يي ب ااااب  ع اااا  تيااااك تت تياااااء       

تايمرمايا يياتكاا في تحاين تتجاي  اي م يم تاي م م في ظ  اي غيرامل ايين ح ث  في اييعءم اي م يان ون 

 .تتقييءمل االتلء  تإة ءج المرفا ةءحيا تاي ح يءمل ايين ح ث  في وخ  ف وجءالمل المرفا

 : إشكالية الدراسة

 يكيا تايركيزة استءتيا ي بايرلءتلء كءن الم م لا وحار ايمك يا اي م       
ً
ي فإن إع ا  الم كين إع ا ا

 يااه ألكي ااه 
ً
ي تيؤكاا  رجااء  ايل اار ايمرمااا  ع اا  اخاا ا  واا ال ام  ع اا  أن فااي ايمك يااا ايمرمايااا  اارى ايجياا ا

ءهج فكتكاااء تياااار ي  م ااايم وااان  ويااا ياي م ياااان يااارتبح مإصاااا  ةاعياااا ايماااءو ين فاااي الحقااا  اي م ياااان اإلصاااا 

ي يلااااابل ق يااااا  الدااااا تى إتا يااااام ياجااااا  وم ااااام كاااااف   اااااا بي  مكتءراتاااااه و باااااارة تأ تامل تتتاااااءع  و ياعاااااا

ي ه فااي اليااا ان وااا اي م اايم فكمياااءر كلءيااا الم اامي أ ا ع تتااا اكتكلءيءتااه اتاا غا  كااا  لاا ع اياتااءع  فاااي خ

 .ييس وجر  ات يمءب ييعريءمل توبء ئ تقااةينت 

تأكاااا مل تثيقااااا ات  اااارا  وااااا قب  ايمكاااا  ايمرمااااا  فااااي اياااا ت  اسع ااااء  مك  ااااب ايمرميااااا ايمرمليااااا ع اااا        

لءيااءمل تتح ياا  اي  يالنهاان ةكاااع و ءلمااا واا  وااا كرة تمللااارة ًيااء كتع ً اارترة ومااءت ة الم اام تتفقيلااه ةعريااء

تتبايرلااء تتياا يرلء ي مك يااا ي تتلااكيم اي ااراوج اليءتاابا ياا عم لاا ع اي لءيااءملي اس اعيااا الب املاااايم كيااا 

 (2003،37 :ون)أمنية عباس كمال وآخر                                               ايمرمايا مكخ  ف جااة اء.

اييااااان ال كاااااا  م  باااااا  اي لءيااااااءمل  ع اااااا  ايلااااامي  ايمااااااءيان تايمر اااااان قااااا  أجرياااااا  ايم ياااااا  وااااان اي راتااااااءملت       

 اي  ر اايا اي م يكيا ي ى الم كين في وخ  ف الاا  اي راتيا تتيك ون أج  اي مر  ع   ت اك اي لءياءمل

 (Hoy, :2004هكككو)  راتاااا ماااين الم كاااين ةااا كر وبااااء ع ااا  تااا ي  الفاااء  ال الحلااار: تاة  اااءرلءت رجاااا تكف تاااء 

فتا ف   راتا ه إ ا  تح يا  اي لءياءمل اييان يح ءجتاء وم كاا الرح اا ايفءةاياا لكءرتاا وتياا اي ا ر س ل ااا  

إ ااا  تح ياا  اي لءياااءمل اي  ر ااايا اييااان يكءرتااتء وم كاااا  (Carsky,:2003 جارسككك ) لاا ف   راتاااات  فمااء 

لاا ف  إ اا  ومرفااا  رجااا اواا ا   ي(2012: )عبيككر راشككد العليمككات راتااا ت  وااء ة الدغرافيااء فااي تاليااا المءوااء

باسككككككككككم صككككككككككا   ) تأجاااااااااارى  وم اااااااااان اي غااااااااااا ايمرمليااااااااااا فاااااااااي الرح ااااااااااا استءتاااااااااايا ي لءيااااااااااءمل ت ياياجياااااااااء اي م اااااااااايم

ميء  مرةءوج ت ريبن  م ك  ع   تباير اي لءياءمل التيياا ايازواا إلعا ا  ل ف  إ    راتا  ي(2011العجرم :

إعاا ا   اتاامراتيجياالم اام فااي  ااا   ايازوااا ي بءياابوم اام فلاا  واان خااا  إعاا ا  قءعكااا مءي لءيااءمل التييااا 

 الم كين.

ن لااا ع أإال فاااي اياا ت  ايمرملياااا  خلاصااء  وااان جتااا  تةلقاااءمل فااي إعااا ا  الم اام تت ريباااه  ترغاام واااء تباا      

الدتا  تت ك اييلقءمل  تن الا اى الب اب تأن إع ا  الم م تت ريبه ي م تفف أتس تأتاءييب تق ي ياا 

 .اجتاء امل ش ليا أكثر وباء ع   أتس ع كيا و بارةقءعكا ع   

ع ااا  اي راتاااءمل تايبحااااث ال ءصاااا مءي لءياااءمل اي  ر اااايا ي كم ااام فاااي كءفاااا  ايبءحفااااتواان خاااا  اطاااا        

تاييااان  ه النهااانعااافاااي أ ا كلاااء ة الم ااام الحعااا   اامف يتاتلاااءيتء البء ااار ماااءيااق  اي م ياااان الراحاا  اي راتااايا

 ع ييااااء أن  مياااا  اييعاااار فااااي الم اااام واااان حياااا  ةعاااام  ياااا يكت  تاااارل  إ اااا  قلااااار فااااي إعاااا ا ع تت ريبااااه
ً
صااااءر يزاوااااء

 يير  قيقاا تفاف ماراوج ع كياا و ق وااوان خاا  ت ا  وماءي إع ا ع تت ريبه ي رف  ون وا اى أ اعاه لتي اه

 تدريسككككيةمككككا الكفايككككات ال"فااااي اإلجءمااااا ع اااا  اي اااااء   ايرعي اااا ن اي ااااء ي:   راتاااااتياااا يك ت كحااااار إ اااااءييا اي

 .تربية القائمة على الكفايات"برامج الالالزمة للمعلم في ضوء 
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 : أهمية الدراسة

تاا ك  لا ع اي راتاا ألكيتااء وان ألكياا الا اا  إت تما  ماراوج إعا ا  الم ام تتبااير كلءيءتاه توتءراتااه       

يتء ايبح  ايم ان اسلكيا اي  رى لء يمرتب ع ساء ون جا ة في اس ا  اي م يان يا ي ون ايق ءيء ايمرمايا ايين 

 .ام النهنئأ امل اي  ر ايا ايازوا لاا وا ون خا  إكاءب الم كين اي لءيء

 :اآلت تتمثل أهمية الدراسة في 

 الم كين ايقءعكا ع   اي لءيءمل. تت ريب تباير ةاعيا اي م يم في  ا  مراوج إع ا   -1

 تح ي  اي لءيءمل اي  ر ايا استءتيا ايازوا س ا  الم م في ايمك يا اي م يكيا.  -2

تاجياااه اسةعاااءر ةحاااا الحءجاااا إ ااا  تقااا يم ماااراوج ت ترامل ت ري ياااا ي كم كاااين تك ااابام وااان وااااءيرة تغيااارامل   -3

 ايملر.

 إثرا  وجء  ايبح  ايمرما  في حق  اي لءيءمل اي  ر ايا.  -4

 : أهداف الدراسة

 تاع  اي راتا الحءييا إ   تحقيف اسل ا  اآلتيا:       

 ايقءعكا ع   اي لءيءمل.حركا ايمرميا تتبار     ةاي مر  ع     -1

 اي لءيءمل.ايقءعكا ع    خلءع  مراوج إع ا  الم كينومرفا   -2

 اي مر  ع   الا كءمل ايين تقام ع ساء حركا ايمرميا ايقءعكا ع   اي لءيءمل.  -3

 ومرفا ولء ر ا  قءق اي لءيءمل اي  ر ايا.  -4

 .ي كم م  ر ايااي لءيءمل اي تلهيف اي مر  ع     -5

 اي مر  ع   أتءييب تيكيا تتباير اي لءيءمل اي  ر ايا ي كم م.  -6

 .اي  ر ايا تتءع  قيء  اي لءيءمل تقص ن  -7

 .اي  ر ايا تح ي  وحاءمل قيء  اي لءيءمل  -8

 : منهج الدراسة

اييااان  تاي قاااءرير ايم كياااا ايبحااااث تاي راتااءملالراجااا  ت اتاا خ و  ايبءحفاااا الاااييج اياصااالن واان خاااا        

ي توحاااءمل تأتااءيي اء يتتلااهيلءتاءيولااء رلء أتاااتء  ياي لءيااءملمااراوج إعاا ا  الم كااين ايقااءعم ع اا  تيءتياا  

 .تتتءع  تقايكتء

 : مصطلحات الدراسة

 اآلتن:ون مين ل ع اللبلحءمل ت ايين تح ءج إ   تاجيه اللبلحءمل لمض اللءليم ت  اي راتا تر  في ل ع

 :التدريسية الكفاية -1

ي تملكااا اى واان اس ا  م قاا  قاا رة ع اا  عكاا  فاا ن  ملءع يااا تإتقااءنايم ناااء   اي  ر ااايا اي لءياااتتماار        

 ا لااااااي تقااااا  تااااااان اي لءياااااا ومرفيااااااتجتااااا  تتقااااا  ت 
ً
ي تقااااا  تااااااان أ اعياااااا تاي لءياااااا المرفياااااا تااااااان ويب قاااااء

 ي  لءيا اس اعيا تاسخيرة ت ير إ   عك يءمل تإجرا امل يك ن واحعتاء تتخ  ف مءخ ا 
ً
تءم ايين ال تأتءتء

 ( 343، 2002)توفيق مرعى :                                                                          . ترتبح باء

تالتااءرامل تاالتجءلااءمل تاللااءليم وجكاعااا المااءر   :م ناااء ًإجراعيااء ايبءحفااا اي لءيااا اي  ر ااايا تتماار       

ي حقياف تم ام أكثار كلاء ة  تتيليا لء تتقايكتاء يامك ياا اي  ر اا تك يه ون اي خبيح ي ايين يك   تء الم م

  م ق  تق  تجت  وك ن.تفءع يا 
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الم كين ايقءعكا ع   اي لءياءمل  إع ا  مراوج (Gooper& weberي وويبر كوبرون  ) ًت مر  ك       

ي تع اااا  تح ياااا  مإتقااااءناي رةااااءوج اياااا   يحاااا   اي لءيااااءمل ايياااان يجااااب ع اااا   الم اااام  أن يؤ  اااااء تيعترلااااء  ء  نااااام

ايبءياب المءيير ايين ت ير إ   ل ا اإلتقءن تي   واؤتييا اياصا  إ   الا اى الب اب ون اي لءيا ع ا  

 ( 17 ،2001الرحمن عبد السالم جامل: عبد )                                                       .الم م ةلاه

وجكاعااا اإلجاارا امل ايياان : م ناااء ًإجراعيااء الم كااين ايقءعكااا ع اا  اي لءيااءمل إعاا ا مااراوج  ايبءحفاااتتماار        

اييااان تاااا بي  أن  يمل تالماااءر  تالتاااءرامل تاالتجءلاااءملتااااءع  الااا م م أثياااء  إعااا ا ع ع ااا  اك ااااءب الم اواااء

 في وتي ه ملءع يا.تاتم في تااييهي ييؤ    ترع 

 اإلطار النظري للدراسة:

 القائمة على الكفايات: حركة التربية نشأة وتطور 

فااي وجااء  ترمليااا الم كااين   اا مل فااي ايااليااءمل ال حاا ة فااي عااءم  حركااا ترملايااامياارتبح وا ااا  اي لءيااءمل       

االتجءلاءمل الح يفاا ( تتما  لا ع الحركاا وان اي لءياءملأتء  ايمرميا ايقءعكا ع   )تكي  محركا  م1986

 في إع ا  الم كين.

تجااء مل لااا ع الحركاااا كااار  فمااا  ع ااا  استاااءييب اي ق ي ياااا اييااان تااااا  ماااراوج اإلعااا ا  تاييااان تؤكااا  ع ااا        

: أن إو ا  الم م قب  ال  وا وؤ اعاي    الدءةب اييعر  تتا ي  ع   اللتام اي ق ي   يمرميا الم كيني

ترملايااااا  واااان ال  اااارة فاااي اي اااا ر س واااان خااااا   راتااااا وقااااررامل ًةاعااااء تإكاااااءمه مءلم اواااءمل تالمااااءر  ال ياعااااا

ا ن ترمليااإس واان لاا ا اللتااام فااايم اا تع اا  تواااؤتييءتاء التيااا أعبااء  تحكاا  ع اا  قااء را كلااؤا ًتجم ااه وم كااء

تواااااؤتييءته فااااي   تار الم اااامي  ياااا  اي لءيااااءمل الرتببااااا مااااحتااااا ي  ع اااا  ت يالم كااااين ايقءعكااااا ع اااا  اي لءيااااءمل

ككااء أن  الاقااف اي م يااان تهااي ت ااير إ اا  كاام تةااا  المااءر  ايياان يجااب تم كتااء تالتااءرامل ايياان يجااب اك اااءباء

لاا ع الحركااا تؤكاا  ع اا  اس ا  تاإلعاا ا  النهاان تاي خلصاا ن تتمكاا  ع اا  تح ياا  اسلاا ا  ايااا اكيا ل ااا  

 اام اياايلس اي م يااان تع اا   ااز ع اا  ةااااتج اياا م م تامل اييلاا  تايقيكااا وااا ي ة ع اا  ةعريااءمل عت قيااف ايياان تر 

 (87، 2006 )صبحية سالم السائح:                                          .ب أ اي م م اي اتن تتلري  اي م مو

فاااي اياا ت  ال بااارة سةاااه  اياااءع ة فاااي مااراوج إعاا ا  الم كااينواان أمااارز االتجءلااءمل  ن واا خ  اي لءيااءملإ      

ي حقيااف اسلاا ا  تت كياا   االيماازام تالااياييا م اس ألاا ا  ترملايااا وحا  ة فر ااتء عااءوان رعياايءن لكااء 

 وا وا اي راوج لحءجءمل ال م كين.

أن مااراوج إعاا ا  الم كااين ايقءعكااا ع اا  اي لءيااءمل ع اا  اخاا ا  أةااعتااء تف ااالءتاء تماا   ايبءحفاااتتاارى       

لكياااا تتياااك يمزتيااا لء الم ااام مخ ااارامل توتاااءرامل اي م ااايم تايااا م م اييااان مااا ترلء تؤل اااه سن يااااان فاااي غءياااا اس 

مكتاااءرامل اييكااا النهااان تالحركاان تاي  صااا ن ككاااء  عإييااه مءإل اااءفا إ اا  أنااااء تاازت  الاك اااا التااءم أ ا  ع ااا  را قااء

 تق وه ون ومءر  توم اوءمل توتءرامل تاتجءلءمل تقيم.  ءع   الا ايءمل ون خا  وس   هتا م مرف  كلءي

 خصائص برامج إعداد املعلم القائمة على الكفايات :

 .  اي لءيا مكا اى اس ا  الح  او ا طءيباي  كي  ع   اس ا  إت ي اق  ون ك    -1

2-   
ً
مءلمرفاااااا وااااان ايميءياااااا فقاااااح اي  كيااااا  ع ااااا  ة اااااءعج عك ياااااا اي م ااااايم الخ  لاااااا تتببيقءتااااااء ايلم ياااااا مااااا ال

 .اي لعيا
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 وان اي ا ر س لااءع ة ايب باا ايميءيا مءي  ريب م   -3
ً
الم كاين ع ا  اوا ا  ايقا رة ع ا  اس ا  ايمك اي ال

ي فءلم اوءمل ت  اب قيكتاء تو ى إتتءوتء الم اوءمل تالمءر  اييعريا فحابالي ج تييس او ا  

 .الجءيين اييعر  تاي ببيقن  مين في تباير اس ا  ال ل  باء تمل يك ي حقف اي اءو

اإلفء ة ون ت ياياجيء اي م يم ي حقيف فءع يا ت ك االتمراتيجيءمل ون خا  ات خ ام ايقااع         -4

 عان اتا خ ام الااا  تاسجتازة تاس تامل اي م يكياا في اي خبيح تالييج ايم اان ي مكا ايمك يا 
ً
ي ف اا

 .االخ  ل

 .في الااقف اي م يكيا ىا اك اءب اي لءيءمل ايين ت ؤ عك يايميءيا مءيمك  الي ا ن ي اتي   -5

الم كااين فكبااء وااء يؤكاا  مااين ي اا ريب يبحاا  واا اى أ ا  ايب بااا أتاءييب اي م اايم تااي ياا  فااي طراعااف ) -6

تلرياااا  اي اااا ريب واااان خااااا  اتاااا مكء  اي قييااااءمل اي  ري يااااا ملااااارلء الخ  لااااا الااااا ح ثا واااان حقااااءعف 

تغيرلاااااء توبااااااء واااااء يؤكااااا   تاي  يباااااءمل ال ءصاااااا مءي ااااا ريب.. ييهااااااقياياااااا تالجكماااااءمل أت اياحااااا امل ات ري 

أت  يتتق ياا لء أت اي اا ر س اللااغر modolsيكااءتج اياي م اايم تاي اا ريب البء اار واان خااا  و ااءل ة 

 ( 66_65، 2003سهيلة الفتالوي : )                                             .ات مكء  ايمرتن ايمك يا

 تقوم عليها حركة التربية القائمة على الكفايات: املسلمات التي

 ن اي  ر س ايلمء  وتيا يتء أصايتء تقااع لء الرتببا م  تار الم م توتءوه.إ  -1

 تالزوا.الم  أن ي اافر في الم م وجكاعا ون اي لءيءمل مللا  رتريا   -2

 .م م عك يا وك يا تقءم ا ي  يكيان تح ي  اي لءيءمل ايازوا يمك  الإ  -3

 .اي م م ةااتج في ًأتءتيء ًاي لءيءمل ي ى الم م تؤثر ت ثيرا  -4

 ن طرق اي م يم يجب أن ت يا  و  تاظيف تتيكيا وتءرامل اي م م اي اتن.إ  -5

ن واااا ايءمل اييجاااء  تإواءةياااا وكءرتاااا التياااا يااارتبح مكااا ى اوااا ا  الم ااام لجكاعاااا وااان اي لءياااءمل إ  -6

 تإتقءناء.

 : علماملهنية للم مصادر اشتقاق الكفايات

ايبااااااءحفان يجاااااا  أن  ن الب اااااا  ع اااااا  اس ب ايمرمااااااا  فااااااي وجااااااء  إعاااااا ا  الم اااااام ع اااااا  أتااااااء  اي لءيااااااءملإ      

لء ر و م  ة ال  قءق اي لءيءمل ت ا خ وان في تيك ع ة أتاءييب وييدياا و ع    م ك تن تالخ لان 

 :اآلتن اي لءيءمل ا  قءق في ًتون أكثر اللء ر  ياعءي اصيف و ءويباء تصيءغا ولر اتاء 

 فيكء ي ي: لء ر ا  قءق اي لءيءمل ت ا ةاجزلء( أن وHouston) لاتمن م ق   

 أن الحءييااااا إ اااا  كلءيااااءمل يهب ااااي (Course translationترجكااااا وح اااااى القااااررامل اي راتاااايا )  -1

 عي  الم م اي   ي ب   مكاؤتييا ت ر اتء.  ت اافر 

 يماااارجم لاااا ا تيقلاااا  ماااا يك اياصااااف اياااا قيف س تار الم اااام ثاااام task analysis)تح ياااا  التكااااا )  -2

 اياصف إ   كلءيءمل ي  رب ع ساء. 

عيااا    راتاااا حءجاااءمل ال م كاااين تقااايكتم تطكاحاااءتام تترجكاااا لااا ا ك اااه إ ااا  كلءياااءمل يجاااب أن ت ااااافر   -3

 اي   ي ل  بام.  الم م

بءتااه تتح ياا  التااءرامل تاي ماار  ع اا  و ب  اي راساا نتقاا ير االح يءجااءمل تيقلاا  ماا يك  راتااا الحاايح   -4

ايااازم تافرلااء عياا  ال خاارجين س ا  تظااءعلتم فااي وجاا كمتم ثاام ترجكااا لاا ا ك ااه إ اا  كلءيااءمل يهب ااي أن  

 ت اافر عي  وم ان الؤتاءمل اي م يكيا.
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اي ح يااااا  اييعااااار  لتياااااا اي ااااا ر س تاي ح يااااا  اليبقااااان سلماااااء  لااااا ا اي لاااااار تفاااااي لااااا ا استااااا اب يبااااا أ   -5

ءمل حاااااا  وتياااااا اي ااااا ر س تواااااء يهب اااااي أن يااااااان ع ياااااه الم ااااام توبااااااء تحااااا   ايبءحااااا  مكجكاعاااااا افمرا ااااا

 اي لءيءمل ايازوا.

تلاااااهيف الجاااااءالمل فاااااي عيءقيااااا  أت فياااااءمل ي ااااام كااااا  وبااااااء عااااا   وااااان الجاااااءالمل تامل الا اااااا  ال ااااامر    -6

  وا خ   وباء وء   مر  ميباء ون أوار تمرجم لم  تيك إ   كلءيءمل ي كم كين.

 (96_95، 2014 بواب رضوان:)                                                                                   

 (:Weber :1973 ,ربووي  ,Jons وجونز Cooper ,)كوبر ون ًمر  ك تيق

 اييعرة ايل اليا ي كيءهج اي م يكيا_ اييعرة االو ريقيا_ آرا  ال م كين_ خ رة الم م.

 (19، 2000)عبد الرحمن صا   األزرق :                                                                             

( أن ولااااء ر ا اااا قءق اي لءيااااءمل ت كفاااا  فااااي ترجكااااا وح اااااى 1983عككككزت جككككرادات وآخككككرون:تي اااايف )      

ا  اييكاااااااتاي ي كم كاااااايني ت راتااااااا القاااااارر اي راساااااا ني تاي بااااااار اييعاااااار ي تصااااااف ا تار الم اااااامي واحعااااااا اس 

        .حءجءمل الج ك ي تتق ير حءجءمل الم كيني تاالق بء  ون اي راتءمل اياءمقا

 (62، 2011 باسم صا   العجرم :)                                                                                    

أن ل ع اللء ر تم  ون ألم ولء ر ا  قءق اي لءيءمل التييا ايين يك ن ايرجاا  إيسااء  ايبءحفاتترى       

 يإ   اخ ا  أل ا  اي راتاءمل اييان أجريا  ت ما  تيا  ولء ر ا  قءق اي لءيءملعي  ا  قءق اي لءيءمل 

اييااان ي رتاااان  تالراحااا  يياااا  الااااا  اييااان ي رتاااتء الم كاااينمءإل اااءفا إ ااا  ت يتتياااا  اس تامل الاااا خ وا فسااااء

تياااا يك يل اااا  أن  ااااا خ م أكثاااار واااان ولاااا ر ال اااا قءق ي تحءجااااءتام اييكءعيااااا يتخلااااءع  ال م كااااين يفساااااء

 قءعكا اي لءيءمل مكء يخ م طبيما اي راتا تأل افتء. 

 :املهنية  الكفايات تصنيف

اي لءيااااءمل تلاااا ع  يو ماااا  ة ي اجااااب تاافرلااااء ياااا ى الم اااامت  يت ب ااااب عك يااااا اي اااا ر س كلءيااااءمل و ياعااااا      

توااء  ياقاا  تاتااه ع اا  وااةااءمل اي  لااياتتااا ي  فااي اي يم خااا  تااياامل إعاا ا ع يتاا ع التياااي  ااا اء الم اا

يحك ااه واان خلااءع  ت ااا  فااي وجك تااء تحاا ة و اءو ااا ي  ااك اي  لاايا تتبااين أ ميااءمل ايبحاا  ايمرمااا  فااي 

إيسااء) ف االءمل اي م اايم_ م ما   اييعارة وان اي لءياءمل  و ما  ة وجاء  اي لءياءمل اي  ر اايا أن لياء  أةااا 

 ةعريءمل اي  ر س _ حءجءمل الج ك (.

 اي لءيءمل ايازوا ي كم م تهي: أةاا  أن إ   (Gary Borich ,جاري بورش)فق  أ ءر 

 كلءيءمل ترتبح مءلمءر .  -1

 كلءيءمل ترتبح مءس ا .  -2

 كلءيءمل ترتبح مءييااتج.  -3

أر ما وجاءالمل ي لءياا الم ام تجكيمتاء  ارتريا ( إ   أن ليء  2000 :يس عبد الرحمن قنديل) أ ءرككء 

 أن ةب ف ع يه صلا الم م اي ف  أت ايلمء  في تحقيف ايي ءعج اي م يكيا تل ع الجءالمل هي:ن يك ييء اي

 _ اي ك ن ون الم اوءمل اييعريا حا  اي م م تايا ا  اإل اء ن.1

 _ اي ك ن ون الم اوءمل في وجء  اي خل  اي   تيقام م  ر اه.2

 _ اي ك ن ون او ا  االتجءلءمل ايين تاتم في إترا  اي م م تإقءوا ايماقءمل اإل اءةيا تتحايباء.3

 م ل ا  أتءس ن في تم م ال م كين.تاتمءي  ر س ايين  ا_ اي ك ن ون التءرامل ال ءص4

 (101 - 100 ،2000:قنديل )يس عبد الرحمن                                                                      
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 إ   أن ليء  أر ما أةاا  ون اي لءيءمل اي  ر ايا تهي: (2004:  يسرى مصطفى السيد)تأ ءرمل 

 _ الكفايات املعرفية:1

ت ااااير إ اااا  الم اوااااءمل تايمك يااااءمل المرفيااااا تايمق يااااا تاياااااعي تالتااااءرامل ايل ريااااا اي اااارتريا س ا  الم اااام       

  اي م ان(. -وجءالمل عك ه )اي م يان لتءوه في  يى 

 _ الكفايات الوجدانية:2

ت اااير إ ااا  اتااا م ا امل )الم ااام( توياياااه تاتجءلءتاااه تقيكاااه توم قااا اتام تلااا ع اي لءياااءمل تغبااان جااةاااب       

 و م  ة وف  حاءتيا الم م تثق ه ميلاه تاتجءلءته ةحا وتيا اي م يم.

 ألدائية:ا_ الكفايات 3

)ك اظياااااف تتاااااءع  كلءياااااءمل اس ا  اييااااان يعترلاااااء الم ااااام تت  اااااكن التاااااءرامل ايااااايلس حركياااااا ت اااااير إ ااااا        

 تءمقءالخ( تأ ا  ل ع التءرامل تم ك  ع   وء حل ه الم م  تت ياياجيء اي م يم تإجرا  ايمرتن ايم كيا..

 ون كلءيءمل ومرفيا.

 _ الكفايات اإلنتاجية:4

ثاار كلءيااءمل اياا م م فااي ال م كااين أياااءمقا فااي الياا ان )اي م اايم( أ  ت ااير إ اا  إثاارا  أ ا  الم اام ي  لءيااءمل ا     

 (2004،34يسرى مصطفى السيد: )                          .في وتبام أت تو ى ت يلتم في تم كتم الا قب ي 

 تتليف اي راتا الحءييا اي لءيءمل اي  ر ايا إ  :      

 ._ كلءيءمل اي  ر س1

  ارة ايلل .إ_ كلءيءمل 2

 كلءيءمل االتلء  تاي لءع  ايللن. _3

 _ كلءيءمل ايماقءمل اإل اءةيا تايبيهيا.4

يقل  باء اس ا  ال ل  مءياا ا  اي  ر  ا ن ي كم ام  اخا  ايللا  اي راسا ن تاييان  :التدريس كفايات أوال

قيءتتء تاتا   اي  ثير البء ر ع   اس ا  اي م يان ي ك م كين )اي حلي  اي راس ن( تايين يك ن واحعتاء ت 

_كلءياااءمل تقاااايم  تت اااك  ثاثاااا كلءياااءمل فرعياااا تهاااي: كلءياااءمل اي خبااايح ي ااا ر  _ كلءياااءمل تيليااا  ايااا ر 

 اي ر .

تلاار الم ام الاابف ي كاقاف تاإلجارا امل م نااء   الفكتالوي محسكن سكهيلة : تمرفتاء تخطكي ال_ كفايكات 1

 تاي م يكيا اله ا ة .اي  ر ايا ايين ي ب   باء تايب با ي حقيف اسل ا  ايمرمايا 

 (36، 2003 الفتالوي: محسن )سهيلة                                                                               

ايبااءحفين ألكيااا كلءيااا اي خباايح ت اارترتاء فااي ةجااء  الم اام فااي وتي ااه تاااا  كءةاا   نتيؤكاا  اي فياار واا      

)خبااااا ياحاااا ة  راتاااايا( أت تخباااايح  تخباااايح طاياااا  ال ى)ال بااااا ايااااايايا( أت تخباااايح و اتااااح الاااا ى

 )خبا اي ر  ايياون(. قلير ال ى

 : اآلتياتي ب ب اي خبيح ايياون ون الم م ايقيءم مكجكاعا ون اإلجرا امل ايا اكيا 

 _ صيءغا ايت   ايمءم.1

 _ صيءغا اسل ا  اإلجراعيا ي  ر  م قا.2

 ._ تح ي  وجءالمل اسل ا  )المرفيا_ اياج اةيا_ الحس الحركن(3

 _ تح ي  اياتءع  اي م يكيا اليءتبا لا ا  اي ر  تالاقف اي م يان.4

 _ تح ي  طراعف اي  ر س اليءتبا.5
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 .جبءمل(اع ا  استي ا_ ايا إ_ اي خبيح ي قايم اي ر  )6

 _ تح ي   تر ك  ون الم م تال م م في ال با ايياويا.7

 ايمك يااااا اإلجاااارا املم ناااااء  وجكاعااااا  (2000 األزرق: صككككا   )عبككككد الككككرحمن مرفتااااء  تنفيكككك :الكفايككككات  _2

ايياان يقااام باااء الم ااام أثيااء  اس ا  ايلم ااي  اخاا  ايللاا  اي راسااا ن تتماا  عك يااا اي يلياا  الحاااك  تالكءرتااءمل

 (30، 2000عبد الرحمن األزرق:)                                     ايمك ي يق رة الم م ع   ةجءحه في التيا.

 :اآلتيااي  ر ايا  تك ن الم م تق رته ع   أ ا  اي لءيءمل يلي  ايتت ب ب كلءيءمل       

 .ير ال كءم ال م م_ تاييا اي ر  مبريقا تف1

 _ تيا  طراعف اي  ر س )إيقء _ الحاار_ ح  ال  امل(.2

 اياق  اليءتب. ي_ ات خ ام اياتءع  اي م يكيا مبريقا صحيحا ف3

 وراعءة ايلرتق ايلر يا.ت _ تيا   اسوف ا ي  كي  ايلتم 4

 _ ايمركيز ع   ف رة تاح ة في اياق  ةلاه. 5

 _ الحرص ع   اك  ء  ال م كين ي كم اوءمل م ةلاتم.6

 _وراعءة اياعء  ايزونن الح   تتحقيف أل ا  اي م م.7

  كرة خا  اي يلي ._ تيدي  الاحعءمل ايتءوا ع   ال8

عك ياا اي ا ر س تأثيء لاء ت ما  اةتاءئااء هي اإلجرا امل ايين يقاام بااء الم ام قبا  م اياا كفايات التقويم:  _3

تتاااتا   الحلااا  ع اا  ايبيءةااءمل ككيااا أت كيليااا حااا  ة ااءعج اياا م م لغيااا ومرفااا واا ى اي غياار اياا   طاارأ 

ع ااا  تااا ا  ال م كاااين تتياااك مءتااا خ ام وجكاعاااا أ تامل )أتاااي ا  ااالايا تك ءمياااا أت واحعاااا أ ا  تااا اكن 

 وح  (.

 الم م ع   أ ا  التكءمل اآلتيا:تت  كن كلءيءمل اي قايم ق رة       

 _ وبءمقا استي ا و  اسل ا .1

 مين اي لا  تاي حرير  تاس ائن. _ تيا   استي ا البرتحا وء2

يإلجءمااااا تعاااا م ايمركيااااز ع اااا  وجكاعااااا _ اي  كياااا  واااان أن جكياااا  الم كااااين يحلاااا ان ع اااا  فاااارص و اااااءتيا 3

 ومييا.

 لارة ت قيقا._ صيءغا استي ا ل ا  صحيل مللا وا كرة تمل4

 _ ايقيءم مكيءق ا ألم عيءصر اي ر .5

  اياؤا  تت ايبه. _ الرتةا في6

تلااا ع اسةااااا  ايفاثاااا واااان كلءياااءمل اي ااا ر س و اءو اااا تومرامبااااا تال تاااا قيم وتكاااا الم ااام إال مإتقءناااااء       

 كلؤا.  ءوج كما يان ياان وم ك

إ اا  التاءم تاإلجاارا امل اي  ر اايا تاي يعيكيااا ايياان   اير ولتااام إ ارة ايللا   فصككل:ال إدارة كفايككات نيكاثا

يقااام بااااء الم اام أثياااء  عك ياااا اي م اايم  اخااا  ايللااا  اي راساا ن تت  اااكن إجااارا امل اي اابح تحلااا  اييعاااءم 

 .الاتا فا ايي ءجءمل تحقيف اج  ون ًت  اي ءم ي ك م كين تاتيءاي   ي ل  ايت 

 التءرامل اآلتيا:تت ب ب كلءيءمل إ ارة ايلف أن ي قن الم م       

 استءتيا. ال ا ا_ تح ي  الاقف ايااح  إ   أجزا  ويءتبا حيى يك ن ومرفا تح  1

 الت خ ام ايميف.تن الحءجا  _ ايايبرة ع   الاقف اي م يان 2
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خااا  يمكاااء ال  اي ااا ثيرامل_ ق رتاااه ع ااا  إ را  تااا ثير ايمااوااا  ال ءرجياااا ع ااا  قااا رة ال م كاااين تاتااا يمءب لااا ع 3

 اي م يان.مءلاقف 

 _ اي مر  ع   و  امل ال م كين تتح ي لء تاقمرا  الح ا  اليءتبا يتء.4

 ال  امل ايين تااجه ايلل .ت _ تافير م اع  و ياعا لمءلدا ايق ءيء 5

 _ حان اي لر  في الااقف ايين تغ به ون لمض ال م كين.6

 :التفاعل الصف االتصال و كفايات  ثالثا

أن ةجاااااء  الم ااااام فاااااي تحقياااااف ألااااا ا  تؤكاااا  ومعااااام اي راتاااااءمل ايمرماياااااا فاااااي وجاااااء  ايمك ياااااا اي م يكياااااا       

عك يين اي م يم تاي م م  م ك  م رجا كبيرة ع   طبيماا االتلاء  ماين الم ام تالا م م تملاين ال م كاين فيكاء 

تيب ااف ع ااا  جكيااا  ي اي لءعااا ا اليءتاابا تال ااادما ع اا  تي حقياااف عك يااا االتلاااء  الماا  تاااافر ايبيياااي ميباكااء

 .للناس  با ال بما ون قب  الم م تال م كين الت كرار االتلء  مءي لءع  اي

أةكااءا اي ااام أت الحاا ي  ال بااء   مااين الم اام تال م كااين  اخاا   داارة   ت ماار  اي لءعاا  ايلاالن م ةااه      

أثارع فاي الياءال االج كاءعي تاالةلماء ي ت اي راتا تتم س ل ع اسةكءا طبيما االتلاء  ماين الم ام تال م كاين 

 اخاا   داارة اي راتااا تتيااك ع اا  افمااران أن لاا ا اليااءال يااؤثر ع اا  ايي ااءعج ايباءعيااا ي يعااءم اي م يااان تع اا  

  .ةحا وم كتم   م كينتاتجءلءمل ال تال م كيناتجءلءمل الم م 

 (38 ،2002 مجدي عزيز إبراهيم وآخرين: )                                                                         

 :تك ن الم م تق رته ع   أ ا  اي لءيءمل اي  ر ايا اآلتيااي لءع  ايللن ب ب كلءيءمل تت       

مكم اواااااءمل حاااااا  كااااا  وااااان تااااا اكه  إوااااا ا عفاااااي اي ااااا ر س عااااان طرياااااف   اااااه_  ااااااءع  الم ااااام ع ااااا  تبااااااير طريق1

 اي  ر   ن  اخ  ايلل  تومءيير ايا ا  الرغاب فيه.

ايلاااك  تاياااا بيا إ ااا   حءياااا مكااا  ع ااا  تحريااارلم وااان  إت_ يزيااا  وااان حياياااا ايباقاااا فاااي الاقاااف اي م ياااان 2

 حءيا ايبح  تاليءفاا تتبء   تجتءمل اييعر حا  ايق ءيء ايلليا البرتحا.

يجءمياااااا ةحاااااا الم ااااام تةحاااااا الاااااء ة اي راتااااايا تيياااااان يااااا ى ايب باااااا وتاااااءرامل االتااااا كء  إمل _ اك ااااااءب اتجءلاااااء3

 تاي مبير تاليءفاا مكء يافر اسون تايم ايا تاي يكقراطيا.

 _  ات خ ام أتءييب اي مزيز الميايا تالء يا.4

 .ايلاءلا تتاظيلتء مءي ا  اليءتب_ اي ح ي مرت  5

 : درسةمع مجتمع املالبينية كفايات العالقات  رابعا

ه تملاااين وج كاااا  ال رتاااا تاااااا  ايماقااااءمل ياااامي يجءمياااا تمليااااء ةإقااا رة الم اااام ع اااا  تاااااين عاقااااءمل  ت اااير إ اااا       

تيين فااااي إ ارة ؤ تحااااان اي مءواااا  واااا  الاااااتقاااا ير ت البء اااارة ايياااان  م اااار عباااااء ةحااااا أش ءصااااتم واااان حااااب تاحماااارام 

وبء ااارة ومتااام تاييااان غيااار ايأت فاااي عاقءتاااه ال رتاااا تالل  اااين تاي مءوااا  وااا  ايااازوا  تأتيياااء  اسواااار تال م كاااين 

فااااي و ااااءرك ه ايلمءيااااا تتمءتةااااه فااااي اي خباااايح تاإلعاااا ا  ي   اااابا   ااااافك تلر ااااتء ظاااارت  اي راتااااا تايمكاااا  تال

 .ال رتيا  ايمك  تح ار اي قء امل تاحمراوه لااعيال رتيا 

 :كفايات املعلمقياس وسائل 

ن تحاااين الااقااف اي م يكيااا تتباااير وخرجءتاااء ي اقااف م رجااا كبياارة ع اا  فمءييااا الم كااين تع اا  واا ى إ      

 كلءيتام اي  ر ايا تي اقف ك  تيك ع   اياتءع  الم ك ة في ايقيء  تاي قايم.

 إ  :ي كم م  يااي  ر ا لءيءمل ايتتليف اي راتا الحءييا تتءع  قيء        
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 : اتيةالقياس الوسائل _ 1

ترأياااه ال اااءص فاااي يقلااا  بااااء ت اااك اياتاااءع  اييااان تم كااا  ع ااا  خ ااارة ايلااار  اي  لااايا تتق يراتاااه اي اتياااا       

فاتءع  ايقيء  اي اتياا تك يياء وان االطاا  ع ا  اةببءعاءمل اسفارا  توا ى إ راكتام لا اا   يوا ا  وح  

وماااين تتاجااا  عااا ة أةااااا  وااان تتاااءع  ايقياااء  اي اتياااا وبااااء تقااا يرامل الم كاااين اي اتياااا تتقااا يرامل ال م كااااين 

 لم كتم تتق يرامل ال رفين ايمرمايين تتق يرامل فريف ايزوا .

 وعية:وسائل القياس املوض_ 2

يقلاا  باااء اياتااءع  تاستااءييب ايياان تحااءت  تصااف ايعااءلرة الاارا  قيءتااتء ترصاا لء تتياادي تء فااي حيباااء       

تأثيااء  حاا تواء تتيااك مءع كااء  عاا   واان اسحاا اث ايياان ت كيااز مءيلاا ق تايفبااءمل تايقءم يااا ياتاا مكء  ي اصااا  

تواان أةااا  تتااءع  ايقيااء  الا اااعيا  إ ا  ح اام وا اااعي حاا  تاا ا  الم اام اي م يااان تكلءي اه اي  ر ااايا

 االخ بءرامل الا اعيا ت باءمل الاحعا.

 _ وسائل القياس التنبؤية )غير مباشرة(: 3

تيقلاااا  باااااء اياتااااءع  ايياااان تااااا   إ اااا  قيااااء  االتاااا م ا امل تايقاااا رامل تال لااااءع  اي  لاااايا ي كم اااام       

 ا ر س الحءيياا تالاا قب يا تلياء  عا ة تتاءع  اي هباؤ م لءياا الم ام أت فءع ياا ايفاي تايين يك ن أن تاءع  

تاالخ باااءرامل اييااان تقااايس  _يك ااان اتااا خ اوتء فاااي تقااا يرامل كلءياااا الم ااام وبااااء اييااادامل ال رتااايا_ تاي قاااءرير

 (48 ،2000 األزرق: صا   )عبد الرحمن       . رامل ايمق يا تات خبءرامل اي  ليااالت م ا امل تايق

 :التدريسية تنمية كفايات املعلم أساليب

 مااا  إ اا  وحااارين است  ةااءل  واان الم اام ةلاااه تملاا اف  تاتاان  اي  ر ااايا ن تباااير أ ا  تكلءيااءمل الم اامإ      

 ي  بار تاييكا النهن تاآلخر ي م م  دي  ت عم ون الؤتاا اي م يكيا تفيكء ي ي تا يل ي يك:

 األساليب ال اتية: _1

   ون خا  اآلتن: تق  واؤتييا ل ع استءييب ع   الم م ةلاه       

 ر ء  عن عك ه تتمء ته. إ  ايم كيا تايمرمايا محي  يؤ   تيك  يجءميا ةحا وتي ه_ تيكيا االتجءلءمل اإل 1

ع ا  طكاحاه اي  صا ن تقءم ي اه ي  قا م توا ى تا ثرع  واا قبا _ ايبكا  اي  ص ن ي كم م تي اقف ةكااع 2

ع ااا  ر ياااا ةاااااوي ايقااااة تاي ااامف  ار الحيباااا ماااه فاااي كءفاااا الاااا ايءمل تع ااا  ق رتاااهمءي  ااادي  ت مااوااا  اي بااا

  اي  ريب تاإلع ا  الدي . إ    رجءمل عءييا ون خا ي يه فءلم م ايبكا  ع يه اياصا  ي لءيءته التييا 

 (115 ،2014 )بواب رضوان:               .ةه أن يرف  ةكاع ايم ان تايفقءفي تاي   ون  اياات   االطا _ 3

تيك ااااان أن ي حقاااااف تياااااك وااااان خاااااا  و ءلماااااا الم ااااام يلد يااااا  ع ااااا   اااااب ا االةمرةااااا  تايااااا تريءمل ايم كياااااا       

تال ااءركا مءي  ءمااءمل فااي تاي  اب تالراجاا  ال خللااا الح يفااا تاي ااراوج ايمرمايااا تاي م يكياا تإجاارا  ايبحاااث 

  ايصحف تالجامل تال  قيءمل ايين ت د  اييلس تتحلز اي امل ع   اي بار تاي ق م.

 (183 ،2008 )ردمان محمد غالب وآخر:                                                                              

 :األساليب املؤسسية _ 2

بااح يااه تت اار  ع اا  تيلياا ع الؤتاااا اي م يكيااا ايياان يك اان أن تاظااف اياا ترامل خلااا اي باااير اياا   ت      

اي  ري ياا الاا كرة تترا ايمكاا  تح قاءمل اييقاءا تات  ااءفا ال  ارا  تتباء   ايزيااءرامل تال اءركءمل ايبحفيااا 

ءويااا ت م  اار اي اا ريب ألاام تتااءع  تيكيااا اي لءيااءمل تاي باااير النهاان عياا  الم اام لااا وااء  ماار  م ةااه  عك يااا  يي

تاااتا   إحااا اث تغيااارامل فاااي وم اوااءمل تخ ااارامل تطراعاااف أ ا  تااا ا  تاتجءلااءمل ال ااا رملين لغياااا تك يااابام وااان 



 

 

 252 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

 

 2016لعدد االول ا الكفايات القائمة علىالكفايات التدريسية للمعلم في ضوء برامج التربية

عكااءيتم مبريقااا وي عكااا أفااي وكءرتااا  تطءقااءتام اياءويااا مكااء  اااءع  ع اا  رفاا  كلءيااءتام إواءةااءتاماتاا غا  

 (13، 2002 )أحمد حسن الطعان :                                                                 تملإة ءجيا عءييا. 

خااا  بااااء فاااي ماااراوج إعاااا ا  لااا ع ايارقاااا ايبحفياااا يك يياااء طااار  جك اااا واااان اي اصااايءمل اييااان يك ااان اس  تفاااي خ اااءم

 :الم كين

ج اإلع ا  تفف أل ا  تخبح اع بءر اتجءع اإلع ا  ايقءعم ع   اي لءيءمل حركا أتءتيا يقام ع ساء مراو_1

 .و رتتا

 .ي كم كينتزتي  الايايين عن مراوج إع ا  الم كين مكجكاعا ون اي لءيءمل ايازوا _ 2

إعااااء ة اييعاااار فااااي وح اااااى مااااراوج إعاااا ا  الم كااااين ت اااارترة ت ااااكيباء لمااااض اي لءيااااءمل ايازوااااا تاالتاااا مءةا _ 3

 مت ل كااااين ع اااا  الدااةااااب ايمك يااااا تتااااز مااااءل  را  تال خللااااين تأتااااءت ة الدءومااااا ي ك ااااءركا فااااي تاااا ريب الم

 .مءالتجءلءمل الح يفا في ايمرميا

ايمكااا  ع اااا  واااااءع ة الم كااااين ع اااا  اييكااااا النهاااان ايتااااء   تالااااا كر ع اااا  اع بااااءر أن كاااا  واااان اإلعاااا ا  قباااا  _ 4

 . ى ون و ب بءمل ايمك  يت ع التياال  وا تاي  ريب أثيء  ال  وا ال   ا  إال الح  اس 

 .كاءبام اي لءيءمل ايازوا س ائاممءيمك  إلإع ا   ترامل ت ري يا ي كم كين ايقءعكين _ 5

 .إ   الا اى الدءوعي رف  كلءيا الم كين ون حك ا اي م ام عن طريف رف  الا اى اسكء يان تايمرما  _ 6

 .مل اي كيا تايياعيا لتيا اي م يمجءتب و  الحءجء تباير مراوج إع ا  الم كين في الدءومءمل اي ي يا ي _ 7

وخ  اااف  ايماااءو ين فاااي اييعاااءم اي م ياااان وااان غيااار الم كاااين ت  اااك  تياااك ايليياااين تاإل ارياااين فااايرفااا  كلءياااا _ 8

 .وا ايءمل اإل ارة تاإل را 

 املراجع

 ار اي اارتقي عكااءني اي اا ريب ولتااام تفمءييااا تمليااء  اي ااراوج اي  ري يااا تتقايكتااءي _ أحكاا  حااان ايبمااء ني 1

 .م2002

ي  أتيايااااءمل اي لءيااااءمل اي  ر ااااايا تاالح يءجااااءمل اي  ري يااااا لم ااااان الحاااار _ أوييااااا عبااااء  ككااااء ي عباااا  ايمزيااااز 2

ي جءوماااا وج اااا ك ياااا ايمرميااااالرح اااا اإلع ا ياااا فاااي اي م ااايم م تياااا قبااار وااان تجتاااا ةعااار الم كاااين تالااااجتين ي 

 (.م2003: 20ايم   ) ايايا ايفءويا ع ري اإلوءرامل ايمرمليا ال ح ةي

_ مءتاام صااءل  ولاابلى اي دروااني   فءع يااا مرةااءوج تاا ريبن وقماار  ي باااير اي لءيااءمل التييااا يب بااا وم ااان 3

كاين  ي رتاءيا وءجاا ير غيار وه اارةي ك ياا إعا ا  الم  اتامراتيجيااي م يم استءس ن مجءوما اسزلار فاي  اا  

 .م2011ةي ز ي جءوما اسزلري غايمرميا

 يءن :  ار الاايرة ي ه ار تاي از اا ي عكاطاارق اي ا ر س ايمءوااي الحي ااحكاا  ي وحكا  وتافياف أحكا  ورعا  _4

 .م2002

 .م2005ي ي  ار اي  ءب الدءوعي الد ي تااين الم كين ون اإلع ا  إ   اي  ريبي خءي  طه اسحك  _5

_ ر واااءن وحكااا  تاااامي  غءيااابي تفيااااف ع ااا  عااااءيم  اي يكياااا التيياااا سع ااااء  ليياااا اي اااا ر س وااا خ  الدااااا ة 6

 (.م2008: 1ي الج   است ي )ايم  الج ا ايمرمليا ي كءن جا ة اي م يم ايمء ياي ءو اي 

عكءن:  ار  ي ةكاتج في ايقيء  تاي قايميتلري  اي م يم في إع ا  تت لي  الم مي تتي ا وحان ايل ات  _ 7

 .م2004ي اي رق 

 .م2003ي (ي عكءن:  ار اي رق ي )اللتام ا اي  ريب ا اس ا اي لءيءمل اي  ر اياي تتي ا وحان ايل ات   _8
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فءع يااا أ ا  وم كااءمل ريااءن اسطلااء  تواا ى تاااافر اي لءيااءمل اي م يكيااا ايازوااا  صاابحيا تااءيم اياااءعلي   _9

 .م2006 يتءمقءي جءوما ايلءتل ك يا اآل ابي رتءيا وءجا ير غير وه ارةي "س ائان

 ياي لءيااءمل اي م يكيااا فااي ايقيااء  تاي قااايم تإكاااءباء مااءي م يم اياا اتني عباا  اياارحكن عباا  اياااام جءواا  _10

 .م2001ي (ي عكءن:  ار اليءهج ي ه ر تاي از  2)ا

ي و  بااا طاارام س ايمر اان:  ار ايل اار ي مياارتملينع اام اياايلس ايمرمااا  ي كم كاا يعباا  اياارحكن صااءل  اسزرق_11

 .م2000ي ايم كيا ايمءلياي يي يء

_ عبيااار را ااا  ع يكاااءملي  رجاااا اوااا ا  وم اااان اي غاااا ايمرملياااا ي كرح اااا استءتااايا ايم ياااء فاااي قلااابا اياااا ح  12

 (.2012: 2ي )ايم   اسر مان الج    وج ا  راتءمليي لءيءمل ت ياياجيء اي م يم ون تجتا ةعرلم ي 

   راتاا  قيء  اي لءيءمل المرفيا لم ان ايريء يءمل مءلرح ا ايفءةايا م تياا اياايا _ غء ة خءي  عي ي  13

ي ي جءوماا اياايا ي الج ا  ال اءوسوج ا ايم اام ايمرماياا تاييلاايا يت  يليا مءت خ ام اخ بءر ت اس 

 .(م2004: 3)ايم   

اي  ر ااايا ياا ى وم كااءمل الرح ااا اي لءيااءمل   _ قءتاام وحكاا  خزع اايي عباا  اي بيااف عباا  اي ااريم واااونني 14

 ي ك يااا ارملااا   استءتاايا فااي الاا ار  ال ءصااا فاااي  ااا  و غياارامل الؤلاا  ايم ااان تتاااياامل ال  اارة تاي خلاا 

: 3ي الج اااااا  اياااااااء   تايم اااااارتني )ايمااااااا   وج ااااااا جءوماااااااا  و اااااافي جءومااااااا ايب قااااااء  اي ببيقياااااااي الدءوميااااااا

 (.م2010

عاءيم ي اي لءعا  ايلالني ولتاواه تح ي اه وتءراتاهك  عب  الح يم حااب ،ي حي وراليم_ وج   عزيز إم15

 .م2002ي اي  بي ايقءلرة

_ وحكاااا  حااااان ايبراتةاااااي   اي لءيااااءمل اي  ر ااااايا ايياااان يك   تااااء ايب بااااا الم كااااان ال اااا رملان فااااي الاااا ار  16

الج ااا   الدءوماااا اسر ةيااااي عكاااءني ي راتاااءمل ايم اااام ايمرمايااااي   ال مءتةاااا وااان تجتاااا ةعااار الم كاااين ال ماااءتةين

 .(م2015 :3 )ايم   يايفء ن تاسر مان 

ال بح ايماجيا ي حاين  _  ارى ولبلى اياي ي  تيكيا اي لءيءمل التييا ي كم كءمل في كيليا إع ا 17

 وركاز االة ااءب يجءوماا اإلواءرامل ايمرملياا ال حا ةك ياا ايمرمياا   يي حلي ي ي   كي امل اي اميلءملاالا اى 

 .م2004 أما ظبني الاجه

(ي و  بااااااا ال ااااااك فتااااا  اياطيياااااااي ايريااااااءني 3ي )ااي اااااا ر س تإعاااااا ا  الم ااااام_  اااااس عباااااا  اياااااارحكن قيااااا ي ي 18

 .م2000

19_H0u,K.2004.The in portaht techndogical competencies heed by sec_ 
ahdan / schools teachers and their applying their applyihg them/Dissep 
ta tian Abstract lhterhatiohal 62(1) :657.  
20_Garsky m,2003_ the im pact of qualiflcation  and xperiencesoh  
teacher competehce. Teacher Journal 2(7),16.  
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 بكرة ولىال  الدرجة لحكام النفسية املتغيرات وبعض البدنية الكفاءة

 همئداأ بمستوى  وعالقتها القدم
 د. ميلود عمار النفر                                                                                   

 عبداللطيف سعد حبلوصد. 

 د.  مصطفي محمد العويمري 

 -: البحث وأهمية املقدمة

 اغلر  انتبرب  جرل  فر  وكرلل  األوملبير  الرمورا  فر  األلعرب  تسلسر  فر  واحرم رقر  اللعبر  القرم  كرة       

 وجعلهب اللعب  تطوية لىإ بدائم املختصون  وسعى املتببع  ف  ومتع  األداء ف  متع  من فيهب ملب الةيبضي  الجمبهير

 الجمهرور   متعر لر   يالةئيسر األهرما  مرن كربن اللعبر  قربنون  وضر  عنم وحتى الةيبضي  األلعب  بين بجلب األكثر

 األخطربء تافر  يرت  بربن الكرة  حكرب  علرى التأكيرم تر  حير  الفرةيقين برين واملسربوا  الاعبرين سرام  عرن فضرا

 .(1(ودراي  بحكم  فيهب القبنون  تطبيق ت  جميل  مببرا  بمشبهم   واملتع الاعبين سام  على واملحبفظ 

 والبربحوون  املختصرون  هرت أ ولرلا القرم  لكرة  كثررأ بةيرق لصرن  أدا  هرو القربنون  نأ نرمر  تقرم  مرب بعرم      

 مرن ذلر  وغيرر والنفسري  البرمي  ترأهيله  حير  مرن الخضرةاء املاعر  فر  اللعبر  قربنون  تطبيرق علرى ببلقربئمين

 . ونجبح بمق  القم  كة  ف  املببريب  دار إ على قبدرين تجعله  الت  املؤها 

 والقرمرا  البمنير  الليبقر  همي أ على التعة  وعم  اللعب  تطوية ألج  ذل  ف  السع  يتخلف ل  ليبيب وف       

 نرلكة نأ لرىإ يرمفعنب املببريرب  لقيربد  الحكر  بمسرتو   املتغيررا  هرل  كر  وعاقر  للحكرب  والنفسري  الشخصري 

 وكلل  املعتممين نيليبيال القم  كة  حكب  لم  البمني  الكفبء  على التعة  ف  تكمن الحبل  بحونب همي أ نأب

 كفبءته  بين العاق  درج  على التعة  خة  أ جه  ومن جه  من هلا لميه  مهم  نفسي  متغيرا  على التعة 

 . املببريب  قيبد  ف  ألدائه  املستو   م  النفسي  واملتغيرا  البمني 

 -: البحث مشكلة

 لكرة ليبر  ال االتحربد فر  املعتمرمين مسرتويب  علرى وبمقر  التعرة  عرم  فر  وبوضروح البحر  مشركل  تكمرن      

 معةو  البمني  الليبق  متغير كبن نإو  الحبل  وقلق الشخصي  والخصبئص البمني  الكفبء  متغيرا  ف  القم 

 عاقر  علرى التعرة  عرم  هرو االخرة وجههرب يعرم ملشركل  بوجهر كربن ذلر  وك  معةوفين غير االخةين املتغيرين نإف

 . قيبدتهب ف  ه ئداأ ومستو   ملببريبته  الحكب  ادار  بمق  املتغيرا  هل 

 : البحث اهداف

 . القم  لكة  الليب  االتحبد ف  املعتممين ولىاأل  المرج  لحكب  البمني  الكفبء  على التعة  -1

 . القم  لكة  الليب  االتحبد ف  املعتممين ولىاأل  المرج  لحكب  الشخصي  الخصبئص على التعة  -2

 . القم  لكة  الليب  االتحبد ف  املعتممين ولىاأل  المرج  حكب  لم  الحبل  قلق على التعة  -3

 . القم  لكة  الليب  االتحبد ف  املعتممين ولىاأل  المرج  لحكب  األداء مستو   على التعة  -4

 األداء مسرتو   مر  الحبلر  وقلرق الشخصري  والخصربئص البمنير  الكفربء  برين االرتبرب  عاقر  علرى التعرة  -5

 . القم  لكة  الليب  االتحبد ف  املعتممين للحكب 

 فروض البحث :

 هنب  عاق  ارتبب  حقيقي  بين متغيرا  ) الكفبء  البمني  والخصبئص الشخصي  وقلق الحبل  ( م  -

 .لكة  القم  الليب مستو  أداء الحكب  املعتممين ف  االتحبد 
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 : البحث مجاالت

 القم  بكة الليب   االتحبد ف  املتعممين األولى المرج  حكب  على البح  عين  اشتملت -: البشري  املجال -١

 . حك  ( 50 ) وبواق 

 .24/6/2012 ولغبي  9/3/2012 من للفتر  ببلبح  الخبص  االختببرا  جةاءإ ت  -: الزماني املجال 2-

 .املببريب  عليهب تقب  الت  الةسمي  واملاع  القم  لكة  الليب  االتحبد مقة : املكاني املجال -3

 : املشابهة والدراسات النظرية الدراسات -

 - : النظرية الدراسات  

 - : القدم كرة في التحكيم

 الحكر  سرلط  لكرون  عرب  بشرك  اللعبر  مسرتو   رقر  فر  تسره  التر  األسبسري  األمرور  إحرم  التحكري          

 ومرن ( البحر  مقممر  فر  ذكةنرب كمرب ) للمبربرا  قيبدتر  أثنربء العمالر  ينشرم الرل  اللعبر  قربنون  مرن مسرتمم 

 الجهرم مرن املزيم بلل على ويشجعه  الاعبين حمبس من سيزيم قةارات  ف  والصبئ  الجيم الحك  نأ املعةو 

 العكر  وعلرى املتربب  الجمهرور  متعر  فر  فبعر  بشرك  يسره  ممرب فضر أ نتربئ  علرى والحصرول  مسرتواه  لتطروية

 . قةارات  ف  دقيق وغير للمببرا  دائ أ ف  جيم غير الحك  كبن اذا ذل  من

 - : القدم كرة كامح

 املقرةر  لاختبربرا  اجتيربه  واملتضرمن  بر  خبصر  شرةو  فير  ةتترواف الرل  الشرخص ذلر  هرو الحكر             "

 فئ  إلى يصنف ذل  وعنم املعن  االتحبد قب  من اعتمبد  يت  االختببرا  تل  نتبئ  ضوء وف  والفني  والبمني 

 مجموع  " نه أ على الحكب  تعةيف ويمكن.((1) " خبص  وتعليمب  أحكب  وفق على الحكب  درجب  من درج  وأ

 وبعرمهب وقبلهرب املبربرا  أثنربء القرم  كرة  لقربنون  تنفيلير  سرلط  اللعبر  قربنون  مرنحه  الةيبضريين األشرخب  مرن

 مسربعم وحكر  امللعر  وسر  فر  واجببتر  يرؤد  الرل  سربح  حكر  )نروعين علرى وهر  املبربرا  برإدار  تكلريفه  عنرم

 حكرب  لرىإ ويصرنفون  امللعر  خربر  مرن واجببتر  يرؤد  رابر  وحكر  الجربنب  الخر  علرى مرن واجببتر  يرؤد  الرل 

 أولرى درجر  وحكرب  وخبرجير  داخلير  دولير  مبربرا  ويقرودون   (الفيفرب)  الرمول  االتحربد قبر  مرن يعتمرمون  دوليرين

 .٢ )" فق  داخلي  مببرا  ويقودون  الوطن  االتحبد قب  من ويعتممون  ثبلو  ودرج  ثبني  ودرج 

ويوجرررم فررر  ملعررر  كرررة  القرررم  ثررراك حكرررب  سررربح  هررر  الحكررر  األول وهرررو مرررب يطلرررق عليررر  أحيبنرررب حكررر           

  حكمررب ا عررن واجبرربته  األخررة  وهنرربالررلين يةاقبررون خطررو  امللعرر  فضرر املسرربعمون وهرر  السرربح  والحكررب 

  مرررن حكرررب  نررر  احتيبطرررب أل أعرررن مسرررؤوال عرررن أعمررربل تتعلرررق بخررربر  امللعررر  فضرررا  ب خررربر  السررربح  يكرررون رابعررر

 للحك  ه  واملطلق  األسبسي  السلطب  نأ هنب ذكة  امله  ومن هلا .للين يتعلر استكمبله  للمببرا السبح  ا

  . املببرا  بعم امللع  من الع  آخة خةو  إلى املببرا  قب  مب السبح  إلى الاعبين دخول  من تمتم والت  األول 

 - : املشابهة الدراسات -2

 )2000 ( مهنا سمير دراسة  -1

 ). القدم كرة حكام أداء بمستوى  وعالقتها االنتباه مظاهر بعض)

 -: اآلتي إلى البحث هدف

 . الحكب  أداء بمستو   االنتبب  مظبهة بين العاق  على التعة  -1

 . واملسبعمين السبح  حكب  لم  االنتبب  مظبهة مستو   على التعة  -2
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 جهربه اسرتخما  وتر (  % 30.44 ) بنسرب  بحكمر ( 79 ) صر أ مرن بحكمر ) 35 ( البحر  عينر  فرةادأ عرمد بلر       

 مظربهة وتحميرم االسرتمبر  بتحلير  وقرب  الحكر  داءأ لتقروي  اسرتمبر  اسرتخم  كمرب االنتبرب  لتوبيرت مصرن 

 : ت آل أهمهب استنتبجب  بعم  ليخة  االنتبب 

 املسربعمين ولصربل  املسربعمين والحكرب  السربح  حكرب  برين االنتبرب  شرم  فر  معنوير  داللر  ذا  فةوق هنب  -1

 . املببرا  قب  بينهمب معنوي  فةوق ي أ تظهة ل  حين ف  املببرا  وبعم أثنبء

 . املببرا  وبعم ثنبءأو  قب  بتمريجي بتصبعمي بخط شكلت املسبعمين والحكب  السبح  لحكب  االنتبب  شم  نإ -2

 .املسبعمين والحكب  السبح  لحكب  داءاأل  ومستو   االنتبب  شم  بين ارتبب  عاق  هنبل  -3

 : امليدانية جراءاتهإو  البحث منهجية -

 - : البحث منهج

 . البح  مشكل  لطبيع  ملائمت  املس  بأسلو  الوصف  املنهج ون الببحو سل       

 - : البحث عينة

 2004  الكرةو  للموسر  االولرى للمرجر  حكًمرب (121) اص  من حك  (50) على البح  عين  اشتملت - وقم      

 ببلطةيقر  اختيربره  تر  وقرم صرل األ  املجتمر  مرن )32.41) بلغرت مئوير  يسرب  العينر  هرل  شركلتوقرم  (2005/ 

 . العشوائي 

 - : البحث دواتأ

 عرم  يسرتخم  نأ الببحر  علرى وجر  لهرلا الجيرم  ( البيبنرب  ) املعلومرب  بجمر  يتميرز الجيرم البحر  نإ      

 . ببلبح  القيب  ج أ من أدوا 

 -: ت آلكب ه  البح  وأجهز  أدوا  كبنت وقم

 . العاق  ذا  واملصبدر املةاج  من عمد ون الببحو استخم  حي  : العلمي  واملصبدر املةاج  -1

 : البدنية اللياقة اختبار -2

 العرةاق فر  ولرىاأل  المرجر  لحكرب  البمنير  الكفربء  لقيربس للحكرب  ( كروبة ) اختبربر ون البربحو اسرتخم  وقرم      

 مةتربن )  200( برةكض ) السرةع  وملطبولر  ( مةتربن) 50( بةكض ) للسةع  اختببرا  على االختببر هلا   ويحتو 

 ويعرم ( مترر 2500 األقر  علرى خالهرب يجتربه نأ يجر  دقيقر  ١٢ لرزمن مسرتمة برةكض  العبمر  وللمطبولر   بيضرأ

 وقم"  عممهب من املببريب  إلدار  البمني  الحك  كفبء  إلعان بودولي بمحلي املعتمم االختببر هو كوبة اختببر

 التركيز من اكثر  ولهلا واللهني  البمني  الطبقب  لىإ الحبج  تزايم  (القم  لكة  المول  االتحبد FIFA)الحظ 

 .(1" ) ()اختببر كوبة للحكب  الليبق  اختببرا  على

 : الشخصية الخصائص اختبار -3

 حير (. 2) 16.  ال املصرمري  الشخصري  للسرمب  كبتر  ريمونرم اختبربر اسرتمبر   ون البربحو اسرتخم  وقرم      

 فرةد لكر  الشخصري  الخصربئص تنربق  مصرمري  سرم  (16) علرى توهعرت فقرة  (187)علرى االختبربر احترو  

 درجر  ( 16) هنرب  لتكرون  حرم  علرى سرم  لكر  درجرب  جمر  ويرت  لإلجببر  برمائ ( 3 ) وفرق املفحرو  عنهرب يجير 

 . حك  لك 

 : الحالة قلق اختبار -4

  ييج فقة  ) 26 ( تضمن والل  )(3) منع  سعم ) ل الحبل  قلق قيبس استمبر  ون الببحو استخم  وقم      

 القلق مقيبس ) همب فةعيين مقيبسين وأ بعمين من املقيبس ويتألف  لإلجبب  بمائ  (5 ) وفق املفحو  عنهب

 . فقة  ( 13 )على منهمب ك  ويحتو   ( املعسة القلق مقيبس ) و ( امليسة
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 : الحكام أداء مستوى  تقويم استمارة -5

 لكرة  الرمول  االتحربد FIFA.) ال مرن املعتمرم القرم  كرة  حكرب  أداء مسرتو   تقروي  اسرتمبر  اعتمربد تر  وقرم      

  .(القم 

 الواجبرب  وتأدير  القربنون  تطبيرق علرى والقببليرب  العبمر  املواصرفب  بعرض تحميرم فير  يرت  والرل       

 . درجب  عشة  ص أ من التقوي  ىيعط بوعموم والنظب  والسيطة 

 . ب  املحي  واملضمبر قم  كة  ملع  -6

 . توقيت سبعب  -7

 . صبفة  -8

 . يموي  حبسب  -9

 .لإلشبر  حك  راي - 10

 -:  البحث إجراءات  - 3

 -: ه  خطوا  بعم  بحو  أهما  لتحقيق ون الببحو سبر قم      

 - : ثالبح ملتغيرات املالئمة االختبارات تحديد  3 – 3

 اختبربر ( اختيربر علرى بدولير العتمربد  وذلر  للحكرب  البمنير  الكفربء  لقيربس ) كروبة اختبربر ( اختيربر ت  وقم      

 الن جربء ) مرنع  لسرعم الحبلر  قلرق مقيربس ( واختيربر . للحكرب  الشخصري  سرمب  قيربس فر  االشرم  ن فل  (كبت 

 . ببلتحميم القم  كة  لحكب  صاأ مخصص املقيبس

 -:  الحكام على امليدانية االختبارات اجراء 3 - 4

 والقيبسررب  االختبرربرا  جميرر  جررةاءإ ترر  حيرر   24/6/2012ولغبيرر   9/3/2012 مررن للمررم  ذلرر  ترر  وقرم      

 وقري  رقرب أ شرك  علرى االختبربرا  هل  نتبئ  تفةي  ذل  بعم ليت  البح  عين  على والنفسي  والنظةي  العملي 

 . * البح  هلا من الةاب  البب  ف  مملوالتهب سنوض 

 3- : االحصائية الوسائل  5-

 .(1 ………………..…… (املئوي  النسب  -1

 .(2) .………….…… الحسبب  الوس  -2

 .(3 ..……..……… (املعيبر   االنحةا  -3

 .(4………… ) بيرسون  االرتبب  معبم  -4

 -:  النتائج ومناقشة عرض -4٤

 األولرى المرجر  حكرب  علرى املطبقر  االختبربرا  نتربئ  خرال مرن الخرب  المرجب  على ون الببحو حص  نأ بعم      

 -:  ت آلا اتض  القم  لكة  الليب  االتحبد لم  املعتممين
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 (1 ( جدول 

  البدنية الكفاءة ملتغيرات املعياري  واالنحراف الحسابي الوسط يوضح

 

 (2 ) جدول 

 القدم بكرة ولىال  الدرجة لحكام البدنية اللياقة الختبار املعيارية املستويات يوضح

 املستويات املعيارية مفردات االختبار ت

 
 
 ضعيف جدا ضعيف مقبول  متوسط جيد جيد جدا

   6.39 ( متر50ركض سةي  )  1

 فأق 

4،6 – 

6.62   

6.63-

6.83  

6.84-

7.05   

7.06– 

7.27  

 ك فأكثر7.28

   27.63 ( متر 200ركض سةي  )  2

 فأق 

27.64- 

28.47 

28.48 -

29،29   

29.30 -

30.12  

30.13-

 ك30.95

 فأكثر30.96

   ( 50ركض سةي  )  3

 للمم  الوبني 

 – 97،6 ثب فأق  69،6

 ك 7.07

7.08 – 

 ك 7.17

7.18 – 

7.28   

7.29 -

7.39  

   فأكثر 7.4

(    200ركض سةي  )  4

 للمم  الوبني 

29.67  

 فأق 

29.68 -

30.14  

30.15- 

 ك 30،6

30.61-

 ك31.06

31.07 -

 ك31.53

 فأكثر  31.54

(  12ركض مستمة )  5

 دقيق 

32.00   

 فأكثر

3100-

3199  

3015-

3099  

2920 -

3014  

2820-

2910 

 فأق  2810

 

 -الكفاءة البدنية للحكام :  -4

جررر  تحقيرررق الهرررم  األول للبحررر  وهرررو التعرررة  علرررى الكفررربء  البمنيررر  للحكرررب  قرررب  الببحررر  بوضررر  أمرررن        

  -( وكمب يأت  :1جمول )  المرجب  الخب  ف 

موررررر  للببحررررر  دررررري ء يرررررلكة دون ن الرررررمرجب  الخرررررب  الختبررررربر الليبقررررر  البمنيررررر  ال يأ( نجرررررم 1مرررررن الجرررررمول )       

لى استخما  املستو  املعيبر  املحمد للل  من خال دراس  إدرج  معيبري  للا عمم  وألى مستو  إتحويل  

 .(2جدول ) ف (. وكمب 1) عزيز كةي  () 

(  50)  ( الختبرربر ركررض سررةي 1ن الررمرجب  الخررب  املوضررح  فرر  جررمول )أ( يتضرر  2ومررن خررال الجررمول )      

( علررى الترروال  هرر  فرر  مسررتو  ) ضررعيف ( واالختبرربر  7.27( و )  7.079فرر  املحرربولتين األولررى والوبنيرر  وهرر  )  متررر

( على التوال  ه  ف  املستويين  30.70( و )  29.88( متر ف  املحبولتين األولى والوبني  وه  )  200سةي  )  ركض

 املعياري  االنحراف الحسابي الوسط القياس وحدة البدنية اللياقة متغيرات ت

 0.294 7,079 ثبني  ( متر 50ركض سةي  )  1

 1,222 887،29 ثبني  ( متر 200ركض سةي  )  2

 0.187 276،2 ثبني  (  للمم  الوبني  50ركض سةي  )  3

 0.853 30,70 ثبني  (   للمم  الوبني  200ركض سةي  )  4

 16.42 2874 متر ( دقيق  12ركض مستمة )  5
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 ب كبنررررررت فرررررر  مسررررررتو  يضررررررأ( 2874( دقيقرررررر  والررررررل  كبنررررررت )12و )ضررررررعيف( والختبرررررربر ركررررررض مسررررررتمة ) مقبررررررول()

البمنيررر   ( فررر  النبحيررر   معيبريررر  )ضرررعيف وتعرررم هرررل  األوسرررب  الحسرررببي  ومرررب اشرررةت  مرررن مسرررتويب .)ضرررعيف(

( على عرم  ن هلا يمل )دون ش جيم  للموضوع من قب  املسؤولين أل لى نظة  إاألولى تحتب   لحكب  المرج 

عرماد البرمي  الجيرم للحكرب  حير  " ال يمكرن إدار  مبربرا  كرة  بصيغ  علمي  يضرمن اإل  اعتمبد أسلو  مبرم 

املبرربرا   مية الليبقرر  البمنيرر  للحكرر  الررل  يرر ال اذا كبنررتإل  علررى الوجرر  األكمرر  قررم  حميورر  علررى املسررتو  الررمو 

نجبه لاختببرا  لى وجود الفةوقب  ف  اإل إ( فتشير قيمهب 1امب عن االنحةا  املعيبر  ف  جمول ) ( 2مةضي  ")

سبب  ببلشك  الكبيرر نهب ليست ببلفةوقب  الت  تشتت القي  عن وسطهب الحأال إبين الحكب  أنفسه   البمني 

لى حم بعيم وهرلا األمرة طبيعر  إمستويبتهب ضمن النبحي  البمني   ف   البح  متجبيس عين ن أممب يمل على 

 .ول للبح يتحقق الهم  األ  . وبلل ولىألحكب  جميعه  درج  

  -الخصائص الشخصية للحكام : -5

كبترررر  ( لتحقيررررق هررررم  البحرررر  الورررربي  قررررب  الببحرررر  بتفةيرررر  الررررمرجب  الخررررب  السررررتمبر  اختبرررربر ) ريمونررررم       

لررررى درجررررب  نهبئيرررر  حسرررر  جررررماول خبصرررر  معةوفرررر  لررررلل  ) (. إوتحويرررر  هررررل  الررررمرجب   للسررررمب  الشخصرررري 

 األوسب  الحسببي  واالنحةافب  املعيبري  للمرجب . يجبدإ( ث  3ليظهة لمينب جمول )

 (3جدول )

 61ية ال يوضح الوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية للدرجات النهائية الخاصة بسمات الشخص

 التي يقيسها

 االنحراف املعياري  الوسط الحسابي السمات الشخصية ت

 1.25 6.25 االجتمبعي النواح   1

 1.78 7.12 العضلي  القمرا  2

 1.97 4.36 االتزان االنفعبل  3

 0.84 7.03 السيبد  والسيطة  4

 1.14 5.99 عم  املببال  5

 0.92 6.14 التنظي  6

 0.83 6.50 الجةأ  7

 1.18 4.62 الحسبسي  االنفعبلي  8

 0.95 3.87 الطموح وح  الةفع  9

 1.06 4.00 اللاتي  10

 1.26 6.27 المهبء 11

 1.28 6.75 القلق واالضطةا  12

 1.34 6.87 االبماع 13

 1.41 3.88 االستقال 14

 1.36 4.22 مةاقب  اللا  15

 1.03 6.24 الطبق  الحيوي  16

 



 
 

 260 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

 

 2016العدد االول  اداءهم بمستوى  وعالقتها القدم بكرة االولى الدرجة لحكام النفسية املتغيرات وبعض البدنية الكفاءة

-بوفيل لشخصية حكام الدرجة الولى لكرة القدم لكان كما في الشكل :ولو عملنا 

 

 (1شكل )

 يوضح الرسم البياني لشخصية الحكام

لرى ثاثر  منربطق ) تقروي  الجهر  اليمنرى ( و ) تقروي  إتقسري  املخطر  ل  يت  ن  أت  آلاومن الشك  يتبين       

ن أكررة  القررم  ) عينرر  البحرر  ( يمكررن  ( لةأينررب بررأن حكررب  اليسررة  ( ويفصرر  بينهمررب ) املنطقرر  الوسررطى الجهرر 

( وسرم   7.12نه  حصرلوا علرى وسر  حسربب  يعبرر املنطقر  الوسرطى وهرو ) كثر ذكبء ( ألأ) يتميزوا بسمب  ه 

ن وسرررطه  الحسررربب  فيهرررب لررر  خةين ( أل ( وسرررم  ) واثرررق بررربآل  7.03الحسررربب  فيهرررب هرررو )  ن وسرررطه ) مسررريطة ( أل 

( وسرررم  ) معتمرررم علرررى الجمبعررر  ( حيررر  حصرررلوا علرررى وسررر  حسررربب   3.87سرررطى فكررربن ) يرررمخ  املنطقررر  الو 

 -ت  :آلب( ويمكن تفسير ذل  ك 3.88قمر  ) 

ن الحكر  وفر  كرة  القرم  ببلتحميرم يحترب  إلرى النرواح  مرة وارد جرما أل أبلنسب  لسم  ) أكثر ذكبء ( فهرلا ب      

مررن املواصررفب  املطلوبرر  فرر  حكرر  كررة  القررم  هرر  سررةع   نأكبيررر وقررم ذكررة ) عيررب  واالحمررم (  بشررك  العقليرر 

مررب ألررى ذكرربء عرربل  إار القررةار الصرربئ  والسررةي  يحترب  . وإصررم(1الررلهن إلصررمار قررةار سرةي )  اإلدرا  وفيهرب تهيئرر 

وهر  عكر  نر  بقيبدتر  للمببريرب  يحترب  هرل  السرم  أ الإمرة طبيعر  أالحك  فيهرب  عن سم  ) مسيطة ( فتميز

املبرررربرا   بعاوضررر ا بسررريطةت  علررررىن يكررررون متميرررز أكرررة  القررررم  ال برررم  ن الحكرررر  فررر أسرررم  ) خبضررر  ( وهررررلا يعنررر  

 .وظةوفهب وأشخبصهب

ب يتضر  مرن خالهر  نهرب سرمأبد علرى الجمبعر  ( فأعتقرم ( و ) االعتمر بربألخةينلى سمت  ) الوق  إوببلنسب        

ن نفسرة أننرب يمكرن أالوقر  بقرةاراته  واالعتمربد عليهرب، وكمرب و  مسربعمي عم  الحك  ف  السبح  تعبوي  م   نأ

ن يكرررون ذا أواصرررفب  املطلوبررر  لحكررر  كرررة  القرررم  ن مرررن املأعنرررممب يرررلكة ) سرررعم مرررنع  ( فررر   هررربتين الصرررفتين

وقتر  فر  ن يتميرز هرلا الحكر  بأ ) ودون شر  ( لرن يحرمك ذلر  دون  .(1اآلخرةين)  عاقب  واتصبال  جيرم  مر 

 .ن واالعتمبد عليه اآلخةي

( السررمب  الشخصرري  املررلكور  إلررى الحكررب  لرر  يتشررتتوا 3وتشررير االنحةافررب  املعيبريرر  املوبترر  فرر  جررمول )       

الحسبب  ببلشك  الل  يمعو إلى القول بعم  تجبيسه  ف  الصفب  امللكور  له  حي  تةاوحت  عن وسطه 

مرب عرن اخرتا  االنحةافرب  املعيبرير  أ( لسرم  ) الرلكبء (.  1.78)السريبد  والسريطة  ( و )  ( لسم  0.84بين ) 

مررة أ  بسررم  الررلكبء والقررمرا  العقليرر  نرر  يةجرر  إلررى أن اخررتا  الحكرربإالسررمب  ف وتببينهررب ذهررلا الشررك  حسرر 

ب بمستو  القمرا  العقلي  ا كبن أعلى انحةا  أمبمهب. حي  "ممب ال ش  في  بأن هنب  فةوقا ولهلوارد جم
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تترروافة عنررم جميرر  الحكررب  وبررمرجب  متقبربرر   فإنهرربوببلنسررب  لسررم  ) السرريطة  ( . (2ة  القررم ") بررين حكررب  كرر

 بشك  كبير .

م تمةكررررز  فرررر  املنطقرررر  الوسررررطى خصوصررررب ببلنسررررب  مررررب عررررن بقيرررر  السررررمب  الشخصرررري  االثنرررر  عشررررة فقررررأ      

( علررررى  5.75( و )  5.99) القلررررق واالضررررطةا  ( حيرررر  حصررررلتب علررررى أوسررررب  حسررررببي  ) ( و لسررررمت )عم  املبرررربال 

وتررروفير الرررمع  املببريرررب  بجميررر   إلدار توقيرررف الحكرررب  الوقبفررر  الكبفيررر   نررر  البرررم مرررنأتررروال  ويعتقرررم الببحررر  ال

عررن الظهررور كشررعور لررميه  والتوصرري  القلررق  إلبعرربد عررن ترروفير التررمريبب  املائمرر  لهرر ا والتشررجي  لررلل  فضرر

علررى عررم  تبرربين الحكررب  (  1.28) و(  1.14) يبريرر  لهرربتين السررمتينعنررم قيرربد  املببريررب  وتشررير االنحةافررب  املع

  كررة  القررم  برر  فرر  . وفرر  السررمب  األخررة  نجررم منهررب مررب يقتررر  التسررب  حكرربالصررفتين ببلشررك  الواضرر ذهرربتين 

وهرلا دري ء منطقر   و اليسة  مو  ف  ) النواح  االجتمبعي  ( فه  قةيبون من سم  ) منطلرق (أالجه  اليمنى 

ضعف ليؤشة  ن من سم  ) ينقبد للمشبعة ( وهلا. وف  سم  ) االتزان االنفعبل  ( فقم كبنوا قةيبيبضي لك  ري

 ن االنحرررةا  املعيررربر  أن القرررةارا  الصررربئب  والعبدلررر  طبقرررب ملجةيرررب  اللعررر  اال يبعرررمه  عررر ألنررر كبيرررر لحكبمنرررب 

لهررررلا ال يسررررتطي   ( لهررر  فرررر  هرررل  السررررم  يؤشرررة بعررررض التببينررررب  املنطقيررر  لبعضرررره  عرررن الرررربعض اآلخرررة  1.97)

ب كرربن . بينمرر  مررن قبرر  مسررؤول  اللعبرر  فرر  القطررةلررى وقفررإتررب  الحكررب  ذهررل  السررم  الترر  تحالحكرر  علررى جميرر  

ن أبج  البرررم " ن يتصرررف بررر  الحكررر  والنرررأالضرررمير ( وهرررو مؤشرررة إيجررربب  البرررم  الحكرررب  قةيبرررون مرررن سرررم  ) حررر 

مرررة أ( وهرررو  ء(. كمرررب اقترررر  الحكرررب  مرررن سرررم  )جرررة 3الضرررمير " )  ب ال يخرررب  سرررو  ) أ ( وتأنيررر عيكرررون شرررجب

( . كمب اقتربوا من سم  )واقعر م  النقط  السببق   ءان  يتأةار الشجبع ويعتقم الببح  طبيع  ألعضبء الق

قرررم  الببلواقعيررر  عنرررم قيبدتررر  ملبررربرا  كرررة   ن يتسررر أملسرررل  ذهرررب لحكررر  املبررربرا  ويعتقرررم الببحررر  أن مرررن األمرررور ا

 .ؤثة ف  صوا  قةارات  ف  املببرا واالبتعبد عن الحسبسي  الت  قم ت

ن ا مرنهر  قرةيبين جرمأ( وهرلا يعنر  4مب عن سم  ) عمل  ( فقم كبن الوس  الحسبب  للحكب  فيهب هرو ) أ      

ترراذه  ال أن اقإى حرم كبيرر . مرة منطقر  ومرتائ  مر  السرم  السرببق  وهر  ) واقعر  ( إلرنر  أأ االتسب  ذهب واعتقرم

مكرة مرن الاعبرين أيحترب  حكر  املبربرا  إلرى أن يكرون هر   ،الرتمعن فر  هرل  السرم  من سم  ) مبكة ( يمعو إلرى

عرن تطبيرق قربنون  تعرمب  يحتب  ذلر  ليأمن قب  الاعبين وغير ذل   ا بين حبال  الخماع والتموي ليميز مو

 . من اجتهبد للل  نمب حس  مجةيب  اللع  ومب يحتبج إاللعب  حةفيب و 

 كمرررررب كبنرررررت سرررررمب  ) تجةيبررررر  ( و ) غيرررررر منضرررررب  ( و) متررررروتة ( هررررر  السرررررمب  األقرررررة  للحكرررررب  مرررررن خرررررال      

املبرربرا  ) حررة كررون حكرر  ن يأنرر  مررن الطبيعرر  أالحسررببي  الترر  حصررلوا عليهررب ويمكررن تفسررير ذلرر  علررى  األوسرب 

(. وك  هل  الصفب  1لى التجميم ") إل ، متحةر، ذو تفكير مةن، يمي  ، محن  " تجةيب أوهلا يعن   التفكير (

، وعررن سررم  ) غيررر منضررب  ( فةبمررب يررمل ذلرر  علررى م  لتسرريير املبرربرا  ببلشررك  الجيررمكررة  القرر يحتبجهررب حكرر 

ن يمرة كسرم  علرى أعرن سرم  ) متروتة ( فربلتوتة البرم و و  ) تجةيب  ( ألن وذل   ام  اتببع  اسلوبب معينب واحمع

ببلتررررمري  واملمبرسرررر  مررررة طبيعرررر  نحرررربول أجمهررررور كررررة  القررررم  وهررررو  يقررررود مبرررربرا  بررررين حشررررود كبيررررر  مورررر  حكرررر 

 .االبتعبد عن 

لل  ممررب يررمل ا لمرجرر  إعرران الفررةوق الحقيقيرر  لررحكررب  فرر  هررل  السررمب  فلرر  يكررن كبيررر مررب عررن تبرربين الأ      

 .ب هم  البح  الوبي . وبلل  يتحقق لنالسمب  الشخصي  غل أسه  ف  على تجبي

 قلق الحالة للحكام :  – 4

لتحقيرررررق هرررررم  البحررررر  الوبلررررر  وهرررررو التعرررررة  علرررررى قلرررررق الحبلررررر  لرررررم  حكرررررب  كرررررة  القرررررم  قرررررب  الببحررررر        

عليهرب ف  البب  الوبلر  ( وبعرمهب وضر  النتربئ  التر  حصر    لقيبس الحبل  ) كمب ت  شةح استمبر ببستخما  
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( وكمررب 4نحررةا  املعيرربر  املوبررت فرر  جررمول )الررمرجب  الوسرر  الحسرربب  واال  فرر  جررمول ترر  اسررتخةا  مررن هررل 

 -يأت  :

 (4جدول)

 همئداأدرجات قلق الحالة للحكام ومستوى يوضح الوسط الحسابي واالنحراف املعياري ل

 االنحراف املعياري  الوسط الحسابي القياسوحدة  املتغيرات ت

 6.312 62.86 درج  اختببر ك  حبل  1

 1.026 7.864 درج  مستو  االداء 2

ن يأخلهب املفحو  علي  أعلى درج  ممكن أ( فقة  و  26ن مقيبس قلق الحبل  يتألف من ) أذا علمنب إ      

جببر  خمب ري  إ( لكرون املقيربس لر  تقرمية  26أديى درج  يحص  عليهب املفحو  علي  ه  )  ( بينمب 130ه  ) 

. لررررررلا يسررررررتطي  اسررررررتخةا  الوسرررررر  الحسرررررربب  (5 -1) بررررررين تتررررررراوح بقيمرررررر  منرررررر  - الررررررمرجب  لكرررررر  فقررررررة  ىوتعطرررررر

، وإذا تمتعنررررب فرررر  الوسرررر  (27( وهرررر  )26( إلرررر  القيمرررر  )130مررررن ) ( 26للمقيرررربس بإضرررربف  نصررررف نرررربت  طررررةح ) 

قررر  مرررن الوسررر  الحسررربب  وهرررلا دررري ء أنررر  أ( وهرررلا يعنررر  62.68الحسررربب  لقلرررق حبلررر  الحكرررب  نجرررم  بقيمررر  ) 

لررى درجبتهررب العليررب إتصرر   ن الأن املهرر  أال إلحبلرر  القلررق  ن الحكررب  جمرريعه  معةضررون أيجرربب  للحكررب  حيرر  إ

ن هيبد  أال إواطئ   اعتيبد  بمرجب مة أش  على استعماد  لقيبد  املببرا . والقلق كحبل  ستؤثة دونمب  ألنهب

 مرربأ. فقررمان الوقرر  برربلنف  وغيرهرربالمرجرر  فيهررب تعنرر  السررلبي  الترر  قررم تررنعك  علررى الحكرر  بصررفب  سررلبي  ك

عررررض ال رررري ء ممررررب يمكررررن ( فنجررررم  قيمرررر  عبليرررر  ب 6.312إذا أمعنررررب النظررررة فرررر  االنحررررةا  املعيرررربر  الررررل  يبلرررر  ) 

ة قرررم ا وبعضررره  اآلخررجررم واطئررر فبعضرره  مررن يتميرررز بررمرجب   ،حبلررر الحكرررب  فرر  درجررر  القلررق ك تفسررير  بتبرربين

ن الحصريل  اإلجمبلير  كوسر  حسربب  أشرة  الرمرجب  األقرر  أال إقلرق الحبلرر   يكرون تميرز  برمرجب  عبلير  فر 

ق لتسررريير املبرررربرا  ذ يحترررب  الحكرررر  لحبلررر  عرررم  القلررررإإيجررربب   مل الوسرررر  فررر  قلرررق الحبلرررر  وهرررو مؤشررررةمرررن معررر

 .ببلشك  األمو 

 -مستوى أداء الحكام :  -

                   ألولى بكرة  القرم  فر  السربح  لتحقيق هم  البح  الةاب  وهو التعة  على مستو  أداء حكب  المرج  ا      

حكرررب  اسرررتمبر  التقررروي  املعتمرررم  مرررن قبررر  االتحررربد الرررمول  للعبررر  تررر  جمررر  درجرررب  التقررروي  لجميررر  ال وحسرر 

( 5عيبر  لهب وتبين من خرال جرمول )بستخةا  الوس  الحسبب  واالنحةا  املب ( وقب  الببح )عين  البح 

صر  عشرة  لرلا يسرتطي  الحكر  مبرمئيب أمرن  نهربأوكمرب معلرو  ( 7.864) ن الوس  الحسبب  قم بلغت قيمتر أ

ولررررى وقرررم يعررررود ذلررر  بتقررررمية حكبمنررررب املعتمرررمين فرررر  المرجررر  األ وال برررأس برررر  مرررن  مسرررتو  أداء جيررررمنهرررب تمورررر  أب

مبرربرا  ممررب يررمف  األخيررر إلررى االهتمررب  بأدائرر  وإذا  د  املسررؤولين بتقرروي  الحكرر  فرر  كر لررى اهتمررب  السرربإالببحر  

  برين الحكرب  تكربد تكرون قليلر  والتببينرب ن الفرةوقأ( وهرو يعنر   1.021الحظنب االنحرةا  املعيربر  لوجرمنب  ) 

 الوس  لحكب  المرج  األولى ف  القطة . ا ممب يؤكم ظبهة  املستو  فوق جم

  -اء للحكام :دالبحث بمستوى ال عالقة متغيرات 

  الترر  قرم تررةب  للعمر  علرى تحقيررق الهرم  الخرربم  للبحر  قررب  الببحر  ببلبحرر  عرن العاقرر  الحقيقير      

األداء لحكب  و الخصبئص الشخصي  وقلق الحبل  ( بمستو  أ)الكفبء  البمني  والسمب  متغيرا  بحو  وه 

إلى النتربئ  املوضرح  فر   المرج  األولى ف  كة  القم  من: ) خال استخما  معبم  االرتبب  )بيرسون ( ليص 

 -( :6)( و5جمول  )
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 (5) ل جدو 

 دائهمأ) البدنية وقلق الحالة ( ومستوى يوضح معامالت االرتباط بين متغيرات البحث للحكام 

معامل االرتباط  متغيرات البحث ت

 داءال  ى مستو 

قيمة )ت( املحسوبة 

 ملعنوية االرتباط

ة )ت( ميق

 ليةالجدو 

 املعنوية

 متغيرا  الكفبء  البمني  1

 (   ركض سةي  ٥٠اختببر )  -أ

  2.899 0.38ــ

 

 

 

 

1.684 

 معنو  

 معنو   3.11 0.41ــ  (  ركض سةي  ٢٠٠اختببر )  - 

 معنو   2.67 0.36ــ  خة  (أ  (   )مة  ٥٠اختببر )  - 

 معنو   3.02 0.40ــ  خة  (أ  (  )مة  ٢٠٠اختببر )  -د

 معنو   3.394 0.44ــ  مستمة ( دقيق  ركض ١٢اختببر )  -ه 

 معنو    3.69 0.47ــ  قلق الحبل  2

 (6جدول )

 داء الحكامأ ى ومستو  16ن السمات الشخصية ال . يوضح عالقة االرتباط بي

االرتباط معامل  السمات الشخصية ت

 داءال  ى مستو 

قيمة )ت( املحسوبة 

 ملعنوية االرتباط

ة )ت( ميق

 ليةالجدو 

 املعنوية

 عشوائ  1.684 1.637 0.23 النواح  االجتمبعي  1

 معنو   1.684 1.255 0.67 القمرا  العضلي  2

 عشوائ  1.684 1.637 0.23ــ  االتزان االنفعبل  3

 معنو   1.684 5.060 59 السيبد  والسيطة  4

 عشوائ  1.684 1.489 0.21 عم  املببال  5

 عشوائ  1.684 1.563 0.22 التنظي  6

 معنو   1.684 4.685 0.56 الجةأ  7

 عشوائ  1.684 1.195 0.17ـــ  الحسبسي  االنفعبلي  8

 معنو   1.684 1.714 0.24ــ  الطموح وح  الةفع  9

 معنو   1.684 1.944 0.27ــ  اللاتي  10

 عشوائ  1.684 1.637 0.23 المهبء 11

 عشوائ  1.684 1.637 0.23 القلق واالضطةا  12

 عشوائ  1.684 1.637 0.23 االبماع 13

 معنو   1.684 1.714 0.24ـــ االستقال 14

 معنو   1.684 1.865 0.26ــ  مةاقب  اللا  14

 عشوائ  1.684 1.563 0.22 الطبق  الحيوي  16

اختببراتهرررب مررن الجررمولين السررببقين نررمر  وجررود عاقرر  معنويرر  ) حقيقيرر  ( بررين الليبقرر  البمنيرر  لجميرر        

ن " كررررة  القررررم  الحميورررر  تتطلرررر  مررررن الحكرررر  أن يكررررون ذا ليبقرررر  أاألداء للحكررررب  حيرررر   ( ومسررررتو  )متغيراتهررررب

ال أن إورغ  وجود العاق  املعنوي  هل   (.1وسةع  الاعبين " )  ي  حتى يتمكن من مجبرا  املببرا بمني  عبل

ويعرود ذلر  حسر  تقرمية الببحر  إلرى أن متغيررا   ن العاقر  ليسرت بربلقو  الاهمر أقيم  االرتبرب  ترمل علرى 

 .ضعيف  بعض ال ي ءالليبق  البمني  للحكب  كبنت 
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ن أمرررب يرررمل علرررى بمرجررر  واضرررح  مب معنويررر  و يضرررأداء فكبنرررت عرررن عاقررر  قلرررق الحبلررر  مررر  مسرررتو  األ مرررب أ      

برررب  العكسررري  داء الحكرررب  واإلشررربر  السررربلب  لقيمررر  العاقررر  تؤشرررة االرتأرابطررر  قويررر  برررين قلرررق الحبلررر  و  هنرررب 

 .اءفض  ف  األدأشة مستو  أضعيفب كلمب  فكلمب كبن قلق الحبل 

 داء وهرر معنويرر  مرر  مسررتو  األ  ( سررمب  عاقرر  ارتبررب 7لسررمب  الشخصرري  للحكررب  فقررم حققررت )وعررن ا     

بريررررب . وسررررم  فضرررر  فرررر  قيرررربد  املبألررررى مسررررتو  إن ذكرررربء الحكرررر  يررررؤد  أ)القررررمرا  العقليرررر ( وال شرررر  فرررر   سررررم 

ن ا علرررى نفسررر  ويشرررعة بأنررر  رجررر  املبررربرا  األول كلمرررب كرررب( حيررر  كلمرررب كررربن الحكررر  مسررريطة السررريبد  والسررريطة )

برا  جةيئررب وحبهمرب فرر  قةاراترر  نرر  كلمررب كربن حكرر  املبرأ)الجرةأ ( ويعتقررم الببحر   . وسررم   مةضريب برر  وجيرماؤ أدا

 .دائ شة نقبطب إيجببي  أل أكلمب 

  عاقرررررر  ارتبررررررب  معنويرررررر ) معتمررررررم علررررررى الجمبعرررررر  () الوقرررررر  برررررربآلخةين ( و ) عملرررررر  ( وكمررررررب أشررررررة  سررررررمب       

ب بتعبملر  ثق  الحكر  بربآلخةين عبلير  وكربن عملير تم  مستو  أداء الحكب  ممب يفسة بأن  كلمب كبن ()حقيقي 

نررر  كلمررررب اعتمرررم علررررى همائررر  الحكررررب  فررر  إدار  املبرررربرا  أشررررة تفوقرررب لرررر  فررر  األداء كمررررب أ مجةيرررب  اللعرررر  كلمررربمررر  

و مةاقبررر  الرررلا  فقرررم أشرررة  أ) االنضررربب  ( . وعرررن سرررم  أداء  أفضررر  لهررر  أدوارهررر  كبملررر  كلمرررب كررربن ىعطرررأو 

 لرررى حةيررر  التفكيرررر إود ذلررر  لرررى ) غيرررر منضرررب  ( وقررم يعرررإ قرررة أمررر  مسرررتو  كرررون الحكررب  كررربنوا  بارتببطررب عكسررري

 .السبح  ه  ف ئخة بجود  أداآو بأومحبول  التجميم ممب يسه  بشك  

 أهما  بحو . حقق الببح  يمكن لنب القول بأنوممب سبق       

 -االستنتاجات والتوصيات :

  -االستنتاجات :

 -تي :ليها اآلإجراءات بحثه والنتائج التي وصل إاستنتج الباحث من خالل 

 .ستويب  ضعيف  ف  الكفبء  البمني تميز حكب  المرج  األولى بكة  القم  بم -1

    كثرررررررر ذكررررررربء( و)مسررررررريطة( أم  بررررررربعض السرررررررمب  الشخصررررررري  وهررررررر  : )اتسررررررر  حكرررررررب  المرجررررررر  األولرررررررى بكرررررررة  القررررررر -2

 .ف  السمب  األخة    ببآلخةين( و) معتمم على الجمبع (. بينمب كبنوا ف  حمود وسط واثقو)

 .لقم  بمستو  منخفض ف  قلق الحبل المرج  األولى بكة  اتميز حكب   -3

 .ه ئء  البمني  للحكب  ومستو  أدا( بين الكفبهنب  عاق  حقيقي  )إيجببي  -4

 .ه ئقلق الحبل  للحكب  ومستو  أدا( بين هنب  عاق  حقيقي  )عكسي  -5

       لجررررررةأ ( و)الوقرررررر  برررررربآلخةين( كثررررررر ذكرررررربء( و)مسرررررريطة( و)اأبررررررين سررررررمب  الشخصرررررري  : ) هنررررررب  عاقرررررر  حقيقيرررررر  -6

 .ين مستو  أداء الحكب  بكة  القم ( وب)عمل ( و)معتمم على الجمبع ( و)غير منضب و

  -توصيات :ال

ا للحبجرررر  القرررم  نظرررة  العمررر  علرررى وضررر  منررربمج وبرررةام  علميررر  جيرررم  لتطرررروية الليبقررر  البمنيررر  لحكرررب  كرررة  -1

 .والرتببطهب بمستو  أداء الحكب  الكبير  لهب

ولخفررض حبلرر  القلررق إلررى درجرر   العمرر  علررى تررمري  الحكررب  مررن خررال املمبرسرر  الكويررر  للتحكرري  واإلرشرربد -2

 .ستو  األداءوذل  لارتبب  العكسي  بين قلق الحبل  وم أديى

هيئررر  استشررربري  لعلررر  شررركي  )فضرر  مرررن خرررال تألي  السرررمب  الشخصررري  للحكرررب  بشرررك  العمرر  علرررى تهررر -3

الته  النفسرري  ملررب لررلل  تحرربد العةاارر  املةكررز  لكررة  القررم  تعنرر  بمشرربك  الحكررب  وحررب( فرر  االالةيبضرري  الررنف 

 .ه  ف  املببريب ئواض  على رف  مستو  أدا من تأثير



 
 

 265 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

 

 2016العدد االول  اداءهم بمستوى  وعالقتها القدم بكرة االولى الدرجة لحكام النفسية املتغيرات وبعض البدنية الكفاءة

كة  القم  جةاء دراس  مقبرن  ف  متغيرا  البح  بين حكب  المرج  األولى والوبني  لإون كمب يقترح الببحو -4

 .ألداءا عن تأثيرهب بمستو  ااملتغيرا  فض ف  هل  ملاحظ  التطور الحبص 

 املصادر

بجسرررررتير، التربيررررر . ، رسررررربل  مالترررررن  وعاقتهرررررب ببإلنجررررربه الةيبضررررري السرررررمب  الشخصررررري  لاعبررررر   :ثررررربئة عبررررربس -1

 .1992، الةيبضي ، جبمع  بغماد

كليررررر  ، ، رسررررربل  مبجسررررتيرالسررررمب  الشخصررررري  وعاقتهررررب بمسرررررتو  أداء حكررررب  كرررررة  القررررم  :جبسرررر  عبررررربس -2

 .2002، الةيبضي ، جبمع  بغماد التربي 

 .2003، ار للطببع ، مكت  الكة   بين تطبيق القبنون وحةك  الحك ، بغمادتحكي  كة  القم :سعم منع  -3

 .2004، مجموع  بحوك منشور ، بغماد، مكت  الكةار للطببع  :سعم منع  -4

 ، كلير  التربير ، رسربل  مبجسرتيربعض مظبهة االنتبب  وعاقتهرب بمسرتو  أداء حكرب  كرة  القرم  :سمير مهنب -5

 .2000، الةيبضي ، جبمع  ببب 

 ، كلير  التربير ، رسربل  مبجسرتيرالسمب  الشخصي  وعاقتهب بمستو  اإلنجبه لاعبر  املبربره  :عبمة سعيم -6

 .1997، الةيبضي ، جبمع  بغماد

 يجبد درجب  ومستويب  معيبري  ملؤشةا  تةشيح حكب  المرج  األولى بكة  القم  إلى الشبر إعزيز كةي  .  -7

 .2004، المولي ، رسبل  مبجستير، كلي  التربي  الةيبضي ، جبمع  ببب 

 فيصررر  عيررررب  واالحمرررم عبررررم الحررررق: كرررة  القررررم  )تعلررر ، تكنيرررر ، تكتيرررر ، تحكررري ، اختبرررربرا  وقيبسررررب (، -8

 .1997، العلو  واملعبر الجزائة، مكتب  

، ة  القرررم  واملةشررم العرربلا  للحكررب ، بغررماد، مطبعرر  التعلرري  العررربل : قرربنون كررمؤيررم البررمر  وثرربمة محسررن -9

1987. 

 .1979، خةون(: الشخصي  وقيبسهب، القبهة ، مكتب  النهض  املصةي آكبم  )و  لوي  - 10

 .1988، طةائق البح  العلا  ومنبمج ، املوص ، دار الكت  للطببع  والنشة :وجي  محجو  -11

، بحرروك التربيرر  الةيبضرري  : التطبيقررب  اإلحصرربئي  واسررتخما  الحبسررو  فرر وديرر  يبسررين ومحمررم حسررن - 12

 .1999، ، دار الكت  للطببع  والنشةاملوص 
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 مي تأثير استخدام تدريبات التحكم في التنفس على نسبة تركيز حامض الالكتيك في الدم وبعض املتغيرات الفسيولوجية والبدنية واملستوى الرق

 متر جرى  800ملتسابقى 

 

 2016 للعدد االوا

تأثير استخدام تدريبات التحكم في التنفس على نسبة تركيز حامض 

الالكتيك في الدم وبعض املتغيرات الفسيولوجية والبدنية واملستوى 

 متر جرى  800 ملتسابقيالرقمي 
 د. فؤاد أحمد برغش

 د/ العجيلي علي الشاوش

 غريبيعبدالحكيم ضو د. 

 :مقدمة ومشكلة البحث 1/0

امة واألساسية املرتبطة باملجال الرياض ي حيث  هتث م همن العلوم الوظائف األعضاء  اولوجيعلم فسي ُيعد     

يجابيثثة والسثثلبية الحثثي تيثثدا تديجثثة ال ثثدريا الرياضثث ي والحثثي  م ثثن مثثن   لهثثا ال غيثثتاا الوظي ثثة ا إبدراسثثة 

يجابيثثثثة ا إل ثثثرايتاا سثثث  امف مثثثن اوالقثثثثدرف ال سثثثيولوجية للرياضثثث ي وا إب ثثثا يدناسثثثا  تقنثثثيأل األح ثثثال ال دري يثثثة

إ(11:12)    .تجاز الرياض يب س وى ا إ واالرتقاءن ام تيسيأل املس وى ال دريبي وتجنا ال رايتاا السلبية وم

والحثثي تيثثدا تديجثثة لل جهثثوم  ،السثثلبيةذاا ال ثثرايتاا ويع بثت ال عثثا العضثث ا مثثن اللثثوالر ال سثثيولوجية      

  إ حي  يخ لفاملبذول  البدني
ً
ف مرجثة شثدف الع ثل العضث ا وفدثتف موامثه  ذ  تثه دل ثا ذاما  ث  إشدته تبعا

  عثامففثا دثل مثن ال بثد والعضث ا  املخدثنألإام انشثطار اجلليوثوجيأل زإة شدف الع ل العض ا وفدتف موامثه مرج

 ثا يتث ع عثن ذلث  زيثامف تثراكم ماملسثهتل   األكسثليألالطاقة فا ظل النقص اجحام فا ك يثة   ت اج ATPبناء 

إ(78:1)           . لى حدوا ظالرف ال عا العض ا ها الدم والعض ا والذي يؤمي بدورإف حامض ال ك ي 

 جلكزة الهوائية         

Glycogen   -------------------   ATP     +     La 

وبسطويسثثث ي  ،م(1998) ويشثثيت دثثثل مثثثن  بثثراليم سثثثالم السثثثوار، عبثثد الثثثرح ن زالثثثر،  ح ثثد سثثثالم حسثثثيأل     

 لثى  أل ظثالرف ال عثا م( 2003) ، وعصثام عبثد اجلثال م(2003)  ح د تصثر الثدين راثواأل ،م(1997)  ح د

 مثثا ي عثرال لهثثا العبثث
ً
بثثه لثثذا السثثبا  مثن اثثول املسثثافة وشثثدف مدثت جثثري، ملثثا ي  يثن  800سثثبا   يالعضث ا كييثثتا

  ثن فثى ظثل مدت جري( فى  قل زمن م 800لذه املسافة )اء حي  يسعى املدساب   لى قطع بدتية عالية فا األم

ا النقص اجحام فى ك ية األكسليأل املسهتل  م ا يت ع عنه زيامف تثراكم حثامض ال ك يث  فثا الثدم والعضث إ

إو تخ ثثثاال فثثثا ال  ثثثاءف الوظي يثثثة 
ً
سثثث  رار فثثثثا ع ثثثى مسثثث وى ال عثثثا وقدرتثثثه ع ثثثى االإ لللسثثثم والحثثثي تثثثؤار سثثثثلبيا

 (155:11(،)41:4(،)156:7(،)89:1)                                   .يع ى املس وى الرقم اوبال ال ياجحرد األماء

زيثثثثامف تثثثثثراكم حثثثثامض ال ك يثثثث  فثثثثثا دثثثثل مثثثثن الثثثثثدم   أل  لثثثثى م(1998)  ح ثثثثد عبثثثثد ال  ثثثثثا  ويشثثثثيت  بثثثثو العثثثثث إ     

 ،الثثثثدم)ح ضثثثثية وقلويثثثثة(  PHوالعضثثثث ا والثثثثذي يثثثثرهي تديجثثثثة املجهثثثثوم البثثثثدني عثثثثالا الشثثثثدف يثثثثؤار ع ثثثثى تقثثثثص 

لعضثثث ا، ك ثثثا يثثثؤار ع ثثثى نشثثثا   عثثثض تقبثثثاال اايوسثثثيأل جحثثثدوا ا إك ثثثيأل واملألا تثثثدماجويثثثؤمي ذلثثث   لثثثى عثثثدم  

 ع ثثثى تقثثثل ا شثثثاراا العاألإ
ً
العضثثثلية  ةصثثث ية  ثثث ل ال تايثثثاا العصثثث ية للي ثثثتزي ثثثاا اجلابثثثة بالطاقثثثة، و يضثثثا

إ(113:2)                              .شدف األماء فاواتخ اال  ولذا بطبيع ه يؤمي  لى اعف فا الع ل العض ا

، ع ثى  تثه حثيأل يدتكثز حثامض ال ك يث  فثى م(2003) يمثع مثا ذكثره حسثيأل حشث د وتثامر شثلب وي    ذلث      

زيثثامف يتثثيع  لثثى الشثثعور بثثاأللم وإ ييثثؤار ع ثثى اتايثثاا األعصثثا  فيثثؤم الثثدم والعضثث ا ويصثثل  لثثى مسثث وى عثثالا

إ (51:  9)                                .يو عاقة األماء اجحرد اواعف ا تقباال العض  يإاجلهاز العصبى املركزإ



 

 

 - 267 - جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

  

الفسيولوجية والبدنية  الالكتيك في الدم وبعض المتغيراتتأثير استخدام تدريبات التحكم في التنفس على نسبة تركيز حامض 

 متر جرى 800لمتسابقى والمستوى الرقمي 

 

 2016االول  لعددا

 مثثثن ميثثثل وسثثثاك ور  م(2003)ويثثثذكر مي ثثثوم اابثثثد      
ً
 تثثثه  ذا تثثثراكم حثثثامض  Dill and Sactorتقثثث 

فثثا الثثدم فيتثثه يثثؤمي  لثثى  يقثثثاف  ملليجثثرام 140و لثثى حثثوالا  % جثثرام فثثا العضثثلة0,4: %  0,3ال ك يثث  بتسثثبة 

إ(20:15)                                                                                                  .األماء العض ا اتائيا

مثن  ث ل ال وبثل  لثى  اى مياولة تر يت ظهور ال عا العض  ل العل يةفى لذه ال جربة  وألإويسعى الباحي     

دم تركين حامض ال ك ي  فى ال فضل الوسائل  و األساليا ال دري ية اجحديية والحى هع ل ع ى تقليل نسبة 

النثثثاتع عثثثن  ارف العضثثثلة ع ثثثى تي ثثثل األماء العضثثث ، وتن يثثثة قثثثدعثثثالى الشثثثدف يوالعضثثث ا  انثثثاء املجهثثثوم البثثثدن

إالطاقة ال لوائية لنلام حامض ال ك ي .

توبثثثثثل مثثثثثن  ثثثثث ل ا اثثثثث و ع ثثثثثى الدراسثثثثثاا والبيثثثثثوا العل يثثثثثة واملجلثثثثثداا امل خصصثثثثثة فثثثثثى لثثثثثذا املجثثثثثال وإ     

ملثثثا لهثثثا مثثثن فوائثثثد فسثثثيولوجية وبدتيثثثة  (ي سثثثالهيبوكالثثث ي م فثثثا ال ثثثن   )تثثثدريباا اسثثث خدام  ى لثثث ألإوإلبثثثاحيا

وتيسثثثيأل السثثثعة اجحيويثثثة م عثثثدمف وم تثثثا تقليثثثل نسثثثبة تركيثثثن حثثثامض ال ك يثثث  فثثثا دثثثل مثثثن العضثثث ا والثثثدم، 

يثة وتطثوير  عثض وتن للرئ يأل واجحد األقص ى السثهت   األكسثليأل، ورفثع ال  ثاءف الوظي يثة العامثة لللسثم، 

إ   .األكسليألالقدراا البدتية اجلابة، وزيامف القدرف ع ى االس  رار فا األماء اجحردي فا وجوم الدين 

                                                                                                          (20(،)23(،)14  :27)      

 Holmer and Gullمثثع ت ثثائع الدارسثثة الحثثي توبثثل  لهتثثا دثثل مثثن لثثوملر، جولسثثدتاتد وي  ثث  ذلثث       

strand (1999)سثثثثثلو  الثثثثث ي م فثثثثثا  باسثثثثث خدام  أل تثثثثثدريباا الهيبوكسثثثثثي  والثثثثثذي يطلثثثثث  علهتا)ال ثثثثثدريا م 

لعضث ا، وزيثامف ال ن  ( من  فضل األسثاليا املسث خدمة ل قليثل نسثبة تركيثن حثامض ال ك يث  فثا الثدم وا

إ األكسليألاجلسم ع ى ت يف قدرف 
ً
، فثى األنشثطة الريااثية ذاا الشثدف العاليثة وفدثتف الثدوام الطويلثة نسث يا

إ(173:17)                                                                       وبال الا زيامف القدرف ع ى األماء واالتجاز.

أل اسثثثثث خدام   م(2004)ار الشثثثثثحاا  ح ثثثثثدقامثثثثثد نتثثثثا ات صثثثثث ت ثثثثائع الدراسثثثثثة الحثثثثثيويؤيثثثثد ذلثثثثث  مثثثثثا  ظهرتثثثثثه      

الدتكيثن حثامض   سلو  تدريباا الهيبوكسي  ما ل البتامع ال دري ية له تثرايت  يجثابي فعثال ع ثى تقليثل نسثبة

وسثثرعة تخلثثص اجلسثثم مثثن حثثامض ال ك يثث  املدثثتاكم تديجثثة املجهثثوم البثثدني  فثثى الثثدم والعضثث اال ك يثث  

عة اجحيوية للرئ يأل واجحد األقص ى السثهت   األكسثليأل، ورفثع ال  ثاءف الوظي يثة وتيسيأل السعالا الشدف، 

 وجثثثثثثوم  افثثثثث وزيثثثثثثامف قثثثثثدرف اجلسثثثثثثم ع ثثثثثى تي ثثثثثثل األماء العضثثثثث ا عثثثثثالا الشثثثثثثدف واالسثثثثث  رار فيثثثثثثهالعامثثثثثة لللسثثثثثم، 

إ(25،)(76:5)                                                                                                        األكسليأل.

تثرايت تثدريباا الهيبوكسثي  ع ثى مثدى ل عثرف ع ثى لللقيثام نتثذه الدراسثة العل يثة  ألإوإولذا مثا مفثع البثاحي     

والسثثثثثعة اجحيويثثثثثثة للثثثثثثرئ يأل واجحثثثثثد األقصثثثثثث ى السثثثثثثهت   األكسثثثثثثليأل، نسثثثثثبة تركيثثثثثثن حثثثثثثامض ال ك يثثثثث  فثثثثثثى الثثثثثثدم 

، وقثثثثثد توثثثثثوأل لثثثثثذه يإمدثثثثثت جثثثثثرإ 800 يملدسثثثثثابق الرقمثثثثثيا تجثثثثثاز  ومسثثثثث وىإ ،وال  ثثثثثاءف الوظي يثثثثثة العامثثثثثة لللسثثثثثم

 يملدسابق يوا رتقاء ب س وى ا تجاز الرقم يامف م تا فى مجال ال دريا الرياض الدراسة  اافة عل ية لإلس  

إاملسافاا امل وسطة. يإجرإ

 :أهمية البحث والحاجة إليه 1/1

ر يت ظهثور ال عثا العضث ا  انثاء السثبا  ومثن اثم فاعليثة تثدريباا الهيبوكسثي  فثا تث لثذا البيث ي د يُإقد  -1

إ.يإمدت جرإ 800تجاز الرقمي ملدساب  ا رتقاء ب س وى ا إ

إ -2
ُ
وجه لثذه الدراسثة اتدبثاه املثدربيأل تيثو اسث خدام قيثاا حثامض ال ك يث  اث ن معثاييت ات قثاء العبثي قد ت

إاملسافاا امل وسطة.

إاملسافاا امل وسطة. ية اجلابة ب دسابقلبتامع ال دري يفى تطوير الذا البي  سهم يُإقد  -3
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إ ل  ام الباحييأل  لى  جراء مراساا عل ية مشانتة فى رياااا   رى. لذا البي   ُيوجهقد  -4

 البحث هدف 1/2

ومعرفثة  الث ي م فثا ال ثن   )الهيبوكسثي (باسث خدام تثدريباا  يتصث يم برتثامع تثدريبهتثدف البيث   لثى      

بعض امل غيتاا ال سيولوجية امل  يلة فا )السعة اجحيوية وإ ،ال ك ي  فى الدم سبة تركين حامضن ترايته ع ى

 ياملسث وى الرقمثي ملدسثابق(، وإلللسثم األكسليأل، ال  اءف الوظي ية العامة السهت  للرئ يأل، اجحد األقص ى 

إ.يإمدت جرإ 800

 فرض البحث 1/3

نسثبة فثى  ةالبعديث ااالقياسثوم وسث   ةالقبليث ااالقياسثتوجد فرو  ذاا ماللة  حصائية بيأل م وسث       

وال  ثثاءف اجحثثد األقصثث ى السثثهت   األكسثثليأل، وإالسثثعة اجحيويثثة للثثرئ يأل، وإ ،تركيثثن حثثامض ال ك يثث  فثثى الثثدم

إ.ةالبعدي اامدت جري لصاجح م وس  القياس 800املس وى الرقمي ملدسابقي وإ الوظي ية العامة لللسم،

 حـــــــدود البحث 1/4

املسثثثثثثافاا امل وسثثثثثثطة بنثثثثثثامي السثثثثثثويي ا الرياضثثثثثث ي ب دينثثثثثثة مصثثثثثثراتة  يمدسثثثثثثابقالبيثثثثثث   ُي يثثثثثثل مج  ثثثثثثع 1/4/1

إ.سنة 19:  18فا املرحلة الستية من  واملسلليأل با تيام الليبي أللعا  القوى 

تق صثثر امل غيثثتاا ال سثثثيولوجية ع ثثى )السثثعة اجحيويثثثة للثثرئ يأل، اجحثثد األقصثثث ى السثثهت   األكسثثثليأل،  1/4/2

إ(.عامة لللسمالوظي ية الال  اءف 

إتق صر امل غيتاا البدتية ع ى )تي ل القوف، تي ل السرعة(. 1/4/3

إمدت جري. 800تق صر امل غيتاا املهارية ع ى قياا زمن  1/4/4

 ةــات السابقــالدراس 2/0

ح ثثثل بثثثثدني مرت ثثثع الشثثثدف ع ثثثى تركيثثثثن  "تثثثرايتإبدراسثثثثة عنوااتثثثا  (14،)م(1996) قثثثام مي ثثثوم عبثثثد اجحثثثاف 2/1

 مدثثثثثت400مخ ل ثثثثثة ملدسثثثثثابقي  راحثثثثثةالثثثثثدم باسثثثثث خدام فدثثثثثتاا   يثثثثث  ومرجثثثثثة األا الهيثثثثثدروجيأل فثثثثثاحثثثثثامض ال ك

مدثت  400سة ال عرف ع ى ترايت ا   ف زمثن فدثتاا الراحثة البيتيثة ل  ثراراا مسثابقة ارإالد واسهتدفد، "عدو

( 5ع ثثى) ة البيثث ة األا الهيثثدروجي،ي، واشثث  لد عينثثعثثدو ع ثثى نسثثبة تركيثثن حثثامض ال ك يثث  فثثا الثثدم ومرجثث

  تثه الباح  املنهج ال جريبي، وداتد  لم الن ائع مواس خد، ىإليأل باالتيام املصري أللعا  القوإالعبيأل مسل

الثدم بزيثامف عثدم  PHيزمام دل من تركين حامض ال ك ي  فا الدم بين ا ينخ ض مرجة األا الهيثدروجي،ي 

 ال  راراا باس خدام اجحد األقص ى لألماء.

ل ن يثثثة  برتثثثامع تثثثدريبي مقدثثثت " بدراسثثثة عنوااتثثثا (16،)م(1997)رمضثثثاأل  بثثثو الق صثثثاأل قثثثام وائثثثل مي ثثثد  2/2

، "جثثثريإمدثثثت  800االتجثثثاز الرقمثثثي ملدسثثثابقي  تي ثثثل السثثثرعة وترايتلثثثا ع ثثثى الع بثثثة ال ارقثثثة ال لوائيثثثة ومسثثث وىإ

ا)معثثدل واسثثهتدفد الدراسثثة ال عثثرف ع ثثى تثثرايت تي ثثل السثثرعة ع ثثى  عثثض امل غيثثتاا ال سثثيولوجية امل  يلثثة ف

لرقمثثي امل  يثثثل فثثثا ا ىإالتسثثبي واملطلثثث (، واملسثثث وإالسثثهت   األكسثثثليأل  األقصثثث ىاجحثثثد  ،الثثثدفع القلبثثي ،النثثبض

سثنة مثن  تديثة األل ثثا  20مدثت جثري تيثد  800العبثيأل مثن العبثي  (8عينثة الدراسثة ع ثى) مدثت، واشث  لد 800

 لثم الن ثائع تيسثثن فثا ك ثاءف عضثثلة  وداتثد م الباحث  املثنهج ال جريبثثي،والزمالث  وال يثوم والنصثر، واسثث خد

  وتيسثثن اجحثثد القلثثا وزيثثامف ك يثثة الثثدم املثثدفوو فثثا النبضثثة الواحثثدف،
ً
األقصثث ى السثثهت   األكسثثليأل و يضثثا

 مدت جري.  800تيسن فا زمن 
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بدراسثثثثثة عنوااتثثثثثا " تثثثثثرايت برتثثثثثامع تثثثثثدريبي بطريقثثثثثة  (6،)(م2000)قامثثثثثد  ي ثثثثثاأل  بثثثثثراليم مبثثثثثتو  السيسثثثثث ي 2/3

واسثثثهتدفد مدثثثت جثثثري"  800ع ثثثى  عثثثض امل غيثثثتاا ال سثثثيولوجية واملسثثث وى الرقمثثثي ملدسثثثابقي تثثثدريا ال ارتلثثث 

 عثثض  ىمدثثت جثثري ومعرفثثة ترايتلثثا ع ثث800قي الدراسثثة تصثث يم برتثثامع تثثدريبي بطريقثثة تثثدريا ال ارتلثث  ملدسثثاب

األقصثثث ى  اجحثثثد ،سثثثرعة سثثثرياأل لثثثواء الزفيثثثت ،ل سثثثيولوجية امل  يلثثثة فثثثا )السثثثعة اجحيويثثثة السثثثريعةا غيثثثتاا امل

مدثت جثري،  800 الرقمي امل  يثل فثا زمثن ىإواملس وإ، (ال  اءف اجحيوية ،م الن   زمن ك ،السهت   األكسليأل

( مدسثثثثثابقاا مثثثثثن االبثثثثثاا دليثثثثثة الدتبيثثثثثة الريااثثثثثية برسثثثثثيو ، واسثثثثث خدمد 7)ىة الدراسثثثثثة ع ثثثثثواشثثثثث  لد عينثثثثث

ولوجية ال الية)السثثثثثعة اجحيويثثثثثة ع تيسثثثثثن فثثثثثا امل غيثثثثثتاا ال سثثثثثيئاملثثثثثنهج ال جريبثثثثثي، وداتثثثثثد  لثثثثثم الن ثثثثثا ةلباحيثثثثثا

 تيسثنال  ثاءف اجحيويثة(،  ،زمن تراكم الن   ،اجحد األقص ى السهت   األكسليأل ،السريعة
ً
فثا زمثن  و يضثا

 مدت جري.  800

ال ي ثثثثل  تثثثثرايت تثثثثدريباا تي ثثثثل ال ك يثثثث  فثثثثا تن يثثثثة"بدراسثثثثة عنوااتثثثثا  (10،)م(2006) قثثثثام رحثثثثيم حبيثثثثا 2/4

سثة ال عثثرف ارإواسثهتدفد الد "مدثت 800ال ك يث  فثثا الثدم واتجثاز ركثض  اجلثا  وتي ثل تثراكم تركيثن حثامض

، مدثثثثت 800ك يثثثث  فثثثثا الثثثثدم واتجثثثثاز ركثثثثض تي ثثثثل تثثثثراكم حثثثثامض ال  ىع ثثثثتثثثثدريباا تي ثثثثل ال ك يثثثث   ع ثثثثى تثثثثرايتإ

سنة، وداتد  لم الن ائع  أل  ما تدريباا تي ل ال ك ي   20( العبيأل تيد 7سة ع ى)ارإواش  لد عينة الد

 800ع ى تي ل نسبة تركين حامض ال ك ي  فا الدم ألاول فدتف  اناء األماء، وتطور اتجاز ركض  لى القدرف 

  .مدت

ال ثثدريا عثثالا اجولثثم والشثثدف "عنوااتثثا  بدراسثثة (19،)مPierce et al (1993)قثثام بيتيثث  ون ثثروأل  2/5

ت البتتامع ال دريبي عالا ، واسهتدفد الدراسة ال عرف ع ى تراي"ومعدل ارباا القلا وا جهام ال ك ااع ى 

( العثا، 23الشدف ع ى اس جابة دل من الك اا الدم، ومعدل اثرباا القلثا، واشث  لد عينثة البيث  ع ثى)

ومعثثثثدل  ،دثثثثل مثثثثن )معثثثثدل الك ثثثثاا الثثثثدم اتخ ثثثثاالال جريبثثثثي، وداتثثثثد  لثثثثم الن ثثثثائع  واسثثثث خدم الباحثثثث  املثثثثنهج

إ(.ا جهامومعدل  ،ارباا القلا

، "ال ك يثثثثثثثثث ل يليثثثثثثثثثل األدوسثثثثثثثثثبورا تقيثثثثثثثثثيم جهثثثثثثثثثاز " بدراسثثثثثثثثثة عنوااتثثثثثثثثثا (18)،مFell (1998)قثثثثثثثثثام فيثثثثثثثثثل  2/6

تركيثن حثامض ال ك يث  فثا الثدم،  نسثبة و يجام دوسبورا فا تيليلسهتدفد الدراسة اباا صحة جهاز األوا

 0.995الن ائع  أل معامثل ابثاا جهثاز االدوسثبورا بلث   ( العا، وداتد  لم32لدراسة ع ى )واش  لد عينة ا

إ.(مل ا مولإ 18.7الدم ححى ) ن املنخ ض والعالا ل ك اافا الدتكي

 من الدراسات السابقة فى إجراءات الدراسة الحالية: االستفادةمدى  2/7

 .إمراسة م هوم و صائص حامض ال ك ي  وار  قياا نس  ه فى الدم

 إدم.مراسة م هوم و صائص تدريباا الهيبوكسي  وترايتلا ع ى نسبة تركين ال ك ي  فى ال

   إجيد. يبرسلو  علم اجحالابياغة لدف وفرال البي

 لطبيعة الدراسةا 
ً
إ.  يار املنهج املس خدم وعينة البي  وفقا

 . إتيديد ال دتف الزمنية ال زمة للبتتامع  حداا ال غييت فى مس وى نسبة تركين ال ك ي

 إا.تناسا البي  اجحال يحصائية الحتيديد املعاجلاا ا إ

 -:راءات البحثـــــــإج 3/0

   :منهج البحث 3/1

 لهدف البي  و جراءاته، ك ا اس خدم مل ئ  ه ت طلا منهلية البي  اس خدام املنهج ال جريبي     

إتجري ية. القياا القب ا والبعدي ملج وعة واحدف ال ص يم ال جريبي بطريقة ألإوإالباحي
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 2016االول  لعددا

 :البحثوعينة مجتمع  3/2

واملسلليأل بنامي السويي ا الرياض ي ب دينة مصراتة املسافاا امل وسطة  يقمدسابمج  ع البي   ُي يل     إ

تثثم ا  يثثار عينثثة البيثث  بالطريقثثة وقثثد سثثنة،  19:  18مثثن السثثتية املرحلثثة فثثا  أللعثثا  القثثوى با تيثثام الليبثثي 

إ( العبيأل.6الع دية حي  بلغد العينة )

 :شروط اختيار عينة البحث 3/2/1

إسنة. 19:  18فى املرحلة الستية من رام عينة البي   أل يووأل الع ر الزم،ي ألف -

 مدت جري. 800ال عبيأل  زمنة فا سبا   ا  يار  فضل -

 تيول موأل  عطائه ت   اجلرعة ال دري ية.  بابةاسدبعام ال عا الذي هغيا  و  بيا  -

 الوزأل(. ،الطولإ ،ة البي  األساسية فا دل من)الع ر الزم،يتجان   فرام عين -

  :عينة البحثتجانس  3/2/2

قبل بدء عينة البي   ألفرام ل واءمعام ا ا  بييجامتم  جراء القياساا اجلابة بال جان  وذل       

ى ت ائع البي ، د تؤار ع م غيتاا البي  والحي ق فاالعينة للداللة ع ى تجان   فرام  تطبي  البتتامع وذل 

إ.(2، ) (1) اوضحها جدوليك ا  االل واءوداتد معام ا 

 (1جدول )  

 6ن=        البحث في املتغيرات قيد البحث  لعينةمعامل االلتواء                       

 معامل االلتواء وسيط نحراف معياري ا م حسابي وحدة القياس املتغيرات

إ1,90إ19إ0,52إ18,67إسنةإالسن

إ0,50إ170إ1,21إ170,7إسمإالطولإ

إ0,87إ69إ1,03إ68,7إكجمإالوزأل

إ0,51إ60إ1,34إ60,23إشهرإل دريبيالع ر ا

قد عينة البي  لاألتثتوبومدتية   غيتاا البي مل واء فا (  أل معام ا اال1ي ضح من جدول )إ 

إ.تل  امل غيتاا افالبي   عينة تجان ع ى ا يدل م  (3-،3+بيأل) اتيصرا

 (2جدول )

 6د البحث        ن= معامل االلتواء لعينة البحث في املتغيرات قي                      

 االلتواء وسيط نحراف معياري ا م حسابي وحدة قياس املتغيرات

 0.63 55 2.56 54.46   / كجم ملليلدت/ إاجحد األقص ى السهت   األكسليأل

 0.72 2.75 0.96 2.98 لدتإالسعة اجحيوية للرئ يأل

 0.74 2.28 0.122 2.31إ2لدت/ مإال  اءف الوظي ية العامة لللسم

 1.02 53 1.89 53.64إعدمإقوف تي ل

 0.36 57.59 1.92 57.36إااتيةإتي ل سرعة

 2.14 2.59 0.028 2.57إمقيقةإيإمدت جرإ 800زمن 

نسبة تركين حامض ال ك ي  فى الدم 

إ 800 عد سبا  
ً
إمدت مباشرف

 1.19 14.02 1.49 13.43إمولإ مل ا
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 2016االول  لعددا

لبيثثث  ال سثثثيولوجية والبيوكي يائيثثثة والبدتيثثثة م غيثثثتاا ا(  أل معثثثام ا ا ل ثثثواء فثثثا 2ي ضثثثح مثثثن جثثثدول )     

إقيد البي .عينة ال( م ا يدل ع ى تجان  3-،3قد اتيصرا بيأل)+ واملس وى الرقمي

 :املستخدمة في البحثوالبيوكيميائية  الفسيولوجية سيايواملق البدنية اتاالختبار  3/3

 (3جدول )

 لبحثاملستخدمة في ا يلوجس الفسيو اياالختبارات البدنية واملق

 أو املقياسختبار اال الهدف من  وحدة القياس املقياسأو  االختبار سم ا

إقياا تي ل السرعةإااتيةإمن البدء العالا وإمدت عد 400ا  بار 

إقياا تي ل القوفإعدمإتبطا  املائل من الوقوفا  بار ا إ

إمدت جريإ 800قياا زمن إمقيقةإمدت جري من البدء العالا 800ا  بار 

إنسبة تركين حامض ال ك ي  فى الدم قياا إمل ا مولإإAccutrend   واترتددجهاز األ

إال ن س يك اءف اجلهاز إ  كجم/ ملليلدت/إاألكسليأل السهت  قياا اجحد األقص ى 

إك ثاءف الرئديثنإلدتإقياا السعة اجحيوية للرئ يأل

إال ن س يك اءف اجلهاز إ2لدت/ مإالوظي ية العامة لللسمقياا ال  اءف 

 :أدوات وأجهزة البحث 3/4

                                             .                                بر للو ز -                                                        .جهاز الرس اميدت -

إ كيول  بيض لل طهيت. -                                         . Accutrendجهاز األدواتريند -

إوب سدت. يقطن اب -                                                               .ابيميناأل  -

إ.ساعاا  يقاف -                   شرائ  ا سدت   الحى تؤ ذ علهتا تقطة الدم. -

 :قيد البحثواملقاييس  لالختباراتالتقنين العلمي  3/5

 -:(املقارنة الطرفية)صدق  صدقمعامل ال 3/5/1

 البيوكي يائية،،ال سثثثثثثيولوجية ة،)البدتيثثثثثث تقثثثثثثي  امل غيثثثثثثتاا   بثثثثثثاراا واملقثثثثثثايي  الحثثثثثثيجحسثثثثثثا  بثثثثثثد  االإ     

ب طبيثثثثثث  لثثثثثثذه  ، فقثثثثثثاماملقارتثثثثثثة الطرفيثثثثثثةبثثثثثثد   ألإوإم البثثثثثثاحيللعينثثثثثثة قيثثثثثثد البيثثثثثث  اسثثثثثث خد املسثثثثثث وى الرقمثثثثثثي(

، اثثثثثم م2/10/2015، 1( العبثثثثيأل وذلثثثث  فثثثثا يثثثثومي 6) مالبثثثثال  عثثثثدمل البيثثثث عينثثثثة   بثثثثاراا واملقثثثثايي  ع ثثثثى االإ

البـال   املجموعـة غيـر املميـزة)و ،(العبـين 3البـال  عـددهم  املجموعة املميـزةبيأل )ا حصائية ماللة ال رو    يجام

إ(.4جدول) . ويوضح ذل (العبين 3عددهم 

إ

إ

إ

إ

إ

إ
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 (4) جدول 

   3 ن=           البحثقيد  واملقاييسات لالختبار  املقارنة الطرفيةمعامل صدق                      

 وحدة القياس املتغيرات
قيمة  املجموعة غير املميزة املجموعة املميزة

 ت

 م

 ع س ع س الداللة

 مال 6.53 2.85 56.74 2.93 65.64إكجم/  ملليلدت/إحد األقص ى السهت   األكسليأل

 مال 4.39 0.12 2.44 0.14 2.71إلدتإالسعة اجحيوية للرئ يأل

 مال 7.33 0.013 2.18 0.024 2.28إ2لدت/ مإالوظي ية العامة لللسمال  اءف 

إمال 6.85 0.47 52.14 0.69 53.76إعدمإتي ل القوف

 مال 4.12 0.85 58.02 1.25 57.64إااتيةإتي ل السرعة

 مال 9.52 0.24 2.59 0.063 2.56إمقيقةإيإمدت جرإ 800زمن 

دم نسبة تركين حامض ال ك ي  فى ال

إمدت مباشرف 800 عد سبا  
 مال 8.31 1.02 14.23 0.78 13.43إمولإ مل ا

 2.26= 0.05الجدولية عند مستوى ت قيمة 

 بثثثثثثيأل املج وعثثثثثثة امل يثثثثثثنف وإ4ي ضثثثثثثح مثثثثثثن جثثثثثثدول)     
ً
 يثثثثثثنف فثثثثثثا املغيثثثثثثت املج وعثثثثثثة ( وجثثثثثثوم فثثثثثثرو  مالثثثثثثة  حصثثثثثثائيا

 واملقثثايي    بثثاراااالإلثثذه ل ع ثثى بثثد  يثثنف م ثثا يثثد لصثثاجح املج وعثثة امل واملقثثايي  قيثثد البيثث   بثثاراا االإ

إوقدريتا ع ى ال  ين بيأل املج وع يأل املخ ل يأل.

 :معامل الثبات 3/5/2

  بثثار و عثثامف االإ واملقثثايي  املسثث خدمة فثثى البيثث  اسثث خدم اال  بثثاراامثثن ابثثاا  ألإوإححثثى ي يقثث  البثثاحي     

نثثثثة واملقثثثثايي  ع ثثثى العي ل   بثثثاراابثثثثيجراء ال طبيثثث  األول  ( فقثثثام Test – Retest   بثثثار )تطبيثثث  ا إ

واملقثثثايي  لل ثثثرف الياتيثثثة ع ثثثى  اال  بثثثاراا، اثثثم  عثثثامف تطبيثثث  م9/10/2015 ، 8 يثثثومي فثثثاوذلثثث   االسثثث ط عية

 (يام بثثثثثيأل ال طبيقثثثثثيأل )األول ، اليثثثثثانب ثثثثثار  عشثثثثثرف  يثثثثث  ي، م10/2015/ 20 ، 19 يثثثثثومي فثثثثثاذاا العينثثثثثة وذلثثثثث  

 .(5،ويوضح ذل  جدول )
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 (5جدول )

 6ن =              قيد البحث     واملقاييس لالختباراتمل الثبات معا                       

 وحدة القياس املتغيرات
قيمة  التطبيق الثانى التطبيق األول 

 ت

 م

 الداللة
 ع س ع س

إغيت مال 0.91 3.32 58.35 3.24 57.83إملليلدت/كجم/ إحد األقص ى السهت   األكسليأل

إغيت مال 0.86 0.81 2.65 0.74 2.63إلدتإاجحيوية للرئ يألالسعة 

إغيت مال 0.87 0.14 2.56 0.12 2.54إ2لدت/ مإال  اءف الوظي ية العامة لللسم

إغيت مال 0.64 0.88 53.51 0.97 53.89إعدمإتي ل القوف

إغيت مال 0.33 0.67 57.89 1.012 57.71إااتيةإتي ل السرعة

إغيت مال 0.12 0.17 2.58 0.081 2.57إمقيقةإيإمدت جرإ 800زمن 

نسبة تركين حامض ال ك ي  فى الدم 

إمدت مباشرف 800 عد سبا  
إغيت مال 0.26 0.82 14.65 0.73 14.52إمولإ مل ا

 2.26= 0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى 

 بيأل ال طبي  األول وال طبيث  5ي ضح من جدول )     
ً
  بثاراا االإ فثا اليثاني( عدم وجوم فرو  مالة  حصائيا

ال سثثيولوجية امل  يلثثة اثثا )اجحثثد األقصثث ى السثثهت   األكسثثليأل، السثثعة اجحيويثثة للثثرئ يأل، ال  ثثاءف واملقثثايي  

الوظي يثثثثة العامثثثثة لللسثثثثم(، والبيوكي يائيثثثثة امل  يلثثثثة فثثثثا )نسثثثثبة تركيثثثثن حثثثثامض ال ك يثثثث  فثثثثا الثثثثدم(، والبدتيثثثثة 

م ثثا يثثدل ع ثثثى  .مدثثت جثثثريإ 800لرقمثثي امل  يثثل فثثثا زمثثن امل  يلثثة فثثا )تي ثثل القثثثوف، تي ثثل السثثرعة(، واملسثثث وى ا

إفا البي . املس خدمةواملقايي    باراا لذه االإاباا 

  :املقترح التدريبيأهداف البرنامج  4/0

إاملقدت  باس خدام تدريباا الهيبوكسي   لى: يهتدف البتتامع ال دريب     

إالبي . لدى عينة مدت جريإ 800  فى الدم  اناء سبا  تقليل نسبة تركين حامض ال ك ي -1

إ.تيسيأل السعة اجحيوية للرئ يأل، واجحد األقص ى السهت   األكسليأل، وال  اءف الوظي ية العامة -2

إ.األكسليأل وجوم فافيه  واالس  رارإالشدف  جلسم ع ى تي ل األماء العض ا عالازيامف قدرف ا -3

إ.ة قيد البي لدى العين (تي ل القوف، تي ل السرعة)تن ية وتطوير  -4

إمدت جري لدى العينة قيد البي . 800تيسيأل املس وى الرقمي امل  يل فا زمن  -5

 :ضبط التجربة قيد البحث 4/1

إاملياور ال الية:قيد البي  وقبل تطبي  البتتامع ال دريبي لضب  ال جربة  ألإوإوقد راعى الباحي     

إسنة. 19:  18ص املرحلة الستية من ئمراسة  صا -1

إاسة م هوم و صائص تدريباا الهيبوكسي . مرإ -2

إمراعاف ال رو  ال رمية بيأل ال عبيأل. -3
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 جحثثثثدوا   مراعثثثثاف مبثثثثد  ال ثثثثدرج باجح ثثثثل مثثثثن -4
ً
 اسثثثث   الول موأل  بثثثثاباا تيثثثث يالسثثثثهل  لثثثثى الصثثثثعا تجنبثثثثا

إللعينة قيد البي . املقدت   يالبتتامع ال دريب

إل دريبى املقدت  لل رحلة الستية.مناسبة ال  ريناا املخ ارف ك ي وى للبتتامع ا -5

إواع من  جلها. ياأللداف الح ي أل ييق  البتتامع ال دريب -6

إ:املقترح التدريبيأسس وضع البرنامج  4/2

إ سبوو. 12املقدت  باس خدام تدريباا الهيبوكسي   ياملدف الزمنية للبتتامع ال دريب -1

إ(. 3،  2،  1 سابيع ) 3فدتف ا عدام العام  -2

إ(.8،  7، 6،  5،  4 سابيع ) 5فدتف ا عدام اجلا   -3

إ(.12،  11،  10،  9 سابيع ) 4 ال نافس يفدتف ا عدام  -4

إوحداا تدري ية. 3فدتف ا عدام العام  اعدم الوحداا ال دري ية ف -5

إوحداا تدري ية. 4فدتف ا عدام اجلا   اعدم الوحداا ال دري ية ف -6

إوحداا تدري ية. 5 يفدتف ا عدام ال نافس  اري ية فعدم الوحداا ال د -7

إمقيقة. 200فدتف ا عدام العام  ازمن الوحدف ال دري ية ف -8

إمقيقة. 150فدتف ا عدام اجلا   ازمن الوحدف ال دري ية ف -9

إمقيقة. 120 يفدتف ا عدام ال نافس  ا دري ية فزمن الوحدف ال -10

إ.امع ال  البتتا % من زمن35نسبة ا عدام العام  -11

إ.ا% من زمن البتتامع ال  35نسبة ا عدام اجلا   -12

إ.ا% من زمن البتتامع ال  30 ال نافس ينسبة ا عدام  -13

إ(.2:  1فدتف ا عدام العام ) امورف اجح ل األسبوعية ف -14

إ(. 2:  1فدتف ا عدام اجلا  ) امورف اجح ل األسبوعية ف -15

إ(.3:  1) يتف ا عدام ال نافس فد اة فمورف اجح ل األسبوعي -16

  :املقترح التدريبيتنفيذ البرنامج  4/3

إيوميأل اساسية القبلية ع ى عينة البي  فتم  جراء القياساا األإ     

إحي  تم  جراء القياساا ال الية: م20/10/2015اليوم األول  4/3/1

إ(.امل غيتاا األتثتوبومدتية )السن، الطول، الوزأل -

إ(.دتية )تي ل القوف، تي ل السرعة غيتاا البامل -

إحي  تم  جراء القياساا ال الية: م22/10/2015 اليانياليوم  4/3/2

إامل غيتاا ال سيولوجية )السعة اجحيوية للرئ يأل، اجحد األقص ى السهت   األكسليأل، ال  اءف   -

إإة العامة لللسم(.يالوظي    

إ.(يإمدت جرإ 800ن زمامل  يل فى ) الرقمياملس وى  -

. 800نسبة تركين حامض ال ك ي  فى الدم  عد سبا   -
ً
إمدت مباشرف

 :املقترح التدريبيتطبيق البرنامج  4/4

املقدت  باس خدام تدريباا الهيبوكسي  ع ى عينثة البيث  وتن يثذ الوحثداا  ال دريبيتم تطبي  البتتامع      

، 4وحثداا تدري يثة فثى األسثثابيع ) 4(، و3 ،2 ،1وحثداا تدري يثثة فثى األسثابيع ) 3شثهور بواقثع  3ال دري يثة ملثدف 
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 لثثثى  م25/10/2015مثثثن يثثثوم  اب ثثثداء(، وذلثثث  12 ،11، 10 ،9وحثثثداا تدري يثثثة فثثثى األسثثثابيع ) 5(، و8، 7، 6، 5

إعند ال طبي  ما ي ا: وألإالباحي ىوقد راع. م18/1/2016 ميوإ

 لشثثثثثدف فدتهثثثثثي )ا عثثثثثدام اجلثثثثثا   اباا الهيبوكسثثثثثي  ع ثثثثثى عينثثثثثة البيثثثثث  فثثثثثتطبيثثثثث  تثثثثثدري -
ً
، واملنافسثثثثثاا( تلثثثثثرا

إاألح ال ال دري ية العالية باس خدام األمواا ال الية:

إال م ل  م ال ن   بال م وال ن   من األتف فق   اناء ال دريا. ا . شري  الب  لواعه ع    

إ . مشب  لألتف، ل  م ال ن   باألتف وال ن   من ال م فق   اناء ال دريا.   

إيل نسبة األكسليأل الدا لة  لى اجلسم  اناء ال درياجث. ك امة ابية ل قل   

إ: ل طبي  تدريباا الهيبوكسي   ساليا ال دريا ال الية وألإاس خدم الباحي -

إ .  سلو  ال دريا ما ل الوس  املائي.   

إاملرت عاا والبيئة الرملية. ى .  سلو  ال دريا ع    

إ.جث.  سلو  ال دريا باس خدام األاقال واملقاوماا   

إوذل  ملا ت  ين به تل  األساليا ال دري ية من  ح ال تدري ية عالية تدناسا وابيعة البي .

 ي:للبرنامج التدريب البعديالقياس  4/5

مثن حيث  تثم قيثاا دثل  م19/1/2016اليثوم األول  :يثوميأل االقياسثاا البعديثة لعينثة البيث  فث تم  جثراء     

، يإمدثثثثت جثثثثرإ 800قيثثثثاا زمثثثن حيثثثث  تثثثم  جثثثثراء  م21/1/2016 انياليثثثاليثثثثوم تي ثثثل القثثثثوف ، تي ثثثل السثثثثرعة(، وإ)

. 800قياا نسبة تركين حامض ال ك ي  فى الدم  عد سبا  وإ
ً
إمدت مباشرف

  :أسلوب املعالجة اإلحصائية 4/6

إتم ا س عاتة باألساليا ا حصائية ال الية:     

إ

إ

إ

إ

  0.05فى جميع املقاييس اإلحصائية عند مستوى داللة  ن و رتض ى الباحثوقد ا

إ.ل واءمعامل اال ♦إ.امل وس  اجحسابي ♦

إ .(T بار ) ا ♦إ.تيراف املعياريإاالإ ♦

إ.نسبة ال يسن ♦إ.الوسي  ♦
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 -:عرض النتائج 5/0

  :املتغيرات البدنيةنتائج  5/1

 (6جدول )

 6ن =    قيد البحثاملتغيرات البدنية  يف يوالبعد القبلي ينبين القياس اإلحصائيةداللة الفروق      

 املتغيرات
وحدة 

 القياس

 قيمة ت يالقياس البعد يالقياس القبل

 

نسبة 

إوإاإوإا التحسن

 %10.31 8.52 1.09 59.45 0.97 53.89إعدمإتي ل القوف

 %3.74 3.40 0.92 56.63 1.012 57.71إااتيةإتي ل السرعة

 .2.45=  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى 

 بثيأل القيثاا( وإ6ي ضح من جدول )     
ً
دثل مثن تي ثل فثى  يالبعثد والقيثاا االقب ث جوم فثرو  مالثة  حصثائيا

ك ا ي ضثح  أل نسثبة ال يسثن فثى امل غيثتاا البدتيثة داتثد فثى البعدي،  لصاجح القياا ، وتي ل السرعةالقوف

إ.%3.74السرعة %، وفى تي ل 10.31 القوفتي ل 

 :الرقمي(ملستوى وا )الفسيولوجية والبيوكيميائية اتنتائج املتغير  5/2

 (7جدول )

 املتغيرات  يف يالقياسين القبلي والبعدداللة الفروق اإلحصائية ونسبة التحسن بين 

 6ن =               قيد البحث الرقميواملستوى والبيوكيميائية  الفسيولوجية                        

 وحدة القياس املتغيرات
 البعديالقياس  القبليالقياس 

 قيمة ت
نسبة 

 ع س ع س التحسن

 %11.66 10.40 1.13 66.13 0.96 58.42إملليلدت/كجم/ إحد األقص ى السهت   األكسليألاج

 %22.81 12.56 0.14 3.23 0.097 2.63إلدتإالسعة اجحيوية للرئ يأل

 %9.38 11.19 0.12 2.25 0.048 2.57إ2لدت/ مإالوظي ية العامة لللسمال  اءف 

 %7.83 3.87 0.14 2.40 0.081 2.57إمقيقةإ يإرإمدت ج 800زمن 

نسبة تركين حامض ال ك ي  فا الدم 

إ عد املجهوم مباشرف
 %13.79 8.16 0.61 12.76 0.73 14.52إمولإ مل ا

 .2.45= 0.05قيمة ت الجدول عند مستوى 

 بيأل القياس7ي ضح من جدول )     
ً
ا امل غيتافا  والبعدي القب ا يأل( وجوم فرو  مالة  حصائيا

ك ا ي ضح  أل نسبة ال يسن فى البعدي،  لصاجح القياا ال سيولوجية والبيوكي يائية واملس وى الرقمي

%، وفا ال  اءف 22,81السعة اجحيوية للرئ يأل داتد %، وفا 11,66ت   األكسليأل داتد اجحد األقص ى السه

املس وى وإ، %13.79د الدم دات انسبة تركين حامض ال ك ي  ف%، وفا 9,38الوظي ية العامة لللسم 

إ%.7.83داتد  يالرقم

   :جــة النتائـــمناقش 5/3

البدتيثثثثة وإ اا )ال سثثثثيولوجية والبيوكي يائيثثثثة( وجثثثثوم تيسثثثثن فثثثثى دثثثل مثثثثن امل غيثثثثتإ7(،)6) جثثثثدولاي ضثثثح مثثثثن      

م وسثث  اجحثثد األقصثث ى ، حيثث  وبثثل مسثث وى ال يسثثن فثثى القياسثثاا البعديثثة فثثى دثثل مثثن الرقمثثي(واملسثث وى 
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لدت، وم وسث  ال  ثاءف  3,23ملليلدت/كجم/ ، وم وس  السعة اجحيوية للرئ يأل  66,13كسليأل السهت   األ

 يإمدثت جثرإ 800 يث  فثى الثدم  عثد سثبا  ، وم وسث  نسثبة تركيثن حثامض ال ك2لدثت/ م 2,25لللسثم الوظي ية 

 
ً
ااتيثثثثثثة،  56,63، وم وسثثثثثث  تي ثثثثثثل السثثثثثثرعة فعثثثثثثد 59,45مثثثثثثول، وم وسثثثثثث  تي ثثثثثثل القثثثثثوف  مل ثثثثثثا 12,76مباشثثثثثرف

إ.  2,40مدت جرى  800وم وس  زمن 

تديجثثثثثثثثة ال ثثثثثثثثرايت بالبتتثثثثثثثثامع ال ثثثثثثثثدريبي املقدثثثثثثثثت  باسثثثثثثثث خدام تثثثثثثثثدريباا  ال يسثثثثثثثثن ذلثثثثثثثث  ألإوإوقثثثثثثثثد يرجثثثثثثثثع البثثثثثثثثاحي     

للبتتثثامع اثث ن  يبصثثورف مباشثرف للهثثدف ال ثثدريب ةم نوعثثة موجهثث ت رينثثااالهيبوكسثي  ومثثا  ح ثثوى عليثثه مثن 

 ،الثثثثدم والعضثثثث ا اتركيثثثثن حثثثثامض ال ك يثثثث  فثثثث ةى تقليثثثثل نسثثثثبا ع ثثثث يجابيثثثث  جثثثثزاء الوحثثثثدف ال دري يثثثثة، م ثثثثا  اثثثثر

، (اجحد األقص ى السهت   األكسليأل، والسعة اجحيوية للرئ يأل، وال  اءف الوظي ية العامة لللسمتيسن )وإ

 يملدسثثابق ياملسثث وى الرقمثث اتثث ع عنثثه تيسثثن فثث  ثثام ،(السثثرعة، وتي ثثل تي ثثل القثثوف) ومثثن اثثم تن يثثة وتطثثوير

إ.يإجرإ مدت 800

إجولسثثثثثثثثثثثثثثثثدتاتد  لثثثثثثثثثثثثثثثثوملر، دثثثثثثثثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثثثثثثثثن  لهتثثثثثثثثثثثثثثثثا توبثثثثثثثثثثثثثثثثل يمثثثثثثثثثثثثثثثثع ت ثثثثثثثثثثثثثثثثائع الدراسثثثثثثثثثثثثثثثثة الحثثثثثثثثثثثثثثثث يلثثثثثثثثثثثثثثثثذا الثثثثثثثثثثثثثثثثر وي  ثثثثثثثثثثثثثثثث       

Holmer and Gull strand  (1999)ال ثثثثدريا يطلثثث  علهتثثثا ) ي أل تثثثدريباا الهيبوكسثثثي  والحثثثث م

قليثثثثثثل نسثثثثثثبة تركيثثثثثثن حثثثثثثامض سثثثثثثاليا املسثثثثثث خدمة ل ال ثثثثثثن  ( مثثثثثثن  فضثثثثثثل األإ اباسثثثثثث خدام  سثثثثثثلو  الثثثثثث ي م فثثثثثث

إ                                                                              ( 173: 24)                                        .ماء واالتجازع ى األإ يامف القدرفزإعض ا، وإوالالدم  اال ك ي  ف

خدام  أل اسثثثث  م(2004) ويؤيثثثثد ذلثثثث  مثثثثا  ظهرتثثثثه ت ثثثثائع الدراسثثثثة الحثثثثي قامثثثثد نتثثثثا ات صثثثثار الشثثثثحاا  ح ثثثثد     

تركيثثن حثثامض ت  يجثثابي فعثثال ع ثثى تقليثثل نسثثبة  سثثلو  تثثدريباا الهيبوكسثثي  ما ثثل البثثتامع ال دري يثثة لثثه تثثراي

ال ك يثث  فثثى الثثدم والعضثث ا وسثثرعة تخلثثص اجلسثثم مثثن حثثامض ال ك يثث  املدثثتاكم تديجثثة املجهثثوم البثثدني 

كسثليأل، ورفثع ال  ثاءف الوظي يثة عالا الشدف، وتيسيأل السعة اجحيوية للرئ يأل واجحد األقص ى السثهت   األ

إ(25(،)76:5)    .  رار فيهالعامة لللسم، وزيامف قدرف اجلسم ع ى تي ل األماء العض ا عالا الشدف واالس

 يكــون قــد تحقــق الهــدف الرئيثــ ي للبحــث، وكــذا ن و البــاحث ليهــاإمــن خــالل النتــائج اللــي توصــل و 

ماللثثة  حصثثائية بثثيأل م وسثث  القياسثثاا  توجثثد فثثرو  ذاا: أنــه ىلبحــث الــذي يــن  علــا رضفــثبــص ةــحة 

 ،الثثثدم، والسثثثعة اجحيويثثثة للثثثرئ يأل انسثثثبة تركيثثثن حثثثامض ال ك يثثث  فثثث اة وم وسثثث  القياسثثثاا البعديثثثة فثثثالقبليثثث

 800، وال  ثثاءف الوظي يثثثة العامثثة لللسثثثم، واملسثث وى الرقمثثثي ملدسثثثابقي واجحثثد األقصثثث ى السثثهت   األكسثثثليأل

إ.مدت جري لصاجح م وس  القياساا البعدية

 االستنتاجات والتوصيات: 6/0

 االستنتاجات: 6/1

 ل مناقشثثة الن ثثائع حثثدوم عينثثة البيثث  املسثث خدمة ومثثن  ثث ا ظهرتثثه ت ثثائع البيثث  وفثث مثثا فثثى اثثوءإ

إ لى االس ت اجاا ال الية: ألإوإتوبل الباحي

اا البعديثثثثثة القياسثثثثثم وسثثثثث  القياسثثثثثاا القبليثثثثثة وإم وسثثثثث  بثثثثثيأل  وجثثثثثوم فثثثثثرو  ذاا ماللثثثثثة  حصثثثثثائية 5/1/1

قليل نسثبة تركيثن  ى تعتدريباا الهيبوكسي   باس خداماملقدت   يللبتتامع ال دريب يضح ال رايت ا يجابتوإ

وتيسثثثن دثثثل مثثثن )اجحثثثد األقصثثث ى السثثثهت   األكسثثثليأل، السثثثعة ، الثثثدم والعضثثث ا احثثثامض ال ك يثثث  فثثث

تي ثثثثثل  ،فاجحيويثثثثة للثثثثرئ يأل، ال  ثثثثاءف الوظي يثثثثة العامثثثثثة لللسثثثثم(، وتن يثثثثة وتطثثثثوير دثثثثثل مثثثثن )تي ثثثثل القثثثثوإ

إ.اا البعديةالقياسم وس  لصاجح  يإدت جرإم 800ملدسابقى  الرقمياملس وى تيسن وإالسرعة(، 
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مقنأل ع ى  س  ع لية سلي ة   ل فدتف زمنيثة دافيثة يتشثر مج وعثة مثن  يعند تطبي  برتامع تدريب 5/1/2

 األماء وا تجاز.يت ع ع تا تطور وزيامف القدرف ع ى  يالبدتية وال سيولوجية  شول  يجابال غيتاا 

 التوصيات: 6/2

وفثثى  باالسثث ت اجاا واسدتشثثامامثثن ال وبثثل  لهتثثا  ألإوإع ثثى البياتثثاا واملعلومثثاا الحثثى ت  ثثن البثثاحي اع  ثثاما      

إ:اب ا ي  ألإوإالباحي ي اار حدوم البي  يوص 

ليثثة تثثدريباا الهيبوكسثثي  مقننثثة ع ثثى  سثث  ع  باسثث خدامل  ثثام ب صثث يم بثثرامع تدري يثثة االإاثثرورف  6/2/1

سثثثثثلي ة ل يسثثثثثيأل ال  ثثثثثاءف الوظي يثثثثثة ألجهثثثثثزف اجلسثثثثثم املخ ل ثثثثثة وتن يثثثثثة  عثثثثثض القثثثثثدراا البدتيثثثثثة اجلابثثثثثة 

إ ال رمية( ذاا الشدف العالية وفدتف الدوام الطويلة، عية اباأللعا  )اجل
ً
إ.نس يا

م الثثثد افثثثاثثثرورف ال  ثثثام القثثثائ يأل ب صثثث يم البثثثتامع ال دري يثثثة بقيثثثاا نسثثثبة تركيثثثن حثثثامض ال ك يثثث   6/2/2

إبص ة مورية لل عرف ع ى ك اءف ال عبيأل.

سث خدام اب يإمدثت جثرإ 800 ي خصصيأل عن واع البتتثامع ال ثدريبي ملدسثابقل  ام املدربيأل واملاارورف  6/2/3

إاملؤشراا ال سيولوجية والبيوكي يائية مل ا عة وتقويم اجحالة ال دري ية ل عا.

ل  فضثثثثل الوسثثثثائل واألسثثثثاليا ال دري يثثثثة اجحدييثثثثة مثثثثن الدراسثثثثاا والبيثثثثوا العل يثثثثة حثثثثوإ  جثثثثراء مزيثثثثد 6/2/4

إاملسافاا امل وسطة. يل ية ل رتقاء ب س وى تدريا العباملبتية ع ى  س  ع

 عـــــاملراج

 :املراجع العربية أوال 

اجح يثثثثد زالثثثثر،  ح ثثثثد سثثثثالم حسثثثثيأل: "موسثثثثوعة فسثثثثيولوجيا   بثثثثراليم سثثثثالم السثثثثوار، عبثثثثد الثثثثرح ن عبثثثثد -1

 .م1998ال  ا  للتشر، القالرف،  مسابقاا املض ار"، مراكزإ

 .م1998، القالرف، ي"، مار ال  ر العربية وصحة الرياض "بيولوجيا الرياا  بو الع  عبد ال  ا : -2

مار ال  ثثثثر  ا ومورفولوجيثثثثا الريااثثثثة واألماء"،: "فسثثثثيولوجيحسثثثثاتيأل ا بثثثثو العثثثث  عبثثثثد ال  ثثثثا ، مي ثثثثد بثثثثب  -3

 .م1997، القالرف، يالعرب

 .م2003، القالرف، يلرياا وتطبيقاا" مار ال  ر العرب"فسيولوجيا الريااة ت ين سيد: ح د تصر الد -4

يثثثة األماء "تثثثرايت تثثثدريباا الهيبوكسثثثي  ع ثثثى  عثثثض امل غيثثثتاا ال سثثثيولوجية وفاعل : ح ثثثد  ت صثثثار الشثثثحاا -5

اجلثثثثومو، رسثثثثالة ماجسثثثث يت غيثثثثت متشثثثثورف، دليثثثثة الدتبيثثثثة الريااثثثثية، جامعثثثثة انطثثثثا،  يل عبثثثث يإاملهثثثثارإ

 .م2004

يثثثثثتاا بطريقثثثثثة تثثثثثدريا ال ارتلثثثثث  ع ثثثثثى  عثثثثثض امل غ ي"تثثثثثرايت برتثثثثثامع تثثثثثدريب مبثثثثثتو  السيسثثثثث ى: ، ي ثثثثثاأل  بثثثثثراليم -6

، رسثثثثالة ماجسثثثث يت غيثثثثت متشثثثثورف، دليثثثثة يإمدثثثثت جثثثثرإ 800 يملدسثثثثابق يال سثثثثيولوجية واملسثثثث وى الرقمثثثث

 .م2000الدتبية الريااية، جامعة  سيو ، 

، يتثدريا" مار ال  ثر العربث –ت نيث   - ار ومسثابقاا امليثداأل"سثباقاا املضث :ي ح د  سطويس  ي سطويس  -7

 .م1997القالرف، 

 .م1994، القالرف، ي، مار ال  ر العرب2،  "فسيولوجيا الريااة" نتاء الدين س مة: -8

مركثثز ال  ثثثا  للتشثثر، القثثثالرف،  "افسثثيولوجيا ال عثثثا العضثث " :يحسثثن  ح ثثد حشثثث د ، تثثامر مي ثثد شثثثلب -9

  .م2003
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"تثرايت تثثدريباا تي ثل ال ك يث  فثى تن يثة ال ي ثثل اجلثا  وتي ثل تثراكم نسثبة تركيثثن  رويث  حبيثا:رحثيم  -10

م الدتبيثثثثة "، بيثثثث  متشثثثثور، مجلثثثثة علثثثثوإيإمدثثثثت جثثثثرإ 800فثثثثى الثثثثدم و تجثثثثاز لثثثثركض  حثثثثامض ال ك يثثثث 

إ.م2006، املجلد اجلام ، دلية الدتبية الريااية، جامعة بابل، العرا ، يالريااية، العدم اليان

، متشثثثثرف املعثثثثارف، ا سثثثث ندرية، 11تطبيقثثثثاا،   –تلريثثثثاا"  يال ثثثثدريا الرياضثثثث " صثثثثام عبثثثثد اجلثثثثال :ع -11

 .م2003

إ.م1993، القالرف، ييا"، مار ال  ر العربرإ"فسيولوجيا ال د :يإمي د حسن ع وإ -12

لرف، ، القثايربث"، مار ال  ثر العي  بثاراا األماء اجحردثا" ، مي د تصر الدين راواأل:يإمي د حسن ع وإ -13

 .م1994

 األا مرت ثع الشثدف ع ثى تركيثن حثامض ال ك يث  ومرجثة ي"تثرايت ح ثل بثدن مي وم عبثد اجحثاف  اثحاتة: -14

"، رسالة مك وراه غيت يإم جرإ400 ي خدام فدتاا راحة مخ ل ة ملدسابقفى الدم باس يالهيدروجي،

 .م1996متشورف، دلية الدتبية الريااية للبنيأل بالهرم، جامعة حلواأل، 

تن يثثة  عثثض القثثدراا ال لوائيثثة ع ثثى مضثثاماا ومعثثدل الشثثوارم اجحثثرف لثثدى تثثرايت " مي ثثوم ف  ثثى اابثثد: -15

 .م2003الريااييأل"، رسالة مك وراه غيت متشورف، دلية الدتبية الريااية جامعة  سيو ، 

لع بثثثة مقدثثثت  ل ن يثثثة تي ثثثل السثثثرعة وترايتلثثثا ع ثثثى ا ي"برتثثثامع تثثثدريب وائثثثل مي ثثثد رمضثثثاأل  بثثثو الق صثثثاأل: -16

 ،، رسالة ماجس يت غيت متشورفيإمدت جرإ 800 يملدسابق يال لوائية ملس وى ا تجاز الرقمال ارقة 

 .م1997للبنيأل، جامعة حلواأل،  دلية الدتبية الريااية
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كرة اندية الدرجة االولى لالعبي لدى لشخصية القيادية الصالبة النفسية وعالقتها با

 القدم
 د. مصطفي محمد العويمري 

 ف سعد حبلوصيطد. عبدالل

 د. علي ابوعجيلة الزروق 

 مقدمة البحث واهميتة

علووو   و وووي رهلوووو   رة ووو   إن تطوووأي لع ة روووي يووصووواي لل وووأةىو إطووو  رهووووتأا رهطفوووأج ود وووأن ءت و د و وووي ر  ىوووأ  لرة  وووو 

تأرجووول رةف روووي لإلرةوووي  ووو  رةووووفراوت ووووو لجووو  ي وووا وووووتأر و للم للرفوووال رةميرتووووت  ووو  و وووو  عفووو  رةووو    ع لوووي ر يتروووو  

رةألا ووي ءووسن ووووتأا رةوووصوت رةفوقوواي لت ووأي رةدوولووا  لو ووول  عفوو  رةوو    رةدوولووا  لن  وومي  ءقووأي  عفصاووي تووفأ  

طووووي ءوة لووووو  رةدوولووووا  علوووو  وتتفوووو  و و ساووووو لووووووتأووساو لوصويتوووووساو  لو ولةووووي لخبوووول  رة وووود  لتووووصوتل رةفوقوووواي رهدتر

رةأ   لرةت وسل لرةت رؤ باو ةإل وو   ووو ره وويا لره فأوووت رهةفووري  و  رةتطراوي رة صل  لخ وم رةفوقواي لةوم  ر  اوو  

قووواي رة ووو  ووووو رةأرجووو  رة  فاوووي لرة  وووواي لسووو  لتوووو   يرتوووي عفووو  رةووو      لإن رة او  وووي توووصي وىصوووي ووووو توووصوت رةفو

 تأ د و ةما رةدووصاسن رةذ و ت و  با  وىوم لاو  ي    رة دي رة    صثفأناو 

ل شووإ إن وأصووأ   كوود  رة وومم لرةووم  وووو رة  وةاوووت رة وو  ت  وود  ءطووو،ا ت و نووا  وتصسووا  لووم     ووم   وو  ر ة وووج ر خوودا 

م لرةميرتوي هوو ةىوو ووو ل صاول كرسول   و  ت  اوي رةت وأي رة او      كد  رة مم وو رهأرصاا رة   خوت ي لن ت  و  ءو  تصوو

    ذ  رة  وةاي لةف وئم ر  اوم  لي كرسول  و  تصوتوإ رة دووي لرةت و ول ةأةول  ل ءوم ةفصوميج ر  اوم  و   وذ  ر  وةويلن   صو  

رة دووي   وول لن  ؤلد    تفأ  رة عرسن لوصة ل خفي لاو رت  دعاول ووو  ر  ةاصي عل  ء و  رة وئم رةذع  وتطاا ءإير تل

   ووتغ  رهأر   لرة وءفاوت لرة دلي رة د  ي    رة دوي و   و ءذةإ لكثل وو  ما لرةم  إصو يإط  تصوتإ رة دوي

تةصووو ولووافي رةر وون  وو  ل وول لتووفأج ر تقووو  ءووسن رة عرووسن وووو خوو   تووفأكاوسا   رخوو  رهف وو  خ صوو  علوو    وومرن ر فوو  

  لووووووو   رة وووووغأ  رة  وووووواي ل  ووووومرن ره ولووووووي لتاوووووأوو رت و ووووووت توووووفراي رةووووووصوت رةفوقووووواي ةوووووما رة عروووووسن وصوووووو ؤ ع إطووووو

ة عرووووسن   ووووأ لو  اوووو   ةاوووون عبوووول رةةثسوووول وووووو رة عرووووسن علوووو  تووووصوت نوقوووواي رة عوووو    تبوووول لةووووم رهقووووو ي رهىصووووي ة  وووومرن 

ي  وو  وورلةووي رةقوو ءي رة  ووواي ة عرووسن لوووو لوو  ةووململ ةوةووي عوومم ره ولوووي  ل ووذر  ووؤ ع إطوو    ووم لووو  وووو رة عرووسن رةد روو

رةف وووو  لل  رووووأ  ووووووتأر     ووووب  لل ت وووو  ل وووو ا  ءب  وووووى   ل ووووذر ءوووووةطرا توووواؤلدعل  ووووووتأر   رةفو ووووا  لعلوووو  ووووووتأا 

 ت  اي ر   ول ةف دوي ،لا  عوم وصو  وب  ولة ت ة ا اي تأرجل رة عرسن 

 :ويهدف البحث إلى

 طدرءف  / ةاباو    ةد  رة ممةميجي ر لط  ةر م ي ررةفوقاي رة او  ي ة عب  ل رةق ءي رة  واي  رةت دا عل  -1

طوودرءف  /  وو   ةوود  رة ووممر م ووي رةميجوول ر لطوو  ةرةت وودا علوو  رة  لووي ءص وةفوقوواي رة او  يلرةقوو ءي رة  ووواي ة عبوو   -2

 ةاباو

 الدراسات النظرية 2 -

 psychological hardinessالبة النفسيةصال مفهوم 2-1

رة  وواي رهىصوي  ه و ا  ر  م ثي نوباو لخو وتو  و  رةرص وي رة د اوي ل وأ ووو ر وقووئ   م و ىأم رةق ءل رة  واي وو ر

 kopasa   (9:23)ةف د      أرجل صغأطوت ر  اوت رهت م   لرهثوةاي ء  وح ل و ال  أ ولر

وووووو ر لرئوووو  وووووو لصووووا ر توووو  هقووووطحظ رةقوووو ءي رة  ووووواي  ةاوووون  ة ووووال رن ، وووو  رة ووووو   وووووتطا أن ت  اووووي  لرساوووو  

 ءي رة  ووواي ءوناووو و صأعوول ووووو قووو اوووسا  رةاوو ووي ءوود   خ دصووى  ةفةثسوول وووو رة ووغأ  لر ةروطووووت   وودا  أ ووولر رةلروا
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رةوصوت تتصثو   و  رعت وو  رل رت وو  عووم ةوما رة ود  ء وعفاوي للميتول علو  رتوتغ    و  رهقوو ي رة  وواي لرةرا اوي رهت أعول 

 ره اطي ءوة د  و ذ رةقغد 

  لوووومي  رة وووود  علوووو  وأرجىووووي رة ووووغأ  ءصىووووويرت رهأرجىوووووت رةت فاوووو  ره ط وووو  رةت  وووو  ره د وووو  سوووو 1998لي د وووول جسلتووووأن 

( رةقووووو ءي رة  وووووواي ءوناوووووو وقووووومي ووووووو 2002( لي د ىوووووو ةوووووأل  لعروووووم رةفطاووووو  )120,1998لرةت ديوووووف ر    ووووووط  لر تفوووووو م )

ي و عل  رةص ي رة  واي لر  ووصاي وقو ي رةفوقاي رةذرتاي ه ولوي ر لوي رةوفراي ة غأ  ر  اوت لرةتت ا  وو رلو

ةاووووون خوووووووو    وووووو  خوووووووىا  ر  ير  لرةت ووووووأو  لرهأرجىووووووي رةووووووذا   وووووأ  رطوووووو  رةتأ وووووو    وووووو  رهأرلوووووو  رةووووووذا خف تووووووي ر ةوووووومرمل 

 رة و طي  

 اهمية الصالبة النفسية 2-2

ن ر  ر  لةىو  لير ةوتصو    ت وسرةق ءي رة  واي عوو  وى  وو عأرو  رةفوقاي    و و  عف  رة    رةدوولاى 

لرةص ل رة  واي لرةرم اي ل ل  لوو   رةمع  رة  ناى  للم ركمت رةر أمل ر صاي ر ير  ر ةمرمل    رةل أي ءوة غأ  

وو عمول ل ص وي ي ر نووص  لا رةق ءي رهدت  ل ءولدرنا   لا رةق ءي ره ت  ي لجمل    صافأن ركثل ةف  د رط  

  (8:44)ءاي ل و ال ةميا  رة مي  عل  رةت ة   ياورةمرمل ر  اوت رهوصاي عل  رناو  و ال ر  و

 ابعاد الصالبة النفسية  2-3

 عل  رتتتمرم    رهقو ي رة  نا  رن رةق ءي رة  واي س  رعت و  عوم ةف د      وعفاي للميتل

فووووي و طل لرةقوووو ءل رة  ووووواي تتاووووأن وووووو لو وووور جتصوعاووووي رهتوةوووول  وووو   وووومي  لو ووووود لوأرجوووول ء وعفاوووول رةوووومرمل ر  اوووووت رة

ل  وةإ لو مل وقوو ي ةفقو ءي رة  وواي لسو  رهووو م  ر تودوي لرةث وي  ر وقوئ  رة  واي لس )ر ةتارم رةت ة  رةت ما(

  ءوة    لر  وةي رهورجاي رةىو ئي

 مفهوم القيادة الرياضية 2-4

   وناو     مرخفي ل رة   تؤلد وو ره و ا  رهدكري رة   تت صو رة م م وو رهتغسلرت رهت (leadership)  تبل و ىأم رة او  

لخ م رةفوقاي رة او  ي رةدكسا  ر توتاي    تفأ  رة ع  لخ ووفل وا رهأرل  رة    أرجىىو رة د     باو ر خدا لتتبلد 

ر نلطي رةدووصاي عل  رة صأم لة ري كد  رة مم عل  ر وقأص  ن ر  ر  رةدوولا  رهت أي  ت  ي عو   عل   م 

  ل  شإ إن وأصأ  رة او      كد  رة مم وو رهأرصاا رة   خوت ي لن ت    لاو  يبفوقاي يووصاسن  صتولل 

يلح ر  صوعي    كرسلءو  تصوم ل رةميرتي هو ةىو وو ل صاي كرسل     ت  اي رةت أي     ذ  رة  وةاي لةف وئم ر  ام  لي 

صدليوي ي شدل  عل  ر ل  خ تبل لتوتاي ل   وةإ ل لل رةأ أ  إط  رةىما ر  قأ  عل  رة فا ي    ره و ووت ل ل 

 :ةأجأ  رة او   لس 

  لجأ  جصوعي )وو نوقسن لل لكثل(ودترطي ،  ى  ءوةر   ر خد -1

 .لجأ  وىصي عووي ولتلكي ءاناصو-2

  .لجأ  رخت ا لل تصو و    رهوؤلةاوت رهف و  عل  عوتي رة د  وو ل در  ر  صوعي-3

تووفأ  رة وود  ع ووم لاوووول ءتأجاوول لنلووطي جصوعووي وووو ر  وودر  ت ووو  اووو   س )إن رة  ه ىووأم رة اووو   ل رةووذع  وو   علوو 

رة اووووو   ءبناورة صفاووووي رة وووو    ووووأم باووووو  وووود  وووووو ل وووودر  2005لوو  وةاووووي لخوووودا   وووودا و صووووم عوووو لع  ووووما ولووووتل  ءاوووونا (

وةثأن ر ول إ ر جصوعي و  صي ءتأجال تفأ  ل در  وو ةوم  ى  ءد روي  وو لي   وأ ت  اوي  وما ولوتل  ءاونا  ل  ودا رةرو

 sportةولة ووووووو لن  طرووووووي رةت دووووووو  رةووووووووءي ةف اووووووو    وووووو  ره ووووووو  رةدوولووووووا     مئووووووذ  صةووووووو خ دووووووو  ة اووووووو   رةدووصوووووواي 

leadershipرة صفاوووووي رة ووووو    وووووأم باوووووو  ووووود  ووووووو ل ووووودر  جصوعوووووي يووصووووواي و  صوووووي ءتأجاووووول توووووفأ  ر  ووووودر  رةدووصووووواسن لل ءبناو

  (4:54)ى  ءد ري  و لي   أ ت  اي  ما ولتل  ر ع و  ره  صسن ةح صوعي رةدووصاي وو رج     
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 إجراءات البحث : -3

 منهج البحث : 3-1

إط  ةفىو س  رة   ت م  ره هج رةذع  ت  رختاوي  ةغدض رةتأ   إط  رة توئج رهطفأ ي    أن إن رهلافي رة    وع  رةروةث

رةملاي ع لوت رهترو ةي ءسن ره تصا  ره هج رةأ  ي لرةذع   دا عل  ر ل "  أ رةتقأي  أن ةذر رتتتمم رةروةث

لر ت و وت لرهاأ  لرةد روت لرةتطأي ء ان   طي رةر ن  أي  لرلا ر  او  للصا وؤشدرت ل  و  ت رؤرت ووت رفاي 

"(6:32) 

 إ  ت  رتتتمرم  ذر ره هج ءبتفأبي رهسظ  لرة  لوت ر يتروطاي  

 عينة البحث: 3-2

  " يرتي ةوةي جو  و سن لل نوري و ا ي وو ل در  ره تصا ر  ل  ل  خ صا  رة توئج إن عصفاي رختاوي رة ا ي س   ج

 (5:63)عل  ره تصا  فل"

( 2016-2015ةفصأتو  رةدوولوا  ) و  وم  وي طودرءف  ررةمليا رةميجل ر لط   عب  ل م ي ،   لشتص  و تصا رةر ن عل  

ت  (  دو وووووو8رهتصثفوووووسن ووووووو )( عروووووو 160ا وووووي رةر ووووون علووووو  )( عروووووو لرشوووووتصفال ع300) دو وووووو وتاوووووأن ووووووو (15)عوووووم     رةرووووووةف

%( لسو  نووري و وتوري ةتصثاو  و تصوا 53.33رختاوي   ءوةطدو ي رة لأرئاي لباوذر تاوأن رة ووري ره أووي ة ا وي رةر ون سو )

 ( 1رةر ن تصثا  ة ا او ل و لو لكصو  أ ورسن    ر  مل )

 

 ئوية(يبين األندية وعدد العبيها والنسبة امل1جدول )

 العبو التجربة األساسية العدد الكلي لالعبين اسم النادي ت

 20 20 ر ت و  1

 20 20 ر  ل  طدرءف  2

 20 20 رةلط 3

 20 20 رهم  ي 4

 20 20 رةتلتو ي 5

 20 20 رةأةم  6

 20 20 رة ىد  7

 20 20 رءأوفا ي 8

 160 160 ره صأ 

 ة في البحث :الوسائل واألجهزة واألدوات املستخدم 3-3

 الوسائل : 3-3-1

وو لج  ر  قأ  عل  ر   وئي رهتاووفي رة   خ م صدليوي ةغدض ر  قأ  عل  ة  ةفصلافي     م   ب رةروةن 

إةىو تت و ي ءأتوئ  عم م  إ  ر ل "وو رهت ذي لن تاأن   و  لتافي لرةم  جوو ي وون ي  صةو باو  يرتي تفأ  

 ( 337  ص 1995) و ظ ءو ةصم   "

 لوو  ذ  رةأتوئ  :

 رهقو ي رة  واي   -1

 رة اوتوت لر خترويرت رة  واي    -2

 األجهزة واألدوات املستخدمة في البحث : 3-3-2
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 ر تفرو ي  -1

 لل م  -2

 ةوتري  -3

 القياسات واالختبارات النفسية املستخدمة: 3-4

 (55  ص2006)تفصون عاوج  و او  رةفوقاي رة او  ي 3-4-1

 توصف املقياس

(   وود    وووون رعلووو   يجوووي  صةوووو ر  قوووأ  عفياوووو   دووووو سووو  47 تاووأن و اوووو  رةفوقووواي رة او  وووي ة عبووو  كووود  رة ووومم ووووو )

( 5 20تأتوط ةوووبي لومي  )ص(  يجي ء44و6(   لرل   يجي )  د(   لة م تدرلةال  يجوت رة عرسن عل  ره او  ءسن )47)

سن   ووت رةوميجوت ر وووم لتةدري وو لودركوو رة  ووت ة ا وي رةت  وسن ( ء52و3(  لر  مل  )74 6 يجي  لر  درا و اويع لمي  )

 (1ر  د وح ي) 

 تصحيح املقياس :

(   ود  وألعوي علو  رةووصوت رةووال  47إن رة توئج رة   ت  ر  قأ  عفياو لظىدت و او  رةفوقاي رة او  وي واأ وو ووو )

(  عرسن ة مم تطوءي رإلجوءوي  و  5 و  رتتصويرت )ءتص اح رتتصويرت رإلجوءي ة ا ي رةت  سن  ، م رتفر أن للم لوم رةروةث

   رةةل  عو  لي رهووت ا  لجم تول  و   أن (   درت  بكثل وو   درت رةةل  عو رلد رةتتصسن رة   رعتصم و رةروةث6)

رإلجوءي  ل  جدا تص اح ره او  ءص وي ي ر  فأ  وا و توح رةتص اح لةووج رةميجي رةافاي ةفص او  ء صا رةوميجوت 

لرهتتقسن لت  عدض ره او  عل  و صأعي وو ر وبلر جصاا   درت ره او  عل  
(2امللحق)

 

 (2013و وو و صم ةوو):مقياس الصالبة النفسية  3-4-2

 توصيف املقياس:

، ووووم إخ وووووعل إطووووو   (3ملحقققققق )(   وووود  26خصووووو  ووووووتأووت لتاووووأن ره اوووووو  وووووو) ووووووو اووووو  رةقووووو ءي رة  ووووواي  تاووووأن    

 ء و  ره و ص  رة  واي  ر وطأرت رإلجدرئاي   

 تصحيح مقياس الصالبة النفسية :

( ةو  0-1-2إن ره او  ر  وط   اغال   درتل ءوت و سن)تفب  لر  وبي( لل لي ءمرئ  للم لعطاال لللرن تدرلةال ءسن)

د ي طرا ي ( ءوة وري ةف  درت رةوفراي له 2-1-0خوفو  رإلجوءي ءوة وري ةف  درت ر   وءاي للم لعطاال لللرن تدرلةال)

إجوءي رة ا ي عل  و او  رةق ءي رة  واي ت  رتتتمرم و توح رةتص اح ره م ةىذر رةغدض لرةذع   ن )ر  ر  رة   

 ( 54 ص  2002)عوود ت ام ر وااوني   ةل  باو رة وة  عو رإلجوءوت رة   تم  عل  لجأ  رة فا ي رة   ت و (

 التطبيق النهائي للمقياسين : 3-5

رهووووتفوووت رهطفأ وووي إلعمر و اولوووا  )رةفوقووواي رة او  وووي لرةقووو ءي رة  وووواي(ت  تطراوووي رةت د وووي رةناوئاوووي ، وووم رتوووتةصو  

 –رهم  وووي  –رةلووط  –ر  لوو  طوودرءف   –ر ت ووو  ( عوو   صثفوووأن لصو اووي ل م ووي ل  )160علوو  عا ووي رةر وون رةروووةف عووم  و)

علووووو  رة عروووووسن  وووو  و عووووو  تفوووووإ ر  م ووووويء ان   فووووووأن  ( لتوووو  تأليوووووا ره اوتوووووسنرءأوفا وووووي -رة ىووووود   –رةأةوووووم   –رةتلتووووو ي 

إجوووء او ءر  ووى  رةوور    للووم ءفووف رةألووال رهوووتغدي ةإلجوءووي علوو    وودرت ره اوتوواسن  ، اووم و عووو ،  ووىو ةت وثووا  تووبلد

( 19/2/2016-18 لا ووي لووو  ، وووم  ةووإ جصوووا رتوووت وءوت رهتتبوول و لتووو  رهروشووود  ءتطراووي رةت د وووي رةناوئاوووي ءتوووويو ) (15-20)

  (4رهح ي) ل دوي رة ص  رهووعمأن لر  رةروةث وو

 (279-214-201-154-103 ص1999)ل  ا  وتسن لةوو و صم  رةأتوئ  رإلةقوئاي 3-6
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 رةأتوئ  رإلةقوئاي ره وتري ل وةلا  رةذع  تمم رةر ن ووتتموسن ر خي : أن رعتصم رةروةث

 رة وريره أوي )ءسلتأن( )رةأتط ر  ووبي   ر   درا ره اويع  و وو  ر يترو  رةبواط

 عرض النتائج ومناقشتها : -4

 عدض لت فا  لو وللي رة  لي ءسن رةفوقاي رة او  ي لرةق ءي رة  واي ة عب  كد  رة مم   4-1

 لنتائج البحث( R(يبين الوسط الحسابي واالنحراف املعياري وقيمة معامل االرتباط)2الجدول )

 رهؤشدرت       

 ةقوئاي رإل             

 رهتغسلرت رهر ألي

رةأتط 

 ر  ووبي
 ر   درا ره اويع 

 لاصي و وو  ر يترو 

(R)  رةم ةي 

 2 4 21 32 و او  رةفوقاي رة او  ي 
0 60- 

 

 42 4 32 36 و او  رةق ءي رة  واي و  أع*

( ءميجي ةدو21 0لاصي و وو  ر يترو  ره وأ ي ركبل وو لاص او ر  ملةاي رةروةغي )( 05 0(ع م ووتأا   ةي )158ي ) 

 مناقشة النتائج : 4-2

( لر   وووودرا 21 32لوووم ءفووووف رةأتوووط ر  ووووووبي ه اوووو  رةفوقوووواي رة او  وووي   وووودر  عا وووي رةر وووون ) (2ووووو ر  وووومل )

( ت ووووال 21 0( لسوووو  لاصووووي ركبوووول وووووو لاص اووووو ر  ملةاووووي رةروةغووووي )60 0-(   ل فغووووال لاصووووي )ي( ره فوووووري )2 4ره اووووويع )

( وصوووووو  وووووم  علووووو  لجوووووأ  ع لوووووي ريتروووووو  و  وووووأع طد  وووووي ءوووووسن رةفوقووووواي 05 0( لوووووووتأا   ةوووووي )158 يجوووووي ةدووووووي )

 رة او  ي لرةق ءي رة  واي  

لوووووو رهتغسوووول رةثوووووني رةقوووو ءي رة  ووووواي   ووووم ءفووووف رةأتووووط ر  ووووووبي ه اووووو  رةقوووو ءي رة  ووووواي   وووودر  عا ووووي رةر وووون 

( لسوووو  لاصووووي ركبوووول وووووو لاص اووووو ر  ملةاووووي 60 0-  ل فغووووال لاصووووي )ي( ره فوووووري )( 42 4( لر   وووودرا ره اووووويع )32 36)

( وصووو  وم  علوو  لجوأ  ع لووي ريتروو  و  ووأع طد  ووي 05 0( لوووتأا   ةووي )158( ت ووال  يجوي ةدوووي )21 0رةروةغوي )

 ءسن رةفوقاي رة او  ي لرةق ءي رة  واي  

 ن  و أر  تصت أن ،فوقاي لاو  ي عوةاي  ون ة  تب   ذ  رة توئج إط  إن  عب  عا ي رةر أن لي ول رةروةث

 ةإ   ء ا  رة  واي  ب ع  رةذع  تصتا ،فوقاي لاو  ي عوةاي  وتطاا لن  اأن  ل رتت دري   نا     

رهأرل  رة و طي لو   ءذةإ  يجي خ دصل ةف غأ   لوتصتا ،فوقاي عوةاي لواأن وتان  وتطاا لن  ت وو  

 ع موو تاأن ره و وي لأوي لوتأرل ي  إ   ؤكم )و صم وا ظدلا لوتغسلرت رهرويووت 
ً
ءقأي  ر  وءاي لخو ي

ةووم ر   مع( إن رة قباي تاأن وقوةري ة تفثوي  ر    وط 

 الستنتاجات والتوصيات:-5

 االستنتاجات: 5-1

 رةفوقاي رة او  ي ةما  عب  رة ا ي ،لا  عوم  ريت و  -1

 رةر ن    رةق ءي رة  واي  ظىدت   دلي و  أوي ءسن  عب   دي عا ي -2

ر م وي لو اوو  رةقو ءي رة  وواي ة عبو   ظىدت ع لي ريترو  و  أوي طد  ي ءوسن و اوو  رةفوقواي رة او  وي -3

  رةميجي ر لط  ءةد  رة مم  لفا   أي تتون

 التوصيات : 5-2

  رةتوووووميو  ه ولووووووي صووووودلي  رة صووووو  علووووو  تطوووووأود رةفوقووووواي رة او  وووووي ةوووووما رة عروووووسن ءوتوووووتصدري ل ةوووووإ ووووووو خووووو  -1

 رة دلا رةق ري    ره و ووت لتصت ى  ءق ءي   واي جام  
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صدلي  رختاوي  عب  كد  رة مم ةوص  علو  لتوو  رهووتأا رهىوويع   وط لإ صوو علو  لتوو   رهووتأا لل ر  و و   -2

 رة  نا  هو ةل وو ل صاي ل لي كرسل    رتت و   رة عرسن وو رهىويرت رة    تمي أن عفياو 

  يرتوووووي ءووووووو   رهتغسوووووولرت رة  ووووووواي رة ووووو  ةوووووو   ووووووت   يرتوووووو او لي طىووووووو ووووووا رةفوقوووووواي رة او  ووووووي لل رةقوووووو ءي رة  ووووووواي -3

 للوتغسلرت   واي لخدا 

 املصادر 

تفصون عاوج تدةون : رةفوقاي رة او  ي ة عب  كد  رة مم  لطدلةي  كتأير   جوو ي ءوء     فاي رةتلءاي  -

  2006رةدووصاي  

   337ص   1995رهمخ  إط  رةر ن    رة فأم رةوفأكاي   رةدووض   وةتري رة رااوت    و ظ ءو ةصم :  -

ووتأووت  عوود ت ام ر وااوني : ء و  و او  ةف ملر اي عل  رةدووصاسن لت  ص ل عل   عب  كد  رة مم لت م م -

و صم ةوو    202مر   رةتلءاي رةدووصاي   جوو ي ،غلره وي ي ءل ةو  ودكو رةف    رطدلةال  كتأير    فاي 

 2005تااأةأجاي رة او   رةدووصاي   ودكو كتوج ةف لد  رةطر ي رةثو اي    :ع لع 

و صم ةوو ع لع لو صم  قدرةم و يصأرن: رة او     رةتلءاي لعف  رة    رةدوولا   رة و د    ريرة ةد  --

  2000رة دبي  

   2001ن    ري ره وهج ةف لد لرةتأليا     عصو 1لجال وح أج : ل أ  رةر ن رة فم  لو وه ل     -

ل  ا  وتسن لةوو و صم:رةتطرا وت رإلةقوئاي لرتتتمرم ر  وتأج    ء أمل رةتلءاي رةدووصاي رهأ     ري  -

  1999رةةت  ةفطروعي لرة لد 

  رةميرتوت رة  واي 2ةوو ةصو   لةأةأ:رةق ءي رة  واي لرةد ري    رةت ة  ةما ط ج ر  وو ي   -

-kopasas.c (1998)stressfull life events,journal personality and social psychology. 

-gerson,M (1998) THE relationship between hardiness coping skills and stress in gradnate students UmI 

pup lisheddoctoral dissertation adlershool of professional psychology. 
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 (1ملحق )

 مقياس الشخصية القيادية 

)ج( لشووو د لن ءإواوووون  دو وووي خ وووم    ع وووموو  ت ووومم ر وقووو  ء فا وووي رهرووووير   ووووني:)ل( رشووو د ءوإلةروووو  لعووومم رة ووومي  علووو  ر توووتصدري  1

 رة فا ي لرة أل 

 ج( لسادج وو  ةإ ل  رعتلا ءل ) ع موو   لل ع لرجب     رهروير   وني:)ل( رعتلا ءذةإ لووم لو ئي لوميبي  2

 )ج( رتد   ةإ  ةم لو ئي  ع موو ت طا رةةد  ون   وني:)ل( لةول  رتت و ساو ءا  جىم  3

 )ج( ل    لن رتةو     د ي و  د     ع موو  اأن رة دوي      مي  وني:)ل( ل    ولويكي  د    وا رةم لو ئي  4

 )ج( تل   ةإ هميج رة دوي   رة عرسن ع موو  اأن ل رل   رل  وو ووتأر    ليا إن عل  لوئم رة دوي لن:)ل(  تبل  5

 ع موو لس    ما لل لخوب  ءفس ا   ما    ودو   دو ي  وني: 6

 )ج(ر  م تدكساع ل  لتتطاا رة أ     أ رهروير    )ر(لت ولل رهأل  ،ودعي للعأ    أ رهروير  

 )ج(وو وتطفروت لجأ  رة د     ره تصا  ل(لعرو  جم م  لم خوب  ولو   إصو اي رعت م لن ر  تصوم ءبوأي رآلخدوو:) 7

 )ج( لتألا رة أل لرن  ةإ ةص  ووت ا      كثسل وو ره و ووت رةدووصاي:)ل(   لتألا رة أل عل  رة دي رة أوي  8

 عل  وو  درم  )ج( وىويرخي ةصوال لش د لني:)ل(روتفإ وو رهىويرت وو  ؤ فن  لن للرجل ر وقأم  9

 )ج(لجويع لو ئي للتةت  و ى   وو لرجب  لن:)ل(  رشتل     لع تةت  صم رهم يج  10

 )ج( ر بل لل د عل  رة أ   ، م رةل و   ع موو لخ دض ةإل وءي  وني:)ل( لش د لن ووت رل  رةدوولا  لم ر تهى  11

 )ج(   لتتطاا ت  اذ رة د ي ر لط      ت  اذ صد ي رةتلجاح ر لط  ع موو  تتويني رهميج ةت  اذ صد وت رةتلجاح  وني:)ل( ل   12

 )ج( ةمع لميرت تؤ فن  ةتصثا  ءفمع    ره و   رةملةاي  لجم لني:)ل(  سل وؤ   ةتصثا  ءفمع    ره و   رةملةاي  13

 وو ي ل  رة د إط  رةتميو  )ج( رلضا  إعصوط  ر  لل  ر  وصدوو ةفتميو  لآخد ره قد سن )ل(رةدص  رئصو لن ل أن  14

)ج( لةووول  لن   للووأ   ع ووموو  طفوو  ونوو  رهووميج لن لعطووي يليووي  وووني: )ل( لعطووي يليووي ءقوودرةي ،غوو  رة  وود عووو وووو  دلووا  رآلخوودوو  15

 رةقدرةي  ناو ت دح رآلخدوو 

)ج( لتوم  علو  رهدوو  ل   رهألوا ر   و  ع موو تاأن رةةد  ء ألخي لدورو وو ودو  ر وق   وني ل   :)ل( رةتصدوود  ةوم لو ئوي  و   16

 رودي إط  لوال  

 )ج(لجم وو رةق   عل  جمر تدكسا   ن   ع موو  ت ممل وع  رهميج لر  رهروير   وني:)ر(ل أن و تباو ل  ن  ودكو  17

 ءذ  و ىأ  ركبل )ج( لتع  ةفت أو  وو خ    ع م إ مريع صد ي جور   وني:)ل( رش د ، مم لميخي عل  وأر في رةف    18

 )ج( لش د لن رةتأ اي  بخي ءرذ  و ىأ  ركبل   وةرو وو:)ل( لخشاى وو عمم رةتأ اي    رهروير   19

 )ج( عمم جم ي رة عرسن لتمني ووتأر     إن تب  خووي  رة دوي خ أ  إط :)ل( ر  ظ رة ولد لتأ  رةطفا  20

 )ج( رش د ءوإلةرو  لر  م رةد ري    رةف     رئصو جو ور ة شتلر     رةف  ع موو رجف  عل  وقطري ر ةتاو   وني:)ل( ل أن   21

 )ج( ل أن جو ور  شتل     رهرويووت    وةرو وو:)ل( رّ ع  رإل وءي آلخذ لوطو وو رةدرةي  22

 )ج( ةمع جصاا رهأر  وت ة او   رة دوي   لش د لني:)ل( ةصوال ةمع وأر  وت لوئم رة دوي  23

 )ج(   للج   نا  باةذر ولو    رئصو إط :)ل( رةت ممل ءوت  رة عرسن وا رهميج لرإل ري  لوا    24

 )ج( تناعج  نا   وجأ إ    ولو فى    ع موو  أرجل لو ل  ولافي وو   و إ:)ل( خل د ءوةدصو ع موو  وفلسلل إ   فىو  25

 )ج( رةت أر  ءص د ع  ل دني ءدرةي ركبل   رة عرسن  ع موو  اأن ةمع للال  درغ  و و ل   :)ل( رل ال ءص ري لو ئي 26

 )ج( رعتذي ة مم لميخي عل   ةإ   ع موو  تتويني رهميج يئصوو ةف دوي  وني:)ل( للأم ءصوؤلةا   عل  لكص  لجل  27
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 أوو  و ئو ل  رش د ءوة في )ج(ل وم    ع موو تاأن ةمع وروير  ةوتصي  مر  وني:)ر(  تل ن  رة في لكثل  رةت ةسل لوق   عل  رة أم  28

 )ج( تديا ر تفو م ع موو   تاأن ر وأي عل  وو  درم   ل و نو  و دلا عن  ل ن :)ل( ع ام ل  رتفوف  لل و  رهروير   29

 ن  )ج( لت و    ةإ   ل ل    و ع موو   م م رةم لو ئي ووتأا يرئا  ون علّ :)ل( لن رلن  عفال لر   ل ةت م   رهووم  30

 )ج( لن  ةإ جو   فا ي هووعم  لو ئي   ع موو رظىد ءصوتأا جام    رهرويووت رش د:)ل( لن  ةإ  فا ي   ىأ ع رة د  ي  31

 )ج( ة  ال    طصأةوخي رةدووصاي  رعت م لني:)ل( ة  لة ي ، م طصأةوخي رةدووصاي  32

)ج( ر  تصوووم ء  نووا    لرن تووأ سل لتوووئ     رةدرةووي ةف دوووي لل ووو  رةووو د لشوو د لن علووّ :)ل( وووووعم  رإل ريوووسن لرهووميج  وو  تووأ سل لتوووئ 33

 رةدرةي ة عرسن ةص  وو لرجروخي 

 )ج(رعتبل لنا   وت  أن رةتثصسن      ع موو  ت  تثصسن جىأ  لو ئي  وني:)ر(رش د ،غسل  لة م كرسل  34

 )ج( ر  ظ  أ رةذع   ف  رة توئج ر  ام   وءد  عل  رة ع  لن  ؤوو لن:)ل( رة توئج ر  ام  تبخي ءو  م لرهث 35

 ع موو لش د لن   و   عرسن ل    ون   وني: 36

 )ج( رش د ءوةو و    ن  دو ي      عرسن يرئ سن  )ل( رةوم   لللوين ءان  ل انا  لل ر مج ة ي 

 ع موو   ممل لوووي وأل  ةووو لوؤلد  وني: 37

 )ج( تذيا  وأع  ل  لتاطد عل  ولوعدع  وعدع )ل( لتتطاا ةب   وأع  للتاطد عل  ول

 )ج( ووتأا ل رئي    رةتميو  ل    وو ره و وي  وةرو وو  اأن: )ل( ووتأا ل رئي    ره و وي ل    وو رةتميو   38

 رعت م   :)ل( عمم لميخي عل   ووصي ره و وسن )ج( لتتطاا  ووصي لع و و    39

 )ج( ل ةد    صدلي  ت م   ل    ووتأا ةمع  :)ل(   ل ةد    صدلي  ت م   ووتأا جام  ياو ع موو رشتل     رهروير   وني 40

)ج( ةفصميج ر  ي    رتوفرمر  لع  عو   لش د لن:)ل( ةمع ر  ي    لن ر    لللأي ع موو  وفرمةن  رهميج لر  لن رلبال جمريخي  41

 لةو  ظدلا رةف   

 )ج( لن ةاول   جام  لرإل وءي   تتا ن  وو رةتصو  رةت دض ةإل وءي   وةرو وو رش د :)ل( ءو وأا لرة في 42

 )ج( آخذ ءام  للتوعم  إللروت جمريتل  رءت م ع ل ل  لخ ولن و ل )ل(ع موو       ع  شوج إط  رة دوي  وني: 43

 لر مج ة ي رة ولد )ج( رش د ءوةاب   ع موو ياوم  دو ي    رهروير   وني: )ل( لتتطاا إخ و  ش أيع ءو ة   44

)ج(  ع وووموو  وووت  رةح وووأ  إطووو  صووود وت رةتووولجاح   وووو  رهرووووير  رعت وووم إن :)ل( إصووووعي رة ووود ي ر لطووو  ة دو وووي خ نووو  ر ووووووي    و وةوووي  45

 إصوعي رة د ي ر لط  ة دو ي خ ن   ءوإلواون لن   أصىو ءو   رة عرسن

)ج( لت رووو   ةوووإ للةوووول  تصوووو اح   ووووني:)ر( لشوووو د ءو  و وووي لر ووووعج ووووو  ةووووإ ع وووموو   وووولب رهوووميج لخطووووئي لووووووم لو ئوووي رة عروووسن  46

 لخطوئي 

 )ج( عل  عص  وو ل ف  ءل   ط  لش د لن :)ل(علّ  ءذ  لل اى جىم ةت  اي رة أل عل  ره و وسن  47
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 ( 2ملحق)

 مقياس الصالبة النفسية

  ترة  در ت
ً
   رئصو

ً
  لةاو و

ً
 لءمر

     روخي رةمرخفاي رت و  رهميج  ل صظ عو ةوجوخي لي  1

    لت    ره وللوت  رخ  رة دوي   2

    لتع  إط  لن  دلاى لو ئي رة عرسن عن  لل  اأ أر ر طروعوت ةو ي   3

    ل رل لوال     رة دوي إط  خط ل   4

    لعص  عل  تت ا  و و و  لو ئي رة عرسن   5

    رة عرسن   لخشاى ره وللوت ر  و   وا لو ئي 6

    لة  رةت أيا    وىويرخي لل و  ره و وي   7

    للوو ءبن    لوا     رة دوي  بخذ ءص مري وو    ام   8

    لخشاى رتتو  لدريرت سا  نوقا    رخ  رهف   لص   رة مي  عل  ت ص   توئ ىو   9

 وا لو ئي رة عرسن  رخ  رهف     10
ً
 وو  اأن ي ع ةوتصو

ً
    عو  

    لتتطاا خغاسل وأرل  لو ئي رة عرسن ت و  وو لعت م ءص تل لل للوو ءل   11

    ل د عل  رة دريرت رة   لتتذ و    ره و وي   12

    ل صظ لو ئي رة عرسن رهتل   و ءبن  اأ أر جدو سن    ةاوسا    13

      ت  اي  م      ره و وي  لعف  ل ن  إ ر لر فال لصا رة مم لووم ر خدا  إني تبت مم   14

    ط  رة مي  عل  إكصو  رهىوم رة   ل ف  باو وو لر  رهميج   15

    للجل رة  م ة عرسن رةوو   ع موو  تطف   ةإ   16

    لتتصد ءو  م ن عو رة دوي ي    لجأ  لنووص و ويصسن   م ث    17

    إط  رة  وح  ر ت  ءوةتغسل     صط ةاوخي رةدووصاي ةاي ل   18

    رعت م إن    ر شاو  رة   ت ممل    ةاوخي رةدووصاي س  وو تتطاطي  19

    رهلة ت  رخ  رة دوي خوف  د لأخي للميخي عل  رةت مع  20

    رش د ءوة في لر وأا وو رةتغسلرت  رخ  رة دوي  21

    تف   رةقم ي لر  ظ  لي كرسل    ةاوخي رةدووصاي  22

    و ر جظ    ة  ولافي وا لو ئي رة عرسن لت د      ولافي لخدا ع مو 23

    رعت م إن رةواأت    ر وأي رة     ساصن  وو      24

    ةمع رة مي  عل  رةت ة  ء صاا لوأي ةاوخي رةدووصاي  25

    ةمع رة مي  عل  ة  ولة خي وا لو ئي لوميبي   ن  للي ء  نا   26
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 فعالية أسلوب املوديوالت التعليمية باستخدام الصور الرقمية علي تعلم 

 بعض املهارات الهجومية في كرة السلة
  * د / أحمد محمد عبدالعزيز محمد                                                                                                

  ** أ /عادل أحمد عبدالحفيظ العباني                                                                                                 

 ة التربية البدنية جامعة مصراتة * أستاذ مساعد بكلي                                                                              

 مساعد بكلية التربية جامعة سرت  ** محاضر                                                                               

 : املقدمة ومشكلة البحث

ارة دافعية املتتعلم         التعلم سواء باستثالتعليم و  تهتم تكنولوجيا التعليم باستخدام تقنيات تسهم في تجويد عملية      

تعزيتتز جهتتدث  يتت   أو دعاء التتتعلم الستتاب  أو تقتتدرم مثعتت ات تعلتتم جدرتتدة أو تتهتتي  استتتجاباتعاستتت ىمستتاعدتع ع تت أو 

الوصتتول لنتتتا    ىقتتة فتتي الت كعتت  تهتتد  ل تتيأنهتتا     ىا ال دمعتتدات وأجهتتزة فقتت  ول متتا ع تتالتكنولوجيتت ىرتبغتتي التيديتتد ع تت

النظتتام الب بتتو  كنولوجيتتا التعلتتيم فتتي تلتتا اداتتدا  دن تب تت  ت ىم كتتب متتا متت  ستتي ع تستتهيب الوصتتول ل تتأفضتتب باستتتخدا

 الت كعتت  فتتي  تت ي مننظيتتة منظمتتة فتتي ااتيتتار التقنيتتات وتوتتميمها وتسوي اتتا ول تاجهتتا واستتتخدامها ىيستتتد ي ااجاجتتة ل تت

 
ً
 م يدا

ً
 واعيا

ً
                                                                                                                                    (65:20)                                                                                                          .استخداما

   عاليتة مستتخدمة  اداتدا  املع فيتة وااج ديتة واال تحقيت  اارههتا عت    يت  تحقيت ىوتعمب الب بية ال ياضية ع       

 بكي يتة بنتاء املوا تت   ىجيتا التعلتيم و تي فتي اتتا تحتتا  ل تفتي للتا تكنولو 
ً
معلتم  تا ف فتي مادتتع وأستاليي تدروستها وملمتا

                                      (337: 25)                                          .    وميمها بس يقة تت   مع  اجات املتعلمعن واوا وهمتالتعليمية و 

, ولتتلا فتي ل تار التاعت ات ااجادمتة رمكت  القتول بتين مت  فضتبالتوجيهتات  حتو تعلتيم وتعلتم أ وفي و تنا اتتا تباارتد      

م ءرالت مهتتو ة ورستت ي تعلتتم تهتتسة تتتتوابتتعن التوجيهتتات العامتتة للتعلتتيم فتتي املستتتقبب اتتو تقتتدرم املحتتتو  فتتي ستت ب متتود

  .ي  ياتهموتستثع  ااتمامهم وتخا مع اوا ص املتعلمعن 

لستتب اتيجية التتتعلم التتتاتي  يتت  يستتم  للمتتتعلم  ى تت د, ويقتتوم ع تتدرتتول متت  أاتتم لستتب اتيجيات التتتعلم املو ُوّعتتد املو       

 (693: 16) .                                            ت لس ا  وتوجيع املعلمبالدراسة التاتية  سي  دراتع وس عتع وتح

 ة ال  صة ل ب متعلم ل ي رتعلم ااظزء م  املادة الدراسية الت  تتناولها الو دة عتعليمية الواوتتي  الو دات ال      

 ععتد أن رتتق  مت  املتادة الدراستية لال  ي دراستة جتزء تتا ىصتة فتي التتعلم, والرتتقتب املتتعلم ل ت سي  دراتع وست عتع اااا

اابت ات التعليميتة وادتهتسة املتنوعتة والبتدا ب التت  , وتتوف  الو تدة التعليميتة الوتاع ة املحتتو  واتعلم ااظزء الساب 

 .مع ظ وفع و دراتع رختار منها املتعلم مارناسبع لدراسة املحتو  وتعلمع بما رتالءم
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, دمتا ي دراستة موضتوعات مستتقلة عت  ععضتهاويمك  توميم الو دة التعليميتة الوتاع ة ل تي يستتخدمها املتتعلم فت      

استتتتخدامها فتتتي  , دتتتتلا رمكتتت تتتتتاعع معتتتعنم متتت  االلهتتتا موضتتتوعات مب ابستتتة ومت املتتتة فتتتي رمكتتت  توتتتميمها ليتتتدر  املتتتتعل

 متتتت  و تتتتدات وتتتتاع, ووع تتتت  للتتتتا أن الو تتتتدات التعليميتتتتة الدراستتتة مقتتتت ر بيدملتتتتع
ً
 ة ) املودرتتتتوالت ك رمكتتتت  أن توتتتتب  جتتتتزءا

 (200:12)                                    .                         تعليمية أدب  فكينها بتلا ت ون أ ظمة ف عية م   ظام أدب 

 ع تتتوالوتتتورة متتت      
ً
رمعااتتتا  , وأاتتتم متتتااتتتة عامليتتتة لات داللتتتة رمزيتتتة وا تتتدة, فهتتت  لاملتلقتتتي ى  أدثتتت  وستتتا ب االتوتتتال تتتتيمع ا

 معينتتة بتتب تحمتتب معنااتتا فتتي  ياتهتتا, تتسلتتي مع فتة مستتبقة للاتتة بوصت ها وستتيلة اتوتتال تحمتتب رستتالة محتتددة أ  أنهتتا ال

 نوات التعليم والتعلم لد  ال  د, , وفي مجال التعليم تعتب   اسة اإلبوار  ي ل د  فه  بتلا تستوعي اللاات كافة

 (30:6) .                  , ويتعامب م  االلها مع كب ماروادفع م  اب اتااجياة ىالت  رسب بها ع عقلع  توأنها أام  واف

 ملتعلم ف صة للمقار ة بعن ادحظام, وتعسي ا  العلمية في صورة معلومات بو يةوتقدم الوورة التعليمية ااجقا       

ملهتتتتتب م فتتتتتي معظتتتتتم العتتتتت و  , دمتتتتتا أنهتتتتتا متعتتتتتددة اد متتتتتار ومتعتتتتتددة أستتتتتاليي العتتتتت   وأنهتتتتتا العامتتتتتب اوادععتتتتتاد وادستتتتت ال

 (84:9)                                        .                             عامب ارتبار مع في في  ياة املتعلم , دما أنهاالتعليمية

موضتتتتتع   تتتتوي  معتتتتتان وصتتتتتور عقليتتتتة مناستتتتتبة لل تتتتت  وتستتتتتخدم الوتتتتتور دبتتتتتدرب عتتتت  ااابتتتتت ة املباستتتتت ة ل تتتتي تستتتتتهم فتتتتتي ت      

ومع أن الوور لات ععدر  فق  ) أ  بخال  املجسمات لات ادععاد الثالمة ك لال أن أجهزة التووي  ااجدرثة , الدراسة

 توحي بادععاد الثالمةأن ت رمكنها
ً
بتعاداتا عت  الوا تع مت  اورتال ام مت  أن للوتور محتدداتها التت  تتت اص فتي , قدم صورا

, فه  وسا ب  ليلة الت الي  اللها لال أن لها مزارااا ااااصةدراسة الت اصيب م  ا ي  اللون وااحظم وعدم لم ا ية 

, حظتت ة الدراستتة أو العمتتب ىالوا تتع التتت  الرمكتت   قلتتع ل تت ىتعتت   ع تتال, وتتتتي  تتتداولها وتستتم  بالدراستتة ال  درتتة ووستتهب

 (106:12) .                                                                                         و د ت ون الوور ملو ة أو اع  ملو ة

 عو  امل      
ً
 داول الوورة أرضا

ً
استورة الوتورة  ىية والثتورة ال  ميتة ممتا أد  ل توجلتحدمات التكنو سولم رك  ا يبا

العدرتتد متت  املزارتتا التتت  روف اتتا التوتتوي  ال  اتت  مثتتب جتتودة الوتتورة عاتت   ت, وأمتتار لتتت  اّعتت ت عمليتتة التوتتوي ال  ميتتة وا

 (273:1)      .                                  النظ  ع   ول فب ة التخزي  وعدد م ات التسخ ولم ا ية املعااظة بالكمبيوت 

والستتتتتخدام الوتتتتورة ال  ميتتتتتة فتتتتي العمليتتتتتة التعليميتتتتة ممعااتهتتتتتا فهتتتت  تنقتتتتتب الوا تتتتع التتتتتت  رتتتت اث املتتتتتتعلم وتنقتتتتب الوا تتتتتع       

, وتتنقلهم ألاتان املتعلمتعن ااجقتا   الثابتتة, ورتلا ت ستخ دااتب املتعلم رؤيتع ىاملوورة والت  رتعتر ع  ااااص باملادة

ست عة التحوتيب  ىل ؤيتة السبيعيتة لهتا ممتا رتنعك  ع تالوتور ااجقيقيتة وا ىة عت  ادستياء ل تالعقليتة التخيليت م  الوور 

 فحتص املوضتوعات النتادرة وال  يتدة اتار املع في وتحسعن مستو  أدائهتم وتحستعن مستتو  ال هتم
ً
 , ومت  ممعااتهتا أرضتا

ة التعلم  ي  أنها تمثب عنو  جتب , دما تقوم الوورة ال  مية بدور فعال في عمليبيئهها ولاضاعها للدراسة والبح 

 (166, 165:17)       ., دما أنها تض ي اللون واإلمارة واملتعة أمناء عملية التعلملمارة العمليات العقلية للمتعلم  و  في

 م  ادلعاب ال ياضية الت  تتساب مهاراتها ادساسية استخدام ادساليي ااجدرثة في التدرو  مت  أجتب ود ة السلة      

 البد يتتتةكليتتتات الب بيتتتة فتتتي  التتتتدرو اتتتالل و تتتد ال تتتح البا ثتتتان متتت  , مستتتتو  مهتتتار  ممكتتت  ىأع تتت ىتعلم ل تتتالوصتتتول بتتتامل

, وم  ب يستخدمون ادسلوب التقليد  في تدرو  مق ر د ة السلةة أن معظم اؤالء السال  الب الب بية العمليومتاععة 

فتتتي تعلتتتم املهتتتارات النظوميتتتة فتتتي دتتت ة م ال ياضتتت   يكنولوجيتتتا التعلتتتستتتت ادة متتت  تملنسلتتت  اتلتتتف للبا ثتتتان أ تتتع رجتتتي اال اتتتا ا

 .وور ال  ميةالسلة عه ب منهجي جدرد ع    ي  استخدام أسلوب املودروالت التعليمية املدعم بال

يدر  اتالل العمليتة التعليميتة ن اتا البح  بمثابة تج رتة تقنيتة  درثتة  تد تختدم  ستا  دبعت  مت  املستت ولتلا فإ      

تيستتتتع  وت  يتتتتد التتتتتعلم ستتتتتخدام الوتتتتور ال  ميتتتتة فتتتتي ام أستتتتلوب املودرتتتتوالت التعليميتتتتة با, و تتتتد يستتتتارأستتتتهم املتتتتتعلم ىوع تتتت
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الدراستات الستابقة  ىع ت ود علتم البا ثتان ومت  اتالل اإل تال وفتي  تد,  ياضتيةنتا   في مجال الب بية الوتحقي  أفضب ال

ليميتتة باستتتخدام الوتتور ال  ميتتتة ة أستتلوب املودرتتوالت التعفعاليتت ىالتعتت   ع تتت ىأ  دراستتة تس  تتت ل تت لتتم رجتتد البا ثتتان

   دامة موضو  البح  ااجا ي. ىل  , واتا يهع  ت النظومية في د ة السلةتعلم عع  املهارا ىع 

 : هدف البحث

 : ىمية باستخدام الوور ال  مية ع أسلوب املودروالت التعليتيمع   ىالتع   ع  ىيهد  اتا البح  ل       

ك  ميةالسل   مية ااج ة , التوويبة املهارات النظومية في د ة السلة ) املحاورة , التم ي ة الودرية , ال تعلم عع  -1

 .ية الب بية البد ية جامعة مو اتةلسالب كل

 .تاع ات  يد البح تسبة التاع  املئوية للمجموعة التج يبية بعن القياسعن القب ي والبعد  في امل -2

 : فروض البحث

ات داللتتة ل وتتا ية بتتعن متوستتسي درجتتات القياستتعن القب تتي والبعتتد  للمجموعتتة التج يبيتتة فتتي تعلتتم ل توجتتد فتت وي -1

 عع  املهارات النظومية في د ة السلة  يد البح  ولوااف القيا  البعد .

انتتام تستتبة تاعتت  مئويتتة للمجموعتتة التج يبيتتة بتتعن القياستتعن القب تتي والبعتتد  فتتي تعلتتم ععتت  املهتتارات النظوميتتة فتتي  -2

 السلة  يد البح  .  د ة

 : مصطلحات البحث

عبارة ع  و دة تعليمية موا ة يستخدمها املتعلم في دراسة مهارة محددة في مق ر مععن لتحقيي   :املوديول التعليمي

 .) تع ي  لج ائي ك الهد  املتهود تحت لس ا  املعلم

أو  ر تم مت  اتالل مستجها بجهتاس املاستف الضتوئيالكمبيتوت  و  ظهتا فتي  ى تي أ  صتورة رتتم لداالهتا ل ت الصورة الرقميـة :

 (14:2) .                                                                                         التقا ها باستخدام ال امع ا ال  مية

 : الدراسات املرجعية

 
ً
 الدراسات العربية :أوال

تحوتيب  ىاستخدام املودروالت التعليمية ع تتيمع   ىههدفت التع   ع بدراسة اس (26()2000) "وفاء ف    " امت  -1

, و تد بلتح حظتم استتخدمت البا ثتة املتننل التج ي ت , و تد ال ياضية بالوت  الثتاتي اإلعتداد  التلميتات في در  الب بية

وتتتتيب املع فتتتتي , وكتتتتان متتتت  أاتتتتم أدوات البحتتتت  ااتبتتتتار التحات الوتتتت  الثتتتتاتي اإلعتتتتداد تلميتتتتتة متتتت  تلميتتتتت ك180العينتتتتة )

م رجابيتتتتة وفعالتتتتة فتتتتي التتتتتعل, وكتتتتان متتتت  أاتتتتم النتتتتتا   أن الب  تتتتام  التعلياتتتت  املقبتتتت   ستتتتاام بس يقتتتتة لواستتتتتمارات االستتتتتبيان

 .لمتعلماتل سعن مستو  التسبي  ال ع يوتح

 تعلتتم ىم املودرتتول التعلياتت  ع تتأمتت  استتتخدا ى  ع تت  بدراستتة استتههدفت التعتت (13()2002) " ع تتي عبداملحستت "  تتام  -2

لثا يتتتتة متتتت  م  لتتتتة التعلتتتتيم علمتتتتعن بااجلقتتتتة اتععتتتت  مستتتتابقات امليتتتتدان واملضتتتتمار والتحوتتتتيب املع فتتتتي و راء وا سباعتتتتات امل

, وكتتتتان متتتت  أاتتتتم أدوات البحتتتت  48, و تتتتد بلتتتتح حظتتتتم العينتتتتة )البا تتتت  املتتتتننل التج ي تتتت  و تتتتد استتتتتخدم, ادساستتتت  
ً
ك تلميتتتتتا

ستلوب املودرتول التعليات  , وكتان مت  أاتم النتتا   أن أدداءال ظتة ااملقابلة الشاوية وااتبارات ادداء املهتار  ورسا تة م
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 فتتتتي رفتتتتع مستتتتتو  التحوتتتتي عهتتتتارات  يتتتتد بحثتتتتاملستتتتاام بوتتتتورة لرجابيتتتتة فتتتتي تعلتتتتم 
ً
و , واملودرتتتتول التعلياتتتت  لب املع فتتتتيوأرضتتتتا

 .ااظا ي الوجداتي ىفاعلية عالية ع 

 ىخدام أستلوب املودرتول التعليات  ع تتتيمع  استت ىبدراسة اسههدفت التع   ع ت (8()2005) "سع ر  فاروي  " امت  -3

, و تتتد بلتتتح استتتتخدمت البا ثتتتة املتتتننل التج ي تتت و تتتد  ,ات امل  لتتتة الثا ويتتتة فتتتي دتتت ة اليتتتدااجوتتتيلة املهاريتتتة واملع فيتتتة لسالبتتت

املهاريتتة  , وكتتان متت  أاتتم أدوات البحتت  ااتبتتارات ااجوتتيلةة متت   البتتات الوتت  الثتتاتي الثتتا و  ك  البتت56حظتتم العينتتة )

  ىرول التعليا  لع تيمع  لرجابي ع , وكان م  أام النتا   أن أسلوب املوداملع فية في د ة اليدو 
ً
تحويب السالبات مع فيتا

 
ً
 .اليدفي كب م  ااظا ي املهار  واملع في في د ة املجموعة الضابسة  ىع , وت وي املجموعة التج يبية ومهاريا

 مستتتتو   ىمع اتتتا ع تتتوتتتميم مودرتتتوالت تعليميتتتة ومع فتتتة تيهدفت تبدراستتتة استتته (7()2006) "ستتت ي  ااظ واتتتتي  " تتتام  -4

, و تد بلتح املتننل التج ي ت , و تد استتخدم البا ت  دفاعيتة فتي املالدمتةادداء املهار  والتحويب املع في لتبع  املهتارات ال

املهتتتار  داء , وكتتتان متتت  أاتتتم أدوات البحتتت  ااتبتتتار اد ال ياضتتتية بسنستتتا ك  التتتي متتت   تتتالب كليتتتة الب بيتتتة50حظتتتم العينتتتة )

ت  يتتد بحثتتع تعلتتم املهتتارا ىرجتتابي ع تتوالت التعليميتتة لهتتا تتتيمع  ل, وكتتان متت  أاتتم النتتتا   أن املودرتتوااتبتتار التحوتتيب املع فتتي

 .حويب املع في للمجموعة التج يبيةمستو  التو 

لوب أستت بنتتاء ب  تتام  تعلياتت  مقبتت   باستتتخدام ىة استتههدفت التعتت   ع تتبدراستت (5()2007) "ر تتاب  تتافح  " امتتت  -5

تعلتم ععت  املهتارات ااج ديتة امل دبتة فتي ااظمبتاس اإلرقتا ي, و تد استتخدمت البا ثتة املتننل  ىاملودرتوالت ومع فتة تتيمع ث ع ت

االاتبتتتارات البد يتتتة ورسا تتتة مال ظتتتة ادداء ك  البتتتة, وكتتتان متتت  أاتتتم أدوات البحتتت  70التج ي تتت , و تتتد بلتتتح حظتتتم العينتتتة )

 ى, وكتان مت  أاتم النتتا   أن الب  تام  املقبت   باستتخدام املودرتوالت لتع تتيمع  لرجتابي ع تيهار  امل دتي فتي ااظمبتاس اإلرقتا امل

جموعتة الضتابسة فتي املهتارات  يتد امل ى, وت توي املجموعتة التج يبيتة ع تدية امل دبة في ااظمباس اإلرقا يتعلم املهارات ااج  

 .هابحث

متتد  فعاليتتة استتتخدام املودرتتتول  ىت التعتت   ع تتبدراستتة استتههدف (23()2008) "لرمتتان متتاا  م تتع عتتو  و  " امتتت  -6

يتتتة الب بيتتتة ال ياضتتتية املهتتتار  والتحوتتتيب املع فتتتي فتتتي ععتتت  مستتتابقات امليتتتدان واملضتتتمار لستتتالب كل   املستتتتو  ىالتعلياتتت  ع تتت

 40لتتتح حظتتتم العينتتتة ), و تتتد بي تتت , و تتتد استتتتخدمت البا ثتتتتان املتتتننل التج  جامعتتتة أستتتيور
ً
ت , وكتتتان متتت  أاتتتم أدواك  البتتتا

لتتتتع تتتتتيمع  لياتتتت  , وكتتتتان متتتت  أاتتتتم النتتتتتا   أن أستتتتلوب املودرتتتتول التعااتبتتتتار التحوتتتتيب املع فتتتتياتبتتتتار ادداء املهتتتتار  و البحتتت  ا

 .متاع ات البح  املختارة املهارية واملع فية ىع  لرجابي

 ىفعاليتتتة استتتتخدام املودرتتتوالت التعليميتتتة ع تتت ىبدراستتتة استتتههدفت التعتتت   ع تتت (19()2011) "متتت وة صتتتب    " امتتتت  -7

يتتتة الب بيتتتة ال ياضتتتية جامعتتتة ب ل ىلتتتبع  املهتتتارات ادساستتتية فتتتي لعبتتتة تتتتت  الساولتتتة لستتتالب ال   تتتة ادو تتت تو  املهتتتار  املستتت

 البتتتتة, وكتتتتان متتت  أاتتتتم أدوات البحتتتت   ك16, و تتتد بلتتتتح حظتتتتم العينتتتة )استتتتتخدمت البا ثتتتة املتتتتننل التج ي تتتت , و تتتتد أستتتيور

 اولرجابيههت التعليميتة , وكتان مت  أاتم النتتا   فعاليتة املودرتوالتهتار  ة واستتمارة تقيتيم ادداء املاالاتبارت البد يتة واملهاريت

 .في تعلم املهارات  يد بحثها

ستتتتتتلوب املودرتتتتتتوالت فعاليتتتتتتة استتتتتتتخدام أ ىهدفت التعتتتتتت   ع تتتتتتبدراستتتتتتة استتتتتته (24()2012) " تتتتتتعن موتتتتتتس ي ي  " امتتتتتت  -8

 بنتتتتتتات ب ليتتتتتتة الب بيتتتتتتة ال ياضتتتتتتية يتتتتتتةا تعلتتتتتتم ععتتتتتت  املهتتتتتتارات النظوميتتتتتتة فتتتتتتي دتتتتتت ة اليتتتتتتد لسالبتتتتتتات ال   تتتتتتة الث ىالتعليميتتتتتتة ع تتتتتت

بحت  ك  البتة, وكتان مت  أاتم أدوات ال79, و تد بلتح حظتم العينتة )استخدمت البا ثة املننل التج ي ت و د  ,باإلسكندرية

تعلتتم  ىلرجتتابي ع تت ب املودرتتوالت التعليميتتة لتتع تتتيمع  , وكتتان متت  أاتتم النتتتا   أن استتتخدام أستتلو االاتبتتارت البد يتتة واملهاريتتة
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املجموعتتتة الضتتتابسة فتتتي تعلتتتم ععتتت   ىت تتتوي املجموعتتتة التج يبيتتتة ع تتت ,وميتتتة فتتتي دتتت ة اليتتتد  يتتتد بحثهتتتاالنظ اراتععتتت  املهتتت

 .النظومية في د ة اليد  يد بحثها املهارات

  
ً
 نجليزية :ال الدراسات  ثانيا

داء ااج كي م  تيمع  فاعلية اد  ىبدراسة اسههدفت التع   ع  (27()1996)كك  Magill . R .A امت )) ماجيب . ر. أ   -1

البا ثتتتتة املتتتتننل , و تتتتد استتتتتخدمت عتتتت  ععتتتت  مهتتتتارات ااظمبتتتتاس اإلرقتتتتا ي اتتتتالل تقتتتتدرم  متتتتول  مومتتتتف بتعليمتتتتات م وتتتتلة

, وكان م  أام النتا   أن وات البح  ااتبار ادداء املهار  , وكان م  أام أدك  البة48التج ي  , و د بلح حظم العينة )

ااصتتتتة بااجبتتتتب فتتتتي ااظمبتتتتاس تحستتتتعن املهتتتتارات اا ىورة مودرتتتتوالت تعليميتتتتة أد  ل تتتتفتتتتي صتتتتادداء بادستتتتلوب البوتتتت   املوتتتتمم 

 .اإلرقا ي

  : ملرجعيةالتعليق علي الدراسات ا 

استتتت اد  البا ثتتتان متتت  الدراستتتات الستتتابقة امل جعيتتتة فتتتي ااتيتتتار موضتتتو  البحتتت  وااتيتتتار العينتتتة واملتتتننل املستتتتخدم        

 . وائي املستخدمب جمع البيا ات ودتلا ادسلوب اإل ووسا 

 : خطة وإجراءات البحث

 :البحث منهج  

دة بتسبيت  القيتا  القب تي يم التج ي ت  ملجموعتة تج يبيتة وا تاستخدم البا ثان املتننل التج ي ت  باستتخدام التوتم      

 .وللا ملناسبتع لسبيعة اتا البح  ,والبعد 

  :  البحثوعينة مجتمع  

, م2015/2016الب بية البد ية جامعة مو اتة االل فوب ال ريع للعام ااظامعي يهمب مجتمع البح   الب كلية       

 متتتت   تتتتالب كليتتتتة 12ار عينتتتتة البحتتتت  بالس يقتتتتة العمدرتتتتة  يتتتت  بلتتتتح  وامهتتتتا ) تتتتام البا ثتتتتان بااتيتتتتو 
ً
الب بيتتتتة البد يتتتتة ك  البتتتتا

 .م2015/2016االل فوب ال ريع للعام ااظامعي بجامعة مو اتة 

 البحث :تجانس أفراد العينة قيد 

, التتوسن ك واالاتبتتتارات فتتي ضتتتوء املتاعتت ات التاليتتة ) الستتت , الستتول  تتام البا ثتتان بتتتإج اء التجتتات  بتتعن أفتتت اد العينتتة       

 .ك رومف للا1م, وااظدول )7/4/2016 املواف  امي البح  وللا روم اا املهارية  يد

 (1جدول )

 .( 12لتواء ألفراد العينة في املتغيرات قيدالبحث ) ن=نحراف املعياري والوسيط ومعامل االاملتوسط الحسابي واال 

 لتواءاال الوسيط االنحراف املعياري  الحسابي املتوسط وحدة القياس املتغيرات م

 0.24 23.50 4.09 23.83 سنة الس  1

 0.19 174.50 6.41 174.92 سنتيمب  السول  2

 0.22 73.50 5.61 73.92 ديلوج ام الوسن 3

 1.11 12.50 0.89 12.83  يةما املحاورة 4

 0.37 16.50 2.05 16.75 درجة د ة التم ي  بالدفع 5

 0.23 7.50 1.04 7.42 درجة ااج ة ال مية 6

 0.90 2.50 0.83 2.75 درجة التوويي السلا  7
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          عن لتتتتتتواء للمتاعتتتتت ات  يتتتتتد البحتتتتت  متتتتتابك تجتتتتتات  أفتتتتت اد عينتتتتتة البحتتتتت   يتتتتت  تتتتتت او  معامتتتتتب اال1رتلتتتتتف متتتتت  ااظتتتتتدول )      

 .ك -3,  +3 )

 وسائل جمع البيانات :

 
ً
 : دواتاألجهزة واأل  أوال

, ستتتتتت ي   يتتتتتتا  متتتتتت ن,  استتتتتتي   تتتتتتي ة, ستتتتتتاعة لرقتتتتتتا  ر ميتتتتتتر تتتتتتي : ) ال ستتتتتتتاميب , معتتتتتتاان   تتتتتت  متتتتتتا وتهتتتتتتمب األجهــــــزة : -1

 .جقاتع, كامع ا التووي  ال  ا  كبم 

, استتتتتمارات تستتتتظيب بالستتتتتيكية, صتتتتور ر ميتتتتة , أ متتتتا ستتتتلة , دتتتت اتملعتتتتي دتتتت ة ستتتتلة) ر تتتتي :  متتتتا وتهتتتتمب األدوات : -2

 ." ك 2" م ف   وية و تا   االاتبارات املهاريةالبيا ات الشا

 
ً
 (3مرفق ) االختبارات املهارية : ثانيا

م عتت   اتتتث االاتبتتارات وتتتك 10) ك,22) ك,18) امل اجتتع العلميتتة ىنتتاًء ع تتااتيتتار االاتبتتارات املهاريتتة  يتتد البحتت  ب تتتم      

 %.100 دراا مئوية  يد البح  بتسبة للعينة مناسبهها ىوات قوا ع , ك1اااب اء م ف  )ة الساد ى ع

 املعامالت العلمية لالختبارات املهارية :

عينتة مت    ت  مجتمتع البحت  ومت  اتار   ىهارية  ام البا ثان بتقنينها ع تاجساب املعامالت العلمية لالاتبارات امل      

 وللتتتتتا12العينتتتتتة ادصتتتتتلية بلتتتتتح  وامهتتتتتا )
ً
رتتتتتوم ادربعتتتتتاء املوافتتتتت   ىل تتتتت 3/4/2016اد تتتتتد املوافتتتتت   متتتتت  رتتتتتومفتتتتتي ال بتتتتت ة  ك  البتتتتتا

 النحو التا ي : ى, وللا ع م6/4/2016

مجموعتعن م   ىا بتسبي  االاتبارات املهارية ع الودي استخدم البا ثان صدي التمارز ولل اجساب الصدق : -1

, وتم  الب ك6كب منها ) بال لية وادا   م  اع  املهاردعن  وامالسالب ل دااا م  املهاردعن في تهار د ة السلة 

 .ك رومف النتيجة2ال  وي بعن املجموعتعن, وااظدول ) ساب داللة 

 (2جدول )

 (.12داللة الفروق بين املجموعة املشاركة وغير املشاركة بنشاط كرة السلة في االختبارات املهارية" قيد البحث")ن= 

 يةاالختبارات املهار  م
وحدة 

 القياس

قيمة "ت"  املجموعة غير املشاركة املشاركة ةاملجموع

 ع م ع م املحسوبة

 4.26 0.75 13.67 0.75 11.67 ما ية املحاورة 1

 5.32 1.70 14.50 1.97 20.67 درجة د ة التم ي  بالدفع  2

 5.99 1.02 6.17 1.71 11.50 درجة ال مية ااج ة 3

 3.05 1.07 3.17 1.49 5.67 ةدرج التوويبة السلمية 4

 2.228ك =  0.05 يمة " ت" ااظدولية عند مستو  ) 

أ تتتتتتع توجتتتتتتد فتتتتتت وي لات داللتتتتتتة ل وتتتتتتا ية بتتتتتتعن متوستتتتتتسي درجتتتتتتات القياستتتتتتعن للمجمتتتتتتوعتعن  ك2رتلتتتتتتف متتتتتت  ااظتتتتتتدول )      

املهتتاردعن  يتتت  أن املهتتاردعن واعتت  املهتتتاردعن بتهتتار دتتت ة الستتلة فتتي االاتبتتتارات املهاريتتة  يتتتد البحتت  ولوتتااف مجموعتتتة 

التميعتتا  صتتدي اتتتث االاتبتتارات فتتي ىك ممتتا يهتتع  ل تت0.05ة عنتتد مستتتو  )  يمتتة )تك املحستتورة أدبتت  متت   يمتتة )تك ااظدوليتت

 .بعن املجموعات املختل ة

جاد ر الب, وتم ل ك6عينة  وامها ) ىاالاتبار ولعادة تسبيقع وللا ع  تم  ساب الثبات ع    ي  تسبي  الثبات : -2

 .ك رومف النتيجة3بار بعن التسبيقعن ادول والثاتي, وااظدول )رتمعامب اال 
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 (3جدول )

 ( 6) ن = األول والثاني في االختبارات املهارية ) قيد البحث ( بين التطبيقين  معامالت االرتباط

االختبارات  م

 املهارية

وحدة 

 القياس

معامل  التطبيق الثاني التطبيق األول 

 ع م ع م  االرتباط 

 0.84 1.25 12.33 0.75 11.67 ما ية املحاورة 1

 0.97 2.49 21.33 1.97 20.67 درجة د ة التم ي  بالدفع 2

 0.96 2.27 12.16 1.71 11.50 درجة ال مية ااج ة 3

 0.98 1.97 6.33 1.49 5.67 درجة التوويبة السلمية 4

  0.729ك =  0.05" ااظدولية عند مستو  ) ر  يمة "

البحتتت   تتتد  ثتتتاتي فتتتي االاتبتتتارات املهاريتتتة  يتتتدك أن معتتتامالت االرتبتتتار بتتتعن التسبيقتتتعن ادول وال3متتت  ااظتتتدول ) رتلتتتف      

 م0.98),ك0.84ت او ت مابعن )
ً
 .ما يهع  ل ي مبات تلا االاتباراتك و ي معامالت دالة ل وا يا

 
ً
  (دام الصور الرقميةية باستخأسلوب املوديوالت التعليم: األسلوب التعليمي املستخدم : )ثالثا

 ر ي :  ي  تضم  سع  العمب ما لعينة البح استخدام أسلوب املودروالت التعليمية بالوور ال  مية تم       

 تحدرد الهد  امل اد تحقيقع واملتمثب في ادتي :  -1

, التوتتويبة  ميتة ااجت ةة, ال, التم يت ة الوتدريميتة فتي دت ة الستتلة و تي ) املحتاورةتعلتم الستالب ععت  املهتارات النظو        

 مية ك.السل

 اااوا ص املمعاة للسالب : -2

 .عند تعلم املهارات  يد البح لسالب عينة البح  املمعاة لالستية تم م اعاة اااوا ص       

 :محتو  املادة الدراسية ) املهارات ك  -3

ستتتتالب كليتتتتة الب بيتتتتة البد يتتتتة ة ل تتتتام البا ثتتتتان بتحليتتتتب محتتتتتو  الو تتتتدة الدراستتتتية التتتتت  رتتتتتم تدروستتتتها بخستتتتة الدراستتتت      

, لتتتتا م2016/ 2015) دتتت ة الستتلة ك فتتتي فوتتب ال ريتتتع اتتتالل العتتام ااظتتتامعي ة فوجتتد أ تتتع رتتتتم تتتدرو  مقتتت ر جامعتتة موتتت ات

  املق ر, و د كا ت في د ة السلةاتث الو دة الدراسية لهتا  ىفقد و ع ااتبار البح  ع 
ً
 .وروا ع و دة تعليمية أسبوعيا

 دسلوب املودروالت التعليمية باستخدام الوور ال  مية : -4
ً
 توميم محتو  املادة الدراسية وفقا

ااظزء ال يئستتت    تتتام البا ثتتتان بتحليتتتب محتتتتو  املهتتتارات النظوميتتتة فتتتي دتتت ة الستتتلة  يتتتد البحتتت  والتتتت  رتتتتم تدروستتتها بتتت      

 ,ك11) ك,21), ك4) ,ك18امل اجتتتع العلميتتتتة ) ىل تتت , وللتتتتا بتتتال جو بهتتتا ة, وتحدرتتتد جوا تتتتي التتتتعلم ااااصتتتبالو تتتدة التعليميتتتة

ملقتتتت ر دتتتت ة   يتتتتد البحتتتت ستتتتلوب اد وللتتتتا إلعتتتتداد أوراي العمتتتتب ااااصتتتتة ب, ك24) ,ك19) ,ك23) ,ك5) ك,7) ك,8) ,ك13) ك,26)

 الستتتلة وااتيتتتار ادجهتتتزة واددوات ال ياضتتتية املناستتتبة فتتتي ضتتتوء الهتتتد  التعلياتتت  متتت   يتتت  وضتتتع املحتتتتو  العلاتتت  املتتت تب  

أفتتتتتادوا بتتتتتإج اء ععتتتتتت  و , ك1ااابتتتتت اء م فتتتتتت  ) ىع تتتتت وتتتتتتم عتتتتتت   اتتتتتتث ادوراي املتسلبتتتتتات ال نيتتتتتة والتعليميتتتتتة  يتتتتتتد البحتتتتت ,ب

  وتتتتم, التعتتتدرالت
ً
لهتتتتا عمتتتب اتتتتث التعتتتدرالت والعتتت   علتتتيهم متتت ة أاتتت   فيفتتتادوا بمناستتتبة محتتتتو  املتتتادة الدراستتتية وفقتتتا

 .ادسلوب التعليا   يد البح 
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 لوب التعليمي املستخدم :الطار العام لتنفيد األس -5

جتت اء الو تتدة التعليميتتة بمتتا فيهتتا لك, وللتتا لتحدرتتد ستت ب وسمتت  1م فتت  )ااابتت اء    مجموعتتة متت  الستتادةتتتم أاتتت رأ      

أن ر تون  ى% ع ت98 يت  ات قتوا بتستبة ا باستتسال  رأ  الستادة ااابت اء , وتتم للتااجاستي ال تي ىك ع  C Dمهاادة الت) 

أن ر تتتتتون تن يتتتتتت أستتتتتلوب املودرتتتتتوالت  ىوافقتتتتتوا ع تتتتتو , يههاي بتتتتتدارهها الستتتتتتم ار دة التعليميتتتتتة وفتتتتتملهتتتتتاادة دااتتتتتب الو تتتتتسمتتتتت  ا

 :كالتا ي لسالب لالتعليمية باستخدام الوور ال  مية في تعلم املهارات  يد البح  

 دمتتتتا اتتتتو وارد بخستتتت, وللتتتتا بوا تتتتع و تتتتعلياتتتت  متتتت  اتتتتالل الو تتتتدات التعليميتتتتةرن تتتتد ادستتتتلوب الت - أ
ً
ة دة تعليميتتتتة أستتتتبوعيا

 .ية الب بية البد ية جامعة مو اتةالدراسة لسالب كل

 للتوسوتتتع الزم تتتت  بتتتتاملق ر الدراستتت   ل وتتتتب ال ريتتتع اتتتتالل ال8ادستتتتلوب التعلياتتت  ملتتتتدة )ت رن تتت   - ب
ً
عتتتتام ك أستتتتابيع وللتتتا وفقتتتتا

 .م2015/2016الدراس   ااظامعي 

 ملتتتتا اتتتتو وارد فتتتتك د يقتتتتة120الو تتتتدة التعليميتتتتة ) تأن ر تتتتون سمتتتت  تن يتتتت -  
ً
يتتتتة الب بيتتتتة ي استتتتة الدراستتتتة ب ل, وللتتتتا  بقتتتتا

 .ك د يقة دااب الو دة التعليمية20ك ) C Dالت) , وي ون سم  مهاادة البد ية جامعة مو اتة

تعلياتت  م تتون , وكتتب مودرتتول ك مودرتتوالت تعليميتتة4)لجمتتا ي عتتدد املودرتتوالت التعليميتتة باستتتخدام الوتتور ال  ميتتة  - د

اتت  , ويتتتم تعلتتم مهتتارة وا تتدة فتتي كتتب مودرتتول تعليك د يقتتة240الوا تتد )رتتول التعلياتت  , وسمتت  املودمتت  و تتدتعن تعليميتتتعن

 .أ  االل و دتعن تعليميتعن فق 

 ( : ) إعداد الباحثان ( C Dالقرص املدمج )  -6

 اإلج اءات التالية :إلعداد الق ص املدم  ااااص باملودروالت  يد البح  أتبع البا ثان       

القتتتت ص املتتتتدم  اااتتتتاص بتتتتاملودروالت التعليميتتتتة باستتتتتخدام الوتتتتور ال  ميتتتتة تحدرتتتتد الهتتتتد  املتتتت اد تحقيقتتتتع متتتت  اتتتتالل  - أ

, , ال ميتة ااجت ة, املحتاورةستالب ملهتارات ) التم يت ة الوتدريةتعلم ال فيما ر ي : في د ة السلة واملتمثبللمهارات النظومية 

 .مية ك في د ة السلة  يد البح التوويبة السل

 .  الس  واملستو  البدتي واملهار  لعينة البح  م   ياااوا ص الستية املمعاة  تم م اعاة  - ب

يتتة واااستتوات التعليميتتة ل تتب تتتم تحليتتب محتتتو  املهتتارات النظوميتتة فتتي دتت ة الستتلة  يتتد البحتت  وتحدرتتد النتتواحي ال ن  -  

مجموعتتتتتة متتتتت   ىم تقستتتتتيمها ل تتتتتمتتتتتم ا تتتتتب أوليتتتتتة  ىة متدرجتتتتتة فتتتتتي الوتتتتتعورة بتقستتتتتيمها ل تتتتتأجتتتتتزاء صتتتتتاع   ىمهتتتتتارة, وتحليلهتتتتتا ل تتتتت

 .جبات ااج ديةالوا

و دات موا ة ) مودروالت تعليمية ك تتتي  للمتتعلم التقتدم فتي  ىاملهارات  يد البح  بتقسيمها ل  تم لعداد محتو    - د

 .اتع ااصة في التدريبات التسبيقيةعملية التعلم  سي  در 

بعتد  ل تب مهتارة مت  فتي االاتبتار ال اد تب ى% ع ت80 ىعليا  لا  عه ر  وول املتعلم ع تم اال تقال م  مودرول ت  - ه

ة اتتالل املودرتتوالت واالاتبتتارات وتع يتت  كتتب  التتي بمستتتواث متت   بتتب , وتتتم تقتتدرم التاترتتة ال اجعتتالبحتت املهتتارات  يتتد 

 .لس افعو  املعلم ورتوجيهع

ة فتتي صتتورة أاتتدا  التعليميتتة باستتتخدام الوتتور ال  ميتت تتتم صتتيااة الهتتد  العتتام املتت اد تحقيقتتع بيستتلوب املودرتتوالت - و

 .اريةسلودية مه
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 ات السلة.   يجهزة ااجاسي ال ي واد  اص املدمجة وددستعا ة ببع  الوسا ب التعليمية تم اال  -7

السادة  ىدام الوور ال  مية ععد توميمع ع ص بيسلوب املودروالت التعليمية باستخاااا تم ع   الق ص املدم  -8

 .البح  م مهارات د ة السلة  يدت قوا ع ي مناسبتع لتعل, واك1اااب اء م ف  )

 .م مجموعة م  االاتبارات املهاريةباستخدا انلتقويم أسلوب التدرو  املستخدم  يد البح   ام البا ث -9

 : ىالدراسة االستطالعية األول

املوافتتتتت   رتتتتتوم ادربعتتتتتاء ىل تتتتت م3/4/2016رتتتتتوم اد تتتتتد املوافتتتتت   فتتتتتي ال بتتتتت ة متتتتت  ىستتتتتتسالعية ادو تتتتتتتتتتتم لجتتتتت اء الدراستتتتتة اال       

 متتت    تتت  مجتمتتتع البحتتت  ومتتت  اتتتار  العينتتتة ادصتتتلية ومماملتتتة لهتتتا وللتتتا 12بلتتتح  وامهتتتا ) عينتتتة ىع تتت م6/4/2016
ً
ك  البتتتا

القياستات ولجت اء  ىمت  صتال يهها وتتدريي املعتاو عن ع تلتج رة ادجهزة واددوات ال ياضية املستتخدمة فتي البحت  وللتيدتد 

 .لعينة البح لبح  ولرجاد التجات  املعامالت العلمية لالاتبارات املهارية  يد ا

             الدراسة االستطالعية الثانية :   

ربعتتتاء املوافتتت  رتتتوم اد  ىل تتتم 7/4/2016املوافتتت   ااامتتتي  لجتتت اء الدراستتتة االستتتتسالعية الثا يتتتة فتتتي ال بتتت ة متتت  رتتتومتتتتم       

لهتتا وللتتتا  لتتةمتت    تت  مجتمتتتع البحتت  ومتت  اتتار  العينتتة ادصتتلية وممام  تتالبك 6عينتتة بلتتح  وامهتتا ) ىع تت م13/4/2016

بتسبي  عع  الو دات التعليمية امل تبسة باملهارات النظومية فتي دت ة الستلة  يتد البحت  بيستلوب املودرتوالت التعليميتة 

 .املو   التعليا في املحاض ة الدتها   تباستخدام الوور ال  مية م  االل التن ي

 القياس القبلي :

ن بتتتإج اء القيتتتا  القب تتتي باستتتتخدام االاتبتتتارات املهاريتتتة ااااصتتتة بتتتبع  التج رتتتة  تتتام البا ثتتتا ت بتتتب البتتتدء فتتتي تن يتتت      

 .م14/4/2016لسلة  يد البح  وللا في روم ااامي  املواف  مهارات د ة ا

 خطوات تنفيد البحث :

 ىل تتتتم 16/4/2016املوافتتتت   ستتتتبت ههتتتتاء القيتتتتا  القب تتتتي مباستتتت ة وللتتتتا فتتتتي ال بتتتت ة متتتت  رتتتتوم الالبحتتتت  عقتتتتي ا تتتتتتم تن يتتتت -1

 .م4/6/2016واف  امل سبتلا

 ر ي : البح  بإتبا  ما تلسالب املجموعة التج يبية االل تن ي  ام البا ثان بالتدرو  -2

معمتب ااجاستتي ال تي فتتي التو يتت املحتتدد  ىالايتاب لستتالب املجموعتة التج يبيتة والتتتااب فتي  ظتتام ل ت تبياتت انربتدأ البا ثت - أ

 .ء املحدد لعادة ااظزويبدأ في مها  كCDعلم الق ص املدم  )تلتلا ووستلم كب م

 متتاء واإلعتتداد البتتدتي امللعتتي لين تتتوا جتتزء اإل  ىلبا ثتتان ويخ جتتوا ل تتا ىب بتستتليمع ل تترقتتوم الستتال  كCDلتتت)اععتتد مهتتاادة  - ب

 .لتعليمية بتوجيع ولرساد البا ثانة محددة لهم بالو دة ام  مهار ويسبقوا ما ساادوث 

, وللتا لتعليمية باستخدام الوتور ال  ميتةسلوب املودروالت ابالتدرو  لسالب املجموعة التج يبية بي ام البا ثان  -3

 .البح  تروم ااامي  م  كب أسبو   وال مدة تن ي

, وتتم تقستيم مدة اإلج اء ال ع ي لتن يت البح ك أسابيع  ي  ول 8استا ي تن يت املودروالت التعليمية سه ي  أ  ) -4

 للمجموعتتة التج يبيتتة م فتت  )ك و تتدات تعليميتتة وروا8) ىودرتتوالت التعليميتتة فيهتتا ل تتامل
ً
ك  يتت  4 تتع و تتدة تعليميتتة أستتبوعيا

 .يك 120بلح سم  كب و دة تعليمية )
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, يك 20ك )CDمهتتاادة لتتت), يك 10ادعمتتال اإلداريتتة ) جتتاء الهتت ب التنظياتت  والتوسوتتع الزم تت  للو تتدة التعليميتتة كالتتتا ي : - 

 يك. 10اااتام ), يك 60يك, ااظا ي التسبيقي ) 20 ماء واإلعداد البدتي )اإل 

 القياس البعدي :

 ههاء م  تن يت التج رة  ام البا ثان بإج اء القيا  البعد  للمجموعة التج يبية عينة البح  في املتاع ات ععد اال       

 .م5/6/2016  د يد البح  ورن   ماتم لتباعع في القيا  القب ي وللا روم اد 

 األسلوب الحصائي املستخدم :

, معامتتتتتتب ا  املعيتتتتتتار , الوستتتتتتي  حتتتتتت  املتوستتتتتت  ااجستتتتتتابي, اال  املعااظتتتتتتات اإل وتتتتتتا ية التاليتتتتتتة : م البا ثتتتتتتاناستتتتتتتخد      

 .)تك, تسبة التاع  املئوية تبار, االتواء, معامب االرتباراال

 عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها :

 
ً
 عرض النتائج : أوال

 (4جدول )

 ي والبعدي للمجموعة التجريبية )عينة البحث( داللة الفروق بين متوسطي درجات القياسين القبل

 (12ن = )في االختبارات املهارية  " قيد البحث " 

االختبارات  م

 املهارية

وحدة 

 القياس

متوسط  التطبيق الثاني التطبيق األول 

 الفروق

مجموع مربع االنحراف 

 املعياري للفروق 

 (ت)  قيمة 

 املحسوبة
 ع م ع م

 6.06 14.00 2.00 0.80 10.83 0.89 12.83 ما ية املحاورة 1

د ة التم ي   2

 بالدفع

 11.69 50.22 7.25 1.47 24.00 2.05 16.75 درجة

 13.47 28.68 6.33 1.42 13.75 1.04 7.42 درجة ال مية ااج ة 3

التوويبة  4

 السلمية

 13.33 12.00 4.00 1.16 6.75 0.83 2.75 درجة

  1.796ك = 0.05 " ااظدولية عند مستو  )ت يمة " 

ع توجتتتتد فتتتت وي لات داللتتتتة ل وتتتتا ية بتتتتعن متوستتتتسي درجتتتتات القياستتتتعن القب تتتتي والبعتتتتد  ك أ تتتت4رتلتتتتف متتتت  ااظتتتتدول )      

البح  ولوتااف القيتا  البعتد   يت  أن  يمتة )تك املحستورة أدبت  مت   ة التج يبية في االاتبارات املهارية  يدعللمجمو 

   .ك0.05ااظدولية عند مستو  )   يمة )تك

 

 

 

 

 

 

 

 (5جدول )
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  القياسين القبلي والبعدي متوسطي درجات نسبة التغير املئوية للمجموعة التجريبية ) عينة البحث ( بين

 ( 12) ن =  البحث داملهارية قياالختبارات  في

وحدة  االختبارات املهارية م

 القياس

 نسبة التغير املئوية % التطبيق الثاني التطبيق األول 

 ع م ع م

 15.59 0.80 10.83 0.89 12.83 ما ية املحاورة 1

 30.21 1.47 24.00 2.05 16.75 درجة د ة التم ي  بالدفع 2

 46.04 1.42 13.75 1.04 7.42 درجة ال مية ااج ة 3

 59.26 1.16 6.75 0.83 2.75 درجة التوويبة السلمية 4

  متوستتتتتتسي درجتتتتتتات وعتتتتتة التج يبيتتتتتتة عينتتتتتتة البحتتتتت  بتتتتتتعنأن انتتتتتام تستتتتتتبة تاعتتتتتت  مئويتتتتتتة للمجمك 5رتلتتتتتف متتتتتت  ااظتتتتتتدول )      

 .ي االاتبارات املهارية  يد البح القب ي والبعد  ف القياسعن

 
ً
 : تفسير النتائج ومناقشتها : ثانيا

ك بتعن متوستسي درجتات القياستعن 0.05ك وجتود فت وي لات داللتة ل وتا ية عنتد مستتو  )4رتلف م   تا   جدول )      

  يتت وعتتة التج يبيتتة )عينتتة البحتت ك فتتي االاتبتتارات املهاريتتة  يتتد البحتت  ولوتتااف القيتتا  البعتتد  القب تتي والبعتتد  للمجم

 .حسورة أدب  م   يمة )تك ااظدولية يمة )تك امل أن

البحتتت  فتتتي دتتت ة  البا ثتتتان اتتتتا التقتتتدم ااجتتتادع لستتتالب املجموعتتتة التج يبيتتتة فتتتي تعلتتتم املهتتتارات النظوميتتتة  يتتتدووعتتزو       

تتتتا  ال  صتتة أمتتتام كتتب متتتتعلم ليتتتعلم  ستتتي ال  ميتتتة التتت  أدرتتتوالت التعليميتتة باستتتتخدام الوتتور املو أستتلوب  ىالستتلة ل تتت

فوس  اله ري   ", ووهع  لتقان املهارة ىرؤد  ل  دراتع واستعداداتع بدون التقيد بمستو  أداء أ  ف د في املجموعة مما 

ااتتال  مستتوياتهم  يت  رتتم التتعلم فتي متدة  ىعن ع تودروالت رناسي جميع املتعلمتأن امل ىمك ل 2001)" وع ا  السناو  

 لقتتتتتدرات ومستتتتتتو  كتتتتتب متتتتتتعلمسمنيتتتتتة تتحتتتتت
ً
, لتتتتتتا فهتتتتتو رزيتتتتتد متتتتت  الدافعيتتتتتة ويتتتتتؤد  لتقتتتتتدم ادداء البتتتتتدتي واملهتتتتتار  دد  بقتتتتتا

 (135:15)                        .                                                                                                  للمتعلمعن

ستتتتلوب املودرتتتتوالت أ ىة فتتتتي تعلتتتتم املهتتتتارات  يتتتتد البحتتتت  ل تتتتدمتتتتا يعتتتتزس البا ثتتتتان اتتتتتا التقتتتتدم دفتتتت اد املجموعتتتتة التج ييتتتت      

الوعي وتم فيها م اعاة ال  وي  ىريبات مهارية متدرجة م  السهب ل التعليمية باستخدام الوور ال  مية وما بع م  تد

املهاريتتتة القبليتتتتة , ودتتتتلا االاتبتتتارات التتتتعلم عستتتهولة وفتتتي أ تتتب و تتتتت ممكتتت  تحقيتتتت  ىبتتتعن املتعلمتتتعن ممتتتا أد  ل تتتل  درتتتة ا

أادا  املودروالت التعليمية وادتها   قار القوة والضع  لد  كب متعلم  ىية والنها ية ساامت في الوصول ل وامل  ل

" أمتعن  مك,2004)" فك   ريتان  "كب م   للا مع ما أسار لليع ويت    , ا  ىاملهارات واال تقال م  مودرول ل وادتساب 

أن االاتبارات بي واعها املبد ية وامل  لية والنها ية لها دور في  ىمك  ي  أساروا ل 2005)" جمال الدر  الهافعي اااو ي و 

 ا يتتات املادرتتة ووستتتسيع مجا هتتا مثتتب تستتوي   تت ي التتتدرو  واإل  يتت  أنهتتا تتتتيم  ععتتدة عوامتتب لن جتتا  العمليتتة التعليميتتة 

املعلتتتم متتت  االلهتتتتا مع فتتتة درناميكيتتتتة التستتتور وال متتتتي فتتتي العمليتتتتة التعليميتتتة وتعمتتتتيم التتتتعلم والتتتتتدريي النمتتتول ي للتقتتتتدم 

 (344:3, )(392:14) .                                                                    للوصول لألادا  امل جوةباملستو  املهار  

 اتتتتتا التقتتتتدم التتتتت   تتتتدع للمجموعتتتتة التج يبيتتتتووعتتتتزو       
ً
أستتتتلوب  ىة فتتتتي تعلتتتتم املهتتتتارات  يتتتتد البحتتتت  ل تتتتالبا ثتتتتان أرضتتتتا

تبتاث املتعلمتعن وسيتادة القتدرة جتب ا  ىك ساعدت ع CD)الت ىر مية محملة ع  املودروالت التعليمية وما تضمنع م  صور 

أمنتاء مهتاادة , والت اعتب متع ااجاستي ال تي كوستي  تعليات  حتو التتعلمرة واستثارة دافعيتههم  التوور ااج كي للمها ىع 

وتت   اتث النتا   مع  تتا   , علم التاتيسلوب تعلمها رحق  التال  مية للمهارات املالوور  ىاملهتمب ع  الق ص املدم 

 ال     ق ك, ورتلا ر ون  د تح28) ك,27) ك,24) ك,19) ك,23) ك,5) ك,7) ك,8) ك,13) ك,26دراسة كب م  )
ً
 .ادول كليا
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وجود تسبة تاع  مئوية بعن متوسسي درجات القياستعن القب تي والبعتد  للمجموعتة  ىك ل 5دما أسارت  تا   جدول )      

ج يبيتتتتة فتتتتي فتتتتي االاتبتتتتارات املهاريتتتتة  يتتتتد البحتتتت   يتتتت  بلاتتتتت تستتتتبة التاعتتتت  املئويتتتتة للمجموعتتتتة التالتج يبيتتتتة عينتتتتة البحتتتت  

%, 15.59ك  تتد جتتاءت كالتتتا ي : ) مية , التوتتويبة الستتل, ال ميتتة ااجتت ة, د تتة التم يتت  بالتتدفعملحتتاورةا االاتبتتارات املهاريتتة )

استتتتتخدام أستتتتلوب املودرتتتتوالت  ىالبا ثتتتتان اتتتتتا التحستتتت  ل تتتت جتتتتع , ويُ % ك وللتتتتا لعينتتتتة البحتتتت %59.26, %46.04, 30.21

 ر  التعليمية وما تضمنع م  صور 
ً
 لرجابيا

ً
, النظومية في د ة السلة  يد البح علم املهارات ت ىع  مية  ي  أ ع أم  تيمع ا

ن أستتتلوب أ ىك  يتتت  أستتتاروا ل تتت27, )ك24) ,ك19), ك23) ك,5) ك,7), ك8), ك13ك, )26)ويت تتت  للتتتا متتتع  تتتتا   دراستتتة كتتتب متتت  

   املودروالت التعليمية أم
ً
 ع  ا

ً
  تحق  ال   ., ورتلا ر ون  د همم املهارات  يد أبحاثتعل ىلرجابيا

 والتوصيات : االستخالصات

 
ً
 : االستخالصات : أوال

تعلم ععت  املهتارات النظوميتة  ىلوور ال  مية لع تيمع  لرجابي ع سلوب املودروالت التعليمية باستخدام االتعلم بي -1

 .السلة لسالب املجموعة التج يبية في د ة

املهتارات النظوميتة  ععت تحققت تسبة تحس  مئوية للمجموعة التج يبية بعن القياسعن القب ي والبعتد  فتي تعلتم  -2

 .في د ة السلة

 
ً
 التوصيات ::  ثانيا

ب تسبيتت  أستتلوب املودرتتوالت التعليميتتة باستتتخدام الوتتور ال  ميتتة فتتي تعلتتم املهتتارات النظوميتتة فتتي دتت ة الستتلة لستتال  -1

 .أ سام وكليات الب بية ال ياضية

 ىيتتتة فتتتي أتهتتتسة رياضتتتية أاتتت   وع تتتل  ماملودرتتتوالت التعليميتتتة باستتتتخدام الوتتور ابيستتتلوب لجتت اء دراستتتات مهتتتابهة  -2

 .مد  فاعلية اتا ادسلوب التعليا  ىم ا ب ستية مختل ة للتع   ع 

 قائمة املراجـع

 
ً
 املراجع باللغة العربية:  أوال

, , م جتتتع ستتتامب فتتتي النظ يتتتة والتسبيتتت ليـــدي والرقمـــيالتصـــوير ال ـــوئي التقك: م2002) . إبـــراهيم محمـــد الف ـــيالتي1

   .املساعع, ادردناملدار  دعمال س دة 

فعاليــــة برمجيــــة مقترحــــة فــــي بعــــض مهــــارات إنتــــا  الصــــور الرقميــــة لــــد   :كم2004)أحمــــد محمــــد أحمــــد عبــــاس . 2

  ., رسالة ماجستع , كلية الب بية النوعية بقنا, جامعة جنوب الواد أخصائي تكنولوجيا التعلم

 , دار ال ك  الع بي, القاا ة.2ر ,لبدنية املعاصرةمناهج التربية ا (:م2005)ل الدين الشافعي اجممين الخولي و أ. 3

 ., القاا ة, دار ال ك  الع بي7ر ,كرة السلة للجميع (:م2003)حسن سيد معوض . 4

تعلم بعـض املهـارات الحركيـة  ىرح باستخدام أسلوب املوديوالت علتأثير برنامج مقت(:م2007)رحاب أحمد حافظ . 5

يتتتة ال ياضتتتية, , كليتتتة الب برستتتالة ددتتتتوراث, ات كليـــة التربيـــة الرياضـــية بالســـكندريةاملركبـــة فـــي الجمبـــا  اليقـــا ي لطالبـــ

 .جامعة اإلسكندرية

 ., دار ال ك  الع بي, القاا ة2ر, مة في االتصال وتكنولوجيا التعلممقد (:م1994) كريا يحي جالل . 6
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 2016العدد األول  رقمية علي تعلم بعض املهارات الهجومية في كرة السلةفعالية أسلوب املوديوالت التعليمية باستخدام الصور ال

م بعــــض املهـــارات الدفاعيــــة فـــي مجــــال تعلـــ ىملوديـــوالت التعليميــــة وتأثيرهـــا علــــا (:م1996)شـــريؤ فـــجاد الجروانــــي . 7

العلمية لعلوم الب بية ال ياضتية, العتدد  املجلة ,بح  متهور , رياضة املالكمة لد  طلبة كلية التربية الرياضية بطنطا

 ., جامعة  نساالثاتي, كلية الب بية ال ياضية

واملعرفيــــة  الحصــــيلة املهاريــــة ىم أســــلوب املوديــــوالت التعليميــــة علــــتــــأثير اســــتخدا (:م2005)فــــاروق خليــــل  شــــرين .8

 .لب بية ال ياضية للبنات بااظزي ة, جامعة  لوان, رسالة ماجستع , كلية اات املرحلة الثانوية في كرة اليدلتلميذ

ار ا يتتتتتتي للسباعتتتتتتة والتهتتتتتت  , دالتربيــــــة التكنولوجيــــــة وتكنولوجيــــــا التربيــــــة ك:م1997). عبــــــدالعميم أحمــــــد الفرجــــــاني 9

 .والتوسوع, القاا ة

 ىألساســية فـــي كــرة الســـلة وتــأثير  علـــبرنــامج تعليمـــي لــبعض املهـــارات اك: م2009)عبـــدالعميم  ىعبــدالعميم مو ــ .10

  . بنعن, جامعة بنها ,, كلية الب بية ال ياضية, رسالة ماجستع يوائيةهوم الذات لد  أطفال املجسسات ال مف

وب املحطـات متباينـة املسـتويات سـتخدام أسـلتـأثير ا: كم2012)أحمد محمـد عبـدالعزيز . عبدالناصر جبر حسين و 11

بحتت  متهتتور, املتتؤتم  التتدو ي  تتول  ,تعلــم بعــض مهــارات كــرة الســلة لطــالب كليــة التربيــة الرياضــية جامعــة املنيــا ىعلــ

 .الع بي" كلية الب بية ال ياضية, جامعة أسيور ععلوم ال ياضة في  لي ال ري"

, دار 2, رتقويمـــــ ( -إســـــتراتيجيات  -مهاراتـــــ  -تخطيطـــــ ال )التـــــدرفس الفعـــــك: م2011)عفـــــف مصـــــطفي الطنـــــاوي  .12

     .املسع ة للسباعة والته  والتوسوع, ادردن

تعلـم بعـض مسـابقات امليـدان  ىاسـتخدام املوديـوالت التعليميـة علـأثـر ك: م2002). علي عبداملحسـن عبـدالرحمن 13

 . رسالة ماجستع , كلية الب بية ال ياضية, جامعة املنيا, وامل مار لتالميذ الحلقة الثانية من التعليم األسا  ي باملنيا

ي, , عتتتتالم الكتتتتتتطبيقاتــــ ( -جــــ تقــــويم نتائ -أســــاليب  -أسســــ  -التــــدرفس )أهدافــــ : كم2004)فكــــري حســــن ريــــان  .14

   .القاا ة

قـرن وء تحـديات الضـ ىمـداخل عامليـة فـي تطـوير املنـاهج التعليميـة علـك: م2001)عفف الطنـاوي . فو ي الشريني و 15

 .مكتبة اد جلو املو ية, القاا ة, الحادي والعشرين

  . , مكتبة اد جلو املو ية, القاا ةإستراتيجيات التعليم وأساليب التعلمك: م2004) مجدي عزيز إبراهيم .16

  .اا ة, القد وابع, مسبعة أوال تبسيط الفوتوغرافيا ك:م2002). محمد الصاوي الفقي 17

األســـــــس العلميـــــــة  -ةالحـــــــديث فـــــــي كـــــــرة الســـــــلك: م1999)محمـــــــد صـــــــبحي حســـــــانين م و . محمـــــــد محمـــــــود عبدالـــــــدائ18

 ., دار ال ك  الع بي, القاا ة2, رقانون( -انتقاء -قياس -تدريب -ميوالتطبيقية )تعل

ملهــــــارات مســــــتو  األداء املهــــــاري لــــــبعض ا ىفعاليــــــة املوديــــــوالت التعليميــــــة علــــــك: م2011). مــــــروة صــــــبري إبــــــراهيم 19

 .رسالة ماجستع , كلية الب بية ال ياضية, جامعة أسيور, الطاولة األساسية في تنس

, م دتتتز الكتتتتاب االتصـــال والوســـائل التعليميــةك: م2001)صــابر عبـــداملنعم عبدالســـميع ومحمـــد لطفـــي و  ى. مصــطف20

 .للته , القاا ة

 .اا ة, د. د, الق4, ركرة السلة يتعليم ناشئك: م2008)جمال رم ان مو  ى محمد  يدان و  ىمصطف. 21

, بحتت  تعلــم بعــض مهــارات كــرة الســلة ىير اســتخدام املوديــول التعليمــي علــتــأثك: م2006). منيــر مصــطفي عابــدين 22

 ,جامعة  لوان.علمية للب بية البد ية وال ياضية, كلية الب بية ال ياضية بنعن, املجلة المتهور 

الحصـــيلة املهاريـــة  ىول التعليمـــي علـــيـــة اســـتخدام املوديـــفعالك: م2008)إيمـــان أحمـــد مـــاهر. منـــى عـــوض حســـين و 23

, مجلتتتة العلتتتوم , بحتتت  متهتتتور فـــي تعلـــم بعـــض مســـابقات امليـــدان وامل ـــمار ب كليـــة التربيـــة الرياضـــيةلطـــال  واملعرفيـــة

 , جامعة املنوفية.البد ية وال ياضية, كلية الب بية ال ياضية
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تعلــــم بعــــض املهــــارات  ىليميــــة علــــم أســــلوب املوديــــوالت التعفعاليــــة اســــتخداك: م2012) أحمــــد ىمصــــطف . نيفــــين24

, رستتالة ماجستتتع , كليتتة الب بيتتة ال ياضتتية بنتتات, الهجوميــة فــي كــرة اليــد لطالبــات كليــة التربيــة الرياضــية بالســكندرية

 .جامعة اإلسكندرية

بعـض مهـارات  تعلـم ىاملحطـات متباينـة املسـتويات علـ أسـلوباسـتخدام أثـر ك: م2004)هشام محمد عبـدالحليم . 25

, مجلتتة , بحتت  متهتتور يــد بــدرس التربيــة الرياضــية لتالميــذ الحلقــة الثانيــة مــن التعلــيم األسا ــ ي بمدينــة املنيــاكــرة ال

يتة ال ياضتتية, , كليتتة الب بور لعلتوم وفنتتون الب بيتة ال ياضتتية, العتدد التاستع عهتت , ااظتزء ادول, عتتدد  وت  ستنو  أستي

 . جامعة أسيور

بعـــض الحصـــائل لـــد   ىت فـــي تـــدرفس التربيـــة الرياضـــية علـــاملوديـــوال  تـــأثير اســـتخدامك: م2000)ء محمـــد فـــر  . وفـــا26

الب بية ال ياضية بنات بااظزي ة, جامعة  , كلية, بح  متهور, صجي ة الب بية, العدد الثاتيتلميذات املرحلة العدادية

 . لوان

 املراجع باللغة ال 
ً
 نجليزية :ثانيا

 

27.Magill, R.A ( 1996): Schoel Flelelder – Zohdi -B :Avisual Moudel and Knowledge  
of performance as sources of information for Learning Rhythmic Gymnastics Skill , 
International  - Journal of sport Psychology (ROM) 27(1)B.16. 
28.Hannon, J, Brett J.Holt, John D(2008):Personalized systems of Instuction 
Model: Teahing High school physical Eduction Joural of curriculum g instruction , 
Voi2 , NO2 , East Carolina university. 
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إتجاهات معلمي التربية الرياضية وفق نظام دمج ذوي اإلحتياجات الخاصة في 

 بلدية طرابلسبمرحلة التعليم املتوسط دروس التربية الرياضية 

 جامعة الزاوية  - التربية البدنية والرياضة بكلية علومعبد الحكيم عياد الصويعي الخويلدي : محاضر       

 جامعة الزاوية -بكلية علوم التربية البدنية والرياضة  محاضر نورالدين الطاهر املبروك طرمبة :          

 جامعة طرابلس - بكلية علوم التربية البدنية والرياضةمحاضر حنان عبد القادر السائح كحيل :         

 : مقدمة

تعد االتجاهات عنصرا مهما في توجيه سلوك األفراد ضمن منظومة البناء االجتماعى، ودرجة تأثيرها في املجتمع       

الذي سيتحمل تبعات هذه االتجاهات على اختالفها بين أفراد يكبرون كل يوم دون اهتمام أو هدف وينقصهم الدافع 

 .في أو تأثير في املجتمع من حولهمو تأثير دور أ يهم ويشعرون بالعزوف عن القيام بأنحو ما يدور حول

دمجهررم فرري املجتمرررع مررن املهمرررات وعيررة املجتمررع بذورررة توي اتحتياجررات اطلااررة ومت لبرررات تتعتبررر عمليررة ت قيررر  و      

هرذه الدراسرة  يشرواا ببيررا فري هرذا اتتجراه وترأت ، حيث ق عر املؤسسات العاملة في هذا املجال قيقهاحتسعى لت يالت

وأهدافره و أهميتره ، حيرث تسرتعرم مذهروم الردم  دمر  هرذه الذوره اطلاارة فري املجتمرعوعية املجتمع بأهمية تفي إاار 

تت لبهرا  يل الردم  وبرذلم مرا اتحتياجرات التريجرب تحقيقهرا قبر ياته واملت لبات التربررمه وأشكاله و ما إلى جانب أنواع

 .عملية الدم 

اذررررال العرررراديين فرررري اتحتياجررررات اطلااررررة واأل  ي والتعليمرررري للاذررررال تو  التكامررررل اتجتمرررراعي ين الرررردم   ع ررررأ حيررررثو       

لصرر  العرررادي إلرررى همرررا وجرررود ال الررب فررري التعريررر  طشرررراين البررد مرررن توافرهررا و ، حيررث يررررتب  هررذا االصررذوف العاديرررة

 .ن هناك تكامل وتخ ي  تربوي مستمرجتماعى املتكامل والذي يت لب أن يكو جانب اتختالط اال 

فرد  يق اتنسان ضد التصني  و العزل أل جتماعي أخالقي ناطع من حربة حقو اوم الدم  جوهره مذهوم أما مذه      

ة للشلاص توي اتحتياجات جتماعيهات املجتمعية نحو رفض الوامة اال ب إعاقته إلى جانب تزايد اتتجابطس

                                                          (36:22).            ، فسياسة الدم  هي الت بيق التربوي للمبدأ العام يوجه خدمات التربيةاطلااة

اعل بين توي إن سياسة الدم  تقوم على ثالثة إفتراضات أساسية تتم ل في أنها توفر طشكل تلقائي خيرات التذ      

لذوي اتحتياجات من قبل العاديين جتماعى ن وتؤدي إلى زيادة فرص التقيل اال أقرائهم العاديياتحتياجات اطلااة و 

  لىال ريقة امل يلذا فإن سياسة الدم  ه ،لوك الصادرة عن اقرائهم العاديينبما تتيح فراا كافية أشكال الس

ية التي جاءت من ، فاملبادرات العاملة لكافة ال الب باملدارس العاديةلتعامل مع توي اطحاجات التعليمية اطلاال

املنظمات غير اطحكومية و  WBوالبنم الدولي   UNESCO واملنظمة الدولية لل قافة والعلوم والتربيةاألمم املتحدة 

NGOS  األاذال لهم اطحق في التعليم دونما تمييز فيما بينهم كلها مجتمعة أع   زخما ببيرا للمذهوم القائل بأن كل

ــ36:52)          .     إعاقة أو أية اعوبة تعليمية  عانون منها يالنظر عن أ ضغط                                                                                          53)ـــ

شاربة الكاملة" مجتمع ( " املساراة و امل1981الدولي للمعوقين عام ) العاموقد ظهر مذهوم الدم  من خالل شعار       

 حللجميع " والتوجه السائد 
ً
ليم وتلبية حاجات األاذرال توي  الب بأن يتحمل معلم الص  العادي مسؤولية تعياليا

 . والتدريبي لهذا املعلم ياة مع توفير نظم للدعم اتداري والتنظيمحتياجات اطلاات 

لعملية الت بيقات البحث الستعرام اطجوانب النظرية و وان القا من أهمية هذا املوضوع تم إعداد هذا ا      

                                     72:49)).                    ئنا من توي اتحتياجات اطلااة في املدارس العاديةنااطجيد ملستقبل أب للتخ ي 
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 مشكلة الدراسة : 

املعلمرين نحرو دمر  ال لبرة توي  النذسرية املرتب رة بإتجاهراتللدراسات والبحوث العلمية و  يفي ضوء اتاار املرجع      

لرى إيرة واألجنبيرة الترط ت رقر  للتعررف واضرحا أن الدراسرات العرب أاطلااة في دروس التربية الرياضرية، برداجات ياتحت

باملدرسررررة العاديررررة تكرررراد تكررررون  إتجاهررررات املعلمررررين نحررررو ال لبررررة توي اتحتياجررررات اطلااررررة فرررري دروس التربيررررة الرياضررررية

 . الذوة أكاديميا وإجتماعيا وإظهار دورها في بناء املجتمع على أهمية دم  ةذقمت
 أهمية الدراسة :  

حتياجررات لبرة توي ات لررى إتجاهرات معلمرري التربيرة الرياضررية نحرو دمرر  ال عملهررا للتعررف جتقروم هرذه الدراسررة فري م      

موق  املعلمين مرن التعامرل معهرم ب رابلس وتسعى إلى بيان ة الرياضية في املن قة التعليمية اطلااة في دروس التربي

 .على املستوى العقلي وال قافي المين من الذوات املتقدمة اجتماعيباعتبار فوة املع

الغررد ومررن يقررع علرر هم  اوهرذا األمررر مررن األهميررة بمررا اليمكررن إهمالره أو تجاهلرره فرري مجتمعنررا ف لبررة اليرروم هرم معلمررو       

ين والنهرررروم قدمرررر  ال لبررررة املعررررا ىإتجاهرررراإهم إيجابيررررة فررررإنهم  عملررررون علرررركانرررر   إعررررداد األجيررررال الصرررراعدة فررررإتاالنشرررر   و 

لتعامرل مرع املعراقين يبتعدون عرن اتا كان  إتجاهراإهم سرلبية فرإنهم سر، أما إما يؤثر إيجابيا في بناء املجتمعبإمكاناإهم م

لى إتجاهات إسة في التعرف رز مشكلة هذه الدرا، ومن هنا تبذوة عناار هدم وتشويه في املجتمعستبقى هذه ال يبالتال

اجررررات اطلااررررة ب رررررابلس تمهيرررردا لتعزيزهررررا إتا كانرررر  إتجاهررررات يتحالرياضررررية نحررررو دمرررر  ال لبررررة توي ات معلمرررري التربيررررة 

 .تصدي لها إتا كان  إتجاهات سلبيةالمعاطجتها و إيجابية و 

 أهداف الدراسة : 

 هدفت الدراسة للتعرف إلى مايلي :       

بلدية حتياجات اطلااة في دروس التربية الرياضية ية الرياضية وفق نظام دم  توي ات معلمي الترب إتجاهات1- 

 .ارابلس

الذروق في إتجاهات معلمي التربية الرياضية وفق نظام دم  ال لبة توي اتحتياجات اطلااة في دروس التربية 2- 

 اطجنس.لمؤهل العلمي و لالرياضية تبعا 

 تساؤالت الدراسة : 

لة مرحلرياضية بما إتجاهات معلمي التربية الرياضية وفق نظام دم  توي اتحتياجات اطلااة في دروس التربية ا - 1

  رابلس ؟ ب التعليم املتوس 

هل هناك فروق تات داللة إحصائية في إتجاهات معلمي التربية الرياضية وفق نظام دم  توي اتحتياجات  - 2

   ببلدية ارابلس تعزى ملتغير املستوى األكاديمط؟ مرحلة التعليم املتوسباطلااة 

في إتجاهات معلمي التربية الرياضية وفق نظام  a =0.05) هل هناك فروق تات داللة إحصائية عند مستوي ) - 3

 ملتغير اطجنس ؟  ى بمرحلة التعليم املتوس  بلدية ارابلس تعز دم  توي اتحتياجات اطلااة 

 مصطلحات الدراسة : 

في اللغة اتنجليزية ويعد  "Attitude"تجاه هو ترجمة ملص لح ( : إن استخدام مص لح اتAttitude)  تجاهاإل  

، وقد ت رق العديد من العلماء و 1982( أول من إستخدمه عام  Spenser الذيلسوف اتنجليزي : سبنسر )

  .                                           حددت كل منهم ياهات وفقا للذلسذات املختلذة التالباح ين إلى تحديد مذهوم شامل لإلتج

(55:28)  

حو أشلاص أو ؤ عقلي عصبي متعلم لإلستجابة املوجبة أو السالبة نيعداد نذس ي أو إه: هو عبارة عن است تجاهاإل

 .    ير هذه اتستجابةتتس يمواق  في البيوة الت
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للاذال توي اتحتياجات اطلااة التعليمي الدم   ع ي التكامل االجتماعي و  :Mergerالدمج ) اإلشتراك ( 

، حيث يرتب  هذا التعري  طشراين البد من توافرهما وهما وجود ال الب في ةاألاذال العاديين في الصذوف العاديو 

                  . ي  تربوي ومستمرهناك تكامل وتخ الص  العادي إلى جانب األختالط االجتماعي املتكامل والذي يت لب أن يكون 

((36:14 

ان ضد التصني  و العزل أما مذهوم الدم  فهو في جوهره مذهوم اجتماعي أخالقي ناطع من حربة حقوق اتنس      

لوامة االجتماعية للشلاص توي فرد طسبب إعاقته إلى جانب تزايد االتجاهات املجتمعية نحو رفض ا يأل 

 12):5)    .حتياجات اطلااةات 

                                                                                                                                                  

 االحتياجات الخاصة :  ذوي 

حتياجات توي ات  استخدام مص لح ال ذل ى( عل1995اتذق املشاركون في املؤتمر القومي األول للتربية اطلااة )      

 .اتاابة –املعاق العجز  –العادي اطلااة للداللة على مص لحات م ل غير 

فترة من حياته إلى خدمات حتياجات اطلااة بأنه كل فرد يحتاج اوال حياته أو خالل ويقصد بالذرد توي ات       

ات حياته اليومية أو األسرية أو املهنية ومن ثم يمكنه املشاربة ينمو أو يتعلم أو يتدرب أو يتوافق مع مت لب يخااة لك

                                                                                        (101:8).                               في عمليات التنمية داخل املجتمع

 -*الدراسات النظرية و املرتبطة:

 -الدراسات النظرية:

 حظىتجاهات تتجاهات املختلذة بيد أن هذه اتلكا للعديد من الدوافع الذ رية واتيولد اتنسان في املجتمع ممت      

جتمرراعي للذرررد فرري ، وألنهررا تلعررب دورا ببيرررا فري توجيرره السررلوك اال هامررا وببيررا مررن حياتنررا أتكررون جررز ، ألنهررا بأهميرة خااررة

 حياملواقرر  ف ررال عررن كونهررا مررن النرروالررم تلوقرر  بتنبررؤات اررادقة عررن سررلوبه فرري وتمرردنا فرري نذررس ا، ب يررر مررن األحيرران

االهتمرام ملرا لهرا علرى مرر السرنين موضرع الدراسرة و  ىتجاهرات سرتبقاملهمة في عمليرة التنشروة االجتماعيرة، وعليره فرإن ات

وقرد أشرار العديرد  إجرراء الك يرر مرن البحروثلنظريرات و من فائدة وداللة اجتماعية ببيرة حذزت على تكروين الك يرر مرن ا

( 1999ال نرويي ) محمـد ( و1998)صـال  محمـد ( و 1999( والرداهري والكبيري )2001)حمد عبد اللطيف أ من الباح ون 

تجرراه هررو حالررة ( بررأن ات2001داود ) ىليلــتجرراه بررل هنرراك تعريذررات متعررددة فنررذبر أنرره لرريس هنرراك تعريرر  واحررد لإل إلررى

ا ابقرا لتلرم يجابيرا أو سرلبيإا أفكرار الخرلو وشرعوره وتوجره اسرتجاباته توج هرا هرمكتسربة تنرتظم ف  ستعداد تقويميةا

   .يجاييوجيه السلبي وات ، بما تتحكم هذه اطحالة بدرجة التاألفكار وتلم الشعور 

املعرفية واتدرابية و  نذعاليةاه هو : تنظيم مستمر للعمليات ات تج( أن ات1998) محمود عبد الحليمبينما يرى       

 عبد املعنم شحاتةعبد الل ي  خليذة و حول طعض النواحي املوجودة في املجال الذي  عيش فيه الذرد ويتذق معه 

، ويتم ل في أو تنظيم له مكونات ثالث معرفية، ووجدانية، وسلوبية تجاه عبارة عن نسقات ( ويؤبدا على أن1997)

                                                                           (88-31:81).                                 تجاهمن املقبول أو الرفض في موضوع اتدرجات 

 ير من علماء النذس إلى في مجال التربية الرياضية لذلم فقد تهب ب ى تجاهات أهميه ببر يحتل موضوع ات      

ورها ملا لها من أهمية ببيرة في للتعرف إلى ابيعتها ووظيذتها وت تجاهات بكافة فروعها و مجاالإها وتلم دراسة ات

تكوين شلصية الذرد و التأثير على سلوبه وتوج هه إضافة إلى أنها تع ينا مؤشرا للكيذية التط سيسلكها الذرد في 

تجاهات على أنها نوع من أنواع الدوافع املكتسبة أو على أنها : نوع ( ات1992محمد عالوي ) حياته املستقبلية و وضح

تجاهات اتيجابية نحو النشاط البشري ألنها تم ل القوى التط تحرك افع االجتماعية املهيأة للسلوك واتمن أنواع الدو 
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 .                                          نتظمة داخل املجتمع الذي  عيش فيه الذرداالستمرار في ممارسته بصورة مذرد وت يره ملمارسة هذا النشاط و ال

 13)ـــــ12:39)

  -تجاهات :أنواع اإل

 :  يتجاهات إلى عدة أنواع وه( ات2003)مين أعبد املطلب يقسم       

 اطجماعية : تجاهات الذردية و ات أوأل :

 خر بإعجاب شلو برياضة معينةآتميز فردا عن  تجاه التطتجاهات الذردية : وهي اتات. 

 بالب ولة أو  من أفراد املجتمع م ل إعجاب الناس التي  شترك ف ها عدد ببير  تجاهاتات يتجاهات اطجماعية : وهات

 .إعجاب الشعب بقائده

 الالشعورية : ة و ياالتجاهات الشعور  ثانيا

 ون متذقا مع معايير تجاه غالبا ما يكه الذرد دون حرج أو تحذظ وهذا اتتجاه الشعوري : وهو الذي يظهر ات

 .هاميقاطجماعة و 

 تجاه مع معايير اطجماعة ذق هذا اتتتجاه الذي يخذيه الذرد وال يذصح عنه وغالبا ال يجاه الالشعوري : وهو اتتات

 .وقيمها

 تجاهات اطلااة : تجاهات العامة واتاتثالثا 

 ين أو بمبدأ تجاه نحو املعاقلها اذة العمودية وتنتشر وتشيع بين أفراد املجتمع كات يالت يامة : وهتجاهات العات

 .تحقيق املساواة

 صب على النواحي الذاتية والذرديةالتط تن يتجاهات اطلااة : وهات. 

 تجاهات السالبة : تجاهات املوجبة واتاترابعا 

 تقوم على موافقة الذرد وتأييده يتجاهات التات يتجاهات املوجبة : وهات. 

 على عدم موافقة الذرد ومعارضته تقوم يتجاهات التات يتجاهات السالبة : وهات. 

 تجاهات ال عيذة : تجاهات القوية واتات خامسا

 الذرد بها نظرا لقيمتها العاليةقوية على مر الزمن نتيجة لتمسم  تجاهات التط تبقتجاهات القوية : وهى اتات.  

 عنها إتا تقبل التحول والتغير تح  واأة الظروف  يمن السهل التخل يتجاهات التات يتجاهات ال عيذة : وهات

 (33ــ32: 32) .                                                                                                  والشداك

 الـدمــــــــج :* 

، دل فرري مجررال التربيررة اطلااررة اليررومحتياجررات اطلااررة أحررد أهررم الق ررايا امل يرررة للجررتم ررل ق ررية دمرر  تالميررذ ات          

 لرردى الربعض و ، والقر  فكرررة الردمين مؤيرد ومعررارم فري ب يرر مررن الردول وتباينر  حولهرا األراء مررا بر
ً
 لرردى ا  قبروال

ً
سرتنكارا

 على مدى وضوح الذكرة في أتهان اخر البعض ال 
ً
 أصحاب القرار .عتمادا

ية الرررردم  فرررري املجتمررررع طشرررركل عررررام وفرررري نظررررم التعلرررريم طشرررركل خرررراص هرررري املحررررور الررررذي دارت حولرررره  ررررواتا كانرررر  ق        

حتياجات اة وتتللو في أن حق ال ذل توي ات حتياجات اطلاطشأن تحقيق تكافؤ الذرص لذوي ات  القواعد املوحدة

 تربيررةالالرذي يواجره الردم  فري ت روير ، ويتم رل التحرردي دارس العاديرةحقره فرري الردم  فري املراطلاارة فري التعلريم يت رمن 

، ومرن عانون من أوجه قصور أو نقرو خ يررةتنجح فى تعليم جميع التالميذ بمن ف هم أولوم الذين   ،محورها ال ذل

  -حتياجات اطلااة في التعليم  ع ي أنه : ذل توي ات ثم فحق ال

 ب أن يكون الدم  هو الوضع العادييج . 

  ااة اطحق في تعليم ابتدائي مجانيحتياجات اطللل الب توي ات . 
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 يجب ضمان الواول املتساوي للمعاقين وإتاحة خيار الدم  على كل املستويات.  

  وبمرا  سراعدهم علرىاة التذاعل مع أقرانهم العاديينحتياجات اطلاينبغي إتاحة الذراة لذوي ات ،  
ً
أن يكونروا جرزءا

 جتماعية.من مجتمع مندم ، فالدم  ينمي مهاراإهم اال 

 سياسرررة عامرررة جيررردة لتررروفير التعلررريم املررردم  لررريس حرررق أسا ررر ي فقررر  ولكنررر 
ً
تعلررريم للجميرررع مرررن أسررروياء  ف رررلأه أي رررا

 . حتياجات اطلااةوتوي ات 

ول ت اطلاارة فري التعلريم ال يكمرن فري فصرحتياجرااثيق واألتذاقيرات الدوليرة، أن حرق ال ذرل توي ات ولهذا أبدت املو     

حتياجرررات اطلاارررة فررري التعلررريم فررري ات  ي  ع ررري بالدرجرررة األولرررى حرررق ال ذرررل تو ، ولكنررره ومررردارس مسرررتقلة للتربيرررة اطلاارررة

 إلى جنب بجوار زمالئالذصول واملدارس ال
ً
 (28:46). تره برذلمار ح  ظروفه وإمكاناته وقداألسوياء إتا سم هعادية جنبا

(52:4) (162:1)   

 الـدمـج فى التربية الرياضـية : * 

لتربيرررة البدنيررررة إن األهرررداف العامرررة للتربيررررة البدنيرررة اطلااررررة باألاذرررال املعرررراقين ال تختلررر  عررررن األهرررداف العامررررة ل      

 ياتعاقررة البسرري ة غالبررا مررا يكررون هرر ي ألاذررال تو افررإن أنشرر ة التربيررة الرياضررية اطلااررة ب ي، وبالتررالالعاديررة للسرروياء

األنشرررر ة  ياتعاقررررة متذوقررررون فرررر يألاذررررال املعرررراقين تهنيررررا طسرررري اسرررروياء، لررررذلم فهم األ ننذررررس األنشرررر ة اطلااررررة بررررأقرا

حتياجررراإهم الع ررروية واطحربيرررة إولرررى املتاحرررة للنجررراح وإثبرررات الرررذات، حيرررث أن وسررريلتهم األ  يالرياضرررية، وربمرررا تكرررون هررر

                                                 .ق بذصررررررررررررول التربيررررررررررررة البدنيررررررررررررة العاديررررررررررررةقرررررررررررراء وااللتحررررررررررررا، فتكررررررررررررون لررررررررررررد هم الصررررررررررررالحية لالرتلررررررررررررة للاذررررررررررررال األسرررررررررررروياءثمما

(2 :74 ( )48:67)   

، فاألمان ضرورة ملحة طمن الناجح للمرض هو االشتراك ال  يلاذال املعاقين من النشاط البدنفالهدف األسا  ي ل      

األنش ة  يتحقيق األهداف أثناء املشاربة ف يألسوياء، والنجاح  ع ا عند القيام بأي نشاط للاذال املعاقين و 

                                                                   (99 -98: 35)                    .النشاط ييع ي االستماع بتجارب املشاربة ف، أما الرضا فالبدنية

 :  يتـالتـربية الـرياضـية كـاآل ـج فـىوتتـدرج مستويات الـدم      

 .بدون مساعدة مدرس التربية اطلااةالدم  املستقل  1-

 .دم  بمساعدة مدرس التربية اطلااةال2- 

 .يتواجد فى فصل تربية رياضية عالجال -3

  (138: 33 ) .يةفصول التربية البدنية العاد يتمكن ال ذل املعاق من االندماج فواملستوى األخير  عتبر وضعا مؤقتا حتط ي

 أنواع الدمج فى األنشطة الرياضية :

اء وهررو نبررأن يكررون الرردم  هررو القاعرردة واالسررت   (2002( وزينــب محمــود شــقير) 2008) يؤكــد عبــد الحكــيم جــواد      

اطلاارة علرى األقرل جزئيرا إن لرم يكررن  حتياجراتات  ي العمرل علرى دمر  جميررع التالميرذ تو  العرزل مرن هرذا املن لرق ينبغري

األنشرررر ة  ينررررواع الررردم  فرررر، ومررررن أهرررم أترررنجح فيرررره العمليرررة التعليميررررة ييرررار املكرررران املالئرررم للتلميررررذ والررررذختكليرررا وتلررررم با

 :  يالرياضية مايل

 الـدمـج الـتعـليـمـى :1 -

، ويعتمد ه من التالميذ العادييننأقراأنش ة تعليمية مع  يحتياجات اطلااة فات  ي عبارة عن مشاربة التلميذ تو       

إلررى اتمكانررات املترروفرة  ، باتضررافةه العررادييننرره التعليمرري مررع أهررداف برنررام  أقراتلررم علررى مرردى ت ررابق أهررداف برنامجرر

 .عزز عملية الدم ت يالت

العراديين وتلرم  هنراارة مختلذرة عرن أهرداف برنرام  أقراحتياجات اطلات  ي تا كان  أهداف برنام  التلميذ تو أما إ      

ولكررن برردون تذاعررل  ياملسرراعد أو الزميررل املرردرب الرياضرر ، فررى هررذه اطحالررة يمكررن املشرراربة فررى وجررود طسرربب شرردة إعاقترره
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د قردرات اطجميرع بتمرينرات أنشر ة فرى حردو  يلم  سرت يع املردرب الرياضر ي أن  ع ر، وبذاجتماعى مع األقران العاديين

 .جتماعيإلى التذاعل اال  ياتحماء، ولكنها لن تؤد
 الـدمج االجـتماعـى : 2- 

، هررذا التذاعررل إلررى القبررول املتبررادل، ويذترررم أن يررؤدي مررع األقررران العرراديين فررى الصرر  يعبررارة عررن تذاعررل شل رر       

 ي هم تو ناعرل ويررون أنذسرهم بمسراعدين ألقررا، حيث يقوم العاديون بالبدء بالتذتجاه واحدإقد يكون هذا التذاعل بو 

اجرررات اطلاارررة ( بمحاولرررة حتيات  ي رفين ) العررراديين و تو تجررراهين متبرررادلين يقررروم كرررل مرررن ال رررإاطلاارررة أو ب حتياجررراتات 

  .يمن التذاعل إلى الدم  االجتماع ، وغالبا ما يؤدي هذا النوعخردم  ال 

 الـدمـج الـمكانـي : – 3

األهداف  يه العاديين دونما مشاربتهم فنات اطلااة فى نذس املكان مع أقراحتياجات  ي عبارة عن وضع التلميذ تو       

يعكس ، و ون تخ ي  سابق من املدرب الرياض ي، والذي يحتمل أن يحدث دش ة، أو التذاعل االجتماعى معهماألنو أ

فى  جادا لتنذيذهما، فإن الدم  املكاني سهال  اللذان يت لبان إعدادا وتخ ي ا وعمال يالدم  التعليمي أو االجتماع

حتياجات اطلااة من ال غوط، نظرا تهماله ات  ي ه التلميذ تو ، حيث  عاني فيله عواقب سلبية ب يرة يذه إال أنتنذ

الشعور طعدم أهميته أثناء النشاط، وربما يكون عزله ه وسماعه للتعليقات الساخرة منهم و ناملتكررمن قبل أقرا

                                                                            (66: 15( )43 -42: 25)                          .من األحيان من دمجه املكاني فق  ب ير  يأف ل ف

  -فـوائـد الـدمـج للـطـفل الـدمـج :* 

 يحـــــي ى(، نهـــــ1998) Smithســــمي   ،قررررام بهرررررا العديررررد مرررررن البرررراح ين ي  نتررررائ  دراسرررررات وتجررررارب الررررردم  الترررربينرررر      

  -مايلي :( 2005محمود سالم محمد )، (2002) إبراهيم 

 .دى املعاقمرحلة االرتقاء ل يلتكيذي وتنمية املهارات مازال  فتعديل السلوك ا يالتأثير اتيجايي للدم  ف      

األاذرررررال التكيررررر  الخل ررررر ي وتنميرررررة املهرررررارات والعالقرررررات الخلصرررررية الناجحرررررة مرررررن خرررررالل تحقيقهرررررا وممارسرررررتها مرررررع  -

 .العاديين فى أثناء الدم 

 .لدى املعاق يمستوى التوافق الخل  ي واالجتماع تقدير الذات ورفع -

 .شعور بالعزلة واالن واء للمعاقينانخذام معدل ال -

 .تعبير عن الذات لدى املعاقإتاحة الذراة لل -

 .الرضا النذس ي للمعاق -

 .لدى املعاق يمهارة التواال الخل  ي واالجتماع تنمية -

 .انخذام مشاعر اطخجل لدى املعاق -

 .وال ذل املعاق يخلق لغة التذاهم بين ال ذل العادية روح اطحب وال قة و تنم -

  .تنمية اتحساس باملبادئ الخلصية وزيادة تقبل األفراد واألادقاء -

 . د من الذروق بينهم وبين العادييناطح -

 .رشاد توافق نذس ي واجتماعي مرتذعحقق  برام  ات  -

  -ل غير األسوياء :اطففوائد الدمج لل 

 .زمليه املعاق و يجايي نحعلى التقبل والتوجيه ات  يال ذل العادتعود  -

 .نهمع أاذال مختلذين ع هباالرتياح فى حالة وجود يشعور ال ذل العاد -

 .على التعا ش اتيجايي فى اطحياة على مجتمعه وما به من فوات مختلذة عنه مما  ساعد يتعود ال ذل العاد -

 .املساعدة والعون لزميله املعاق معلى الع اء وتقدي يل العادذتعود ال  -
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 .تعلمه حب الخرين والع   عل هم -

 .عاقمن التعامل مع زميله امل يبسر حاجز اطلوف لدى ال ذل العاد -

 .املستقبل يل ذل مصاب باتعاقة فأبا  ي إعداد أباء املستقبل وتأهيلهم، فربما يصبح اذل اليوم السو  -

نعكس تلرم ع األاذرال العراديين علرى إعرداد املتخصصرين فرى املجراالت املختلذرة ممرا يرمر ساعد الدم  املبكر للمعاقين  -

 .فى تقديم أف ل خدمة لهم

 .اذيذة ةعلى تقبل مابه من عيوب جسمي هاعدن حيث  سميؤثر الدم  على مذهوم الذات لدى ال ذل السوي  -

ومتسرامحة مرن خرالل خبررات حقيقيرة يرة تجاهرات إيجابإالسوي في بيوة تساعده علرى تكروين إمكانية أن ينمو ال ذل  -

 (68: 43( )52: 47( )222 -221: 60)                                                                                     .وإيجابية

  -األارذال الرقابلين للردمر  وهري : ييرجب أن ترتوافر ف يروجد شرروط (2010يؤكد السيد عبد النبي السيد )و      

 .يذس املرحلة العمرية لل ذل العادأن يكون ال ذل املعاق من ن1- 

 .ق اء حاجاته يون قادر على االعتماد على نذسه فأن يك2- 

مرررن وإلرررى  ةمنرررآالت أن يكرررون ال ذرررل املعررراق مرررن نذرررس سررركان املن قرررة املحي رررة باملدرسرررة أو تتررروفر لررره وسررريلة موااررر 3-

 .املدرسة

  .يرة برنام  املدرسة والتكي  معهاأن يتم اختبار ال ذل من قبل طجنة متخصصة للحكم على قدراته على مسا4- 

 .ة و أال تكون لديه إعاقات متعددةأال تكون إعاقته من الدرجة الشديد 5-

 .دةة جدييالقدرة على التعلم فى مجموعات تعليمية ببيرة عند عرم مواد تعليم6- 

ويري الباح ون أن األنش ة املدرسية من الركائز الهامة التي تعتمد عل ها املدرسة في تربية أبنائها عن اريق       

ة داخل ياطحيات تنميتها لشعورها باملسوولية االجتماعية لد هم من خالل مشاربتهم وممارستهم للعديد من األدوار

، ويبدو دور ال البى ة واملعرفية واطحربية لدجتماعياطجوانب النذسية واال  املدرسة بما أنها من أهم الوسائل لبناء

العديد من  ىاء للعاديين أو للاذال املعاقين، حيث أنها وسيلة للتغلب علاألنش ة املدرسية هام وضروري سو 

                                                                                                    ( 56: 18)         .جة عن اتعاقات التي  عانون منهااملشكالت اطجسمية واطحربية النات

 -*الدراسات النظرية املرتبطة:

 : (11) 1988))دراسة حسناء الحمزاوي  1-

 .املنهي"دماج االجتماعي و التكي  "دراسة األنش ة الرياضية في مساعدة املعوق على االن عنوان الدراسة :

ترأثير  معرفة دور برام  التربية الرياضية وأنش تها فري مسراعدة املعروق علرى االنردماج االجتمراعي ومردى هدف الدراسة :

 .تلم على التكي  املنهي

 اسررتخدم املررنلو الواررذي علررى  مــن ا الدراســة :
ً
 وعقليررا

ً
 معرروق  200"، وقررد بلررم اجررم العينررة "عينررة مررن املعرروقين برردنيا

 . سنة 20 12-بين  تراوح  أعمارهم

 .على التكي  املنهي ثيرها اتيجاييأفي اندماج املعوق مع املجتمع و تللنش ة الرياضية أثر ببير  أهم النتائج :

 Williams G DownsS. (1994( )52:) داونز وويليامزدراسة  2-

    .تجاهات ال الب نحو تعليم ال الب في األنش ة الرياضيةإ عنوان الدراسة :

    .تجاهات ال الب نحو تعليم ال الب في األنش ة الرياضيةإ ىللتعرف إل الدراسة :هدف 

 .371)، وعددهم )بال  اللو الواذي على عينة من استخدم املن من ا الدراسة :



 
 

 309 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

 

 الرياضية التربية دروس في الخاصة اإلحتياجات ذوي  دمج نظام وفق الرياضية التربية معلمي إتجاهات

 طرابلس بلدية املتوسط التعليم بمرحلة
 2016العدد االول 

اهرات ال رالب تبعرا ملتغيرر اطجرنس واطلبررة مرع درجرة تصرني  اتعاقرة، تجإأظهرت النتائ  وجود فرروق فري  أهم النتائج :

 أبثر إتجاهات أبثر إيجابية نحو املعاقين، بما كان  هناك إأظهرت اتناث أبثر حيث 
ً
يجابية نحو تعليم املعاقين جسديا

 .ةليم ال الب املعاقين إعاقة تعلميمن تع

 Hodge. (1998( )55:)هودج  دراسة  3-

  .معلمي التربية الرياضية املستقبليين نحو تدريس التالميذ املعاقين تجاهاتإ عنوان الدراسة :

 .تجاهات معلمي التربية الرياضية املستقبليين نحو تدريس التالميذ املعاقينإللتعرف إلى  هدف الدراسة :

 و  95اسررررتخدم املرررررنلو الوارررررذي وتكونرررر  عينرررررة الدراسررررة مرررررن  مــــن ا الدراســـــة :
ً
دراسرررررية  معلمرررررة تلقرررروا مرررررواد 44معلمررررا

 .لتدريس ال الب املعاقين

بما أظهرت النتائ  أن املعلمين ن املعلمات لد هن ميوال واتجاها أف ل لتدريس املعاقين أودل  على  أهم النتائج :

ملعاقين في حصو التربية تجاها أف ل من زمالئهم توي اطلبرة األقل لتدريس اإرة ال ويلة لد هم املعلمات توي اطلبو 

 .الرياضية

 -جراءات الدراسة :إ*

 من ا الدراسة :

 هسلوب املسيي ملالئمته ل بيعة هذفي ضوء أهداف الدراسة وابيعته استخدم الباح ين املنلو الواذي باأل       

 .الدراسة

 السياق العام للبح  ومجاالته:  -

 املجال املكاني ) الجغرافي ( :  - 1

 .ارابلس ملرحلة التعليم املتوس ة ضمن املن قة التعليمية ببلدي الدراسة مجتمع -

 .ة ارابلس ملرحلة التعليم املتوس معلمي ومعلمات التربية الرياضية ببلدي -

  املجال الزمني : - 2

 .م2/11/2016 -م2015/ 5/10إجراء الدراسة االست العية )األولى( في الذترة  تم -

 .م2016/ 1/ 22 -م2015/ 11/ 11، خالل الذترة من تم إجراء الدراسة األساسية -

 مجتمع البح  : 

يس رحلة التعليم املتوس  ب رابلس و أع اء هيوة التدر ار مجتمع البحث من موجهي التربية الرياضية مليتم اخت - أ

 .بكلية علوم التربية البدنية والرياضة بجامعة ارابلس

 .بكليات التربية الرياضية ارابلس، سبها، اطجبل الغريي، اطلمس ع اء هيوة التدريسأن من ياطلبراء األكاديمي - ب

 بلدية ارابلس. لتربية الرياضية بمرحلة التعليم املتوس  معلمات امعلمي و  -جر 

 عينة الدراسة : 

 .ببلدية ارابلسلتعليم املتوس  الشامل ملوجهي التربية الرياضية ملرحلة باطحصر ا -أ 

 .بكليات التربية الرياضية بليبيا وة التدريسمن أع اء هي ةب _ عينة عمدي

 .  مرحلة التعليم املتوس بعينة عشوائية من معلمي ومعلمات التربية الرياضية  -جر 

 

 

 

 

 



 
 

 310 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

 

 الرياضية التربية دروس في الخاصة اإلحتياجات ذوي  دمج نظام وفق الرياضية التربية معلمي إتجاهات

 طرابلس بلدية املتوسط التعليم بمرحلة
 2016العدد االول 

 (1) جدول 

 توصيف ملجتمع وعينة البح   

العينة  عدد مجتمع البح 

 االستطالعية

العينة 

 األساسية

النسبة 

 داتبعاملست املقيدين املئوية

ــ 100 موجهي التربية الرياضية ــ 100 ــــــــــــ  100% ـــــــــــ

ــ 32 ة التدريسيوأع اء ه ــ 32 ـــــــــــ  100% ـــــــــــ

 %  61 82 30 3 115 معلماتو  نمعلمي

 

 ي( موجررررره وهرررررو العررررردد الكلررررر100 ررررررابلس )تربيرررررة الرياضرررررية ب( السرررررابق أن مجمررررروع مررررروجهط ال1يالحرررررظ مرررررن اطجررررردول )   

أع رررراء هيوررررة الترررردريس بكليررررات التربيررررة % و 100رحلررررة التعلرررريم املتوسرررر  ب رررررابلس وبنسرررربة التربيررررة الرياضررررية مل يملرررروجه

مرحلرررررة التعلررررريم املتوسررررر  ببلديرررررة % ومجمررررروع معلمررررري ومعلمرررررات التربيرررررة الرياضرررررية ب100بنسررررربة  و ( ع ررررر32الرياضرررررية )

اسرتمارات غيرر مسرتكملة( بمرا ترم  –) مرا برين غيراب  ةمعلرم ومعلمر 3مرنهم  هستبعادإالذي تم  115ارابلس وهو العدد 

 و معلمة30ت بيق العينة االست العية وكان عددهم )
ً
 .%(61( بنسبة )82وابق  الدراسة األساسية على ) ( معلما

 

 (2جدول )

 الجنسحي  املؤهل و عدد سنوات الخبرة و ف العينة األساسية من ييوض  توص

 ف عينة الدراسة األساسيةيالداللة اإلحصائية لتوصو التكرارات والنسبة املئوية 
النسبة  العدد الفئة املتغير

% 

مربع 

 ايك

 الداللة املعنوية

املؤهل    

 العلمي

 دال 0.000 43.720 69.51 57 بكالوريوس

    30.48 25 ماجستير

 

عدد 

سنوات 

 اطلبرة

 لىإ 1من 

10 

 سنوات

18 21.95 33.660 0.000      

 دال

 لىإ 11 من

 سنة 20

39 47.56    

 بثر منأ

 سنة 20

25 30.48    

 دال 0.000 26.760 54.87 45 تبر اطجنس

    45.12 37 طأنث

 

، ية لتوارري  عينررة الدراسررة األساسرريةالنسرربة املوويررة الداللررة اتحصررائ( واطلرراص بررالتكرار و 2يتضررح مررن اطجرردول )    

  ى ( وهررذه القيمررة معنويررة عنررد مسررتو 43.720) يؤهالت الدراسررية حيررث بلررم مريررع كرراأن هنرراك فررروق معنويررة بررين املرر

( 26.760) ياطجررنس حيررث بلررم مريررع كررافرري ، بمررا يوجررد فررروق معنويررة (69.51لصرراطح مسررتوى البكررالوريوس بنسرربة )0.5

 . (54.87وهذه القيمة معنوية عند مستوى  الذوة اطجنس تبر بنسبة )

 



 
 

 311 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 
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 أدوات الدراسة : 

يررررررة الرياضررررررية وفررررررق نظررررررام دمرررررر  توي تجاهررررررات معلمرررررري التربإسررررررتخدام الصررررررورة ال ال ررررررة مررررررن اعتمررررررد مقيرررررراس اتررررررم       

 Pbysical Educatots Towayd Techingحتياجررات اطلااررة خررالل تنقيررذ دروس التربيررة الرياضررية ات 

lndividuals with   Disabilities –PEATLD-lll   ( 1993. )املصرممة مرن قبرل ريرزو وRizzo   لتري تتكرون او

 . ي عشرة عبارة من اث

 املعامالت العلمية الستمارة االستبيان :

 -االستبيان : الستمارةجراء املعامالت العلمية إلقد قام الباح ون ب      

تجاهررات وفررق نظررام دمرر  إالسررتبيان ا، ال ( فرري اسررتمارة ح ون مقيرراس ليكررارت ال ال رري ) نعررم، إلررى حررد مررااسررتخدم البررا -

و ترررم التعامرررل مرررع ، تعلررريم املتوسررر  بمن قرررة اررررابلسحتياجرررات اطلاارررة فررري دروس التربيرررة الرياضرررية بمرحلرررة التوي ات 

( وحسررراب املتوسرر  املررررجح الرررذي يحرردد إتجررراه االسرررتجابة نحررو نعرررم أو ال أو إلررى حرررد مرررا بمررا فررري اطجررردول القرريم )األوزان

 التالي :
 

 (3) جدول 

 درجات ليكارت الثالثي

 املتوسط املرج  الرأي الوزن

 3إلى  2.34من  نعم 3

إلى حد  2

 ما

 2.33إلى 1.67من 

 1.66إلى  1من  ال 1
 

 

 

 ثبات استمارة االستبيان : صدق و  -

ة حتياجات اطلااة في دروس التربية الرياضية بمرحلتجاهات وفق نظام دم  توي ات إالستبيان  تم حساب الصدق -

 .التعليم املتوس  بمن قة ارابلس

 صدق االتساق الداخلي :  -ب 

االتسررراق سرررتبيان بررراملحور الرررذي تنررردرج تحتررره، و يوضرررح اررردق االتسررراق الرررداخلي ارتبررراط كرررل عبرررارة مرررن عبرررارات اال       

، حيررررث أن ارتبرررراط عبررررارات السررررتبيان وخلوهررررا مررررن أخ رررراء الصرررردفةالررررداخلي يوضررررح ارررردق امل ررررمون وثبررررات درجررررات ا

بحسررراب  ون ، وللتحقرررق مرررن تلرررم قرررام البررراح جابات العينرررة لهرررذه العبررراراتق اسرررتاالسرررتبيان فيمرررا بينهرررا يررردل علرررى ارررد

 . (4الدرجة الكلية له بما يتضح من جدول )كل عبارة من عبارات االستبيان و  معامل االرتباط بين درجة
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 ( 4جدول )

ع استبيان اتجاهات معلمي التربية الرياضية وفق نظام دمج ذوي معامل االرتباط " ر " بين العبارة ومجمو 

 30حتياجات الخاصة  في دروس التربية الرياضية بمرحلة التعليم املتوسط بمنطقة طرابلس ن = اإل 

 املعنوية معامل االرتباط" ر " ستيباناال  م

1 
ية مرع اطلاارة عنرد تنذيرذ دروس التربيرة الرياضر حتياجراتإحدى مزايا تعلرم توي ات 

 .داء واجباإهم بصورة عملية تحقيق األهدافأال الب األسوياء تؤدي إلى 
**0.841 

0.00 

2 

 ىالتردريس اطجمراعي والذرردي تعمرل علرتنوع استخدام معلم التربية الرياضية ل ررق 

إسرررررررررت ارة دافعيرررررررررة حتياجرررررررررات اطلاارررررررررة وزيرررررررررادة مراعررررررررراة الذرررررررررروق الذرديرررررررررة لرررررررررذوي ات 

 .متعلمين

**0.807 

0.00 

3 

ل فعرررال مرررع توظيرر  أسررراليب الترردريس ابقرررا ألجررزاء تنذيرررذ األنشرر ة الرياضرررية طشررك

 ىزيرادة دافعيرة املتعلمرين علر ىتعمرل علر حتياجات اطلااةاحتياجات حاالت توي ات 

 .األداء املهاري املستهدف

**0.704 

0.00 

4 
تنذيذ األنش ة ، والتحدث خالل الصوتستخدام أساليب االرشاد، ونبرات ا

 .حتياجات اطلااةشاربة الذعالة للمتعلمين لذوي ات امل ىالرياضية تساعد عل
**0.732 

0.00 

5 
ا لصررررعوبة سررررتخدام معلررررم التربيررررة الرياضررررية ألسرررراليب متنوعررررة لررررلداء املهرررراري ابقررررا

 .اطلااة حتياجاتإشباع حاجات املتعلمين توي ات  ىاألداء املهاري يؤدي إل
**0.735 

0.00 

6 
دروس التربيررررة يجررررب أن اليتعلمرررروا خررررالل تنذيررررذ حتياجررررات اطلااررررة توي ات  ال ررررالب

 .الرياضية مع ال الب األسوياء لعدم وجود الوق  الكافي
**0.776 

0.00 

7 
تربيررررة الدرس حرررل املشرررركالت السررررلوبية الترررري تحررردث خررررالل تنذيررررذ  ىعررردم القرررردرة علرررر

 .حتياجات اطلااةات الرياضية مع الذوات توي 
**0.690 

0.00 

8 

ل خرالل لتعامرلال رروري أن رط ال أملرم التردريب الكرافي و  ى بمعلم التربية الرياضية أر 

حتياجررررررررررات اطلااررررررررررة توي ات اطلارجيررررررررررة بررررررررررين الذوررررررررررات تنذيررررررررررذ األنشرررررررررر ة الداخليررررررررررة و 

 .سوياءواأل 

**0.624 

0.00 

9 
س خررررالل تنذيررررذ درو اطلااررررة  حتياجرررراتتوي ات تعلرررريم الذوررررات  ىإرغررررام املعلمررررين علرررر

 .ا إضافيا غير منص  عل هموسوياء ي ع عبالتربية الرياضية مع ال الب األ 
**0.804 

0.00 

10 
معهرررررم خررررررالل حتياجرررررات اطلاارررررة توي ات  هم مرررررننسررررروياء لرررررن يقبلررررروا أقرررررراال رررررالب األ 

 .تنذيذ دروس التربية الرياضية
**0.856 

0.00 

11 

حترررراج إلررررى مزيررررد مررررن الدراسررررات والترررردريب قبررررل أن أشررررعر أبمعلررررم التربيررررة الرياضررررية 

سرروياء لتنذيررذ دروس هم األ نمررع أقررراحتياجررات اطلااررة توي ات لترردريس بررأن ي مؤهررل 

 .التربية الرياضية

**0.733 

0.00 

12 
خررررالل تنذيررررذ دروس التربيررررة الرياضررررية  ع ررررل مررررن حتياجررررات اطلااررررة توي ات وجررررود 

 .دروسالانسجام وتناسق سير 
**0.778 

0.00 

 0.361=  0.05*معنوية " ر " عند مستوى                                                                                     

يرة الرياضرية اتجاهات معلمي الترب استبيان( وجود ارتباط معنوي في قيمة " ر " في جميع عبارات 4يتضح من جدول )  

حيث  حتياجات اطلااة في دروس التربية الرياضية بمرحلة التعليم املتوس  بمن قة ارابلسوفق نظام دم  توي ات 

ق االسررتبيان علررى عينررة ( وهررى قرريم عاليررة تؤبررد الصرردق قبررل ت بيرر0.624إلررى  0.856تراوحرر  قرريم معامررل االرتبرراط بررين )

 .الدراسة

 
ً
 ثبات أداة الدراسة االستبيان : ثانيا

حتياجرات اطلاارة  فري يرة الرياضرية وفرق نظرام دمر  توي ات تجاهرات معلمري التربإتم التحقق من ال بات السرتبيان       

 وهررذا (ألذررا لكرونبررا )عررن اريررق حسرراب معامررل  دروس التربيررة الرياضررية بمرحلررة التعلرريم املتوسرر  بمن قررة ارررابلس

 رجات العبارات بما يتضح من جدول ية ملعامل ثبات داطحد األدنى للقيمة التقدير  ياملعامل  عد مؤشر للتكافوء ويع 
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 ( 5جدول )

ية الرياضية وفق نظام دمج ذوي تجاهات معلمي التربإلثبات مجاالت استبيان  (ألفا لكرونباخ)معامل 

 (30حتياجات الخاصة في دروس التربية الرياضية بمرحلة التعليم املتوسط بمنطقة طرابلس )ن = اإل 

 لفا لكرونباخأ الثباتمعامل  العبارات م

1 

حتياجرررررررات اطلاارررررررة عنرررررررد تنذيرررررررذ دروس التربيرررررررة إحررررررردى مزايرررررررا تعلرررررررم توي ات 

ق داء واجباإهم بصورة عمليرة تحقرأية مع ال الب األسوياء تؤدي إلى الرياض

 .األهداف

0.879 

2 

الترررردريس اطجمرررراعي والذررررردي تنرررروع اسررررتخدام معلررررم التربيررررة الرياضررررية ل رررررق 

حتياجرررررررات اطلاارررررررة وزيرررررررادة مراعررررررراة الذرررررررروق الذرديرررررررة لرررررررذوي ات  ىتعمرررررررل علررررررر

 .تعلميناملإست ارة دافعية 

0.861 

3 

األنشررررر ة الرياضرررررية طشررررركل  توظيرررر  أسررررراليب التررررردريس ابقرررررا ألجرررررزاء تنذيرررررذ

زيررررررادة  ىتعمررررررل علررررررحتياجررررررات اطلااررررررة حتياجررررررات حرررررراالت توي ات إفعررررررال مررررررع 

 .األداء املهاري املستهدف ىدافعية املتعلمين عل

0.943 

4 

تنذيذ ، والتحدث خالل ستخدام أساليب االرشاد، ونبرات الصوتا

شاربة الذعالة للمتعلمين لذوي امل ىاألنش ة الرياضية تساعد عل

 .حتياجات اطلااةات 

0.861 

5 

ا سررررررتخدام معلررررررم التربيررررررة الرياضررررررية ألسرررررراليب متنوعررررررة لررررررلداء املهرررررراري ابقررررررا

حتياجررات إشررباع حاجررات املتعلمررين توي ات  ىلصرعوبة األداء املهرراري يررؤدي إلرر

 .اطلااة

0.806 

6 
دروس يجرررب أن اليتعلمرررروا خررررالل تنذيررررذ حتياجررررات اطلااررررة توي ات  ال رررالب

 .التربية الرياضية مع ال الب األسوياء لعدم وجود الوق  الكافي
0.845 

7 
درس حرررل املشررركالت السرررلوبية التررري تحررردث خرررالل تنذيرررذ  ىعررردم القررردرة علررر

 .حتياجات اطلااةتربية الرياضية مع الذوات توي ات ال
0.835 

8 

ال رررررررررروري أن رررررررررط ال أملرررررررررم التررررررررردريب الكرررررررررافي و  ى بمعلرررررررررم التربيرررررررررة الرياضرررررررررية أر 

توي اطلارجيررررررررة بررررررررين الذورررررررررات ل خررررررررالل تنذيررررررررذ األنشرررررررر ة الداخليررررررررة و تعامررررررررلل

 .سوياءو األ حتياجات اطلااة ات 

0.892 

9 

خررررالل تنذيررررذ حتياجررررات اطلاارررة توي ات تعلرررريم الذورررات  ىإرغرررام املعلمررررين علررر

سوياء ي ع عبوا إضرافيا غيرر منصر  س التربية الرياضية مع ال الب األ درو 

 .عل هم

0.819 

10 
معهرررررم حتياجررررات اطلاارررررة توي ات هم مرررررن نسررررروياء لررررن يقبلررررروا أقررررراال ررررالب األ 

 .خالل تنذيذ دروس التربية الرياضية
0.884 

11 

حتررراج إلرررى مزيرررد مرررن الدراسرررات والتررردريب قبرررل أن أبمعلرررم التربيرررة الرياضرررية 

سررروياء هم األ نمرررع أقرررراحتياجرررات اطلاارررة توي ات لتررردريس أشرررعر برررأن ي مؤهرررل 

 .لتنذيذ دروس التربية الرياضية

0.892 

12 
خررررررررالل تنذيررررررررذ دروس التربيررررررررة الرياضرررررررررية حتياجررررررررات اطلااررررررررة توي ات وجررررررررود 

 .دروسال ع ل من انسجام وتناسق سير 
0.892 

 0.989 مجاالت االستبيانمجموع 

 

يرررة الرياضرررية وفرررق ملجررراالت اسرررتبيان اتجاهرررات معلمررري الترب (ألذرررا لكرونبرررا )( أن قررريم معامرررل 5يتضرررح مرررن جررردول )      

في دروس التربية الرياضية بمرحلة التعليم املتوس  بمن قرة اررابلس، وتراوحر   حتياجات اطلااةنظام دم  توي ات 

وجميعهررررا قرررريم عاليررررة  0.989لذررررا لكرونبررررا  طجميررررع عبررررارات االسررررتبيان أ( وبلغرررر  قيمررررة معامررررل 0.943إلررررى  0.806بررررين )

 .بيقه على عينة الدراسة األساسيةتقترب من الواحد الصحيح مما يدل على ثبات االستبيان قبل ت 
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 تطبيق أداة الدراسة : 

ى عينرررررة الدراسرررررة التررررري ترررررم النهائيرررررة علررررر قررررام البررررراح ون بت بيرررررق اسرررررتمارة االسرررررتبيان طعرررررد أن أاررررربح  فرررري ارررررورإها      

 ، وقد وضع الباح ون عدد من االعتبارات من أجل ضب  عملية الت بيق وهي :اختيارها

 . ون الباح  اءسمأو  أن تتصدر استمارة االستبيان عنوان البحث واطجهة املشرفة على البحث،1- 

اق واالنتقال من سليمة من حيث ال باعة واللغة واالتستم التربيز على أن يكون الشكل النهائي الستمارة االستبيان  -2

 .العام إلى اطلاص

راسة تتوقر  علرى مردى اردق الد هكرة موجزة عن الدراسة والغرم منه، وإن قيمة هذثم قام الباح ين بإع اء ف -3

 اتجابة 

، وتبرين أبد مرن ابتمرال بياناإهراتبيان للتنتهاء من عملية جمع البيانات قام الباح ين بمراجعة استمارات االسإل يعد الو  

 .ك أية استمارة مذقودة أو مستبعدةأنها كاملة وصحيحة حيث لم يكن هنا

 املعالجات اإلحصائية :

 SPSSقام الباح ون باستخدام املعاطجات اتحصائية التي تناسب ابيعة البحث باستخدام البرنام  اتحصائي       

 الستخراج املعاطجات التالية :

 .املتوس  اطحسايي 1-

 .االنحراف املعياري  2- 

 .النسبة املووية -3

 .معامل االرتباط " بيرسون " – 4

 .لذا لكرونبا  أمعامل ال بات  -5

  2" كا يمريع كا - 6

 

  -* تحليل و مناقشة النتائج : 

اطلااة في دروس التربية  : ما إتجاهات معلمي التربية الرياضية وفق نظام دم  توي اتحتياجات السؤال األول 

 ؟ مرحلة التعليم املتوس  ببلدية ارابلسلرياضية في املن قة التعليمية با

تجاهات إ تجاهإ ومدى ينحراف املعياري ومريع كاواال  يستخراج املتوس  اطحسايالإلجابة عن هذا السؤال تم       

 رابلس واطجدول أدناه بة الرياضية اطلااة في دروس التربي حتياجاتية الرياضية وفق نظام دم  توي ات معلمي الترب

 وضح تلم ؟ ي
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الرياضية وفق نظام دمج ذوي  إتجاهات معلمي التربية تجاهإومدى  يومربع كا يوالنسبة املئوية واملتوسط الحسابالتكرارات 

 82ن = بلدية طرابلس بحتياجات الخاصة في دروس التربية الرياضية اإل 
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1 

حتياجررررررررات اطلاارررررررررة عنررررررررد تنذيرررررررررذ دروس إحرررررررردى مزايررررررررا تعلرررررررررم توي ات 

داء واجبراإهم بصرورة أالتربية الرياضية مرع ال رالب األسروياء ترؤدي إلرى 

 .عملية تحقق األهداف

0.879 
 

.43 
**24.90 0.00 76.83 1 

2 

تنررررررروع اسرررررررتخدام معلرررررررم التربيرررررررة الرياضرررررررية ل ررررررررق التررررررردريس اطجمررررررراعي 

حتياجررررررررات مراعرررررررراة الذررررررررروق الذرديررررررررة لررررررررذوي ات  ىعلرررررررروالذررررررررردي تعمررررررررل 

 .تعلميناملاطلااة وزيادة إست ارة دافعية 

0.861 
 

.49 
**23.44 0.00 66.67 5 

3 

توظيررررر  أسررررراليب التررررردريس ابقررررررا ألجرررررزاء تنذيرررررذ األنشررررر ة الرياضررررررية 

حتياجرررات اطلاارررة تعمرررل حتياجرررات حررراالت توي ات إطشررركل فعرررال مرررع 

 .األداء املهاري املستهدف ىزيادة دافعية املتعلمين عل ىعل

0.943 
 

.91 
**12.10 0.00 58.54 2 

4 

ستخدام أساليب االرشاد، ونبرات الصوت، والتحدث خالل تنذيذ ا

املشاربة الذعالة للمتعلمين لذوي  ىاألنش ة الرياضية تساعد عل

 .حتياجات اطلااةات 

0.861 
.80 

 
*6.61 00.4 62.60 4 

5* 

سررررررتخدام معلررررررم التربيررررررة الرياضررررررية ألسرررررراليب متنوعررررررة لررررررلداء املهرررررراري ا

إشررباع حاجررات املتعلمررين توي  ىابقررا لصررعوبة األداء املهرراري يررؤدي إلرر

 .حتياجات اطلااةات 

0.806 
 

.79 
4.12 0.13 66.67 10 

6* 

خرررررالل تنذيرررررذ  يجررررب أن اليتعلمرررررواحتياجرررررات اطلاارررررة توي ات  ال ررررالب

دروس التربيررررررة الرياضررررررية مررررررع ال ررررررالب األسرررررروياء لعرررررردم وجررررررود الوقرررررر  

 .الكافي

0.845 
 

.78 
4.78 0.09 73.17 12 

7* 
حرررل املشررركالت السرررلوبية التررري تحررردث خرررالل تنذيرررذ  ىعررردم القررردرة علررر

 .حتياجات اطلااةالتربية الرياضية مع الذوات توي ات درس 
0.835 

 

1.04 
**43.49 0.00 47.97 9 

8* 

أن ررط ال أملررم الترردريب الكررافي وال ررروري  ى بمعلررم التربيررة الرياضررية أر 

توي تعامررل خررالل تنذيررذ األنشرر ة الداخليررة واطلارجيررة بررين الذوررات لل

 .سوياءو األ حتياجات اطلااة ات 

0.892 1.14 **70.63 0.00 42.28 8 

9 

خررررالل حتياجررررات اطلااررررة توي ات تعلرررريم الذوررررات  ىإرغررررام املعلمررررين علرررر

سرررررررروياء ي ررررررررع عبوررررررررا تنذيررررررررذ دروس التربيررررررررة الرياضررررررررية مررررررررع ال ررررررررالب األ 

 .إضافيا غير منص  عل هم

0.819 1.15 **23.44 0.00 52.44 7 

10* 
حتياجرررررات اطلاارررررة توي ات هم مرررررن نسررررروياء لرررررن يقبلررررروا أقرررررراال رررررالب األ 

 .معهم خالل تنذيذ دروس التربية الرياضية
0.884 1.03 **22.85 0.00 53.66 6 

11* 

حتاج إلى مزيد مرن الدراسرات والتردريب قبرل أبمعلم التربية الرياضية 

هم نمرررع أقرررراحتياجرررات اطلاارررة توي ات أن أشررعر برررأن ي مؤهرررل لتررردريس 

 .سوياء لتنذيذ دروس التربية الرياضيةاأل 

0.892 .81 **28.56 0.00 56.50 11 

12* 
خرالل تنذيرذ دروس التربيرة الرياضرية حتياجات اطلااة توي ات وجود 

 .دروسال ع ل من انسجام وتناسق سير 
0.892 .77 4.85 0.09 60.57 3 

 24. 2.99 مجموع املجال
**47.0

7 
0.01 59.20 

 

*                                                                                                                             5.99=  0.05" عند مستوى  2*معنوية " كا

  .فقرة سلبية تم عكس تصحيحها

ية الرياضية إتجاهات معلمي الترب" الستبيان 2مريع " كا يحصائية فإوجود فروق تات داللة  (6يتضح من جدول )       

تجاه إفى جميع العبارات، وجاءت بلدية ارابلس بحتياجات اطلااة في دروس التربية الرياضية وفق نظام دم  توي ات 
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%( حيررررث جرررراءت عبررررارة  عررررود 76.83، %42.28، وتراوحرررر  نسرررربة ابتسرررراب مررررا بررررين )لررررى حررررد مررررا و الإاالسررررتجابة مررررا بررررين 

بينمررا جرراءت عبررارة يختررار  تجاهرراتإإلررى الذنرراء بانتظررام بررأعلى نسرربة  اطح ررور املتعلمررين األسرروياء والذوررات اطلااررة علررى 

، وجراءت نسرربة ابتسراب مجمرروع نشر ة الرياضررية بأقرل نسربة ابتسررابالتمرينرات البدنيرة املناسرربة للذورات اطلااررة لل

 . لى حد ماإتجاه االستجابة إ% و 59.20املجال 

 -* مناقشة النتائج :

الل تنذيذ تجاهات وفق نظام الدم  ختالتربية الرياضية تبين معرفة ا اطلاص بآراء معلميأسذر عرم اطجدول       

 . دروس التربية الرياضية

تجاهات معلمي التربية الرياضية إبتساب معلمي التربية الرياضية ت( الذي يوضح مدى 6)جدول شير نتائ  تو       

ارابلس ملرحلة التعليم  ةالتربية الرياضية بمن قذ دروس حتياجات اطلااة خالل تنذيوفق نظام الدم  لذوي ات 

 ) املتوس 
ً
( على وجه 53.66، 52.44، 47.97، 42.28( بنسبة )10،  9 ، 7، 8، فقد أظهرت النتائ  أن أقل أبتسابا

 ،58.54 ،66.67 ، 76.83( بنسبة )12، 11، 6، 5، 4، 3، 2، 1)حد ما( أرقام )ب بينما ابتسب طعض العبارات برررالترتي

ويتضح من خالل العرم السابق أن  )حد ما(على وجه الترتيب قد ابتسب  بررر (56.50،60.57 ، 73.17، 62.60،66.67

حتياجات اطلااة خالل تنذيذ دروس التربية الرياضية الرياضية وفق نظام الدم  توي ات  تجاهات معلمي التربيةإ

 وعائشة بنت خليفة 2004)) وخديجة أحمد 1993)) ويديالس ىشكري أحمد و ضحالنتائ  مع دراسة اتذق  هذه 

تدريب وأولويات، وجود  ىية للتربية اطلااة إلوقد كان  من أهم نتائجها احتياجات معلمي التربية الرياض 2010))

عداد ببيرة من معلمي التربية الرياضية للتربية اطلااة غير مؤهلين ل بيعة العمل في هذا املجال وجود قصور في أ

عداد معلمي التربية إن أبمدارس التربية الذكرية و  ىم  إعداد معلمي التربية الرياضية، و باملرحلة األساسية األولبرا

 اطلااة يتم تبعا لنوع اتعاقة ومرحلة التعليم وضرورة تكامل اتعداد قبل اطلدمة و أثنائها.  

 هع نصب عينيمعلم التربية الرياضية هي أن ي  أن من أهم مسووليات (2003محمد محمود ) وهذا ما أقره      

م  يتناسب البرنااألدوات واجم الذصل وعدد التالميذ والقدرات العقلية واطجسمية وتوفير عامل األمان والسالمة و 

 لبيوة التعلم فهو أن املدرس  عتبر مصمما  William Clark (1994) وليام كالرك ى مع املراحل التعليمية وبما ير 

تربوية و  عزز اتستراتجية اليقوم بإعداد املواق  التعليمية و يحدد أهداف الدرس و الذي يبتدع األنظمة التعليمية و 

 .مع يات هذه املواق  التعليمية سير عل ها املتعلم ليتم التذاعل بينه وبين التي 

تعداد الدروس للتربية اطلااة  علمي يجب أن يتميز بها املتبرز اطلصائو الأن من إالباح ون  ى ومن هنا ير       

نحو  يجاييإتجاه إناجحة و ي من  ةدار إالذصل  ةدار إالتخ ي  اطجيد للدرس طشكل ي من  ىبالقدرة عل ىويتحل

ح ين ضرورة البا ى ية نذسه ف ها و بذلم ير تنمالتعلم من هذه املهنة و  ىادة العلمية مما يدفعه إلاملمهنته وتالميذه و 

 .التعامل مع حاالت التربية اطلااةإعداد املعلم القادر على املدرسة و تعديل بيوة 

عداد املسبق للدرس فينبغي أن يقوم بإعداد ات البد من  هأن (2006ماجدة عقل )فاطمة عوض و  هتو هذا ما أقر       

 ستعملها في الدرس ألدوات التي اه وتتذق مع ميولهم واستعدادهم واألجهزة و املادة الدراسية التي تناسب تالميذ

ر تجهيزها طعد التأبد من االحيتها لالستعمال و اختياوالتأبد من االحيتها وسالمتها وإعداد املالعب وتخ ي ها و 

حدوثها وبيذية مواجهتها و صور األخ اء املتوقع وتالنداءات  ىاريقة التدريس التي سوف يتبعها، والتدريب املسبق عل

  .عالجها

( 1999وشيري وأخرون ) 2002)الدرزي )  هذه الدراسة مع العديد من الدراسات بدراسة في حين تعارض      

ط أشارت نتائ  دراستهم إلى وجود التو  (2003) و ريزو  1999)العبد الجبار)و  (1996( وكوالسكي )1998وهودج )

 .  اطلااة في دروس التربية الرياضيةحتياجات دم  توي ات تجاهات إيجابية نحو إ
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مرررواد الررذين لرررم يدرسررروا أيررا مرررن  نعلمرررياملوقررد  عرررزي البررراح ون أن م ررل هرررذا التعرررارم عائررد فررري أارررله إلررى أن عررردد       

مرن  اأيرالرذين لرم يدرسروا  نعلمرياملتجاهرات إأو مادتين فرإتا كانر   ةلتخصو أبثر من أولوم الذين درسوا املادة واحدا

فرري هررذه الدراسررة سررلبية فرري املحصررلة، و لعررل هررذه السررلبية ناشرروة  نعلمررياملتجاهررات إهررذه املررواد سررلبية تعررين أن تكررون 

حتياجررات اطلااررة ف رررال عررن اسررتمرا ر خ ررروعهم فرري التعامررل مرررع توي ات  ط انعررردامهاتررمررن قلررة خبرررة هرررذه العينررة أو ح

 النردماجهم فري املجتمرعبنسبة ببيرة لنظرة املجتمع السلبية تجاه العمل مع
ً
 يرة و الترأثير، وهرذا أمرر برالم األهمهم تمهيردا

وا ال ن كرانإملجتمرع ترؤثر فري سرلوك النراس حترط و تجاهات السائدة فري ايؤبد على أن ات 1995)) العيسوي الرحمن  فعبد

 
ً
 شلصيا

ً
 . يؤمنون بها إيمانا

إلى مرابز  نعلمياملية من قبل نقلة الزيارات امليدا ىتجاهات أي ا إلهذه السلبية في ات وقد  عزو الباح ون       

 . حتياجات اطلااةتكاك والتعامل املباشر مع توي ات حلى قلة ات إالتربية اطلااة األمر الذي يذض ي ومدارس 

في إتجاهات معلمي التربيرة الرياضرية وفرق نظرام دمر   a=(0.05: هل توجد فروق تات داللة إحصائية ) السؤال الثاني

 تعزي ملتغير املؤهل األكاديمي ؟ بلدية ارابلس باطلااة في دروس التربية الرياضية  حتياجاتت توي ا

يرررة تجاهرررات معلمررري التربنحرافرررات املعياريرررة تسرررتخراج املتوسررر ات اطحسرررابية و اال الإلجابرررة عرررن هرررذا السرررؤال ترررم و       

ارررابلس حسررب متغيررر املؤهررل  بلديررةبحتياجررات اطلااررة فرري دروس التربيررة الرياضررية الرياضررية وفررق نظررام دمرر  توي ات 

 . بار "ت" واطجداول أدناه توضح تلم، و لبيان الذروق اتحصائية بين املتوس ات اطحسابية تم استخدام اختالعلمي

 (7جدول )

حتياجات ية الرياضية وفق نظام دمج ذوي اإل تجاهات معلمي التربنحرافات املعيارية وقيمة "ت" إلاملتوسطات الحسابية واال 

  بلدية طرابلسبخاصة في دروس التربية الرياضية ال

 املتوسط العدد   العلمي  املؤهل

 الحسابي

 نحرافاال 

 املعياري 

 درجات قيمة "ت"

 الحرية 

 اإلحصائيةالداللة

 001. 1.398 3.391 26. 2.98 63 بكالوريوس

أعلى من 

 بكالوريوس

19 3.03 .10 

    

ية الرياضية تجاهات معلمي التربنحرافات املعيارية وقيمة "ت" تاملتوس ات اطحسابية واال ( 7يوضح اطجدول )      

بلدية ارابلس تعزي ملتغير املؤهل األكاديمي بحتياجات اطلااة في دروس التربية الرياضية وفق نظام دم  توي ات 

تجاهات معلمي التربية ت a=(0.05حيث  شير اطجدول إلى وجود فروق تات داللة إحصائية عدد مستوى الداللة )

ملتغير املؤهل بلدية ارابلس تعزي بحتياجات اطلااة في دروس التربية الرياضية نظام دم  توي ات  الرياضية وفق

مية في التعامل مع الباح ين إلى وجود اختالف من الناحية العل يعلمي ويعود تلم حسب رأاملؤهل الاألكاديمي ملتغير 

حو التدريس طشكل عام حتياجات اطلااة إت أن املؤهل العلمي اطجامعي أبثر واقعية وأبثر نضجا نال الب توي ات 

، بما أن املؤهل اطجامعي )البكالوريوس( عبارة عن أريع سنوات ويزيد حتياجات اطلااة طشكل خاصونحو توي ات 

العلمية وهي بذلم علم اطحياتية و يزيد من خبرات املعلى تلم من سنتان إلى ثالث سنوات من يحمل املاجستير مما 

تجاهات املعلمين إود أثر ملتغير املؤهل العلمي في ت الدراسة إلى وجر شاحيث أ (2001) ديان برادلىتتذق مع دراسة 

 في املدارس العادية وتعارض  مع نتائ  دراسة نحو دم  توي ات 
ً
حيث أشارت  (2011)سعيد محمد حتياجات حربيا

ياجات اطلااة في املدراس حتاملعلمين نحو دم  ال لبة توي ات  تجاهاتإ تأثير متغير املؤهل العلمي فيدراستها إلى عدم 

في 2009) )مروان عبد املجيد و (2007) يوسف القربونى واخرون أشار إليه كل منما مع  ون ، و يتذق الباح العادية
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ألنش ة التربية الرياضية للذوات اطلااة حتط يصل يد من املصادر العلمية املتنوعة أنه ينبغي أن يزود املعلم بالعد

 ويسبب قلة تمكنه من أداء واجبه على أتم وجه، و إلى مستوى عال من الكذاية التي 
ً
ضع  إعداد املعلم مهنيا

اطجانب  على مهز يسبب تربقصورهم عن تحقيق أهدافهم ط ىتعقد لت وير بذايتهم باتضافة إلالدورات التدريبية التي 

 .عدادهم في الكليةإالت بيقي أثناء  أبثر من اطجانب النظري 

في إتجاهات معلمي التربية الرياضية وفق نظام دم   a=(0.05هل توجد فروق تات داللة إحصائية ) السؤال الثال  :

 اطجنس ؟بلدية ارابلس تعزي ملتغير بحتياجات اطلااة في دروس التربية الرياضية ي ات تو 

يرة الرياضرية تجاهرات معلمري التربتم اسرتخراج املتوسر ات اطحسرابية واالنحرافرات املعياريرة تلإلجابة عن السؤال       

، ولبيررران بلديرررة اررررابلس حسرررب متغيرررر اطجرررنسبحتياجرررات اطلاارررة فررري دروس التربيرررة الرياضرررية وفرررق نظرررام دمررر  توي ات 

 . تبار "ت" واطجدول أدناه يوضح تلماستخدام اخ الذروق اتحصائية بين املتوس ات اطحسابية تم

 

 (8جدول )

ية الرياضية وفق نظام دمج ذوي تجاهات معلمي التربإية و اختبار "ت" ألثر الجنس على االنحرافات املعيار املتوسطات الحسابية و 

 بلدية طرابلسبحتياجات الخاصة في دروس التربية الرياضية اإل 

 املتوسط  العدد الجنس 

 الحسابي 

 نحرافاال 

 املعياري 

 درجات  قيمة "ت"

 الحرية 

 الداللة 

 اإلحصائية

 698. 33 392. 237. 2.97 42 تبر 

 256. 3.00 40 طأنث

 

 . ألثر اطجنس ي ( تعز 0.05رر   (a( عدم وجود فروق داللة إحصائية8يتبين من اطجدول )      

يررة الرياضررية وفررق نظررام دمرر  توي لقيرراس إتجاهررات معلمرري الترب ( أن قيمررة "ت" املحسرروية8يتضررح مررن اطجرردول )و       

رررر ( وبرالنظر إلرى مسرتوى الداللرة نالحرظ  0.392بلديرة اررابلس بلغر  ) بحتياجات اطلااة في دروس التربيرة الرياضرية ات 

النتيجرة  ، وهرذهت إحصرائية فري املقيراس تعرزي اطجرنسنره التوجرد فرروق تاأالذرق غير دال وعليه أمكرن القرول أن هذا 

حيررث أشرارت االحتياجرات اطلااررة  (2005)أحمــد أبـو الليــل و طـه سـعد و  ((2002الـدرزي اتذقر  مرع دراسرة كررل مرن 

حيررث  2002)) بنــدر العتيبــي ( و 2005)إيمــان عبــد املقتــدر، فرري حررين تعارضرر  مررع دراسررة كررل مررن ملتغيررر اطجررنس ي تعررز 

 .حتياجات اطلااةتجاهات نحو توي ات يجابية من الذكور في اتإلم الدراسات إلى أن اتناث أبثر أشارت نتائ  ت

 * االستنتاجات والتوصيات : 

 االستنتاجات :  

 طعد عرم النتائ  وتذسيرها ومناقشتها  ستنت  الباح ين ما يلي :        

التربيررررة الرياضررررية روس تجاهررررات معلمرررري التربيررررة الرياضررررية فرررري بلديررررة ارررررابلس نحررررو الذوررررات اطلااررررة فرررري دإتتسررررم  -  1

 .يجابيةبات 

ربيرررة تجاهرررات معلمررري التربيرررة الرياضرررية نحرررو دمررر  الذورررات اطلاارررة فررري دروس التإهنررراك أثرررر للمؤهرررل العلمررري علرررى  2 -

 .الرياضية في بلدية ارابلس

 تجاهات بين معلمي التربية الرياضية في بلدية ارابلس بحسب اطجنس.ليس هناك فروق بات 3- 

 التوصيات : 

 بمايلي :  ينتوال إل ها الباح ين من خالل نتائ  الدراسة يوص ي الباح  يفي ضوء االستنتاجات الت      
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التعليم واطجامعات الليبية عن اريق عقد الدورات والندوات ملعلمي و توفير فرص للتواال بين وزارة التربية 1- 

 .ن على ما هو جديد في مجال الدم تاالع املعلميالتربية الرياضية فيما يخو الدم   شرف عل ها البحث العلمي 

املتخصصة عداد الكوادر الذنية مم لة بكليات التربية الرياضية، وضع سياسة عملية منلجية ت  اتأن تتب ط اطجامع -2

 .للعمل مع الذوات اطلااة

و تشارك في املنافسات الرياضية على مستوى املدارس  يفي الذرق الرياضية املدرسية الت دم  الذوات اطلااة3- 

 .بلديات في كل األلعاب الرياضية

 -املراجع واملصادر:

  :املراجع العربيةأوال 

رعاية  ، مربز نصورة، جامعة امللى التربية الرياضية، مجلة رعاية وتنمية ال ذولةإمدخل  :س الزهيرى إبراهيم عبا 1

 .  2003، ول العدد األ ول وتنمية ال ذولة املجلد األ 

   ، ياررار فلسررذى وخبرررات علميررة،  دار الذكررر العريرر’ملعرراقين واملوهرروبين ونظررم تعلرريمهم،تربيررة ا س الزهيــرى:إبــراهيم عبــا 2

  .2000 ،القاهرة

لرررذوي اتحتياجرررات اطلاارررة، مكترررب الذرررالح، الكويررر  التربيرررة البدنيرررة والرياضرررية  أحمـــد أبـــو الليـــل و طـــه ســـعد علـــي: 3

2005. 

ال ررررامن  يحتاجررررات اطلااررررة، املررررؤتمر العلمررررات  ي اسررررتراتيجيات الترررردريس لررررذو  :حمــــد الســــيد عبــــد الحميــــد مصــــطفىأ 4

 ، جامعررة عررينيوليررو اطجمعيررة املصرررية للمنررالو، ارررق الترردريس 26 -25، ينسرران العريررعشررر، منررالو التعلرريم وبنرراء ات

 .    2006، 22 -3ص ، شمس

طلاارة فري املرردارس معلمرري التربيرة الرياضرية نحرو تردريس ال ررالب توي اتحتياجرات ا تجاهراتإ" أحمـد درزي سـميري: 5

  .2002جامعة اليرموك  ،ماجستير غير منشورة ةاألردن رسال –ة عمان يناطلااة" في مد

 . 2001 ،، عماندار املسيرة للنشر والتوزيع ،جتماعيعلم النذس اال  :حمد عبد اللطيف وحيدأ 6

 ،حتياجرررررات اطلاارررررة، مربرررررز الكتررررراب للنشرررررر، القررررراهرةات  ي تو  يمهرررررارات التررررردريس ملعلمررررر : حمد عفت قرشمأ 7

2004  . 

، ية في لعبة برة اليد للصم والبكمتأثير برنام  مقترح لتنمية التوازن على أداء املهارات األساس :ىحمد علي مصطفأ 8

 .2003، كلية التربية الرياضية بأسيوط سالة ماجستير غير منشورةر 

ال رائرة علرى تعلرم طعرض مهرارات الكررة مقتررح باسرتخدام الصرور املسلسرلة و تأثير برنام  تعليمي  :إيمان عبد املقتدر  9

 .2005، للبنات اتسكندرية كلية التربية الرياضية ،، رسالة ماجستير غير منشورةلدى تالميذ الصم و البكم

، فعاليترررره، املررررؤتمر هالشررررديدة مررررا هيترررره، منالجررررعاقررررات الرررردم  الشررررامل لررررذوي ات  بــــن ناصــــر العتيبــــي: بنــــدر 10

 .2002تحاد هيوات رعاية الذوات اطلااة واملعوقين بجمهورية مصر العربية القومي ال امن ال

ة وزارة ، بحرررررث منشرررررور فررررري مجلرررررمررررراعيدراسرررررة األنشررررر ة الرياضرررررية علرررررى االنررررردماج االجت :حســـــناء الحمـــــزاوي  11

  .1988، العمل، العراق

 ،حتياجرررات اطلااررة فررري مرردارس العاديررررينات  ي الكذايرررات الالزمررة للمعلرررم لرردم  تو  الســبا:ي:خديجــة أحمـــد  12

  .2004 ( جامعة عين شمس يوليو22-21، )املؤتمر العملي السادس عشر، طعنوان املرعلم في الذترة من

، ياطلااة، وت بيقاته التربوية، دار الكتاب اطجامع حتياجاتات  ي الدم  الشامل لذو  خرون:آو  يديان برادل 13

 .                     2001، االمارات ،العين
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، مكتبرررررة دار يتررررره النظريرررررةذحتياجرررررات اطلاارررررة، مذهومررررره وخلالررررردم  الشرررررامل لرررررذوي ات  :زيـــــدان الســـــرطاوي  14

  .2000 ،اتمارات ،الكتاب اطجامعي العين

حتياجات اطلااة، الدم  الشامل، التداخل املبكر، التأهيل املبكر"، ات  ي خدمات تو  زينب محمود شقير: 15

 .2002 ،، القاهرةال بعة األولى، مكتبة النه ة املصرية

 . 2011 ،برام  التربية اطلااة ومنالجها، عالم الكتب، القاهرة خرون:آسعيد محمد و  16

 .2002، جامعة القاهرة عاقة، مبادئ التربية اطلااة،سيكولوجية ات  :بو الحسنأة سمير  17

، مكتبرررة األنجلرررو املصررررية حتياجرررات اطلاارررةات  ي األنشررر ة التربويرررة للاذرررال تو  الســـيد عبـــد النبـــي الســـيد: 18

2010.   

مرات التربيرة اطلاارة فري االحتياجات التدريبية وأولوياإها لردى معلمري ومعل شكري أحمد و ضحى السويدي: 19

 . 1993، العدد األول،  ة بجامعة ق ر، السنة األولىمربز البحوث التربوي، مجلة دولة ق ر

، الررررنذس العررررام دار الكنرررردي للنشررررر والتوزيررررع علررررم : وهيب مجيد الكبيس يصال  حسن الدارهري و  20

 .1999، اربد االردن

 ،، عمررانجتماعيررة، دار املسرريرة للنشررر والتوزيررع وال باعررةسرريكولوجية التنشرروة اال  صــال  محمــد أبــو جــادو: 21

1998. 

 .2000 ، القاهرة ،تعاقات البسي ة في الذصل العادي، دار الزهراءتدريس توي ا صال  هارون: 22

 ،إعرررداد معلرررم التربيرررة اطلاارررة طسرررل نة عمررران فررري ضررروء طعرررض اطلبررررات األجنبيرررة عائشـــة خليفـــة الكيـــومي: 23

   .2011 ،رسالة ماجستير غير منشورة

تجاهرررررات نحررررررو دمررررر  األاذررررررال توي دراسرررررة للصرررررردق العررررراملي لقيرررررراس ات عبـــــد الجبــــــار عبـــــد العزيــــــز محمــــــد: 24

، 11تجاهرررررات"، مجلرررررة جامعرررررة امللرررررم سرررررعود، املجلرررررد ))ض املتغيررررررات تات العالقرررررة بتلرررررم اتحتياجرررررات اطلاارررررة ويعرررررات 

 .1999، ، الريام(2، العدد )((العلوم التربوية والدراسات اتسالمية

 .2008 ،دارالقلم ،حتياجات اطلااة، دييالتربية البدنية لذوي ات  : عبد الحكيم بن جواد املطر 25

، اللجنررررررررررة التنظيميررررررررررة لرياضررررررررررة حتياجررررررررررات اطلااررررررررررةترررررررررردريب توي ات  : عبد الحكيم بن جواد املطر 26

 .2002، البحرين ،املعوقين ملجلس التعاون لدول اطللي  العربية

  .1995 ،، دار املعرفة اطجامعيةاتسكندرية دراسات في علم النذس االجتماعي، عبد الرحمن العيسوي: 27

نحرررو ممارسرررة أبنرررائهم للرياضرررة التنافسرررية، رسرررالة  ىإتجاهرررات العبررري املنتخبرررات القررردام : عبد الرحمن ينال 28

  .2002، ماجستير، اطجامعة األردنية

مربررز عمررل،  ، ورقررةالتدريبيررة للمعلمررين بمرردارس الرردم االحتياجررات  : عبد العزيز السيد الشخص 29

   .2000 ،رشاد النذس ي، جامعة عين شمسات 

 ي سررررررررررررراليب رعرررررررررررررايتهم،ال بر أحتياجرررررررررررررات اطلاارررررررررررررة و ات  ي اذرررررررررررررال تو األ  : عبد العزيز السيد الشخص 30

   .2006 ،، القاهرةللتصدير وال باعة

التغيررررر ( دار  –القيرررراس  –) املذهرررروم  تجاهرررراتوجية اتسرررريكول عبــــد املعــــنم  ــــحاتة:عبــــد اللطيــــف خليفــــة و  31

 .1997 ،الغريب لل باعة والنشر القاهرة

سرررس النظريرررة والتخليصرررية، دار الوفررراء، التعلررريم، األ  يالصرررعوبات اطلاارررة فررر : يمين القريطأعبد املطلب  32

  .2003، سكندرية، القاهرةات 

املكتبرات، ال بعرة ال انيرة، جامعرة امللرم ، عمادة شوون سيكولوجية التخل  العقلي فاروق محمد صادق: 33

 .2003 ،، الريامسعود
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 2016العدد االول  (املبتدئين) التنس لالعبــي الوظيفية املتغيرات بعض على للساقين القصوى  القوة لتطوير  مقترح تدريبي منهج ثيرتأ

 منهج تدريبي مقترح  لتطوير القوة القصوى للساقين على بعض املتغيرات الوظيفية  تأثير 

 لالعبــي التنس )املبتدئين(

 

 سمر خالد ناظم الشيخلي / كلية التربية / الجامعة املستنصرية  م.                                          

 هشام رجب عبد الرحيم عباد / كلية التربية البدنية الخمس / جامعة املرقب  أ.

 إسماعيل عاشور عمر عبد هللا / كلية التربية ككلة / جامعة الجبل الغربي أ.                                                  

 ص البحثملخ

 يهدف البحث إلى:

 إعداد منهج تدريبي مقترح لتطوير القوة القصوى لالعبــي التنس )املبتدئين(. -1

الكشف عن تأثير املنهج التدريبي املقترح لتطوير القوة القصوى للساقين على بعض املتغيرات الوظيفية  -2

 لالعبــي التنس )املبتدئين(.

  فرض البحث:

معنوية بين املجموعتين الضابطة والتجريبية في بعض املتغيرات الوظيفية بين االختبارات وجود فروق       

 القبلية والبعدية  لالعبــي التنس )املبتدئين( ولصالح االختبار البعدي.

 املنهج املستخدم:

 استخدم الباحثين املنهج التجريبي ملالئمته مشكلة البحث.       

( 15على عينة من العبي التنس في نادي الصيد العائلي ويبلغ مجتمع البحث ) أجرى الباحثين التجربة      

( العبين اآلخرين فمثلوا التجربة 3( العب ليمثلوا عينة البحث أما الـ)12العب من فئة الشباب وتم اختيار )

 عن العمدية وقسموا إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية ووزعوا عشو  ةاالستطالعية تم اختيارهم بالطريق
ً
ائيا

 طريق القرعة اذ مثلت األرقام الفردية املجموعة الضابطة, والزوجية املجموعة التجريبية.

ومن أجل إيجاد التكافؤ بين املجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات القبلية فقد استخدم       

جميع  ين املجموعتين فيداللة إحصائية بوالذي أظهر عدم وجود فروق ذات  ((T.testالباحثين اختبار 

 االختبارات.  

وتناول البحث بعض االختبارات البدنية والوظيفية, وبعد تحليل هذه االختبارات من خالل االطالع على       

الدراسات املشابهة واملصادر, بعد ذلك تم ترشيح مجموعة اختبارات وأتفق عليها املختصون بعد إجراء 

 تطبيق هذه االختبارات. باإلمكانالصدق املنطقي وأصبح  بعض التعديالت وبذلك تم اكتساب

تم إجراء تجربة استطالعية على عينة من العبي نادي الصيد الرياض ي وبعد التعرف على النتائج       

 املستخلصة من التجربة االستطالعية قام الباحثين بإجراء االختبارات البدنية والوظيفية لعينة البحث.

وقام الباحثين بإعداد منهج تدريبي للقوة القصوى ومن ثم تم تطبيق هذا املنهج على عينة البحث       

( وحدة تدريبية مدة الوحدة 24( وحدات وبلغت عدد الوحدات )3( أسابيع بواقع )8وكانت مدة املنهاج )

 (. 1 - 3( دقيقة ويكون التموج )45 - 20التدريبية من )

اون مع الفريق املساعد بأداء االختبارات البعدية ملجموعة البحث, راعى فيه قام الباحثين بالتع      

الباحثين الظروف املكانية والزمانية بما يشابه االختبارات القبلية عند إجراء هذه االختبارات وذلك لتحقيق 

 الصدق في النتائج وإعطاء النتيجة املطلوبة.

في استخالص نتائج البحث وبعد عرض نتائج  (SPSS)استخدم الباحثين الحقيبة اإلحصائية       

 :االختبارين القبلي والبعدي للقوة القصوى للمجموعة التجريبية في متغيرات البحث وتحليلها ومناقشتها
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 :ما يأتي واليها الباحثين استنتجإمن خالل النتائج التي توصل       

 الوظيفية )مركبات الدم(.إّن تدريب القوة القصوى عمل على تطوير املتغيرات  -

 في تحسن )عدد كريات الدم الحمراء( للمجموعة التجريبية.   هناك تأثير معنوي  -

 عدم وجود فروق معنوية في اختبار )عدد كريات الدم البيضاء(, لالعبي التنس. -

 فروق معنوية بين املجموعتين في اختبار )نسبة البالزما( في االختبارات البعدية. عدم وجود -

فروق معنوية بين املجموعتين في اختبار )نسبة الهيموجلوبين( بين املجموعتين في االختبارات  وجود -

 البعدية ولصالح املجموعة التجريبية.

 -التعريف بالبحث: -1

 املقدمة وأهمية البحث: 1 - 1

التي تثبت الزالت نظريات التدريب الرياض ي تتطور باستمرار, وتحفل بالجديد من الطرق واألساليب        

صحتها عن طريق االختبارات امليدانية أو املعلومات التي يمكن التوصل إليها عن طريق املختبرات في ميادين 

التربية الرياضية أو في امليادين العلمية األخرى, فالتطور املستمر في طرق وأساليب التدريب قد ألغى الكثير 

في مبادئ وأساليب ومستلزمات العملية التدريبية, وأن  من القواعد التي كانت سائدة مما أدى إلى التنوع

 لكٍل من الرياض ي واملدرب.
ً
 اإلصرار على تسجيل أرقام قياسية جديدة, كان والزال وسيبقى هدفا

 في مستوى القدرات البدنية, والقوة العضلية هي واحدة من  تأثيراإن ملتغيرات التحميل,       
ً
 وفعاال

ً
كبيرا

 (49 : 9)نها بشكل خاص لعبة التنس.نية ذات التأثير الكبير في معظم األلعاب الرياضية ومأهم القدرات البد

ويعد حقل الفسيولوجي الرياض ي من حقول املعرفة التي لم تعد خافية على املعنيين في املجال       

 من قبل الباحثين واملعنيين على حد سواء وبات 
ً
 كبيرا

ً
الرياض ي, بعد أن شهد هذا الحقل الحيوي اهتماما

همة فيه بالبحث من املرتكزات األساسية في إعداد الرياضيين, وقد تم تناول العديد من الجوانب امل

والدراسة والتي كان لنتائجها الدور الكبير في التطور الهائل الذي تحقق في مجال رياضة اإلنجاز العالي في 

 العديد من دول العالم. 

إن التدريب بالقوة القصوى تشمل كل العمليات التدريبية, وملا كانت هناك أنواع متعددة من التدريب       

لية بأشكالها املختلفة والتي تعتمد على التغير الدقيق في مكونات الحمل التدريبي أو في في تنمية القوة العض

لذا فإن عدم التعامل الدقيق مع مكونات الحمل التدريبي يؤدي إلى حدوث حالة االفراط في "واحدة منها, 

في منتصف الوحدة التدريبية ثم  القصوى التدريب لذلك يفضل أن يكون استخدام التدريب بالقوة 

عالية في بداية الوحدة التدريبية ثم تنخفض وترتفع ثانية قبل نهاية  ةفاض التدريجي أو أن تكون الشداالنخ

 الوحدة التدريبية.

ولقد استأثرت دراسة التكيفات الوظيفية ألجهزة وأعضاء الجسم املختلفة اهتمام الباحثين على مدى       

لة املاضية, إليمانهم بأن الرياض ي يتمكن من الوصول إلى درجة عالية من األداء البدني من السنوات الطوي

خالل آلية منسقة في سلسلة من العمليات املتكاملة ألجهزة الجسم املختلفة, وفيما يتعلق بشدة التمرين 

 مفيدة في  ( على أن التدريب بالقوة القصوى يؤدي إلى تأثيرات إيجابيةSharp & Parryفقد أكد )
ً
أحيانا

 األجهزة.

ولم يتوقف سعي الباحثين عند هذا الحد وإنما وجهوا اهتمامهم باتجاه تأثير التدريب املرتفع الشدة       

 من الحاالت السلبية التي يمكن أن يتعرض لها الرياض ي في شتى 
ً
على األجهزة الوظيفية حيث يعد واحدا
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بتغيرات عديدة في البيئة الداخلية للجسم وبالتالي إلى أنواع الفعاليات الرياضية وتكون مصحوبة 

 االضطراب في االتزان البدني الذي ينعكس على وظائف وأجهزة الجسم املختلفة. 

ومن هنا تأتي أهمية البحث في استخدام التدريب بالقوة القصوى على بعض املتغيرات الوظيفية       

 باملستوى الرياض ي. االرتقاءية بغية لالعبــي التنس )املبتدئين(, في محاولة علم

 مشكلة البحث: 2 - 1

لكن بحدود مناسبة لقدرتهم ُيَعد اختيار املتطلبات التدريبية الطريقة املثلى لتحقيق اإلنجاز الجيد و       

 في دراسة واختيار األحمال التدريبية وما ينسجم وقابلي
ً
تهم الحركية والبدنية مما يتطلب التفكير جديا

باملستوى البدني واملهاري وذلك من  االرتقاءوخصوصية اللعبة واملستوى الذي يكون عليه الفرد من أجل 

ة كتحسين وتكيـف عمل خالل التوافق بين املتطلبات التدريبية وإمكانية تحمل وتكيف األجهزة الوظيفي

 القلـب ألجهزة وأعضاء الجسم املختلفة, وكذلك على الناحية البدنية. 

على ذلك نالحظ أن هناك رؤية غير  ق بهما في البيئة العراقية وبناءً ونتيجة لندرة الدراسات التي تتعل      

 أو إيجا
ً
 سلبيا

ً
 على وظيفة الجسم في حالة واضحة فيما إذا كان لظاهرة التدريب بالقوة القصوى تأثيرا

ً
بيا

املعنيين واملتخصصين إلى املعلومات العلمية الدقيقة في  افتقار التدريب بالقوة القصوى, األمر الذي أدى إلى 

قيد الدراسة التي تتطلب  ة العينةسة تأثير ومعرفة ما يحدث ألجهز هذا املجال, وهذا ما حفز الباحثين لدرا

ريبي والفسيولوجي, ولكون أحد الباحثين هي إحدى العبات تنس معلومات من مستوى العمل التد

املسابقات ومن مدربات هذه اللعبة ومن املهتمات للعمل مع هذه الشريحة فقد وضعت في حساباتها تجاهل 

 عن قلة هذا النوع من و ليو الكثير ألمور الدراسات الفس
ً
جية واملتطلبات التدريبية لهذه العينة فضال

 
ً
ما يتعلق باالختبارات الفسيولوجية الخاصة لالعبي التنس بحسب علم الباحثين وعلى  الدراسات خصوصا

تدريب القوة القصوى  بأسلوبهذا األساس جاءت مشكلة البحث في وضع متطلبات تدريبية مقترحة 

 لتحق
ً
يق وتأثيرها على بعض املتغيرات الوظيفية لالعبــي تنس الطاولة )املبتدئين( على أسس علمية وصوال

 أفضل اإلنجازات أثناء املسابقات الرياضية خدمة لهذه الشريحة الرياضيــة.

 هدفا البحث: 3 - 1

 -:يهدف البحث إلى

 إعداد منهج تدريبي مقترح  لتطوير القوة القصوى لالعبــي التنس )املبتدئين(. -1

الكشف عن تأثير املنهج التدريبي املقترح  لتطوير القوة القصوى للساقين على بعض املتغيرات الوظيفية  -2

 لالعبــي التنس )املبتدئين(.

 فرض البحث:   4 - 1

وجود فروق معنوية بين املجموعتين الضابطة والتجريبية في بعض املتغيرات الوظيفية بين االختبارات  -1

 العبــي التنس )املبتدئين( ولصالح االختبار البعدي. القبلية والبعدية ل

 مجاالت البحث:   5 - 1

 عينة من العبــي التنس  فئة ) املبتدئين(. :املجال البشري  -1

صالة التنس وقاعة اللياقة البدنية في نادي الصيد         -مختبر الجيبجي في الحارثية  :املجال املكاني -2

 )دولة العراق(. 

 . م25/3/2016ولغاية    م3/1/2016الفترة من  :ال الزمانياملج -3
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  -اإلطار النظري:  - 2

 مفهوم القوة القصوى:  1 - 2

القوة القصوى هي )أقص ى قوة يستطيع الجهاز العصبي العضلي إنتاجها في حالة االنقباض اإلرادي أو       

أنها من أهم الصفات البدنية الضرورية ألنواع األنشطة الرياضية التي تستوجب التغلب على املقاومات 

         (98 : 10)                                والتي تتميز بارتفاع قوتها ومنها رياضة املصارعة واألثقال والجمناستك(. 

ويمكن أن تعرف بأنها أقص ى كمية من القوة يمكن أن يبذلها الفرد ملرة واحدة أو أكبر قوة يمكن للجهاز       

 (126 : 6)                                           إرادي.          العصبي العضلي أن ينجزها عند أقص ى انقباض 

إن القوة القصوى ضرورية للغاية في إخراج طاقة الزمة للتمرينات البدنية والتنظيم الرياض ي املرتبط       

بالتغلب على املقاومات الكبيرة, ويمكن أن تفهم على أنها قدرة بدنية تستهدف تطوير وتنمية حجم القوة 

 (25 : 11)                                                        األقص ى.                                                       

القوة القصوى أنها أكبر قوة تنتجها العضلة أو مجموعة عضلية عن ))ويرى أحمد خاطر وعلي البيك       

حيث يعرفها على أنها القوة املبذولة  -بسطويس ي أحمد  -طريق انقباض إرادي ايزومتري ثابت ويتفق معهما 

 (119 : 1)                                              . ((عند العمل العضلي اإلرادي القصوي الثابت وملرة واحدة

ويرى الباحثين أن القوة القصوى هي أعلى مقدار من القوة التي يتغلب بها الرياض ي على مقاومة من       

 خالل تجنيده للوحدات الحركية اإلرادية.

 خصائص تدريب القوة القصوى:  1 - 1 - 2

عملية تدريب القوة القصوى من خالل االهتمام ببعض االعتبارات الواجب تطبيقها في جدولة       

ومنهجية ومفردات التدريب ومراعاة خصوصية الحالة التدريبية للفرد الواحد أو الفريق بشكل عام إذا ما 

الصحيح الهادف, والتعامل مع متغيرات الحمل التدريبي من حجم وشدة  باالتجاهأراد املدرب توجيه عمله 

وراحة, والتي تأتي من املعلومات اآلنية والدقيقة عن كل فرد, وفي حالة التدريب بالقوة القصوى فإن من 

 أن يكون حجم التدريب متوسط والشدة عالية والراحة مناسبة حتى االستشفاء الكامل بالنسبة 
ً
املهم جدا

 (128 : 6)                                                                                                     مرين الواحد. للت

وهذا إذا نظرنا إلى ذلك بشكل عام أما إذا أردنا أن نتطرق بشكل تفصيلي إلى عملية تدريب القوة       

ات عالية الشدة تتسم بالبطء في األداء وأن تكون الشدة القصوى التي تتم من خالل استخدام مقاوم

(%, والحجم 100 - 80باستخدام مقاومات تتضمن الحد األقص ى والحد األقل من األقص ى ملستوى الفرد )

لغاية استعادة  ( للمجموعات في حين تكون الراحة4 - 2( مرات للتمرين الواحد و)10 - 1يكون بتكرارات )

( ساعة 48ن االسترخاء وفي حالة الراحة بين الوحدات التدريبية فإن أقل فترة هي )بواسطة تماري الشفاء

بين وحدة وأخرى للوصول إلى الهدف الرئيس ي لتنمية القوة القصوى من أجل أن يتكيف الجهاز العصبي 

                                                                                     (178:  14)                                                                            العضلي بالحمل املستخدم.          

(% وأن 75يريان في ذلك استخدام شدة بنسبة ) -إن محمد صبحي حسانين وأحمد كسرى معاني       

( ثانية يتخللها تمارين تمطية واطالة )راحة إيجابية( أو العمل 90 - 30( ثانية والراحة )15 - 10العمل )

 (25 : 11)                . ( ثانية وبنفس تمارين الراحة االيجابية180 - 30( تكرار والراحة )12 - 8بتكرارات )

في حين يرى )هاره( إن كان الهدف من التمرين )تمرين القوة القصوى( هو تطوير القوة النسبية أو       

( مرات ويتدرج 10 - 6القوة السريعة التي تحتاجها القوة القصوى فإنه من الضروري أن يكون التكرار )

  (126 : 8)(%.100 - 80وة الثابتة تقع بين )الحمل في تدريب القالعمل الحركي من متوسط إلى سريع وشدة 
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( 5 - 1)( تمارين وعدد مرات التكرار 8 - 4وإن عدد التمارين املستعملة في تدريب القوة القصوى يكون )      

( 10 - 5( دقائق وبين مجموعة وأخرى )5 - 2( وفترات الراحة بين التكرارات )5 - 3مرات وعدد املجموعات )

 (205 : 4)                                             دقائق.                                                                    

 طرق تدريب القوة القصوى:   2 - 1 - 2

للعضالت, "تعمل التدريبات التي تعتمد على مقاومات عالية إلى زيادة فعالية التغذية العصبية       

(% من الحد األقص ى تحقق أفضل النتائج في هذه الحالة ويحدد هذا 90فالتحميل بمعدالت تزيد على )

 (205 : 4)               ( تكرارات".             3 - 1الحد بعدد التكرارات التي يمكن أدائها حيث تصل ما بين )

وأن أفضل طرق التدريب التي تعمل على تطوير القوة القصوى هي التدريب التكراري وطريقة الحمل       

(, ففي حالة التدريب بالطريقة التكرارية فيتم تطوير القوة 1القصوي والفتري مرتفع الشدة )جدول 

مل الح( أما طريقة %100 – 90( مرات وتكون الشدة بمقدار )3 - 1القصوى من خالل التكرارات )

                    (266 : 7)  للرياض ي.   ( وحسب املستوى البدني2 - 1وبتكرارات ) (%100 – 95القصوي فتكون بشكل )

أما "طريقة التدريب الفتري التي تتميز بالتخطيط املقنن لفترات الحمل والراحة وتشتمل على التبادل       

سلسلة من جرعات التدريب يتخللها فترات من الراحة واستعادة املتتالي لبذل الجهد والراحة حيث تتضمن 

 (331 : 12)    و متوسطة الشدة".            الشفاء, وفترات الراحة يمكن أن يتخللها أداء تمرينات خفيفة أ

وتكون طريقة التدريب باستخدام الحمل الفتري املرتفع الشدة بأسلوب التدريب الدائري ويتفق       

ومحمد صبحي حسانين وأحمد كسرى معاني( أن التدريب الفتري املرتفع الشدة يكون بنسبة  )بسطويس ي

 إلى نبض )180 - 90( وبراحة )8 - 4( من الشدة القصوى وبتكرار )75%)
ً
ض / دق( 110( ثانية وصوال

  :وبراحة إيجابية, ويتم قياس القوة القصوى ملختلف العضالت باألجهزة كاآلتي

 )جهاز املانومتر أو الدينمومتر(. قياس قوة القبضة

 قياس قوة عضالت الرجلين )جهاز الدينمومتر(.

 قياس قوة عضالت الظهر )جهاز الدينمومتر(.

 (119 : 1)                                       قياس قوة العضالت املختلفة )جهاز الدينمومتر متعدد القياسات(.

 (2جدول )

 املستعملة في تدريب القوة وخصائصهايبين طريقتي التدريب 

 الهدف التدريبي الراحة التكرار الشدة طريقة التدريب ت

 ثانية 180 - 90 15 - 10 %90 - 75 الفتري مرتفع الشدة 1

 . قوة مميزة بالسرعة1

 . تحمل القوة والسرعة2

 . القوة القصوى 3

 ثانية 300 -120 4 - 1 %100 - 90 التكراري  2

 القصوى . القوة 1

 . السرعة القصوى 2

 . قوة مميزة بالسرعة3

 :White Blood cellsكرات الدم البيضاء   3 - 1 - 2

في املليمتر املكعب من الدم, وتقوم هذه الكرات  10000 - 5000يبلغ عدد كرات الدم البيضاء ما بين       

بوظيفتها األساسية في الدفاع عن الجسم ضد األمراض وتنقسم إلى عدة أنواع يقوم كل منها بوظائفه 
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 لتكوينها من حيث الخاصة في الوقاية ومقاومة األمراض, وهناك نوعان أساسيان لكرات الدم البيضاء 
ً
تبعا

                                                                                ( 16)                                                                            :الخلية هما سيتوبالزموجود الحبيبات في 

 :تنقسم إلى ثالثة أنواع هيكرات الدم البيضاء ذات الحبيبات و  أ.

( من العدد الكلي لكرات الدم 6000 - 3000%(, )75 - 40( وتشكل نحو )Neutrophilsالنتروفيل ) -

 اللتهامالبيضاء, وتأخذ اللون البنفسجي, وتقوم بالخروج من الشعيرات الدموية إلى األنسجة عند الحاجة 

 البكتريا وذلك بفضل قدرتها على الحركة األميبية, وتعد خط الدفاع األول للجسم ضد أي جسم غريب.

( من العدد الكلي لكرات الدم البيضاء, 300 - 150%(, )6 - 1( وتشكل نحو )Esinophisاالزينوفيل ) -

 في بعض أمراض امل
ً
 مهما

ً
 ناعة مثل الحساسية.وحتى اآلن لم تحدد وظائفها بدقة إال أنها تؤدي دورا

( من العدد الكلي لكرات الدم البيضاء وهي 100 - 0%(, )5 - 4( وتشكل نحو )Basophilsالبازوفيل ) -

 ازوفيل تأثير في األوعية الدمويةذات لون أزرق وتحتوي على الهيبارين والهيتسامين ملنع تجلط الدم, وللب

 .(1) وكما هو موضح في الشكل

  :هماكرات الدم البيضاء عديمة الحبيبات وتنقسم إلى نوعين  ب.

( من العـدد الكلي للكرات البيضاء وهي 600 - 300%(, )15 - 2( وتشكل نحو )Monocytesاملنوسايت ) -

 .االلتهابخاليا كبيرة تقوم بدور مهم في مقاومة 

( من العدد الكلي لكرات 4000 - 1500%(, )45 - 20( وتشكل نحو )Lymphocytesاللمفوسايت ) -

 (17)    (.    T , Bالدم البيضاء وتقوم بإنتاج أجسام مضادة أو تعمل كخاليا دفاعية بحسب نوعها )خاليا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1شكل )

 رسم يوضح كرات الدم البيض الحبيبية
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 (2شكل )

 البيض غير الحبيبية رسم يوضح كرات الدم

 

 -منهجية البحث واجراءاته امليدانية: - 3

 منهج البحث:  1 - 3

 مــن املنــا ج       
ً
اســتخدم البــاحثين املــنهج التجريبــي ملالئمتــه مشــكلة البحــث "إذ يعــد املــنهج التجريبــي واحــدا

ينــتج عــن هــذا التغييــر مـــن التــي تعتمــد التغييــر وضــبط املالحظــات املحــددة للواقــع أو الظـــاهرة مــع مالحظــة مــا 

 (95 : 5)                                                        أو الظاهرة".                              ضبط لهذا الواقع

 عينة البحث: 2 - 3

مـع مشـكلة  يتالءميعد اختيار عينة البحث إحدى خطوات ومراحل البحث املهمة إذ يجب اختيارها بما       

أي باحــث يفكــر فــي عينــة البحــث منــذ أن يبــدأ بتحديــد مشــكلة البحــث  توصــل إلــى حــل علنــي, وإنالبحــث, لل

وأهدافــــــه, ألن طبيعــــــة البحــــــث وفروضــــــه وخطتــــــه تــــــتحكم فــــــي خطــــــوات تنفيــــــذه واختيــــــار أدواتــــــه مثــــــل العينــــــة 

 (109 : 2)                                                                               واالستبيانات واالختبارات الالزمة. 

( 15أجـرى البـاحثين التجربـة علــى عينـة مـن العبـي التــنس فـي نـادي الصـيد العــائلي ويبلـغ مجتمـع البحــث )      

ـــار ) ــ ـــم اختيـ ــ ـــــباب وتــ ــــة الشـ ـــن فئـــ ــ ـــــب مـ ـــــا )12العـ ــــث أمـ ـــــة البحـــ ــــوا عينـ ـــــب ليمثلــ ( األخـــــــرى فمثلــــــوا التجربـــــــة 3( العــ

 عـن العمدية وقسموا إلى مجموعتين ضابطة وتجريبي بالطريقةاالستطالعية تم اختيارهم 
ً
ة ووزعـوا عشـوائيا

 طريق القرعة اذ مثلت األرقام الفردية املجموعة الضابطة, والثانية املجموعة التجريبية.

وقــد  االلتــواءوتــم تجــانس أفــراد عينــة البحــث فــي متغيــرات الطــول والــوزن والعمــر وتــم اســتخدام معامــل       

 (. 2,  1أظهر تجانس العينة كما في الجدولين )
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 (1جدول )

 االلتواءالضابطة باستخدام معامل  ةبالطول والعمر والوزن وللمجموعيبين تجانس العينة 

 الوسيط الوسط وحدة القياس املتغيرات
 االنحراف

 املعياري 

معامل 

 االلتواء

 0.383 2.605 173.00 173.333 سم الطول 

 0.947 2.612 72.350 73.175 كغم الوزن

 1.357 1.658 18.00 18.52 سنة العمر

 

 (2جدول )

  االلتواءالتجريبية باستخدام معامل  ةبالطول والعمر والوزن وللمجموعيبين تجانس العينة 

 الوسيط الوسط وحدة القياس املتغيرات
 االنحراف

 املعياري 

معامل 

 االلتواء

 0.543 2.655 172.00 172.343 سم الطول 

 0.876 2.687 73.660 74.154 كغم الوزن

 0.765 1.654 18.540 18.87 سنة العمر

 ( مما يشير إلى تجانس عينة البحث. 3, + 3-هو أقل من القيمة املحصورة ) االلتواءوكان معامل 

ومــــن أجــــل إيجــــاد التكــــافؤ بــــين املجمــــوعتين الضــــابطة والتجريبيــــة فــــي االختبــــارات القبليــــة فقــــد اســــتخدم       

جميــع  فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين املجمــوعتين فــيوالــذي أظهــر عــدم وجــود  ((T.testالبــاحثين اختبــار 

( ممــــا يــــدل علــــى تكافؤهــــا. وبهــــذا يعــــد هــــذا القيــــاس هــــو االختبــــار 3االختبــــارات  وكمــــا هــــو موضــــح فــــي الجــــدول )

 القبلي.

 (3جدول )

املحسوبة والجدولية وداللة (T) املعيارية وقيمة  واالنحرافاتيبين االختبارات واألوساط الحسابية 

 بين املجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات القبليةالفروق 

 

 املتغيرات

 

 وحدة القياس

 

 املجموعة الضابطة

 

 املجموعة التجريبية
 قيمة

 )ت(

 املحتسبة

 قيمة

 )ت(

 الجدولية

نوع 

 الداللة
 +ع -س +ع -س

 1.432 1,876 5398797 1,13 5065413 مليون كرية كريات الدم الحمراء

2.228 

 غير معنوي 

كريات الدم 

 البيضاء

 الف كرية
5876.33 4,987 64876.50 5,987 1.987 

 غير معنوي 

 غير معنوي  1.165 4,987 55.333 4,876 56.000 نسبة % PCvالبالزما 

 الهيموجلوبين

 

جرام لكل لتر 

 دم
132.088 3.948 123.565 3.885 1.954 

 معنوي غير 

 األجهزة واألدوات والوسائل املستعملة في البحث: 3 - 3

 الوسائل: 1 - 3 - 3
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 نترنت.اجع العربية واألجنبية ومصادر اال املصادر واملر  -1

 (.3 - 2امللحق )ية والوظيفية للوحدات التدريبية استمارة تسجيل البيانات لالختبارات البدن -2

 املقابالت الشخصية.  -3

 والقياس.  تاالختبارا -4

 األدوات:  2 - 3 - 3

أدوات البحث هي الوسيلة التي يستطيع بها الباحث حل مشكلة مهما كانت تلك األدوات, أو البيانات أو       

  :العينات, للوصول إلى حل مشكلة البحث املطروحة, واستخدم الباحثين خالل هذه التجربة األدوات اآلتية

 حقنة.  100حقن طبية وعددها  -1

 محاليل.  -2

 .test tubesيب اختبار زجاجية أناب -3

 .test tubes rackحاملة األنابيب الزجاجية  -4

 أنابيب مانعة تخثر الدم. -5

 تنس. قاعة -6

 مواد معقمة.  -7

 االختبارات املستعملة )االختبارات البدنية والوظيفية ومواصفاتها(:  4 - 3

تناول البحث بعض االختبارات البدنية والوظيفية بعد تحليل هذه االختبارات من خالل االطالع على        

الدراسات املشابهة واملصادر, بعد ذلك تم ترشيح مجموعة اختبارات وأتفق عليها املختصون بعد إجراء 

 االختبارات.وبذلك تم اكتساب الصدق املنطقي وأصبح باإلمكان تطبيق هذه بعض التعديالت 

 اختبارات البحث البدنية: 1 - 4 - 3

  :اختبار القوة القصوى للرجلين 1 - 1 - 4 - 3

 :اختبار القرفصاء الخلفي اسم االختبار:

قياس القوة القصوى لعضالت الرجلين خالل حركة الهبوط الكامل لألسفل ثم  :الغرض من االختبار

                                                                                                         (76 : 13)                                                                                                              النهوض. 

 األجهزة واألدوات:

 ( كغم.20بار حديدي نظامي وزن ) -

 ( كغم.20,  15,  10,  5,  2.5,  1,25أقراص حديدية مختلفة األوزان من ) -

 حماالت حديدية. -

حساب وزن البار الحديدي مع حساب وزن األقراص الحديدية لكل فرد في املجاميع التجريبية  اإلجراءات:

ن الكتفين بعد تحميله بما يتالءم واإلمكانية البدنية, ويقوم املختبر بمسك البار الحديدي بمسافة أعرض م

 باألقراص وبمساعدة فريق العمل.

يتصف الوضع االبتدائي لهذا االختبار بوضع البار واألقراص الحديدية على الكتفين  وصف االختبار:

 على أسفل الرقبة وبشكل عمودي ويقبض عليه باليدين بمسافة أكبر من 
ً
الكتفين ويكون  اتساعمستندا

, بعد أخذ عمود البعد بين القدمين بعرض ال
ً
 والصدر عاليا

ً
كتفين مع املحافظة على وضع الظهر مستقيما

, ثم النهوض الكامل بالحديد مع املحافظة على 
ً
الثقل من الحماالت ويقوم املختبر بثني الركبتين كامال

 مواصفات الوضع االبتدائي, وتسجيل نتيجة أفضل محاولة بأعلى وزن ممكن.

  واحدة فقط بأعلى وزن ممكن.يؤدى التمرين مرة  التسجيل:
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 -االختبارات الوظيفية: 2 - 4 - 3

 إجراء تحاليل الدم املختبرية: 1 - 2 - 4 - 3

 -:تهدف تحاليل الدم إلى معرفة ما يأتي      

 ويعد من الدالالت العلمية لفحص الدم, ويتم قياسه عن طريق أخذ :RBCتعداد كريات الدم الحمراء  .1

 عينة من الدم من الشخص املختبر بواسطة حقنة طبية ويتم تحليله في املختبر من قبل االختصاص ي.

ويتم قياسه كما في عملية تعداد كريات الدم الحمراء بأخذ عينة من  :wbcتعداد كريات الدم البيضاء  .2

 الدم من ذراع الشخص املختبر. 

ياس تركيز الهيموجلوبين من أبسط وأدق التجارب يعد ق :hpقياس كمية الهيموجلوبين في الدم  .3

 املختبرية للتشخيص ومتابعة فقر الدم, ويتم استخراجه عن طريق أخذ عينة من الدم وتحليلها. 

يتكون الدم من كريات الدم البيضاء وكريات الدم الحمراء والصفائح  :قياس نسبة البالزما في الدم .4

%( ويتم استخراجه عن طريق استخراج مكونات الدم 60 - 55تقريبا )الدموية والبالزما وتشكل البالزما 

 وما يتبقى فهو نسبة البالزما.  Pcvاألخرى 

 التجربة االستطالعية:  5 - 3

تم إجراء تجربة استطالعية على عينـة مـن العبـي نـادي الصـيد الرياضـ ي وكانـت التجربـة االسـتطالعية فـي       

 وبمســــاعدة فريـــق العمــــل املســــاعد وكــــان  م10/1/2016يـــوم األحــــد املوافــــق 
ً
وفـــي تمــــام الســــاعة الرابعـــة عصــــرا

  :الهدف من التجربة االستطالعية يتلخص في

 التعرف على مدى استجابة العينة ألداء االختبار. -1

 املساعدة في تنظيم العمل من خالل معرفة الوقت املستغرق في تنفيذ االختبارات والقياسات.  -2

 املكان الذي تم إنشاؤه وإمكانية اإلقامة فيه. التعرف على مدى صالحية -3

 معرفة مدى صالحية األدوات املستخدمة والتأكد من عمل األجهزة. -4

 االختبارات القبلية:  6 - 3

بعد التعرف على النتائج املستخلصة من التجربة االستطالعية قام الباحثين بإجراء االختبارات البدنية       

فـــي ملعـــب نـــادي الصـــيد ومختبـــر   م2016/ 18/1 ، 17والوظيفيـــة لعينـــة البحـــث فـــي يـــومين متتـــاليين املصـــادف 

ختبــارات مــن حيـث الزمــان واملكــان الجيبجـي فــي الحارثيــة وكـان البــاحثين قــد هيـأوا الظــروف املناســبة إلجـراء اال 

  :يأتي لضمان نجاح االختبارات وقد تضمنت االختبارات ما

   .صباحا اختبارات اليوم األول:

 + تحاليل الدم. rbc-wbc-hpالتحاليل املختبرية  -1

  صباحا.اختبارات اليوم الثاني: 

 اختبارات القوة القصوى. -1

 التدريبي: املنهج 7 - 3

قام الباحثين بإعداد منهج تدريبي للقوة القصوى ومن ثم تطبيق هذا املنهج على عينة البحث طبقت       

)األحد,  أيام( وحدات تدريبية في األسبوع 3( أسابيع بواقع )8منهاج القوة القصوى وكانت مدة املنا ج )

( وحدة تدريبية مدة الوحدة التدريبية 24وبلغت عدد الوحدات ) م18/1/2016الثالثاء, الخميس( بتاريخ 
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وكانت  م20/3/2016( وانتهى تطبيق املنهج التدريبي في تاريخ 1 - 3( دقيقة ويكون التموج )45 - 20من )

 :مكونات الحمل التدريبي كما يلي

 :املنهج التدريبي لتطوير القوة القصوى  -

 واحد.( تكرار للتمرين ال7 - 1) :الحجم* 

 %( من االستطاعة القصوى.                 100 -% 80تكون ) :الشدة* 

 دقائق(. 5 - 3) :الراحة* 

 االختبارات البعدية: 8 - 3

تي البحــث فــي يــوم الثالثــاء قــام البــاحثين بالتعــاون مــع الفريــق املســاعد بــأداء االختبــارات البعديــة ملجمــوع      

وطبقـــت طريقـــة االختبـــارات وإجراءاتهـــا نفســـها التـــي اســـتخدمت فـــي االختبـــارات القبليـــة  م22/3/2016 وافـــقامل

وعلــى وفــق التسلســل نفســه إذ راعــى البــاحثين الظــروف املكانيــة والزمانيــة بمــا يشــابه االختبــارات القبليــة عنــد 

 إجراء هذه االختبارات وذلك لتحقيق الصدق في النتائج وإعطاء النتيجة املطلوبة. 

 الوسائل اإلحصائية: 9 - 3

  :واستخراج القوانين اآلتية (SPSS)م الباحثين الحقيبة اإلحصائية استخد 

 .الوسط الحسابي 

 املعياري. االنحراف 

 .الوسيط 

  االلتواءمعامل. 

  اختبار(t)  .لعينتين مترابطتين 

 -عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -4

عرض نتائج االختبارين القبلي والبعدي للقوة القصوى للمجموعة التجريبية في متغيرات البحث  1 - 4

 :وتحليلها ومناقشتها

 (4الجدول )

املحسوبة ومستوى الداللة والداللة اإلحصائية  (t)املعياري وقيمة  واالنحرافيبين الوسط الحسابي 

 قبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لالعبي التنسلعينة البحث في اختبار القوة القصوى لالختبارين ال

 اإلحصائيةاملعالجات             

 االختبار
 وحدة

 القياس
 ع س

 (t)قيمة 

 املحسوبة

 مستوى 

 الداللة

 الداللة

 اإلحصائية

 معنوي  0.000 3.833 4.898 27.812 كغم االختبار القبلي

 معنوي  0.006 4.862 3.640 32.875 كغم االختبار البعدي

 

 (. 10( بدرجة حرية )0.05( تحت مستوى داللة )2.228قيمة )ت( الجدولية تبلغ )

الوسط الحسابي لالختبار القبلي الختبار القوة القصوى بلغ  نأ( تبين لنا 4من خالل عرض الجدول )      

بلغ ( وبمستوى داللة 3.833املحسوبة ) (t)قيمة ( وبلغت 4.898معياري للفروق ) بانحراف( 27.812)

( مما يدل على وجود فرق معنوي لصالح االختبار 0.05( وهي أكبر من مستوى الداللة والبالغة )0.000)

 البعدي لالعبي التنس.
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معياري  بانحراف( 32.875)الختبار القوة القصوى أما في االختبار البعدي فبلغ الوسط الحسابي       

( وهي أكبر من مستوى 0.006بلغ )( وبمستوى داللة 4.862املحسوبة ) (t)(, وبلغت قيمة 3.640للفروق )

 ( مما يدل على وجود فروق معنوية لصالح االختبار البعدي لالعبي التنس.0.05الداللة والبالغة )

 (5الجدول )

املعيارية وقيمة )ت( املحتسبة لالختبار البعدي وللمجموعتين  واالنحرافاتيبين األوساط الحسابية 

 لالعبي التنس الضابطة والتجريبية في االختبارات الوظيفية

 

 ت

 

 املتغيرات

  املجموعة التجريبية املجموعة الضابطة

ت 

 املحسوبة

 

 الداللة

 اإلحصائية
 -س

 

 ع-+ -س ع-+

1 

 

كريات الدم 

 الحمراء

 مليون / كرية

5138836 

 

 معنوي  4.905 833096 6822514 114062

كريات الدم  2

 ءالبيضا

 ألف / كرية

 غير معنوي  2.031 508.592 6553.333 715.689 5740

 نسبة البالزما 3

PCV 
 

 غير معنوي  0.533 2.654 45.567 3.654 48.765

نسبة  4

 الهيموجلوبين

 معنوي  3.765 1.8054 15.287 1.094 13.597

 ( 10( بدرجة حرية )0.05( تحت مستوى داللة )2.228قيمة )ت( الجدولية تبلغ )

 في تحسن )عدد كريات الدم الحمراء( 5يالحظ من خالل الجدول )      
ً
 معنويا

ً
( أن هناك تأثيرا

من خالل فروق األوساط الحسابية لالختبارين, إذ بلغ  بطة والتجريبية ويظهر هذا واضحاللمجموعتين الضا

(, بينما بلغ الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية 5138836الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة )

( بدرجة حرية 2.228( وهي أكبر من الجدولية البالغة )4.905( املحتسبة فبلغت )t( أما قيمة )6822514)

, مما يدل على وجود فروق معنوية بين املجموعتين الضابطة والتجريبية (0.05( تحت مستوى داللة )10)

ولصالح املجموعة التجريبية في االختبارات البعدية ويرجع سبب ذلك الحتواء كريات الدم الحمراء على 

 الهيموجلوبين والتي تتأثر بالزيادة كلما زاد حجم التدريب للقوة القصوى لالعبي التنس.

لجدول يالحظ عدم وجود فروق معنوية بين املجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار ومن خالل ا      

 من خالل األوساط الحسابية, فقد بلغ الوسط الحسابي 
ً
)عدد كريات الدم البيضاء( ويظهر ذلك واضحا

ة ( أما قيم6553.33( أما الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية فقد بلغ )5740.00للمجموعة الضابطة )

(tاملحتسبة ) ( وتحت 10( وبدرجة حرية )2.228( وهي أصغر من الجدولية البالغة )2.031فقد بلغت )

(, مما يدل على عدم وجود فروق معنوية بين املجموعتين في االختبارات البعدية لالعبي 0.05مستوى داللة )

 التنس.

ين في اختبار )نسبة البالزما( ويظهر ومن خالل الجدول يالحظ عدم وجود فروق معنوية بين املجموعت      

 من خالل األوساط الحسابية, فقد بلغ الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية األولى )
ً
( 48.765ذلك واضحا
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( 0.533( املحتسبة فكانت )t( أما قيمة )45.567أما الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية الثانية فبلغ )

(, مما يدل على 0.05( وتحت مستوى داللة )10( وبدرجة حرية )2.228وهي أصغر من الجدولية البالغة )

 عدم وجود فروق معنوية بين املجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات البعدية.

 يالحظ وجود فروق معنوية بين املجموعتين في اختبار )نسبة الهيموجلوبين(       
ً
ومن خالل الجدول أيضا

( أما الوسط الحسابي 13.597الحسابي للمجموعة الضابطة والبالغ ) ويظهر ذلك من خالل الوسط

( وهي أكبر من القيمة الجدولية 3.765( املحتسبة )t( وبلغت قيمت )15.287للمجموعة التجريبية فقد بلغ )

(, مما يدل على وجود فروق معنوية بين 0.05( تحت مستوى داللة )10( بدرجة حرية )2.228البالغة )

 في االختبارات البعدية ولصالح املجموعة التجريبية. املجموعتين

  -مناقشة النتائج:  2 - 4 

( والذي يبين األوساط الحسابية للمجموعة الضابطة 4يتضح من النتائج املعروضة في الجدول )      

وهذا يدل على والتجريبية في االختبار البعدي, أن نتائج اختبار القوة القصوى لالختبار البعدي كانت معنوية 

تطور املجموعة التجريبية, ويرى الباحثين أن االرتباط بين مكونات حمل التدريب وخاصة العالقة املتبادلة 

 . يبين الشدة والحجم له األثر الكبير في تكيف جهازي القلب والدوري والتنفس 

لى حدوث تكيف كبير في ويؤكد ذلك هاشم عدنان بأنه )كلما زاد حجم وشدة التمرين كلما أدى ذلك إ      

القلب ويحدث ذلك نتيجة التدريب املتواصل والذي يؤدي إلى تغذية عضلة القلب باألوعية الدموية كما 

 (133 : 15)                                                          يزيد من حجم ووزن القلب.                           

التطور إلى التحسن الحاصل في األجهزة الوظيفية والتحمل لدى املجموعة الثانية  ويعزو الباحثين هذا      

والذي كان نتيجة الزيادة في كريات الدم الحمراء والهيموجلوبين مما ساعد على زيادة توصيل األوكسجين 

 للعضالت العاملة لالعبي التنس.

مج التدريبي املقترح بالقوة القصوى لتطوير القوة وهذا مؤشر واضح على الدور الفاعل واملؤثر على البرنا      

العضلية إذ أن مقدار القوة التي تنتجها العضالت يعتمد بالدرجة األساسية على حجم العضلة إذ كلما كان 

حجم العضلة أكبر كان إنتاجها للقوة أكبر وهذا يتحقق بوجود التدريب القصوي الذي يؤثر وبشكل مباشر 

 (297 : 3)                ت للقوة.                   للعضلة وبالتالي زيادة إنتاج العضال  على الحجم الفسيولوجي

( نالحظ أن هناك فروق معنوية بين املجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح 5ومن خالل الجدول )      

البالزما( ويعزو الباحثين املجموعة التجريبية ملتغير )عدد كريات الدم الحمراء ونسبة الهيموجلوبين ونسبة 

ذلك إلى أن تأثير التدريب بالقوة القصوى كان ذو نتيجة أفضل في زيادة عدد كريات الدم الحمراء ونسبة 

الهيموجلوبين بسبب انخفاض الضغط الجزيئي لألوكسجين مما حفز على زيادة كريات الدم الحمراء ونسبة 

ن أما االنخفاض في نسبة البالزما فهو نتيجة لزيادة الهيموجلوبين لتعويض النقص الحادث في األوكسجي

مكونات الدم األخرى من كريات الدم الحمراء ونسبة الهيموجلوبين وعلى حساب البالزما حيث يقل 

ن حجم البالزما أزيادة في نسبة الهيموجلوبين حيث األوكسجين, مما يؤدي إلى إنتاج كريات دم حمراء و 

 ينخفض. 

لحسابية في االختبارات البعدية للمجموعة التجريبية ملتغير عدد كريات الدم البيضاء أما األوساط ا      

 ألن وظيفة كريات الدم البيضاء هو دفاعي ما
ً
 منطقيا

ً
يتفق مع  فكانت غير معنوية ويجد الباحثين ذلك شيئا

 الرأي السابق للباحثين والذي أشارا إليه في متغير عدد كريات الدم البيضاء للمجموعة التجريبية. 

 -االستنتاجات والتوصيات:

 االستنتاجات: 1 - 5
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 2016االول لعدد ا ندية الليبية لكرة القدم االحتراق الرياض ي باالاتطلبات م

االرياض ي باألندية الليبية لكرة القدم  حترا متطلبات االا           
ا    ابراهيم علي الهماليد.                                                                                             

ا     جمال سوندي يخلفد.                                                                                                  

 عبدالحافظ املبروك غوار .د

ا:مشكلة البحث املقدمة وا 1-1

ةديثة لنشطثوة تهمم بها الدول، حةث  طوثت ا الرظثرل الم   التي تجماايةةالرياضة أحد أهم املظاهر ال  تعد

 الرياضثةة نثك نتاهثا  اوثث
 
 حةاطةث ا

 
لالييثث    تجماايةثةيسثههد  المراةثثة اليد ةثة وطوثتير اب تا ثر املوا يثثة والر سثةة وال  ا

 ( 43 : 2)                                                     إلى ايميا ها نورة ياا سوا الرياض ي نتسة ة ل كسر والعيش.

م الطياب في التقت ابحاضر لم تعد نجرد هتاية فثال تل أث   الرياضثة   الرياضة التي ياا سوا نعظإكاا 

 نثثك إ  ثثا  التاقثث 
 
حةثث   ،فالرياضثثة أا وتنوثثا املعاصثثر أصثثيمت لوثثا  نراكثث  نورةثثة ،ليسثثت إل نجثثرد هتايثثة يعثثد ضثثراا

 ياا سثثثثوا أا ثثثثر الرياضثثثثثة   فثثثثي نعظثثثثم الرياضثثثثثاا يتثثثثى أاهثثثثثا نمثثثثد        ي ثثثث ي، وتعثثثثثد  ياضثثثثة كثثثثرل ال ثثثثثد  نثثثثك أك ثثثثث  

أثثثثثر يرظثثثثر إلمهثثثثثا أا وتنوثثثثثا  ةف ثثثثثم يعثثثثد ليثثثثثر كثثثثثرل ال ثثثثد  يرظثثثثثر إلثثثثثى هثثثث   الرياضثثثثثة يتثثثثثى أاهثثثثا لعيثثثثث ،الرياضثثثثاا ةثثثثثعيةة

 أثاك لعي ،ثاك ش يءالقممادي حة  أصيح ل ر 
 
                                             (179: 4)    وا مما اطه وإنمايه ل االي   .  هفوت يوالر دا اا

ألخثر   ةوكسثتت نثك سثر ،ال د  بطث  وا ابحثالي أث   لة ثة واثحاها ف ثد بوثرا أثي ء ةثديد ولم طظور كرل

 لعيثثة هثثتال أك ثث  حتثثت أصثثيمت 
 
وقثثد ةثثايت ال عيثثة خثثالل ال ثثر  الثالثث  يطثثر  .نثثك أوسثث  األلعثثاب فثثي العثثالم ا  طثثا ا

وا قثتا    طمثر  ناا سثهها وحاول كث   نك ن تك ذلك العمر في إ ج ت ا وإسكم ردا نما اهها وأصد   ،وال رو  المالةة

 بتطثثثثت هها
 
 عثثثثر، وطما ثثثثر لعيثثثثة كثثثثرل ال ثثثثثد  ولكثثثثك ط ثثثثك ال ثثثثتا    لثثثثثم طثثثثظثر فثثثثي حاثثثثا  الالييثثثث   وب ثثثثت الكثثثثثرل ط   ، ظثثثثرا

 ( 2: 5)                                                          .                         ها الكي  ل في تجاة  أ ماء العالمبطعيةه

 وهثثث ا أنثثثر نسثثث م أثثثه، وا م ثثثال كثثثرل ال ثثثد  نثثثك فثثث حتثثث ا وال 
 
 وفرةثثثا

 
ي حثثثد ذاطثثثه ك كثثثرل لثثثه يا ثثثد ونثثثردود إيجثثثا أ ناديثثثا

فثثثثي  حتثثثث ا لموثثثثت  كثثثثرل ال ثثثثد ، ف ثثثثد نثثثثا  ال  نواثثثثةالع نثثثثي هثثثثت أدايثثثثة  حتثثثث ا املسثثثثمت  إلثثثثى نرح ثثثثة ال  حتثثثث ا نرح ثثثثة ال 

 اليدايثثة أنثثر 
 
 ارييثث ا

 
 فثثي ف ا ثثت بعثثن األ ديثثة اي ج  ريثثة تسثثمع ،وا ثث  ةثثر ي ا

 
   أثثالاليي   املمتثث ف   وطثثدف  لوثثم أتجثثت ا

اي ج  ثثري لكثثرل  طمثثادفثث ادا ةثث اوي األ ديثثة املرافسثثة نثثك اسثثم دا  الالييثث   املمتثث ف  ، وقثثد ط كثثد لال ،سثثرية طانثثة

 نثثك املثثال  ظ ثث  نطثا كمه فثثي إحثثد  امليا يثثاا فثثمم 1883ال ثد  يثثا  
 
 ألحثثد لييمهثثا ني  ثا

 
  أ  األ ديثثة قثثد دفعثت فعثثال

 (36: 3)                                                                                        ما جه نك املساأ ة.         ةور  

فالأثد نثك وتجثتد ب ثا  نم ممثة طمثدد  ،أصيح ل ة ل معانر في يمر ا ابحثدي  حت ا أ   ال    وإياا ا نك الياحث

إلى ال ةثا     ناا ديا الياحث حت ا  ل  مت طم ةق المويةق املثالي لال وطرظم الم اير أ   الرياضة   وأ ديههم ك وت 

 الرياض ي أ  دية كرل ال د  أ ةتةا. حت ا به   الد اسة ب رض اقت اح  ؤية نسم ي ةة ملمو ياا ال 

ا-أهدا  الدراسة:

 اآلطةة: أ  دية كرل ال د  أ ةتةا وذلك نك خالل األهدا  حت ا تهد  الد اسة إلى طمديد نمو ياا ال 

 .ط وة  الحت ا  طمديد  .1

 .الوة ر المرظةمي لل رة الحت ا  طمديد  .2

 .واتجياا واخمماصاا ب رة الحت ا  طمديد   .3

 .ال طريعاا ابتاصة ملرح  خمة الحت ا  طمديد  .4
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 2016العدد االول  متطلبات االحتراق الرياض ي باالندية الليبية لكرة القدم 

                                                                                                       -تساؤالت الدراسة:
 الحت ا  الرياض ي  يدا ل وال طريعةة ال ا ت ةة نا هي املمو ياا

ا-مصطلحات الدراسة:

االرياض ي:  حترا االا

 
 
 نعةرثثثا

 
  ياضثثثةا

 
هثثثد  طم ةثثثق يا ثثثد بنورثثثة يياةثثثرها الفثثثتت أمثثث ة نرمظاثثثة ونسثثثمارل نثثثك خثثثالل ناا سثثثمه شطثثثا ا

 (7:6)                                                           ي ةه. ل عيش نك خالل ي د نم ق ةنادي يعماد ي ةه نتسة 

ا:املشابهةالدراسات  -2

ا(.1( )2011دراسة " أحمد حسني السيد خليل " ) -1

  اتذج ن ت ح لراأوة األ دية املمت فة املمرية لكرل ال د . موضوع الدراسة : 

 مرية لكرل ال د . وض   اتذج ن ت ح لراأوة األ دية املمت فة املهد  الدراسة: 

( فثثثرد نثثثك تجاةثثث  يراصثثثر كثثثرل ال ثثثد  أجاوت يثثثة نمثثثر العراةثثثة نثثثك أي ثثثثاء 110أ ثثثج   ثثثم العةرثثثة )عينةةةة الدراسةةةة: 

 نج س ادا ل الطماد املمري لكرل ال د  واأل دية الرياضةة الاليي   وابتب اء . 

 املرهج التص أ )األس تب املسحي(.املنهج املستخدم: 

 مل اأ ة الفتمةة، طم ةر التثا ق، والس يا ة. ثاأداة جمع البيانات: 

ضرو ل طتف   السم را  املادي والر   ي لالير واملثد ب وايدا ي وابحكثم وأسثرهم، وإشطثاء الثرواأ  نتائج الدراسة: 

التثي ط ثم األ ديثة املمت فثة والالييثث   املمتث ف  ، وضثرو ل وتجثتد إدا ل نمت فثثة يدا ل ةثات  الحتث ا  الرياضث ي لكثثرل 

 ح ابتاصثثة أثثثالحت ا  ال ثثد ، كاثثا يجثثثر إصثثدا  قثثثا ت  تجديثثد ل رياضثثثة يمااشثث ت نثثث  نم  ثث اا العثثثالم، وتعثثدير ال ثثثتا

 ن  لتا ح الحت ا  الدولةة.  رأاا ي راسالرياض ي 

 .Dobson & Gerard (1999( )7)دوبسون وجيرارد  -2

  د  ل امت ف  .طمديد أتجت  الاليي   أثراء ال م ال في دو ي كرل الموضوع الدراسة : 

المعثثر  يتثثى أتجثثت  الالييثث   أثرثثاء ال م ثثال فثثي دو ي كثثرل ال ثثد ، وطثثرطي  هثث   األتجثثت  أاتاصثث اا هةةد  الدراسةةة : 

الاليثثثر والرثثثادي املطثثثت ي واليثثثامل  والظثثثرو  املمةوثثثة بعا ةثثثة ال م ثثثال، وكثثث لك يتثثثى تجاثثث  اليةا ثثثاا املمثثثتافرل والتثثثي 

 يممدد ي مها أتجت  يا ةاا ال م ال.

 املرهج التص أ )األس تب املسحي(. الدراسة :  منهج

 نجالس إدا اا األ دية والالييت  ووكالء الاليي  .عينة الدراسة : 

 امل اأ ة الفتمةة والس يا ة.أدوات جمع البيانات : 

طتص ت الد اسة إلى وض   اتذج يمدد ثاك الالييث   نثك أتجثر ط  ثةن نعثدل الميثتم فثي أتجثت  نتائج الدراسة : 

 ال الاليي   ن  اخمال  األتجت  نك نرو ة إلى أخر .ا م 

 

 

 

 .إجراءات البحث. -3

ا                                               منهج البحث.  1.3

 اسم د  الياحث   املرهج التص أ أاألس تب املسحي، وذلك ملالءنمه لويةعة اليم .
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                                              .مجتمع البحث  2.3

ايدا ي   أاأل دية الرياضةة وأي اء الطماداا الرياضةة والاليي   واألساط ل ابحاص    نك ط ت  نجما  اليم  

 . يتى د تجة الدكمت ا  واملاتجسم   أايدا ل الرياضةة

                                                   .عينة البحث  3.3

أالوري ثثثة العاديثثثثة نثثثك ابتبثثث اء واملثثثد ا   والالييثثث   واألسثثثاط ل ابحاصثثث    يتثثثثى  يةرثثثة اليمثثث قثثثا  اليثثثاحث   أاخمةثثثا  

 و)50حة  ط ارت يةرة اليم  )د تجة الدكمت ا  واملاتجسم   أايدا ل الرياضةة 
 
 و)15( لييا

 
.16( أنادياةا

 
 ( ند اا

                                                 .أدوات البحث  4.3

 .ن ةا  نمو ياا الحت ا  الرياض ي أاأل دية ال ةتةة في كرل ال د ط ارت  ت ت أدال اليم  نك اس يا ة ط

ا                                        الدراسة االستطالعية.  5.3

المم ثق قير ال ةا  أجا  اليةا اا ابتاصة أاليم  قثا  اليثاحث   أثاتجراء د اسثة اسثمواليةة، يسثخى نثك خاللوثا إلثى 

 الدواا املسم دنة ب ا  اليةا اا .نك 

ااستخراج معايير الصدق والثبات لالستبانة.    6.3

ا-صدق األداة:

  . ل د ايماد الدا   في ط رير صد  األدال يتى نا يعر  أالمد  الظاهري أو صد  املمكا  

                                                              -:ثبات االستبانة

قثثثثا  الثثثثدا   أمسثثثثاب نعانثثثثر ثيثثثثاا السثثثث يا ة نثثثثك خثثثثالل اسثثثثم دا   ري ثثثثة ألثثثثث ا نثثثثك ابح ةيثثثثة ايحمثثثثثا ةة ل عثثثثث ت  

 (spss)التجماثايةة 

ا.الدراسة األساسية 1.3

يتى أفراد يةرة الد اسة أالطروط والظرو   10/05/2014إلى  01/05/2014 نكل  ت ل طم إتجراء الد اسة األساسةة 

و عد ذلك طم إدخال ايتجاأاا إلى ابحاسر اآللي نك خالل و قة اليةا اا في أر انج . فراد العةرةذاتها ل افة أ

     (SPSS)خدنة أرانج اليةا اا ايحما ةة ل ع ت  التجماايةة 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
ا
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ا                                               -: النتائج ومناقشة عرض 4-1

اتحديد تخطيط االحترا : 1ض .1

  (1ل )جدوا

االعبةةاراتات

ط 
س

تو
امل

جح
ملر

 ا

  
را

ح
الن

ا

يا ر
يا

ملع
 ا

ل 
ام

مع

 
ال

خت
اال

 

ة 
سب

الن

ية
ئو

امل
 

ي 
رأ

ال

ئد
سا

 ال

1 
لم تعد الرياضة طاا   ل وتاية وحدها أر أصيح الحت ا  ساة ح ة ةة في 

 املجال الرياض ي.
 شعم 97.94% 9.84% 0.29 2.94

2  
 
 حةتيا

 
 شعم %97.12 %12.37 0.36 2.91 ل ياكك طجاه ه. الحت ا  في األشطوة الرياضةة أاا نو يا

3 
الالير املمت   ن مر  أ   الحت ا  في كرل ال د  يعار يتى ال ط اء 

 أاسمت  الاليي   ل تصتل ل اسمتياا العالةة.
 شعم 97.12% 9.70% 0.28 2.91

4 
الرظا  ابتا ئ لالحت ا  يظثر بط ر وااح يتى نسمت  املرم ياا 

 الت رةة.
 شعم 96.71% 11.69% 0.34 2.90

5 
الحت ا  الرياض ي هت ناا سة األشطوة الرياضةة كاورة طاثر نمد  

 الدخر الر ي  ي.
 شعم 93.83% 14.98% 0.42 2.81

 شعم %93.42 %16.37 0.46 2.80 لتا ح الحت ا  و ظاه ط م ف في طوية وا نك هةاة  ياضةة إلى أخر . 6

 شعم %90.12 %20.63 0.56 2.70  ابعة نك برو  واقممادياا نر دولة.لأد أ  ط ت  طجراة الحت ا   7

 شعم %87.24 %23.84 0.62 2.62 األ دية ل طمام  أالت ي والد اية أامل وت  ابح ة أ لالحت ا  في كرل ال د . 8

 شعم %83.54 %29.00 0.73 2.51 ي ت  الالير نمت فا إذا طام  أمةا ل ي د نكمتب. 9

10 
أحد  األشطوة الرياضةة ال ي ياثر الحت ا  بها إحد   كرل ال د 

.
 
 املطكالا ابحةتية وأك  ها تع ةدا

 إلى حد نا 79.42% 30.09% 0.72 2.38

11 
 
 
 ظا  الطماد ال ةبي لكرل ال د  يسايد الاليي   يتى الحت ا  داخ ةا

.
 
 وخا تجةا

 إلى حد نا 69.96% 39.58% 0.83 2.10

 شعم %89.67 %9.17 0.25 2.69 الدرجة الكلية
 

يي   املمتس  ابحسا أ وال مرا  املعةا ي والنسية املاتية يتجاأاا يةرة الد اسة حتل املمت   (1الجدول )

، ويالحظ نك خالل النسر املاتية واملمتس  ابحسا أ أ  إتجاأاا امليمتث   نا ت تط   أ ه إلى 
 
لم نرطية طرا لةا

يممر املرطية األولى  ها أر أصيح الحت ا  ساة ح ة ةة في املجال الرياض يتعد الرياضة طاا   ل وتاية وحد

في املرطية الثا ةة  الحت ا  في األشطوة الرياضةة أاا نو يا حةتيا ل ياكك طجاه ه%، ط تأ بعد ذلك 97.94أنسية 

 د  يعار يتى ال ط اء الالير املمت   ن مر  أ   الحت ا  في كرل ال%، ي مها أاملرطية الثالثة 97.12وانسية 

الرظا  ابتا ئ لالحت ا  يظثر %، وفي املرطية الرابعة 97.12أنسية  أاسمت  الاليي   ل تصتل ل اسمتياا العالةة

 ظا  الطماد ال ةبي لكرل %، وقد تجاءا العيا ل  96.71أنسية  بط ر وااح يتى نسمت  املرم ياا الت رةة

 ال د  يسايد الاليي   يتى الحت ا  دا
 
 وخا تجةا

 
%، وأ  الرأي 69.96في املرطية األخ  ل وانسية ناتية أ  ت  خ ةا

( وامسر إتجاأاا يةرة الد اسة املتاف ةنا  يط   إلى ) طمديد ط وة  الحت ا السا د ل د تجة ال  ةة ليعد 

 . أال انر
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اتحديد الهيكل التنظيمي للجنة االحترا : .2

ا( 2جدول )

االعباراتات

ط 
س

تو
امل

جح
ملر

ا
  ا

را
ح

الن
ا

يا ر
يا

ملع
ا

ل  
ام

مع

 
ال

خت
اال

ة  
سب

الن

ية
ئو

امل
ي ا

رأ
ال

ئد
سا

ال
 

 شعم %96.71 %12.90 0.37 2.90   يس ب رة الحت ا  1

 شعم %94.24 %17.50 0.49 2.83  ا ر   يس ب رة الحت ا  2

 شعم %92.18 %20.03 0.55 2.77 سكرط    ب رة الحت ا  3

 شعم %91.77 %21.13 0.58 2.75 ب رة الحت ا  املممدث الرسمي أاسم 4

 شعم %90.53 %23.46 0.64 2.72   يس قسم العالقاا العانة لل رة الحت ا  5

 شعم %89.30 %24.21 0.65 2.68   يس قسم أمتث امليةعاا والع تد 6

 شعم %89.30 %23.48 0.63 2.68   يس قسم الم وة  للتدناا واألشطوة واملرمجاا لالحت ا  7

 شعم %87.65 %25.11 0.66 2.63   يس وحدل أمتث الحت ا  8

 شعم %87.65 %26.51 0.70 2.63 أحد أي اء نج س إدا ل الرادي 9

 شعم %87.65 %25.11 0.66 2.63 ناثر لالطماد ال ةبي لكرل ال د  10

 شعم %85.60 %26.80 0.69 2.57 نساتل النطاط الرياض ي أالرادي 11

 شعم %83.95 %28.15 0.71 2.52 نني املمت  املساتل األ  12

 شعم %80.25 %33.99 0.82 2.41   يس قسم ال سع   لالحت ا  13

 شعم %88.98 %17.71 0.47 2.67 الد تجة ال  ةة

 

يي   املمتس  ابحسا أ وال مرا  املعةا ي والنسية املاتية يتجاأاا يةرة الد اسة حتل املمت   (2الجدول )

 
 
، ويالحظ نك خالل النسر املاتية واملمتس  ابحسا أ أ  إتجاأاا امليمتث   نا ت تط   إلى أ    يس نرطية طرا لةا

%، ي تأ بعد ذلك  ا ر   يس ب رة الحت ا  في املرطية الثا ةة 96.71ب رة الحت ا  يممر املرطية األولى أنسية 

املرطية الرابعة املممدث %، وفي 92.18ية %، ي ةه أاملرطية الثالثة سكرط   ب رة الحت ا  أنس94.24وانسية 

%، وقد تجاءا العيا ل "   يس قسم ال سع   لالحت ا  "في املرطية 91.777الرسمي أاسم ب رة الحت ا  أنسية 

%، وأ  الرأي السا د ل د تجة ال  ةة ليعد طمديد الوة ر المرظةمي لل رة 80.25أ  ت  األخ  ل وانسية ناتية

ونك ه ا يتاح لرا املمت  أ ه لأد أ   سر إتجاأاا يةرة الد اسة أال انر.ى )نتافق( وامالحت ا  نا  يط   إل

 لخمماصاا 
 
ي ت  هراك ناد  إدا ي نمت   يمتلى يا ةة إدا ل احت ا  لعية كرل ال د  أالرادي، أي ي ت  وف ا

 وواتجياا ونوا  نمددل ووااحة ل ةادل العا ةة الحت افةة في كرل ال د  أالرادي.
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اواجبات واختصاصات لجنة االحترا : .3

ا( 3جدول )

االعباراتات

ط 
س

تو
امل

جح
ملر

ا
  ا

را
ح

الن
ا

يا ر
يا

ملع
ا

ل  
ام

مع

 
ال

خت
اال

ة  
سب

الن

ية
ئو

امل
ا

 

ي 
رأ

ال

ئد
سا

ال
ا

 

 شعم %99.59 %3.72 0.11 2.99 العار يتى طم ةق أهدا  الرادي نك خالل  ظا  الحت ا . 1

 شعم %98.77 %6.41 0.19 2.96 والسم ادل ننها. ال الع الدا م يتى  ظم الحت ا  العاملةة 2

 شعم %96.71 %11.69 0.34 2.90 الحت ا . والطمال املراسية لمم ةق أهدا  اخمةا  وسا ر اييال  3

 شعم %96.30 %10.95 0.32 2.89 العار يتى  يادل طاتير الرادي نك خالل  ظا  الحت ا . 4

 شعم %96.30 %10.95 0.32 2.89 لالحت ا  أالرادي. السم ادل نك اييال  يرد الت ويج 5

 شعم %96.30 %10.95 0.32 2.89 الم تيم املسمار ألداء ب رة إدا ل الحت ا  أالرادي. 6

 شعم %95.88 %11.51 0.33 2.88 املطا كة في وض  أهدا  الحت ا  أالرادي 7

 شعم %95.88 %12.75 0.37 2.88 وض  املتا  ة ابتاصة أالحت ا  أالرادي 8

 شعم %93.83 %13.89 0.39 2.81 اللترا  أمم ةق أهدا  الل رة 9

 شعم %93.42 %16.37 0.46 2.80 شطر ابح ا ق واملع تناا ابح ة ةة ابتاصة أالحت ا  أالرادي 10

 شعم %92.59 %17.08 0.47 2.78 اخمةا  التقت املراسر لنطر املع تناا ابتاصة أالحت ا  أالرادي 11

 شعم %92.18 %16.44 0.45 2.77 املطا كة في الم وة  لنطاط كرل ال د  أالرادي 21

 شعم %89.71 %19.17 0.52 2.69 املطا كة في المرظةم لنطاط كرل ال د  أالرادي 13

 شعم %88.89 %19.67 0.52 2.67 املطا كة في الرقاأة لنطاط كرل ال د  أالرادي 14

 شعم %94.74 %7.08 0.20 2.84 الدرجة الكلية

 

يي   املمتس  ابحسا أ وال مرا  املعةا ي والنسية املاتية يتجاأاا يةرة الد اسة حتل  (3الجدول )

، ويالحظ نك خالل النسر املاتية واملمتس  ابحسا أ أ  إتجاأاا امليمتث   نا ت تط   إلى أ  
 
املمت  نرطية طرا لةا

%، ي تأ بعد ذلك 99.59حت ا  يممر املرطية األولى أنسية العار يتى طم ةق أهدا  الرادي نك خالل  ظا  ال 

%، ي مها أاملرطية الثالثة 98.77ال الع الدا م يتى  ظم الحت ا  العاملةة والسم ادل ننها في املرطية الثا ةة وانسية 

ا ل "املطا كة %، وقد تجاءا العي96.71اخمةا  وسا ر اييال  والطمال املراسية لمم ةق أهدا  الحت ا  أنسية 

%، وأ  الرأي السا د ل د تجة 88.89في الرقاأة لنطاط كرل ال د  أالرادي" في املرطية األخ  ل وانسية ناتية أ  ت 

 . ال  ةة ليعد واتجياا واخمماصاا ب رة الحت ا  نا  يط   إلى )نتافق( وامسر إتجاأاا يةرة الد اسة أال انر
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ا ةة قةادل  ظا  الحت ا  لأد أ  ي ت  يتى ا الع دا م حتل ونك خالل ه ا املمت   جد أ  نك يمتلى ي

املسمجداا والموت اا التي ط   في طويةق الحت ا ، وك لك نا يجر ي ةه أ  ي ت  نك خالل الطمال 

 والمتاصر ن  اب واا ذاا العالقة.

االخاصة ملنح رخصة االحترا :التشريعات  4

ا( 4جدول )

االعباراتات
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س

تو
امل
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ملر
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ح
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ا
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 شعم %99.59 %3.72 0.11 2.99 ايملا  أ تا    الطماد الدولي لكرل ال د  فةاا ي ت الحت ا  1

 شعم %98.77 %8.34 0.25 2.96 إيداد ي تد الاليي   أمت ل قا ت ةة 2

 شعم %97.94 %8.24 0.24 2.94 صاأة أو املرض أو التفال ل امت  طمديد ايتجراءاا الال نة في حالا اي  3

 شعم %97.53 %9.01 0.26 2.93 وض  قتايد قا ت ةة ل م ال الاليي   املمت ف   نك الرادي وإلةه. 4

5 
طمديد الع تااا وال راناا املت طية يتى ايخالل أاللتراناا املرمتص ي مها 

 بع د الحت ا 
 شعم 96.30% %12.24 0.35 2.89

 شعم %95.88 %12.75 0.37 2.88 طمديد اين ا ةاا املادية والتطرية الال نة لمم ةق أهدا  الحت ا  6

 شعم %95.88 %12.75 0.37 2.88 طمديد حالا إل اء وفسخ الع د لالحت ا  الرياض ي 7

 شعم %95.88 14.94% 0.43 2.88 الم كةد يتى نتايةد ال م الا والمتقة  واللترا  بها 8

 شعم %95.06 %13.71 0.39 2.85 طمديد نا راا ويتاقر فسخ الع د لالحت ا  الرياض ي 9

 شعم %94.65 %14.15 0.40 2.84 طمديد قتايد طمنةف الاليي   املمت ف   10

 شعم %94.24 %13.46 0.38 2.83 وض  اليدا ر الست اطةجةة ل م وة  لالحت ا  أالرادي 11

 شعم %93.83 %14.98 0.42 2.81 ءاا الم اض ي ل ارا ياا التي طنط  أ   الالير والراديطمديد إتجرا 12

13 
طمديد يدد األ دية التي يساح لالير أ  يس ر اساه فبها في العا  التاحد 

 ملعاي   الطماد الدولي
 
 وف ا

 شعم 92.59% 18.00% 0.50 2.78

 شعم %91.36 %18.94 0.52 2.74 راديوض  قتايد قا ت ةة للح ت  اييالنةة لالير وال 14

 شعم %88.48 %23.19 0.62 2.65 طمديد قتايد لممديد سعر املمت ف   أاا ي راسر ن  نسمتاهم 15

 شعم %95.20 %7.63 0.22 2.86 الدرجة الكلية
 

( يي   املمتس  ابحسا أ وال مرا  املعةا ي والنسية املاتية يتجاأاا يةرة الد اسة حتل 4اب دول )

، ويالحظ نك خالل النسر املاتية واملمتس  ابحسا أ أ  إتجاأاا امليمتث   نا ت تط   إلى أ  
 
املمت  نرطية طرا لةا

%، ي تأ بعد ذلك 99.59ايملا  أ تا    الطماد الدولي لكرل ال د  فةاا ي ت الحت ا  يممر املرطية األولى أنسية 

%، ي مها أاملرطية الثالثة  وض  قتايد قا ت ةة 98.77ة الثا ةة وانسية إيداد ي تد الاليي   أمت ل قا ت ةة في املرطي

%، وقد تجاءا العيا ل "طمديد قتايد لممديد سعر 97.53ل م ال الاليي   املمت ف   نك الرادي وإلةه أنسية 

ا د ل د تجة %، وأ  الرأي الس88.48املمت ف   أاا ي راسر ن  نسمتاهم" في املرطية األخ  ل وانسية ناتية أ  ت 

ال  ةة ليعد ال طريعاا ابتاصة ملرح  خمة الحت ا  نا  يط   إلى )نتافق( وامسر إتجاأاا يةرة الد اسة 

 أال انر.
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ونك هراك ونك خالل ه ا املمت   جد أ  اليعد ال ا تشأ وال طريعاا الرياضةة وك لك ال طريعاا 

ي ت  هراك ط ا ب واخمالل في اليعد ال ا تشأ، أي أ   ابتاصة أالدولة لأد أ  ط ت  نمراااة فةاا أةنها أمة  ل 

 .أد أ  ي ت تا في خ  واحد ونمتا   ال طريعاا واملطرع ونك ي ت  له يالقة قا ت ةة ل 

ا-االستنتاجات:

  -في حدود  ما ج الد اسة طم المتصر إلى السمنماتجاا اآلطةة :

ت ا  في نرظتنة الرياضة وكرل ال د  ضرو ل العار يتى وض  خو  وارانج طمام  أا وت  ح ة أ لالح -1

.
 
 خمتصا

 طمديد أهدا  وااحة ونمددل لممّتل نرظتنة كرل ال د  أ ةتةا نك الوتاية إلى الحت ا . -2

العار يتى إتجراء دو اا ط هة ةة نمتسوة املد  وذلك ل عان    أارظتنة كرل ال د  في األ دية والطماد  -3

 ال ةبي لكرل ال د .

عة والترا  نك قير األ دية الرياضةة أ افة املسمجداا التي طورأ يتى نرظتنة الحت ا  العار يتى وتجتد نماب -4

 أكرل ال د .

 العار يتى الطروع في إيجاد  ري ة لموتير ال دية الرياضةة في لةتةا. -5

 التوصيات.

 -نك خالل اسمنماتجاا الد اسة طتصر الدا   إلى المتصةاا المالةة :

 اا الال نة ليدء الحت ا  لن دية ال ةتةة.اسممدا  ال تا    وال طريع -1

 اسممدا  ال تا    وال طريعاا الرياضةة ابحاكاة لعار ابح ا  وايدا ي   أاأل دية. -2

 طتف   ابحد األدشى ال ي  ت ي ةه الطماد الدولي لمويةق الحت ا  ووض  تجدول  نني ل مر ة . -3

 العار يتى ط هةر ال تاد  الال نة لعا ةة لالحت ا . -4

 إلى ح   وصتل األ دية لاليمااد يتى نتا دها.ض -5
 
 اا  الديم املالي الال   لعا ةة الحت ا  نك الدولة نرح ةا
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 : املراجع

 اثثثتدج ن تثثثث ح لراأوثثثة ال ديثثثثة املمت فثثثة املمثثثثرية لكثثثثرل ال ثثثد    سثثثثالة ناتجسثثثم   ا ثثثث  ننطثثثثت ل  :احسني السيد خليلأحمد   .1

 2011تجانعة ح تا  ال اهرل 

 

العا د القممادي لالحت ا  الرياض ي في بعن األشطوة الرياضةة اب اايةة،  سثالة ناتجسثم    :اوس ىأحمد فاروق م  .2

  . 2000ا   ننطت ل ن ةة الت أةة الرياضةة ل ير  ، تجانعة ح تا ، ال اهرل، 

 ا 

ا ثث  ننطثثت  ، د اسثة ن ا  ثثة لالحتثث ا  فثثي كثثرل ال ثثد  أجاوت يثة نمثثر العراةثثة  سثثالة دكمثثت ا   :ااالسعدني خليل محمد  .3

  . 2005ن ةة الت أةة الرياضةة، تجانعة ح تا ، ال اهرل، 

دوافثثث  الحتثثث ا  الرياضثثث ي ويالقههثثثا أال ماثثثاء الثثثت ني لاليبثثثي كثثثرل ال ثثثد ،  سثثثالة دكمثثثت ا  ا ثثث   :اكامل عبده كامل ياسينا .4

  2011ننطت ل ، ن ةة الت أةة الرياضةة، تجانعة  روا، 

أثثثثثثثالحت ا   سثثثثثثثالة ناتجسثثثثثثثم   تجانعثثثثثثثة يعن العتانثثثثثثثر الر سثثثثثثثةة املرطيوثثثثثثثة ويالقههثثثثثثثا د اسثثثثثثثة لثثثثثثث :امختار أمين عبدالغني  .5

 2009السكرد ية 

  ا 

 . 1995،  راأ س : اب انعة امل متحة،  2نساهااا في أسس اليم  التجماا ي ، طا:امصطفى عمر التير             .6

 

 
 

The determination of player Transfer Fees in English professional Soccer, JSM, Voi 

14, No.4.1999 . 

: Dobson S. & Gerrard B7ا - 
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 فهرس المحتويات

 الصفحة عنوان البحث اسم الباحث ت

سليمان الصادق األمين                                              د. ــ1

عمران جمعة تنتوش                                                                     د.

 الذويباملهدي د.

 كرة القدم بطرابلساالحتراق النفس ي لدى حكام 
01 - 20   

 –االجتماعية والثقافية الناجمة عن استخدام الشباب لألنترنت  عبداللطيف سعد نافعد. ــ2

 دراسة حالة طالب كلية التربية بالخمس

21 – 40 

 50 – 41 االشغال الفنية ودورها في تنمية الرؤية الجمالية لدى الطفل حسين ميالد أبوشعالةأ. ــ 3

 الدين ميلود سعــــــدنور د. ــ 4

 عبد الفتاح املرغني عقلد.

 يحيى سالم الحجاجــــــيد.

دراسة مقارنة لبعض االنحرافات القوامية لتالميذ املرحلة السنية 

 سنة( بمنطقة الجفارة 15-12من )

51 – 68 

                                                                               خالد الهادي الكموش يد. ــ 5

فتحي  رجب  همل                                                                                     د.

 حميد  رجب السويحد.

الكفايات التربوية الالزمة ملعلم التربية البدنية من وجهة نظر  

 املشرفين التربويين بمدينة طرابلس

69 – 87 

 أبو األجراسعطية د. ــ 6

 عبدالحكيم سالم تنتوشد.

 جالل محمد عبد الفتــاحأ.

 103 – 88 ( سنة22-18عالقة الحالة العقلية بمستوى اإلنجاز لالعبي الجودو )

 ابتهاج رفعت حسين د. ــ 7

 ميلود عمار النفر د.

 اسامة سالم الشريفد.

تدريبي مقترح في تنمية القوة القصوى لألطراف السفلى  تأثير منهج

وعالقتها بدقة  اداء مهارة عبور العارضة لالعبي القفز العالي ) 

 الشباب(

105 

104 - 117 

االتجاهات البيئية لدي طالب كلية التربية)دراسة مطبقة علي عينة  خالد علي أحمد  الفزانيد. ــ 8

 الجبل الغربيمن طالب كلية التربية ككلة جامعة 

119 

118 - 138 

 فتحي انطاط  معتوق د. ـــ 9

 الحمروني عبدالباسطأ.

 عادل صالح اشطيبأ.

 تأثير التمرينات العالجية التأهيلية لتخفيف ألم مفصل الكتف

 الناتج عن الجلطة الدماغية

141 

139 – 153 

 167 – 154 واملجتمعالرؤى املستقبلية لتمكين العالقة بين الجامعة  محمد عمر العامري د. ـــ10

 176 - 168 التسرب من التعليم االسباب والعالج عبدالرزاق محمد النعمىد. ــ11

 في ظل االتجاهات املعاصرة عبدالرزاق محمد النعمي.د ـــ12
ً
 200 - 177 تنمية املعلم مهنيا

مديري مدارس العالقـــــة بين التوافق املنهي والذكاء الوجداني لدى  الفيتوري ضو عون  د. ـــ13

 التعليم االساس ي ومساعديهم بمنطقة الـــزاويـــة

3 

201 - 211 

مصادر دراسة تاريخ ليبيا في العهد القرمانلي كتاب ريتشارد توللي  إبراهيم علي الشويرفد. ـــ14ــ

 دراسة وصفية تحليلية
ً
 أنموذجا

214 
112 – 232 

جمال سوندي يخلف   د. ــ15

غوار     عبدالحافظد.

 عبداللطيف حبلوصد.

 236 مناهج التربية البدنية وعلوم الرياضة بين الواقع والتطوير

233 – 241 
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القائمة على  الكفايات التدريسية للمعلم في ضوء برامج التربية صبحية سالم السائحد, ـــ16

 الكفايات

242 – 253 

 ميلود عمار النفرد.  ـــ17

 حبلوص عبداللطيفد.

 العويمري مصطفي د.

الكفاءة البدنية وبعض املتغيرات النفسية لحكام الدرجة االولى بكرة 

 265 – 254 القدم وعالقتها بمستوى اداءهم

 د. فؤاد أحمد برغش ــ18

 الشاوش علي العجيلي .د

 الحكيمي عبدالحكيم. د

 حامض تركيز نسبة على التنفس في التحكم تدريبات استخدام تأثير

 واملستوى  والبدنية الفسيولوجية املتغيرات وبعض الدم في الالكتيك

 جرى  متر 800 ملتسابقى الرقمي

266 - 279 

  العويمري  مصطفي. د ـــ19

 حبلوص  عبدالليطف. د

 الزروق  ابوعجيلة علي. د

 اندية العبي لدى القيادية بالشخصية وعالقتها النفسية الصالبة

 287 – 280 القدم لكرة االولى الدرجة

                                                     أحمد محمد عبدالعزيز د.  20

 العبانيعادل أحمد .أ

فعالية أسلوب املوديوالت التعليمية باستخدام الصور الرقمية علي 

 301 – 288 تعلم بعض املهارات الهجومية في كرة السلة

  الخويلدي م عبد الحكيد. 21

 نورالدين الطاهر طرمبة د. 

 كحيل حنان عبد القادر اد.

 اإلحتياجات ذوي  دمج نظام وفق الرياضية التربية معلمي إتجاهات

 باملرحلة التعليمية املنطقة في الرياضية التربية دروس في الخاصة

 طرابلس ببلدية املتوسط التعليم

302 - 322 

 ـــ22
 خالد ناظم الشيخلي  .د

               عباد                                   هشام رجب عبد  أ.

 عبد هللاإسماعيل عاشور أ.

تاثير منهج تدريبي مقترح  لتطوير القوة القصوى للساقين على بعض 

 337 - 223 املتغيرات الوظيفية لالعبــي التنس )املبتدئين(

23- 
                                                                                             الهمالي علي ابراهيم. د

      يخلف سوندي جمال. د

 غوار عبدالحافظ. د

 الرياض ي باألندية الليبية لكرة القدم  حترافمتطلبات اال 

 383 - 346 
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