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 II األخرى مجلة التربية الرياضية والعلوم 

 

 2018العدد الثالث  األخرى التربية الرياضية والعلوم  مجلة

والعلااوم  الرياضااية التربيااة مجلااة النشاار باام   الخاصااة التعليمااا 

 األخرى 

 طبيعة املواد املنشورة

تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة لكافة املتخصصين لنشر إنتاجهم العلمي في 

الذي تتوافر فيه األصالة والجدية  األخرى،والعلوم  البدنيةمجال علوم الرياضة والتربية 

 واملنهجية العلمية .

وتقوم املجلة بنشر املواد التي لم يسبق نشرها باللغة العربية أو اإلنجليزية وتقبل 

 :التالية  املواد في الفئات

 .البحوث األصيلة -

 .املراجعات العلمية -

 .تقارير البحوث -

 .القصيرةاملراسالت العلمية  -

 .تقارير املؤتمرات والندوات -

 : التم يمية الالئحة

 . للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية الدراسات تكون  أن 1-

 ةرياضييال التربية )مجلة علمية تسمي مجلة املرقب جامعة البدنية التربية كلية تصدر 2-

 ). األخرى  والعلوم –

 . عام كل من شهرأ 6 كل دورية بصفة املجلة تصدر 3-

 : املجلة أهداف

 .العلمي البحث حركة تشجيع في املشاركة1-

 .الرياضية املجاالت في العلمية الساحةى عل جديدة إضافة تحقيق2-

 . الرياضية العلمية واألبحاث الدراسات وتعزيز نشر 3-

 

 



 
 

 III األخرى مجلة التربية الرياضية والعلوم 

 

 2018العدد الثالث  األخرى التربية الرياضية والعلوم  مجلة

 :النشر سياسة

 البدنييية والتربيية الرياضييية املجياالت يفيي العلميية واملقيياالت األبحياث بنشيير املجلية تخيت 1- 

 . بها املرتبطة األخرى  والعلوم التربوية واألبحاث الرياض يتأهيل وال الطبيعي والعالج

 ءاضيييعأ افيهييي  تر يشييي أو ايجريهييي  التيييي املقييياالت أو باألبحييياث فيييي املجلييية باالشيييترا  يسيييم  2-

 يالعلميي ثالبحيي اتوهيئيي كييزومرا ةالعلمييي واملعاهييد ةعييالجام فييي البيياحنين أو سريالتييد ةهيئيي

 . وخارجها ليبيا في

 يئالنهيا كلهاش يف وإعدادها اتحكيمه بعد ادوره بقيةاألس وفق ةاملجل يف األبحاث تنشر 3-

 .املجلة تقررها التي دعوالقوا النشر شروط وفق

 تتميييي وإذا رتنشيييي مليييي أو نشييييرت ءواسيييي حابهاألصيييي ردال تيييي رللنشيييي ةميييياملقد األبحيييياث جميييييع4- 

. تراه يذال الوقتفي  نشرها يف الحق التحرير لهيئة فإن نشرهاى عل املوافقة
ً
 مناسبا

 .فنية العتبارات املجلة يف اتعاملوضو ب ترتي يخضع 5-

 : النشر ومعايير شروط
 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية ساتاالدر  تكون 1- 

 فقي  واحيد وجيهى ليعو  ةعيمطبو  نسي ثالثية   CD +ىعلي نسيةة + أصيل الباحيث يقيدم 2-

 . ترقيم بدون  الصفحات  تر  ضرورة مع 4A سمقيا كوارتر ورق ىوعل

 .ووظائفهم نينالباح أو الباحث اسم ،البحث نوانعى ولاأل  الصفحة تتضمن3- 

 تمييي صيفحة 20 نعي الزيييادة حالية يوفي صييفحة 20 نعي الصيفحات ددعيي يزييد أال بيجي4- 

 .صفحة كل نع دنانير خمسة مبلغ عدف

 الحصيول  يف ثالباح ةرغب ةحال يوف امجان ةاملجل نم ةةنسحنين البا أو حثاالب  يمن5- 

 . الواحدة النسةة نع دينار شرونعو  سخم مبلغ يسدد إضافية نسةةى عل

 : التحكي  إجراءا 

 .التحرير هيئةى إل وإحالته هنبح بوصول  الباحث بإشعار املجلة لجنة تلتزم1- 

 الحيتهاصيى ميد رلتقريي رالتحريي ةهيئي نمي ةمبدئي بصورة ةاملقدم البحوثمراجعة  تمت2- 

 الهاإرسيييي موعييييد وثالبحيييي ضبعيييي تبعاداسيييي لييييذل  اتبعيييي نويمكيييي ةاملجليييي ةسياسيييي عميييي يهاوتمشيييي

 .ذل ب البحث بصاح إبالغ ضرورة مع للتحكيم



 
 

 IV األخرى مجلة التربية الرياضية والعلوم 

 

 2018العدد الثالث  األخرى التربية الرياضية والعلوم  مجلة

 ةالعلميييي ةاللجنييي اءضيييعأ يناملحكمييي األسييياتذة مييين ةثيييالث قبيييل مييين للتقيييييم البحيييث يحيييال 3-

 . ليبيا يف البدنية للتربية ةالدائم

 تمارةاسييي ثالبحييي عمييي قوترفييي دن واحيييآ يفييي ينمييياملحكى إلييي رللنشييي ةاملقدمييي وثالبحييي التحييي 4-

 . محددة فترة خالل االستمارة ذهه ءبمل محكم كل ليقوم التحكيم

 . التحرير هيئة قبل من الرفض أو القبول  حيث من باألغلبية املحكمين تارار ق تعتمد5- 

تطلييييب  أن التحرييييير ةولهيئيييي، همثبحيييي بإجييييا ة البحيييوث بأصييييحا بييييإبالغ املجليييية لجنيييية تقيييوم6- 

 بنا يةعموضو  أو شكلية تعديالت جراءإ
ً
  للنشر البحث إجا ة قبل املحكمين توصيةى عل ءا

 . املحكمين ءوأسما التحكيم لعملية بالنسبة التامة بالسرية املجلة تلتزم 7-

 : عامة قواعد

 . ليبيا خارج من البحوث تقبل - 

 . الجامعة سمجل أو الكلية سمجل أو التحرير هيئة قبل من تحدد الرسوم تسديد  -

 : البحوث كتابة شروط

 . 4A .حجم ورق ىعل للمجلة املقدمة البحوث بتكت 1- 

 :  التالية الشروطى تراع للهوامش بالنسبة 2- 

 . سم 3 وانبالج باقي ومن سم 3.5 ىعلأ من  -

 . Bold 20 .حجم SakkalMajalla للبحث الرئيس ي العنوان خ   -

 نيناحالبييييي ءماأسييييي ذخيييييأوت عيييييادي 14 محجييييي SakkalMajalla العربيييييي ةالكتابييييي  خييييي  -

 .. Boldءوالعلما

 . Bold 12 .حجم Times New Roman األجنبي الكتابة خ   -

 . Bold 14  الصغيرة والعناوين Bold 16 حجم Simplified Arabic العناوين خ   -

  Bold 16 .حجم Times New Roman األجنبي العناوين خ   -

 تحديد طرةومس انبينالج نم ةمفتوح ون تك اول للجد بةبالنس 3- 
ً
 ةونهاي ةبداي اأم ردامف ا

  التحديد فيكون  الجدول 
ً
 . مزدوجا

 

 

 



 
 

 V األخرى مجلة التربية الرياضية والعلوم 

 

 2018العدد الثالث  األخرى التربية الرياضية والعلوم  مجلة

 العدد كلمة

  ينأجمعيييييييييييي قالةليييييييييييي رخييييييييييييي ىعليييييييييييي لموأسيييييييييييي وأصييييييييييييلي املينالعيييييييييييي ربهلل  الحمييييييييييييد
ً
 النبييييييييييييي محمييييييييييييدا

 .وبعد........... أجمعين وصحبه لهى آعلو  األمين

 )م2018 يييييييييييويول) النالييييييييييث ددالعيييييييييي دمأقيييييييييي أن ةالكلييييييييييي سمجليييييييييي نعيييييييييي ةنيابيييييييييي ليسييييييييييعدني هإنيييييييييي

 األخيييييييييييييرى  والعليييييييييييييوم الرياضيييييييييييييية التربيييييييييييييية مجلييييييييييييية مييييييييييييين الناليييييييييييييثالعيييييييييييييدد  ول األ  املجليييييييييييييد نمييييييييييييي

 لتسييييييييهم الجديييييييييدة صييييييييورتهاي فيييييييي املرقييييييييب ةجامعيييييييي – ةالبدنييييييييي التربييييييييية كلييييييييية نميييييييي الصييييييييادرة

 والبدنيييييييييييية الرياضيييييييييييية التربيييييييييييية أنشيييييييييييطة مختلييييييييييي  يفييييييييييي يالعلمييييييييييي النشييييييييييير  يفييييييييييي وافييييييييييير بجهيييييييييييد

 ئييييييييييييدةار  تبارهيييييييييييياعبااملرتبطيييييييييييية  األخييييييييييييرى  العليييييييييييوم ضوبعيييييييييييي والترويحييييييييييييية والفنييييييييييييية والصيييييييييييحية

 وملييييييييييييييييعو  ةالبدنييييييييييييييييي ةالتربييييييييييييييييي كلييييييييييييييييياتى   مسييييييييييييييييتو ى عليييييييييييييييي ةاملتخصصيييييييييييييييي ةالعلمييييييييييييييييي التاملجييييييييييييييي

 اماتسييييييييييي ةيييييييييييياعر م دالصيييييييييييدذا هييييييييييي فيييييييييييي ةالجامعييييييييييي الةبرسييييييييييي اإيمانييييييييييي ةالليبيييييييييييي ةوليييييييييييدب ةالرياضييييييييييي

 اتالجامعييييييييييييييييي افأهيييييييييييييييييد لظييييييييييييييييي يفييييييييييييييييي قوالتطبيييييييييييييييييي ويروالتطييييييييييييييييي ببالتجريييييييييييييييييي ةاملجلييييييييييييييييي ى و محتييييييييييييييييي

 ةبابتكارييييييييييييي رالتغيييييييييييييي ريعسيييييييييييي المعيييييييييييي يفيييييييييييي ةملحيييييييييييي رورةضيييييييييييي  بأصيييييييييييي يلييييييييييييذا األميييييييييييير اإلقليمييييييييييييية

 كيييييييييييييل يفيييييييييييي كبييييييييييييييرة بييييييييييييةثو  العلييييييييييييم حقيييييييييييييق حيييييييييييييث ،هلذامليييييييييييي يالعلمييييييييييييي موالتقييييييييييييد االتكنولوجييييييييييييي

 اهيييييييؤ لماع حو طمييييييي بلعييييييي ثحيييييييي مالتقيييييييد ذاهييييييي نمييييييي يبانصييييييي ةالبدنيييييييي ةللتربيييييييي انوكييييييي املجييييييياالت

 ر دو 
ً
 ساسأ ا

ً
 . للتقدم املنطلق امنه ون ليك نةحدي علوم ىعل ادتمعاال  يف يا

ى إليييييييي لتصييييييييى حتيييييييي ةاملجلييييييييذه هيييييييي ويرتطييييييييى لييييييييع ةبالجامعيييييييي ةالبدنييييييييي ةالتربييييييييي ةكلييييييييي تلييييييييآ وقييييييييد

 والعربييييييييية الليبييييييييية الجامعييييييييات بييييييييين بهييييييييا ضللنهييييييييو  لييييييييهذتب يذاليييييييي بالجهييييييييد قالالئييييييييى تو املسيييييييي

 . والعاملية

 بالنقيييييييد ءواسييييييي ةاملجلييييييي ور ظهييييييي يفييييييي همواأسييييييي نمييييييي علجميييييييي كربالشييييييي دمنتقييييييي أن إال عنايسييييييي وال

 جميعيييييييي يهمإليييييييي هونتوجيييييييي ةالعلمييييييييي جمار تييييييييوال وثوالبحيييييييي االتاملقيييييييي ديمتقيييييييي أوء االبنيييييييي
ً
 بلطليييييييي ا

 يفييييييي لمييييييااملتك يوالفنييييييي يالعلمييييييى املسيييييييتو ى إليييييي املجلييييييية هذبهيييييي لنصيييييييى حتيييييي اون التعييييييي نميييييي املزيييييييد

 .والتربوية حيةوالص يةالرياض ةالتربي طةأنش االتمج

 الكلية عميد                                                                 
 التحرير هيئة ورئيس

 النفر عمار ميلود :د



 
 

 VI مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 

 2018العدد الثالث  بحوث العدد

   بحوث العدد 
  (أثر السلوك الصحي واتجاهاته على طلبة كلية التربية البدنية جامعة الزاوية) األول:البحث. 
    ىالكفايااااات اللكجولوجيااااة اللعليمياااااة الالمااااة لللااااد    الفعااااا  ال ااااا   علااااا) :البحثثثثث ال ثثثث 

 .(أعضاء هيئة اللد    بكليات التربية البدنية في الجامعات الليبية ىلد ت جية الهيبرنت
 تأثير األلعاب الصغيرة باسلخدام الهاات  الج اا  علاى تراوير اعاا اتهاا ات األساساية ) :البحث ال  لث

 .(في كرة ال دم
  ترحلاة  باد   التربياة البدنياةالصعوبات التي تحو  دون اسالخدام الوساا ا اتلعاددة ): الرابعالبحث

 .(اللعلي  األساس ي
 (ال وامي والصحي داخل اتد سة    التربية البدنية في نشر الوعيدو  مد) :الحث الخ مس. 
 الراقااااة علااااى اساااالجابة عماااال الهرمونااااات  إنلااااا نظمااااة أتااااأثير العماااال و اااا  اخاااالا  ) :البحثثثثث ال ثثثث  س

 (. في بالما الدم  األماحاتجظمة لبعا 
  أسفل الظهر تأثير اللدليك واللمريجات العاجية لعا  اتصابين بالف رات ال رجية) :ال  بعالبحث(). 
  د اساة ميدانياة علاى  اإلشباع العااطفي للماراه ين وعاقلاه بأسااليع اتعاملاة الوالدياة) :ال  منالبحث

 .(عيجة من طاب كليات جامعة اترقع بمديجة الخم 
 (اللعلي  إلى اللربي  من الرياضية وال يادة اتد سية الرياضة): الت  ع البحث 

   عشثثثر: ال البحثثثث (Role of PC-transformation in the rock unit 
discrimination in Al-Haruj Al-Aswad South Central Libya). 
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 أثر السلوك الصحي واتجاهاته على طلبة كلية التربية البدنية جامعة الزاوية

 د. هشام محمد الزواغى

 د. نوال عبدا هلل الفتحلى 

 املقدمة ومشكلة البحث :  

هدف من أهداف التربية العامة، ومطلب منن اططالنب اتمتعاةينة الةامنة ال ن  و تعد تربية األفراد تربية متزنة متكاملة، 

يجنننننب لي ت ليئنننننا هيتننننناع وم عنننننناع اطجتعنننننس يننننني ةوايوئنننننا ومةايوئنننننا  نننننف عننننن يي توعينننننة وتطننننن  ر  ننننندما ئ  ة ننننن  أعنننننا  منننننن اطعنننننامف 

ط عنننناع فننناي منننن واميا ئنننا تربينننة وا لامعنننة ي  ئنننا وا ننندا منننن تلننن  ا ل ينننة وا لعالينننة واطعل مننناع العلعينننة ول ننننا ئ  ال ننني  ا  

الطليننننة ة نننن  العنننناداع الي ميننننة الننننن  ة ال نننن  تت عننننع ة نننن  النننننعاع ا  ل يننننة   في ننننس ة نننن  ةات ةننننا  نننني م نننن  ع الطليننننة، وم ئننننا 

(، وتعنى التربية الصنحية 51:3انخفاض ال عف الصحف، من خ ل ل نا ئ  األنعاط النل  ية الصحية اط ئعة وتوعيوئا لديئ   )

مننننن خنننن ل ترمعننننة  -باطعل منننناع، واطةنننناماع، واتتجاهنننناع، فينننن  تنننننوئدف تاؤننننر عننننل  ة  الصننننحف ) ما هنننن  واتجاهننننا ئ (  - للطليننننة

 (75:  5ا ح ائق الصحية لل  أنعاط عل  ية عليعة لديئ   )

 عة لند  تةين   نرا ال ند ومعنى ذل  لي مةعنة التربينة الصنحية األعاعنية لنف الععني ة ن  تكن  ن اتجاهناع  نحية عنلي

ة نن  منننت   ا لننن  والع نني والننوفع ال  ننر ة، مننن  -ترمعننة ا ح ننائق الصننحية اطعروفننة لننديئ  للنن  أنعنناط عننل  ية  -اطصننارا 

 (23:  12)    خ ل اعتععال أعاليب التربية ا حديثة

 منا لن  ينت  تدو نده  و رتيط اطنت   الصحف بالنل ك الصحف، ف  يع ن أي يك ي اطنت   الصحف للر ا
ً
ضيؤي مرتفعا

 منننن الننن عف الصنننحف، والنننتو يننن تا منننن خننن ل تننن افر اطصنننادم ا ليننندا للععل مننناع الصنننحية وال ننن  م ئنننا: )اططالعنننة، ووعنننائي ب
ً
 ننننطا

ع عنرا وم عننااأل  -اطندم  واطندم   -اإلة  ، واطدمعة وا لامعة، واألصد اء، واألن نطة الث افينة، واطرا ند الصنحية، واطر نا 

  ي مننا يتعلعننط الطليننة و   ننني نط مننن خنن ل تلنن  اطةنناماع لةننا النندوم األ اننر  ننف التنن  ؤر ة نن  معننامفة  وعننل  ة  إاطجتعننس اطنندنا(، فنن

(9 : 77) 

 ةعليننة تكافليننة وت نناموية، تنننتدعف التعنناوي بننؤي العنناملؤي  ننف   نني التربيننة 
ً
لي مننن ولية تث يننظ معلنن  الطليننة  ننحيا

اط عناع الصحية واتمتعاةية، ليواء نعط  ياتا صحف علي ، من خ ل تط  ر شنع مه  باطنن ولية، والتعلي  والعاملؤي  ف 



 
 

 2 األخرى والعلوم الرياضية التربية مجلة

 

 2018العدد الثالث  أثر السلوك الصحي واتجاهاته على طلبة كلية التربية البدنية جامعة الزاوية

وت ميئة  نح  تحنؤي  الوئ  الصحية، وتع  ده  العاداع ا لديدا واطعت داع والنل ك الصحف الونافس وخلنق الن عف الصنحف 

 ( 37:  11)   لديئ  ومعي الصحة غاية  عيوة لديئ  

أ ثننر اطصنادم ال ن  يع نن مننن خ لةنا لطلينة يليننة التربينة اليدنينة، ا حصن ل ة نن  اطعل مناع الصنحية م ئننا  و نتل  منا لنف 

 تفت ام الييتة اطحلية لل  وعائي  يا  ت يح التعرف ةليئنا، وتدايند ا حامنة للن  دماعنوئا 
ً
و ف ض ء تدايد اط ايي الصحية، ونلرا

  ط  راي  ئا ل د  أه  الع امي ا ألهعيوئا ال يؤرا

منن  يني  -تمتياطةا اطياشر  ئنتا اط ضن    -لتا ل  تحلى دماعة أ ر النل ك الصحف وباألخص يلياع التربية الر اضية 

ي إفننن الينننا ثؤي باتهتعنننا  اططلننن  ، فعنننن خننن ل م  لنننة اليا ثننناي واط ةةعنننا ة ننن  اطصنننادم واطرامنننس و الدماعننناع ذاع الع  نننة،

ي التعنننرف ة ننن  أ نننر الننننل ك الصنننحف ه نننتا م ضننن   تكننناد ت تتجننناوا ةننندد أصنننا س اليننند  لنننتا فنننا ةننندد الدماعننناع ال ننن  تواولننن  مثننني

اتجاهاتط لد  طلية يلية التربية اليدنية بالداو ة ينت مب الت صي لل  وعائي  يا  ن ةية تواعب الييتنة اطحلينة، يع نن منن و 

  هوا تارا م كلة الدماعة ا حالية منخ لةا تحديد منت  اتط، وليجاد اطعل ماع ووضس اط تر اع    نط، و 

 أهداف البحث: 

  ة التربية اليدنية مامعة الداو ةالتعرف ة   أ ر النل ك الصحف لطلية يلي  1

  ة التربية اليدنية مامعة الداو ةالتعرف ة   اتجاهاع النل ك الصحف لطلية يلي  2

 فروض البحث:

  أفراد ةيوة اليحثهواك تياين  ف النل ك الصحف واتجاهاتط لد  

 املصطلحات املستعملة في البحث:

، ت مجرد انعدا  اطرض أو العلد"لف  الصحة: -1
ً
 وامتعاةيا

ً
 وة ليا

ً
 (17:  14)  " الة ا تعال الن مة بدنيا

 (31:  11)   "ترمعة اطعامف واطعل ماع وا  اراع الصحية لل  أنعاط عل  ية لد  األفراد"ه   السلوك الصحي: -2

ةعلية التعل  والتعلي ، وال   من خ لةا ياؤنر اطتعلعن ي منن عنل  ة  الصنحف وذلن  لل صن ل للن  "ف ل االتجاهات الصحية : -3

 (65:  15)   " الة  حية أف ي

 -اإلطار النظري والدراسات املشابهة: 

 مفهوم السلوك الصحي:  
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و ننف لةننادا  ،اتضننطراباع الصننحية وته يصننةاعننيا  ينننة  ةلنن  الصننحة  ننف تحدينند أنعنناط النننل ك ا  طننرا وتحدينند أ

الت هيني وتحننؤي نلنا  اإلمنداد الصنحف باإلضنافة للن  ذلن  فإنننط يئنت  بتحليني لمكانناع التن  ؤر ألنعناط الننل ك اطتعل نة بالصننحة 

ل ك وةلنن  الصننحة يئننت  بج انننب الننن لإلنننناي ة نن  اطنننت   الفننردو وا لعنناعف وباألعننع اتمتعاةيننة لعمننراض والتالننب ةليئننا،

 : الصحف اآلتية

 توعية الصحة وا حفاظ ةليئا   1

 ال  اية ومعا لة األمراض   2

 تحديد أنعاط النل ك ا  طرا   3

 تحديد أعيا  اضطراباع الصحة وته يصةا   4

 لةادا الت هيي   5

 تحنؤي نلا  اإلمداد الصحف   6

ال  ائيننننننة ا لدينننننندا ذاع ال يعننننننة الععلينننننننة وهننننننتا التطنننننن م النننننننردس  ننننننف ةلنننننن  الصنننننننحة  نننننناد للنننننن  تطنننننن  ر  ثؤننننننر منننننننن الاننننننرام  

وبا  صنننن    نننننف اطجنننننال الر اطننننن   طنننننا لنننننط منننننن تطيي ننننناع ةعلينننننة وا عينننننة باإلضنننننافة للننننن  يننننن ي معينننننس اطونننننا   التدم  ينننننة  نننننف معينننننس 

تطييننق مفننرداع  ، ويلعننا ياننن  هننتة الصننحة بحالننة مينندا اعننتطعواعتعنند يليننا ة نن   ننحة الفننرد الر اطنن  الفعالينناع الر اضننية ت

    كي  حيحالارام  

و ننننننر  اليا ثنننننناي أي  ننننننحة الر اطنننننن   ت تعننننننن  مجننننننرد غيننننننا  اطننننننرض ةننننننن ال ةننننننب ف ننننننط ولنعننننننا لننننننف  نننننندما ال ةيننننننؤي ة نننننن  

اتعتا ل الكامي ل فايوئ  اليدنية وال ظيفية والتهوية من أمي ال ص ل لل  أة   اطنت  اع الر اضية والتالب ة ن  الع امني 

 اطن ية لل رم  ف الصحة واألمراض 

  وفنننق هنننتا اطولننن م لننن  تعننند الصنننحة تفةننن  ة ننن  أ ئنننا  النننة منننن اإل ننننا  اطثنننالف اللننناهرو ولنعنننا لنننف  فننناءا الفنننرد وة ننن

 
ً
  الر اطنن   وغؤنننر الر اطنن   اطننننتعدا مننن ال هننن يص العل نن  الطيننن  النند يق معنننا ي ننيح ل ةنننب التصننرف ب ننندما ةاليننة بننندنيا

ً
 وة لينننا

 
ً
  ومةام نننا

ً
التالنننب ة ننن  معينننس اللنننروف ال ننن   ننند ت امةنننط منننن خننن ل متطليننناع ا حيننناا ةنننن   نننف التننندم ب واطوافننننة الر اضنننية ف ننن 

 (142:  12)  والععي 

 ـــ السلوك الصحي :   
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النننل ك الصننحف هنن  مفةنن   مننامس ألنعنناط النننل ك واط ا ننظ ال ائعننة ة نن  الصننحة واطننرض وة نن  اعننتخدا  ا  نندماع 

     ئدف لل  توعية وتط  ر الطا اع الصحية ةود الفرد الطيية ودعرف النل ك الصحف  تل  ة   أنط يي أنعاط النل ك ال

 : ــــ أنماط السلوك الصحي 

لي أنعاط النل ك الصحف ت    ة   اإلمراءاع ال   يتختها الفرد من أمني التعنرف اطي نر ة ن   ندور األمنراض ومونس 

وتوعيوئننا ولةننادا الصننحة ا لننندية  نندوائا وهننتا ي ننتعي ة نن  أنعنناط النننل ك ال نن  تينندو م ئعننة مننن أمنني ا حفنناظ ة نن  الصننحة 

 وهواك خعنة ة امي مةعة يع ن أي تحدد أنعاط النل ك الصحف لف:

 )النن وتام خ ا حالة واطعامف واطةاماع واتتجاهاع   ا خ(  الع امي اطتعل ة بالفرد والييتة  1

لنننل ك ومتطلياتننط اطتعل ننة بعر نند الهنن ص )اطةوننة والت هينني أو التعلنني  وت  عنناع ا الع امنني اطتعل ننة با حعايننة واطجتعننس  2

 والدة  اتمتعاعف    ا خ( 

عننننتخدا  وال صنننن ل للنننن  ات الع امنننني اتمتعاةيننننة والث افيننننة ة نننن  منننننت   اطحافلننننة أو ال طر)العننننروض اطتنننن فرا وعننننة لة   3

 مرا د ا  دماع الصحية بععنى التربية والت ةية الصحية ومول ماع الت اصي العامة   ا خ( 

4   
ً
 )مول ماع ال ي  الدينية والع ائدية واألنلعة ال ان نية   ا خ(  الع امي الث افية واتمتعاةية ةع ما

 (135:  5)  )الط ع، الطييعة، الينى التحتية   ا خ(  ة امي اطحيط اطادو  5

 الدراسات املشابهة:

الصننننحف، ومصننننادم ا حصنننن ل ة نننن   منننننت   النننن عف"(   عونننن اي: م1983ســــليمام أحمــــد د ــــر ومحمــــد  ــــدري ب ــــري ) دماعننننة -

، هنندف  الدماعننة للنن  التعننرف ة نن  منننت   النن عف الصننحف، "اطعل منناع الصننحية لنند  تةينن  األنديننة العربيننة لل ننرا الطننائرا

ومصننادم ا حصنن ل ة نن  اطعل منناع الصننحية لنند  تةينن  األندينننة العربيننة لل ننرا الطننائرا، وتحدينند الفننرو   ننف منننت   الننن عف 

 طتاؤرو 
ً
 ا  ارا  ف اللعب، واط هي العل     الصحف تيعا

 ( واعتععال ال عائي اإل صائية اطواعية، خرم  الدماعة باتعتنتاماع اآلتية: 90أمر   الدماعة ة   ةيوة   امةا )

1   
ً
 أي منت   ال عف الصحف العا  لد  أفراد ةيوة اليحث ياي ةاليا

 ا ح اطجال اتمتعاعف والتح    ف ال ا ط الوفنية  وم د فرو  دالة ل صائيا بؤي مجاتع ال عف الصحف لص  2

 ةد  وم د فرو   ف منت   ال عف الصحف لعيوة اليحث ة   وفق متاؤرو ا  ارا  ف اللعب، و اط هي العل      3

  أي أ ثر مصادم ا حص ل ة   اطعل ماع الصحية لد  ةيوة اليحث لف وعائي اإلة    4
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(  ئدف ال  ظ ةن منت   ال عف الصحف للطلية األمدنينؤي  نف اطر لنة م1987 لم وأبو دهيس،الخليلي والشيخ سادماعة لن ) -

اإلةدادينننة بعختلننننظ فروةةنننا )العل نننن ، واألد ننننا، واطجننن (،  ننننف  ننن ر مونننناطق مارافيننننة لنننف: )اطفننننر ، وأمبننند، واألغنننن ام ال ننننعالية(   و 

 وطالية، و د أ1902أمر   الدماعة ة   ةيوة   امةا )
ً
عتععي اليا ث م يا  ال عف الصحف، ي عيلة أعاعية  لعس (، طاليا

اد اطعل منناع، و عنند علنننلة اإلمننراءاع واعننتععال ال عننائي اإل صننائية اطواعننية، أعننتنت  اليننا ث ي أي منننت   النن عف ةونند أفننر 

   ةيوة الدماعة متدي

 -ـــ إجراءات البحث:

 منهج البحث:  

 
ً
 طييعة اليحث ط ئعتط  اعتخد  اليا ثاي اطوه  ال صفا نلرا

 مجتمع البحث:  

لذ بلننا اطجعنن   ال  ننف   (، 2018 ن نننننننن2017يننة مامعننة الداو نة لنننوة )طليننة يليننة التربينة اليدنة ن  اشنتعي مجتعننس اليحننث 

  طجتعس اليحث%( من اطجع   ال  ف 6 47) ولف ت كي ننية ( طالب من طلية النوة الرا عة44) ألفراد مجتعس اليحث

  

  :البحثعينة 

طالينا  منن يلينة التربينة اليدنينة  44ت  اختيام ةيوة اليحنث بالطر  نة الععدينة منن طلينة الننوة الرا عنة والينالا ةندده  

  بالداو ة

 مجاالت البحث: 

   2018 ن 2017 ا لامعفاطجال ال  رو: طلية يلية التربية اليدنية مامعة الداو ة للعا   -

   12/2/2018ولااية   15/12/2017اطجال الدمانا: اطدا من  -

  ةالتربية اليدنية مامعة الداو  ةاطكانا: يلياطجال  -

 وسائل جمع البيانات:

 ـــــــ االستبيام :ــــــــ

 و د اعتخد  اليا ثاي العديد من اتعت ياناع تعت عال لمراءاع اليحث م ئا:

 ) (: مقياس ي السلوك واالتجاه الصحي •
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يتنن لظ هننتا اط يننا  مننن منندأين ا لنندء األول ل يننا  النننل ك الصننحف وا لنندء الثننانا ل يننا  اتتجاهنناع نحنن  النننل ك 

 و د ا ت   اط يا  ة   اطحاوم التالية: النل ك الصحف واتتجاهاع نح ة،الصحف و حت و اط يا  ة   ملاهر معيوة من 

 اطحاوم اآلتية::  م يا  النل ك الصحف، و تك ي من أ ـ ال زء األول 

 التدخؤي وال ح ل  -

الصحية وال  ائية: اطرامعة اطوتلعة لعطياء وأطياء األعواي، ال يا  اطوتل  ل اط الد ، وفح صاع  عااءمر اإل اتخاذ  -

 ذاتية أخر  

    : م يا  اتتجاهاع نح  النل ك الصحف ومحدداع هامة للنل ك ب ـ ال زء الثاني

 التجربة االستطالعية:

ليدنيننننة   ة نننن  ةيوننننة مننننن طليننننة النننننوة الرا عننننة بكليننننة التربيننننة ا15/3/2018اليا ثنننناي تجربننننة اعننننتط ةية بتننننام خ أمننننر  

ة للع ينننا  لاننرض تحديننند النندمن الننن ا  لإلمابننة ة ننن  يوتننن  اعنن يعاده  منننن ةيوننة التجربنننة الرئيننن ،( طنن  8بالداو ننة وةننندده  )

 اطفح صؤي اط يا  والتعرف ة   الصع باع والع ياع وتولي  لداما 

 التجربة الرئيسة:

لذ  12/4/2018ولااينة  29/3/2018الفتنرا منن   نفة للع ينا  ة ن  أفنراد ةيونة اليحنث يأمر  اليا ثاي التجربنة الرئينن

  ت  ت ادس اعتعاماع اط يا  بجدأيط ة   طلية النوة الرا عة بكلية التربية اليدنية بالداو ة

 الوسائل اإلحصائية:

 )بؤرع ي(  اتنحراف اطعيامو * الننية اطت  ة * معامي اتمتياط ال نيط* ال عط ا حنا ا * 

 ةرض وموا  ة نتائ  اليحث: -

 ةرض وموا  ة نتائ  النل ك الصحف ألفراد العيوة: -

 :(ئ  اطح م األول )األضرام الصحيةةرض نتا -

 

 (1جدول )

  مرة واحدة خربيم الحيم وال  بانتظام %  األضرار الصحية
 
 املجموع أبدا

 %100 %42.3 %11 %16 %29 % التدخؤي

 %100 %98.2 %1.5 %0.3 %0.1 % ل واطخدماعح  ال 

 %100 %87 %9.3 %3.2 %0.5 % اطن طاع

 %100 وال مرة مرة واحدة مرة22 مرات 3 % اطوبئاع

 

 ( أي ا:ن1) وتيؤي من ا لدول 
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%( والننننننية اطت  ننننة للننننتين 2 0) اطنننن اد اطخنننندما بانتلننننا   نننند بلانننن ي الننننننية اطت  ننننة للطليننننة الننننتين ي ونننناول ي ال حنننن ل أو أ نننند أ

نننننية للطلينننة النننتين ي وننناول ي ال حننن ل أو اطننن اد بال%( أمنننا 3 0) واآلخنننر  ننند بلاننن  اطننن اد اطخننندما بنننؤي ا حنننؤي ي وننناول ي ال حننن ل أو 

%( ولنف 2) أو أ ند اطن اد اطخندما تيلنا%( ليك ي مجع   التين ي وناول ي ال حن ل 5 1) اطخدما  ف اطواعياع ا  اصة ف د بلا 

ننية ت ب    ئا، ودعت د اليا ث ي أي ع ب انخفاض ننية التين ي واول ي ال ح ل أو اطخدماع يعن د للن  اتةت ناد والتعنن  

ط بتعنننالي  الننندين اإلعننن ما ا حوينننظ ال ننن  توينننى وتت ةننند بالع نننا  ال نننديد ل نننام ا ا  عنننر لذ  نننال عنننيحانط وتعنننال   نننف مح ننن   تابننن

ِيؤر ال ر  :
َ
   ٌ

ْ
ْي ِفيِئَعا ِل 

ُ
ْيِنِر  

َ ْ
ْعِر َواط

َ
 

ْ
َ  َةْن ا 

َ
 ن

ُ
ل
َ
 َيْن 

و نننننتل  للننننن  الت اليننننند اتمتعاةينننننة الننننننائدا  نننننف العنننننرا  وال نننننن  تحت نننننر مننننندمن  ا  عننننن م واطخننننندماع وتحنننننط منننننن وضننننننعة  

%( ولنف نننية ةالينة 2 98) ماع أبندا  نف  ينا ئ اتمتعاعف  فيعا بلا  الننية اطت  ة للطلية التين ل  ي واول ا ال حن ل أو اطخند

 
ً
 ( أي ال يا  ه  الثنروا ال  نر ة وال حن ل واطخندماع 1999وتع د إلدماك أفراد العيوة طخاطر ذل  الععي وتت ر)ص ر ، مدا

لذ ييدأ ال يا   ما لف لت تدمؤر لطا ا ئ  و   ئ  وغاليا ما يرتيط اإلدماي بفتة ال يا   نن اطراه ة ولف من اطرا ي ا  طرا

 نننف اليحنننث ةنننن أعننناليب مديننندا غؤننننر متيعنننة منننن  يننني إل يننناع النننتاع واي لتعنننناطا ال حننن ل واطخننندماع   نننام  نننحية خطؤنننرا ة نننن  

 (63:  9)  الرئتؤي وال يد وأمةدا اطواةة با لن  وا لةاا العصي  وغؤرها 

 (2جدول)

 )اإلجراءات الصحية الو ائية( يعرض  نتائج املحور الثان 

 اإلجراءات الصحية الو ائية

 
 أبدا نادرا احيانا دائما % 

 

 املجموع

 %100 %82 %11 %8 5 %2 1 % طب األعواي

 %100 %6 83 %15  %9 0 %5 0 % ضاط الد 

 %100 %2 84 %6 12 %9 1 %3 1 % تخطيط ال لب

 %100 %79 %9 17 % 7 2  %4 0 % فقر الدم والس ر 

 

 ( أي ا:ن2وتيؤي من ا لدول)

لي النننننية اطت  نننة ألفنننراد العيونننة النننتين ت يئتعننن ي أبننندا باتخننناذ اإلمنننراءاع الصنننحية ال  ائينننة )فح صنننةا ةامنننة، مرامعنننة طيينننب 

ر الننننند  ف ننننناألعنننننواي بننننندوي ال نننننع م بننننن ل ، ال ينننننا  الننننندومو ل ننننناط الننننند ، لمنننننراءاع تخطنننننيط لل لنننننب، لمنننننراء تحاليننننني ل ينننننا  

شنر ةند  اتهتعنا   ئنتا ا لاننب الصنحف اطةن  وتينؤي   ة ا حال ننب ةالية ت%( وهتة بطييع2 84%ن77والن رو(  د تراوح بؤي )

ة الصنننحية ل ةينننؤي وللعننناملؤي  نننف خننني اط عننننة الر اضنننية وضنننعظ الث افنننةننند  تننن فر الكننن ادم الطيينننة ال ننن  تعننننى  ئنننتا ا لاننننب دا

نننط أرض  ينناا ال ةننب ل  طننر وخاصننة عنناألنديننة الر اضننية طننا لةننتا األمننر مننن أهعيننة  يؤننرا لذ أي ةنند  اتهتعننا  بننتل  يع ننن أي ي

( أي الطنننب الر اطننن   لنننط دوم  يؤنننر  نننف مجنننال 1997 عنننال تدم  ينننة ةالينننة ومننننتعرا لذ ينننت ر )عنننامى مضننن اي ومد ننن ة، أل  يتعنننرض

ائيننة ا حاد ننة أ ونناء يالتنندم ب الر اطنن   فا حامننة لعو مننلؤي ومعنندل ضننرباع ال لننب  ننف الد ي ننة وضنناط النند  والععلينناع ال يع
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لننن  ينننناةد ة ننن  معرفنننة وتث يننن  أعنننل   ودممنننة ا حعننني النننداخ ف ة ننن  أعنننا  أي ا حعننني النننداخ ف هننن  األعنننا   نننف اطجةننن د يننني ذ

 (148:  3)  متا عة متطلياع التدم ب من  يث ا حعي ا  امجف 

لذ لي ا حعي ا  امجف يعتعد ة ن  ماهد نة ال ةنب الصنحية ومنن غؤنر الصنحيح أةطناء ال ةنب ا لرةناع التدم  ينة دوي 

 الصحية  تط ال  ف تد يقال

و تاي أي ا من ا لدول نفنط أي اعتجاباع أفنراد العيونة ة ن  بندائي اإلمابنة األخنر  يانن   نف مننت  اع متدنينة ت  ند 

ةنننند  اتهتعننننا  با لانننننب الصننننحف ل ةننننب وةنننند  اتخنننناذ لمننننراءاع ا تراا ننننة  فاظننننا ة نننن   ننننحة ال ةننننب وهننننتا يعننننرض ال ثؤننننر مننننن 

لصنننحية اطفامتنننة وت نننظ  نننائ  أمنننا  ت ننند  اطننننت   الر اطننن   و نننف هنننتا الصننندد ي نننيظ ال ةينننؤي للننن  خطنننر التعنننرض لل ةكننناع ا

( أي من ال امب ة   اط تالؤي  نف   ني التندم ب اليندنا ال  ن ف ة ن  التاؤنراع الفنني ل مية وال يعيائينة ال ن  1999)ت فيق، 

ع  نناع باإلةننداد ا لينند اطنننيق باعننتخدا  تحنندر للر اطنن   وال نن   نند تكنن ي ةننائق أمننا  ت نند  منننت اة والععنني ة نن  ت  ننف هننتة اط

 (213:  10)           ال عائي واألعاليب العلعية ا حديثة 

 عرض نتائج االتجاه نحو السلوك الصحي ألفراد العينة:

 ( 3جدول )

 يبيم األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية لنتائج مقياس االتجاه نحو السلوك الصحي مرتبة تنازليا

 االنحراف املعياري  الوسط الحسابي الفقرة ت

 2.68 9.2  ةد  تواول ال ح ل واط اد اطخدما 1

 2.68 8.9  ةد  تواول اط اد اطن طة 2

 2.28 8.1  ا حص ل ة   و   الو   الكا ف 3

 3.1 7.3  توليظ األعواي 4

 1.7 6.4  ةد  التدخؤي 5

 1.9 6.3  التاتية الصحية 6

 1.8 6.1  ال اي اطثالف اطحافلة ة   7

 1.6 5.4  مرامعة األطياء وأطياء األعواي 8

 2.1 4.3  لمراء فح صاع دوم ة لل لب والد  والن ر 9

 1.9 4  اعتخدا  أدواع ال  اية من ال عع 10

 1.8 3.6  ةد  شر  اط اد اطوبئة 11

 1.5 2.7  اختياماع ت  هاع ال  ا  12

 

 أي ا:( 3) ا لدول وتيؤي من 
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( أي مننننن الع امنننني ا لنننننعية ال نننن  لةننننا أ رهننننا ال ايننننح ة نننن  اطنننننت   الر اطنننن   و ت عننننع ةليئننننا لمكانيننننة 1995و  ننننيظ )ةنننن وو، 

ال ص ل ألة   اطنت  اع الر اضنية لنف األعنع ال ظيفينة ألمةندا ا لنن  لذ أي الن ناط الر اطن   وخاصنة  نف م اضنة اطننت  اع 

  ة ألمةدا ا لن  اطختلفةال ظيفيالعاطية يتطلب ع مة الو احف 

لي األوعاط ا حنابية لف راع )ةد  تواول ال ح ل أو اط اد اطخدما أو اط اد اطن نطة وا حصن ل ة ن  و ن  نن   ينا ف( 

( ة نن  التنن الف ولننف اتجاهنناع ايجابيننة معننا ينندل ة نن  أي أفننراد ةيوننة اليحننث يعلكنن ي اتجاهننا ايجابيننا بدممننة 1 8، 9 8، 2 9بلانن  )

هننننتا  ،ونننناول ال حنننن ل واطنننن اد اطخنننندما وةنننند  تونننناول اطنننن اد اطن ننننطة ب ن اةةننننا و ننننتل  ا حصنننن ل ة نننن  و نننن  ننننن   يننننا فةاليننننة نحنننن  ت

 (75:  12)  يتطابق مس النل ك الصحف ألفراد العيوة  ف هتة اطجاتع الث  ة 

تاتيننة الصننحية و  يننؤي مننن خنن ل ا لنندول نفنننط أي األوعنناط ا حنننابية لف ننراع )توليننظ األعننواي وةنند  التنندخؤي وال

جاهننناع ( ة ننن  التننن الف ولنننف ات4 5، 1 6، 3 6، 4 6، 3 7واطحافلنننة ة ننن  واي مثنننالف ومرامعنننة األطيننناء وأطيننناء األعنننواي(  ننند بلاننن  )

مت عنطا نحن  هنتة اطجناتع وهنتا  يونة اليحنث يعلكن ي اتجاهنا ايجابينامعنا يندل ة ن  أي أفنراد ة ،ايجابية ول ن بدممة مت عنطة

 ت  ة اطتيايوة ألفراد العيوة  ف م يا  النل ك الصحف اطتعل ة  باط اضيس  نفنةا يتطابق مس الننب اط

و  ينننننؤي  نننننتل  منننننن ا لننننندول نفننننننط أي األوعننننناط ا حننننننابية لف نننننراع )لمنننننراء فح صننننناع دوم نننننة لل لنننننب والننننند  والنننننن ر 

( ة ن  7 2، 6 3، 4، 3 4لان  )واعتخدا  أدواع ال  اية من ال عع وةد  شر  اط اد اطوبئة واختياماع ت ن هاع ال ن ا   ند ب

الت الف ولف اتجاهاع عليية معا يدل ة   أي أفراد العيوة يعلك ي اتجاها علييا أو ت يئتع ي  ئتة اطجاتع وهتا يتطابق أي نا 

ةرفوننا أي هنن تء شننر حة الر اضننيؤي اطوتلعننؤي  ننف التنندم ب  ،مننس نتننائ  أفننراد العيوننة ة نن  م يننا  النننل ك الصننحف ة نن  الف ننراع

اطوافنننننة والننننتين يتل نننن ي مرةنننناع تدم  يننننة ةاليننننة لذ أي التنننندخؤي ينننن دو للنننن  ال ثؤننننر مننننن اإلمننننراض  نننن مراض ال لننننب وال ننننرايؤي و 

والنننرطاي  عننا أي ذلنن  ينن  ر ة نن  الليا نننة اليدنيننة وال ظيفيننة لةنن تء ال ةيننؤي  و نننف هننتا الصنندد يت ر)عنناما الصننفام و خنننروي، 

لنننتا يوصنننح  ) (  ؤي واط نننروباع ال ح لينننة طنننا لةنننا منننن أضنننرام مننننعية ة ننن   نننحتط( أي ة ننن  الر اطننن   اتمتونننا  ةنننن التننندخ1990

اليننننا ث ي الر اضنننني ي اتبتعننننناد ةننننن يننننني أننننن ا  التننننندخؤي عنننن اء أينننناي الننننننكائر ب ن اةةننننا أو ال ر يلنننننة  فاظننننا ة ننننن   ننننحة ال ةنننننب 

 (124:  4)  وتح ي ا ألف ي اطنت  اع التوافنية 

%( فنإذا أضنفوا هنتة النننية للن  6 11) النتين مربن ا التندخؤي منرا وا ندا  نف  ينا ئ فيعا بلا  الننية اطت  ة ل ةينؤي 

 %( فإي اطجع   ال  ف لاؤر اطدخوؤي ييلا3 42) الننية اطت  ة ل ةيؤي التين ل  يدخو ا أبدا  ف  يا ئ  والتين بلا  ننيوئ 
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ائينا ةنن معامعنة ةنادا التندخؤي ؤي ضنروما اإل ن    ئ%( ولف ننية موخف ة باط امنة مس ننية اطدخوؤي، و   ند الينا ث9 53)

 الصحية وبا  ص   لعفراد الر اضيؤي  غؤر 

 ـــ االستنتاجات:   

 : ت صي اليا ثاي لل  اتعتنتاماع اآلتية

 وم د ننية ةالية من أفراد العيوة التين يدخو ي النكائر   1

  اد اطخدما انخفاض ننية أفراد العيوة التين ي واول ي ال ح ل أو أ د اط  2

 وم د ننية ةالية من أفراد العيوة التين مرب ا تواول اطن طاع   3

 امتفا  ننية الر اضيؤي التين ي واول ي اط اد اطوبئة   4

انخفاض وايح  ف ننية أفراد العيوة التين يحافل ي أو يلتزمن ي باطعامعناع الصنحية اتيجابينة )ال ن ا ، الون  ، ال  اينة   5

 واي( من ال عع، توليظ األع

 ةد  التزا  ننية ةالية من أفراد العيوة باألعع الصحية لعاداع التاتية والطعا (   6

 انخفاض ننية أفراد العيوة التين يتختوي لمراءاع  حية و ائية   7

 التوصيات: ـــ   

 : ي ص   اليا ثاي بعا ي ف

 ل امة دوماع ت ةية للر اضيؤي ب هعية اطحافلة ة   النل ك والعاداع الصحية   1

 ضروما وم د ي ادم طيية متخصصة  ف اط عناع الر اضية تعنى ب ن ا  النل ك الصحف   2

 مراء الر اضيؤي لفح صاع طيية دوم ة للتعرف ة    الوئ  الصحية بد ة ل  3

 ت دي  مع ناع مادية للر اضيؤي ألغراض ال  اية الصحية   4

 تن   من خ ل التدم ب واطوافنة  مراء دماعاع   ل ان  ام األمراض بؤي الر اضيؤي أو اإلصاباع ال  ل  5

 

 املراجع

   1988ذو اي ةييداع و خروي: اليحث العل   ن أدواتط ن أعالييط، ةعاي دام الف ر العر ا للن ر والت ادس،   1

   1991والفنلجف  ف التدم ب الر اط  ، اليصرا، مطيعة دام ا ح عة،  مدناي خر يط مجيد: التحليي اليي  يعائا  2
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مد  ط: النل ك الصحف واتتجاهاع نح  الصحة ن دماعة ميدانية م امنة بؤي ط   عن م ؤي  عيي مض اي وي نرادعامر م  3

   2001، دم ق، مامعة دم ق، 4وأطاي، مجلة التربية، العدد 

   1990عاما الصفام و خروي: أعع التدم ب ب را ال د ،  اداد،   4

   2000، ةعاي دام اطنؤرا للن ر والت ادس والطياةة، 1وةل  الوفع، ط عاما محعد م ح : موا   اليحث  ف التربية  5

 عد حلر ومحعد  دمو ب رو: دماعة م امننة ل نحوناء ا لناني  للععن د الف نرو بنؤي ت مينت اطديونة وال ر نة لننن أعليعاي   6

   1984، 2ن1، العدد 1اطجلد ( عوة، مجلة بح ر التربية الر اضية، مامعة الد اا ق، يلية التربية الر اضية،15ن12)

   1992، اط صي، دام ال تب للطياةة والن ر، 2ةعام ةيد الر عن  يس: الطب الر اط  ، ط  7

ة  نند عننلطاي اط ننعاي وةينند اللطيننظ محعنند خليفننة: تعنناطا اطنن اد اطنن  را  ننف األةصننا  بننؤي طنن   مامعننة الك  نن ، مجلننة   8

   1999مامعة الك   ، م تعر ا  دمة الوفنية والتوعية، الك   ، 

ف م اطننن   لتوعينننة ال ننندما ة ننن  اتعنننترخاء وتولننني  التنننوفع وأ نننرة ة ننن   عننن  اطتاؤنننراع حنننفاطعنننة لبنننراهي  صننن ر: برننننام  ترو   9

الفنننننني ل مية واليدنينننننة ومفةننننن   النننننتاع ا لننننننعية لننننند  اطننننندموؤي، مجلنننننة اطننننن تعر العل ننننن  ل ا نننننس الر اضنننننة العربينننننة وطع  ا ئنننننا 

   1999ع، مامعة اإلماماع، يلية التربية،  ن  التربية الر اضية، اطنت يلية، اإلماما

ائية  ف يفراج ةيد ا حعيد ت فيق: دماعة ت  ؤر اتمتفا  ةن عطح اليحر ة    ع  اطتاؤراع الفني ل مية واطك ناع ال يع  10

الر اضننننننة العربيننننننة وطع  ا ئننننننا  النننننند  واطنننننننت   الر  نننننن  لنننننند  م ننننننناب ا مننننننرو اطنننننننافاع الط  لننننننة، مجلننننننة اطنننننن تعر العل نننننن  وا ننننننس

   1999اطنت يلية، اإلماماع، مامعة اإلماماع، يلية التربية،  ن  التربية الر اضية، 

اليندنا نننننن طنر  ال ينا ،  اإلةندادالولر نة نننننن  األعنع عنال ةيند ا حعيند ومحعند صنيحف  ننانؤي: الليا نة اليدنينة ومك نا ئنا نننننن   11

   1997، ال اهرا، دام الف ر العر ا، 3ط

   1995محعد  نن ة وو: عيك ل مية التدم ب واطوافنة، ال اهرا، دام اطعامف،   12

   1988، ال اهرا، دام الف ر العر ا، 1مف   لبراهي   عاد: التدم ب الر اط   ا حديث ن تخطيط وتدم ب و يادا، ط  13

حنننن ر التربيننننة الر اضننننية، اط صنننني، دام وديننننس ياعننننؤي و نننننن محعنننند: التطيي نننناع اإل صننننائية واعننننتخداماع ا حاعنننن    ننننف ب  14

   1999ال تب للطياةة والن ر، 
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أعضاء هيئة  ىلد تقنية الهيبرنت ىالقائم علالفعال الالزمة للتدريس التعليمية التكنولوجية الكفايات 

 الجامعات الليبيةفي التدريس بكليات التربية البدنية 

 

 القادر محمد نوري محمد عبدأ / 

ية التربية البدنية مساعد بكلمحاضر 

 جامعة مصراتة

 الحوتهأحمد بشير أحمد أ / 

البدنية جامعة  محاضر مساعد بكلية التربية

 مصراتة

 العزيز محمد د / أحمد محمد عبد

أستاذ مساعد بكلية التربية البدنية جامعة 

 مصراتة

 

 املقدمة ومشكلة البحث :

املتقدمةة والعصةرية القاةمةة عاةي املعر ةة  األساس ي في بناء منظومةة الةدو  دف يعد التعليم الحديث ركن النهضة واله

التنميةة الششةرية بةنن أن يعطي ذلك إطةار مللةم مةن اايمةان املت ايةد  ىوالفكر املتطور الجديد واملشاركة املجتمعية الواعية عا

، اسةية سياسةية واصتصةادية واجتماعيةةأس هي إحدى الدعاةم األساسية للتنمية الشاملة بكل ما تحمل تلك العبةار  مةن أرنةان

ومن خال  هذا االنطالق املتمي   قد أصبح التحدي الرةيس ي أمامنا اليوم نحن العرب هو العبور بكل أنةوا  ااصةرار والتحةدي 

مةن االنفتةا  نحو يجعلنا نشعر باالندماج مع العالم املتقدم وفي نفس الوصة  يعةز   ىنهر مواكبة املعايير الدولية للتعليم عا ىإل

 (9:  12) . ما يطلق عليه صرا  الحضارات ىاايجابي لكي نتللب عا

أعضاء هيئة التدريس في الجامعةات  ىلدالفعا  التعليمية الال مة للتدريس التكنولوجية ويجب االهتمام بالكفايات  

 وتحسةةةين العوملةةةةفةةةي  ةةةل وذلةةةك للتعامةةةل مةةةع املواصةةةم التعليميةةةة امل تلفةةةة  البدنيةةةة بصةةةفة خاصةةةةبصةةةفة عامةةةة ونليةةةات التربيةةةة 

وصةةةد أتبجةةة  األبحةةةا  فةةةي التعلةةةيم، فةةةي العديةةةد مةةةن املقةةةررات الدراسةةةية بمةةةا يجناسةةةب مةةةع معةةةايير الجةةةود  الشةةةاملة جوانةةةب الةةةتعلم 

يةةةر العل ةةةي فةةةي تنميةةةة مهةةةارات التفك أهميةةةة الحاسةةةب اقلةةةي وتقنيةةةة اانترنةةة  فةةةي التعلةةةيم و ي ةةة  دورهمةةةا ىوالدراسةةةات التربويةةةة عاةةة

ودعةةةةةم معلمهةةةةةم وتحقيةةةةةةق األهةةةةةداف التعليميةةةةةة وإيجةةةةةةاد اسةةةةةتراتيجيات وخطةةةةة  لحةةةةةةل بعةةةةة  املشةةةةةةكالت  الطةةةةةةالب ىواابةةةةةدا ي لةةةةةد

 (2:  5) . التعليمية باعتبارهما مصدر من مصادر التعلم املتنوعة والتي أ ر تها التقنيات الحديثة ووساةل االتصا 

يمثلون في الواصع الركي   األساسية في تطوير العمليةة التعليميةة ويرجةع ذلةك إلةى أن دورهةم ال  سوأعضاء هيئة التدري

حسةةةةب وإنمةةةةا يمتةةةةد إلةةةةى تر يةةةةة املةةةةتعلم تر يةةةةة متكاملةةةةة مةةةةن جميةةةةع عةةةةارف واملعلومةةةةات إلةةةةى املتعلمةةةةين  يتوصةةةةم  قةةةة  عاةةةةى نقةةةةل امل

عاةةى الوجةةه األكمةةل إال بوعيةةه باألهةةداف املشةةتقة مةةن أهةةداف  ق أداءه لةةدورهالجوانةةب املعر يةةة والحركيةةة والوجدانيةةة وال يتحقةة

 (15:  8) . املجتمع و املعر ة العلمية املت صصة والتقنية التكنولوجية والتي يستفيد منها في توجيه ومشجيع املتعلمين

صور في وصد وجد الباحثون أتناء عملهم كنعضاء هيئة تدريس بكلية التربية البدنية جامعة مصراتة أن هناك ص

تقنية الهيبرن  والتي يجب أن تتوا ر في أعضاء  ىبع  الكفايات التكنولوجية التعليمية الال مة للتدريس الفعا  القاةم عا

، وهذا ما جعل الباحثون الجود  في األداء التدريس ي ىالجامعات الليشية للوصو  إلالتدريس بكليات التربية البدنية في هيئة 

أعضاء هيئة  ىتقنية الهيبرن  لد ىكفايات التكنولوجية التعليمية الال مة للتدريس الفعا  القاةم عايقدمون عاى دراسة " ال
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(  6) ، وهو ما لم يتطرق إليه أحد من الباحثين في الدراسات السابقة الجامعات الليشية "التدريس بكليات التربية البدنية في 

 .هذا البحث ىة الحداتة عامما يضفي بصف ( 14( ، )  10( ، )  9( ، )  7، ) 

 ث :أهمية البح

الال مة للتدريس الفعا  التعليمية التكنولوجية الكفايات تعرف عاى أنه يعتبر محاولة للالبحث في  هذا تتمثل أهمية

تطةةةوير ، و ةةةذلك يمكةةةن أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس بكليةةةات التربيةةةة البدنيةةةة فةةةي الجامعةةةات الليشيةةةة ىلةةةدتقنيةةةة الهيبرنةةة   ىالقةةةاةم عاةةة

 .الساد  أعضاء هيئة التدريس وتحقيق متطلبات التدريس الفعا  في مرحلة التعليم الجامعي ىالتدريس لد مهارات

 هـدف البحث :

تقنيةةةة  ىالقةةةاةم عاةةةالتعليميةةةة الال مةةةة للتةةةدريس الفعةةةا  التكنولوجيةةةة الكفايةةةات تعةةةرف عاةةةى الالبحةةةث إلةةةى هةةةذا يهةةةدف 

 واملرتبطةةةةة بالعناصةةةةر األسةةةةةاسية التاليةةةةة : أعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس بكليةةةةات التربيةةةةة البدنيةةةةة فةةةةي الجامعةةةةات الليشيةةةةة ىلةةةةدالهيبرنةةةة  

 .(التقويم - طرق وأساليب التدريس - التنفيذ - الت طي )

 ث :تساؤالت البح

 : ةالتالي تالجساؤال  ون ف البحث يضع الباحثدفي ضوء ه

 ؟  الت طي باملرتبطة  التعليميةالتكنولوجية الكفايات ما  -1

 ؟  جية التعليمية املرتبطة بالتنفيذما الكفايات التكنولو  -2

 ؟ املرتبطة بطرق وأساليب التدريس  ما الكفايات التكنولوجية التعليمية -3

 ؟ ية التعليمية املرتبطة بالتقويم ما الكفايات التكنولوج -4

 مصطلحات البحث :

 (63:  4).      منوطة به ومهارات تمكنه من أداء مرتب  بمهمة معر ة وصناعاتمقدار ما يحر ه الفرد من هي  الكفاية :

 سةب املعلمةين مهةارات ومعةارف ومعلو هةو التةدريس الةذي يكالتـدريس الفعـال : 
 
 مةات واتجاهةات معينةة ويكةون ممتعةا

 
ويتةرك أتةةرا

 (56:  11) . في نفوس الطلبة من الناحية العلمية والسلوكية

 .اانترن   اةق السرعةو ه الهيبرنت :

 -راءات البحـث :ـإج

 منهـج البحـث : 

 .حية " ملناسشته لتحقيق هدف البحثاملنهج الوصفي " الدراسات املس ون است دم الباحث

 مجتمع وعينـة البحـث :
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 ليشيةةاالجامعةةات الليشيةةة باملنطقةةة اللر يةةة فةةي فةةي  أعضةةاء هيئةةة التةةدريس بكليةةات التربيةةة البدنيةةةيمثةةل مجتمةةع البحةةث 

عضةةةو ( 21صوامهةةةا )و  العشةةةواةية، وصةةةد تةةةم اختيةةةار عينةةةة البحةةةث بالطريقةةةة م2016/2017  صةةةل الفريةةةم للعةةةام الجةةةامعي خةةةال 

 .هيئة تدريس

 أدوات جمـع البيانات :

 االسـتبيان:

 ،(2) ( ،3والدراسةةةات السةةةابقة )، (1( ، )13املراجةةةع العلميةةةة )بةةةالرجو  إلةةةى سةةةتشيان اال بإعةةةداد اسةةةتمار   ون صةةةام البةةةاحث

طةرق وأسةاليب كل من ) الت طي  ، التنفيذ ، الكفايات التعليمية املرتبطة ب : التاليةوالتي من خاللها تم التوصل إلى املحاور 

حاور االسةتمار  وذلك ابداء الرأي في مدى كفاية م (1ملحق )فبراء ال عرض محاور االستشيان عاى وتم، التدريس ، التقويم (

 .(2ملحق )، وكذلك األهمية ال سشية لكل محور  ، يما وضع  من أجله

 خطـوات إعـداد استمارة االستبيان :

بعةةةةد تحديةةةةد محةةةةاور االسةةةةتمار  تةةةةم وضةةةةع أسةةةةفل نةةةةل محةةةةور مةةةةن املحةةةةاور السةةةةابقة مجموعةةةةة مةةةةن العبةةةةارات بحيةةةةث معطةةةةي فةةةةي  -1

تو يعهةا عاةى النحةو التةالي بطريقةة سةليمة و تم صياغتها ، و ( عبار 44مجموعها املحةور الذي تمثله وصد بلغ عدد هذه العةبارات )

 .محور الرابعلل( عبار  11)، محور الثالثلل( عبار  11) ،محور الثانيلل( عبار  11)، محور األو  لل ( عبار 11) :

 15/10/2016( وذلك في الفتر  من 1( عاى الساد  الفبراء ملحق )3تم عرض استمار  االستشيان في صورتها األولية ملحق ) -2

 ملةي ان التقةدير تقةدير أهميةة العةبارات  -مدى كفاية العبارات املكونة لكل محةور )  م ابةداء الرأي في : 20/10/2016م إلى 
 
و قةا

 -درجةةةة واحةةةد   "1"، غيةةةر موا ةةةق ويقةةةدر لهةةةا درجتةةةان "2"مةةةا ويقةةةةدر لهةةةا  ، موا ةةةةق إلةةةى حةةةددرجةةةةات "3"لهةةةا  موا ةةةةق ويقةةةةدر الثالثةةةي، 

 .(المة ووضو  الصياغة الللوية لكل عبار  س

( مو عةةة عاةةةى 4( عبةةار  ملحةةةق )40الفبةةةراء وأصةةبح االسةةةتشيان فةةي صةةةورته النهاةيةةة يضةةةم )عاةةى اراء  تةةم إجةةةراء التعةةديالت بنةةةاء -3

 . ق  ( عبارات10)نل محور تضمن حيث  األربعةاملحاور األساسية 

 املعـامالت العلميـة الستمارة االستبيان :

فةي حسةاب صةدق اسةتمار  االسةتشيان عاةى اراء املحكمةين لر ةاد  بةرأيهم فةي مةدى  ون اعتمد الباحث صـدق االستبيان : -1

فةةةةي الفتةةةةر  مةةةةن  (1ملحــــق )املحكمةةةةين  ن أجلةةةةه وتةةةةم التطبيةةةةق عاةةةةىصةةةةدق االسةةةةتمار  لتحقيةةةةق الهةةةةدف الةةةةذي وضةةةةع  مةةةة

% إلةةةةى 85% عاةةةةى املحةةةةاور و  سةةةةبة تراوحةةةة  مةةةةن 100م واتفةةةةق املحكمةةةةين ب سةةةةبة  27/10/2016حتةةةة   م 22/10/2016

 .(1كما هو موضح بجدو  )% عاى العبارات مما يشير إلى صةدق االسةتشيان 100

 

 

 



 

 

 15 األخرى التربية الرياضية والعلوم علوم مجلة 

 

 2018العدد الثالث  أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية البدنية في الجامعات الليبية  ىتقنية الهيبرنت لد ىة الالزمة للتدريس الفعال القائم عليالكفايات التكنولوجية التعليم

 (1جـدول )

 (10نسبة االتفاق لصدق املحكمين ملحاور االستبيان وعباراته )ن = 

 نسبة االتفاق % املحــــاور  م

 100 .التعليمية املرتبطة بالت طي التكنولوجية الكفايات  1

 90 .التعليمية املرتبطة بالتنفيذالتكنولوجية الكفايات  2

 85 .ة املرتبطة بطرق وأساليب التدريسالتعليميالتكنولوجية الكفايات  3

 85 .لتعليمية املرتبطة بالتقويماالتكنولوجية الكفايات  4

م عاةةةى 10/11/2016م إلةةةى 29/10/2016فةةةي الفتةةةر  مةةةن  وإعةةةةاد  تطبيقهةةةاتةةةم تطبيةةةق اسةةةةتمار  االسةةةتشيان  ثبـــات االســــتبيان : -2

 تةةم ينو حسةةاب معامةةل االرتبةةةاا بةةين التطةةةبيق، مةةن مجتمةةع البحةةث ومةةن خةةارج العينةةة أعضةةاء هيئةةة تةةدريس( 10عينةةة صوامهةةا )

 .(2حساب معةامل الثبةات كما هو موضح بجدو  )

 

 (2جـدول )

 (10=)ن ألعضاء هيئة التدريساالستبيان  معـامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني ملحاور 

 املحــــاور  م
معامل 

 االرتباط

الصدق 

 الذاتي

 0.94 0.90 .التعليمية املرتبطة بالت طي التكنولوجية الكفايات  1

 0.92 0.86 .التعليمية املرتبطة بالتنفيذالتكنولوجية الكفايات  2

 0.90 0.82 .املرتبطة بطرق وأساليب التدريسالتعليمية التكنولوجية الكفايات  3

 0.90 0.82 .املرتبطة بالتقويمالتعليمية التكنولوجية الكفايات  4

 0.549( =  0.05عند مستوى داللة ) الجدوليةقيمة " ر " 

 

 عنةةةد مسةةةتوى داللةةةة 0.94( إلةةةى )0.82)( أن معامةةةل االرتبةةةاا يتةةةراو  مةةةا بةةةين 2يتضةةةح مةةةن جةةةدو  )
 
( وهةةةي دالةةةة إحصةةةاةيا

 .( مما يشير إلى تبات االستشيان00.05)

 الدراسة األساسية :

تةةةةةم تطبيقةةةةةه عاةةةةةى أ ةةةةةراد عينةةةةةة البحةةةةةث وذلةةةةةك فةةةةةي الفتةةةةةر  مةةةةةن  (4ملحـــــق )بعةةةةةد إعةةةةةداد االسةةةةةتشيان فةةةةةي صةةةةةورته النهاةيةةةةةة 

 .م 30/11/2016 م إلى 12/11/2016

 املعالجة اإلحصائية للبيانات :

تةةةم اسةةةت دام املعالجةةةات ااحصةةةاةية التاليةةةة : ) املتوسةةة  الحسةةةابي ، االنحةةةراف املعيةةةاري ، معامةةةل ارتبةةةاا بيرسةةةون ، 

 .( 2اختبار نااألهمية ال سشية ، ال سبة املئوية ، 

 عـرض النتائـج ومناقشـتها : 
 .املرتبطة بالت طي  ؟ " التعليميةللتحقق من صحة الجساؤ  األو  الذي ينص عاى " ما الكفايات التكنولوجية 



 

 

 16 األخرى التربية الرياضية والعلوم علوم مجلة 

 

 2018العدد الثالث  أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية البدنية في الجامعات الليبية  ىتقنية الهيبرنت لد ىة الالزمة للتدريس الفعال القائم عليالكفايات التكنولوجية التعليم

 (3ول )جـد

 ومستوى الداللة الستجابات أعضاء هيئة التدريس 2يوضح التكرارات والنسب املئوية وقيمة كا

 ( 21) ن =  حـول الكفايات التكنولوجية التعليمية املرتبـطة بالتخطيط 

م 

 سابق

م 

 الحق

 : عبارات املحور األول 
ً
 أوال

التعليمية الكفايات التكنولوجية 

 املرتبطة بالتخطيط

 موافق
موافق  إلى 

 حد ما

 غـير

 موافق
الوزن 

 النسبي

األهمية 

 النسبية

 قيمة

كا
2

 

مستوى 

 الداللة
 ن % ك ن % ك ن % ك

1 2 
يحةةةةةةةةةةدد األهةةةةةةةةةةداف التعليميةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةة 

 والفاصة للوحدات التعليمية .
 دا  26.56 95.23 60 0.00 0 14.29 3 85.71 18

2 5 

يحةةةةةةةةةةدد ااجةةةةةةةةةةراءات الال مةةةةةةةةةةة لتحقيةةةةةةةةةةق 

األهةةداف املناسةةبة للمرحلةةة الجامعيةةةة 

. 

 دا  16.28 90.47 57 0.00 0 28.57 6 71.43 15

3 8 

يقةةةةوم بتجهيةةةة  معمةةةةةل الحاسةةةةب اقلةةةةةي ) 

مكةةةةةةةةةةةان الدراسةةةةةةةةةةةة ( بطريقةةةةةةةةةةةة منظمةةةةةةةةةةةة 

ويحةةةةةةةةةدد عةةةةةةةةةدد األجهةةةةةةةةةز  التكنولوجيةةةةةةةةةة 

 لعدد الطالب .
 
 التعليمية و قا

 دا  5.99 80.95 51 14.29 3 28.57 6 57.14 12

4 7 

يقةةةةةةةوم بتحضةةةةةةةةير املحاضةةةةةةةةرات العمليةةةةةةةةة 

 باانترنةةةةةةةة   ةةةةةةةةاةق 
 
والنظريةةةةةةةةة مسةةةةةةةةتعينا

 السرعة .

 دا  13.70 85.71 54 14.29 3 14.29 3 71.43 15

5 3 

يحةةةةةةةةةةدد الوسةةةةةةةةةةاةل التكنولوجيةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةي 

سةةوف مسةةت دم فةةي القياسةةات البي يةةة 

عاةةةةةةي حسةةةةةةب طبيعةةةةةةة املهةةةةةةار  املتعلمةةةةةةة 

 واملوصم التعلي ي واملتعلم .

 دا  26.56 95.23 60 0.00 0 14.29 3 85.71 18

6 9 

يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ر وسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاةل بديلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ل جهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز  

التكنولوجيةةةةةة املعتمةةةةةد  عاةةةةةي اانترنةةةةة  

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةاةق السةةةةةةةةةةةةةةةةةرعة السةةةةةةةةةةةةةةةةةت دامها فةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

 التدريس .

 دا  5.99 80.95 51 14.29 3 28.57 6 57.14 12

7 4 

ي تةةةةةةةةةةةةةةةار األنشةةةةةةةةةةةةةةةطة التعليميةةةةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةةةةةي 

تجناسةةةب مةةةع صةةةدرات الطةةةالب فةةةي ضةةةوء 

 اامكانات املتو ر  في الكلية . 

 دا  26.56 95.23 60 0.00 0 14.29 3 85.71 18

8 1 

عوامةةةةةةةةةةل األمةةةةةةةةةةن والسةةةةةةةةةةالمة فةةةةةةةةةةي  ييرا ةةةةةةةةةة

توصةةةةةةةةةةةةةةيالت الوسةةةةةةةةةةةةةةةاةل التكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةة 

وأجهةةةةةةةةز  العةةةةةةةةرض الضةةةةةةةةو ي واانترنةةةةةةةة  

  اةق السرعة في البيئة التعليمية .

 دا  42.00 100.00 63 0.00 0 0.00 0 100.00 21

9 6 

يعةةةةةةةةةةةةد سةةةةةةةةةةةةيناريو ) الجانةةةةةةةةةةةةب املقةةةةةةةةةةةةروء ، 

الجانةةةةةةةب املشةةةةةةةاهد ( للمقةةةةةةةرر الدراسةةةةةةة ي 

لتدريسةةةةةةةةةةةةةةه بالوسةةةةةةةةةةةةةةاةل التكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةة 

املتصةةةةةةةةةةةةلة باانترنةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةاةق السةةةةةةةةةةةةرعة 

واألجهةةةز  واألدوات الرياضةةةية املتنوعةةةةة 

. 

 دا  16.28 90.47 57 0.00 0 28.57 6 71.43 15

10 10 

يقةةةةةةةوم بإعةةةةةةةداد البرمجيةةةةةةةات التعليميةةةةةةةة 

 
 
مل تلةةم األنشةةطة الرياضةةية مسةةتعينا

 باانترن   اةق السرعة .

 دا  5.99 80.95 51 14.29 3 28.57 6 57.14 12

 . 5.99( = 0.05عند مستوى داللة معنوية ) 2* قيمة كا   



 

 

 17 األخرى التربية الرياضية والعلوم علوم مجلة 

 

 2018العدد الثالث  أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية البدنية في الجامعات الليبية  ىتقنية الهيبرنت لد ىة الالزمة للتدريس الفعال القائم عليالكفايات التكنولوجية التعليم

 التعليمية املرتبطة بالتنفيذ ؟ما الكفايات التكنولوجية : ة الجساؤ  الثاني الذي ينص عاىوللتحقق من صح

   

 (4جـدول )

 ومستوى الداللة الستجابات أعضاء هيئة التدريس  2يوضح التكرارات والنسب املئوية وقيمة كا     

 ( 21حول الكفايات التكنولوجية التعليمية املرتبطة بالتنفيذ ) ن = 

م 

 سابق

م 

 الحق

 : عبارات املحور الثاني
ً
 ثانيا

الكفايات التكنولوجية التعليمية 

 املرتبطة بالتنفيذ

 موافق
موافق إلى حد 

 ما

 غـير

 موافق
الوزن 

 النسبي

األهمية 

 النسبية

 قيمة

كا
2

 

مستوى 

 الداللة

 ن % ك ن % ك ن % ك

1 1 

يةةةةةمدي نمةةةةةوذج عماةةةةةي للمهةةةةةارات الرياضةةةةةية 

ويصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ح األخطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء للطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالب خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال  

املحاضةةةةةةةةةةةةةةرات العمليةةةةةةةةةةةةةةة وينفةةةةةةةةةةةةةةذ أنشةةةةةةةةةةةةةةطة 

ات التكنولوجيةة رياضية في ضوء اامكانية

 .املتو ر  بالكلية

 دا  42.00 100.00 63 0.00 0 0.00 0 100.00 21

2 3 

يسةةةةةةةةةةةت دم وحةةةةةةةةةةةدات اادخةةةةةةةةةةةا  وااخةةةةةةةةةةةراج 

والت ةةةةةةةةةةزين وإنشةةةةةةةةةةاء املجلةةةةةةةةةةدات وامللفةةةةةةةةةةات 

بةةةين األصةةةرال امل تلفةةةة ونسةةةفها والتنقةةةل 

 .بصور  جيد 

 دا  26.56 95.23 60 0.00 0 14.29 3 85.71 18

3 2 

يةةةةةةةةةةةةةةةةةر   املهةةةةةةةةةةةةةةةةةارات الرياضةةةةةةةةةةةةةةةةةية السةةةةةةةةةةةةةةةةةابقة 

ملتعلمةةةةةةةةةةة باملهةةةةةةةةةارات الرياضةةةةةةةةةية الجديةةةةةةةةةد  ا

 .ويرا ي الجود  في األداء

 دا  42.00 100.00 63 0.00 0 0.00 0 100.00 21

4 8 
يتصةةةةةةةةةل باملكتبةةةةةةةةةات الرصميةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةال  

 اانترن   اةق السرعة.
 دا  11.14 80.95 51 0.00 0 57.14 12 42.86 9

5 6 

يتعامةةةل مةةةةع جهةةةةا  الحاسةةةةب اقلةةةةي املتصةةةةل 

ر فةةي املواصةةع باانترنةة   ةةاةق السةةرعة ويبحةة

 .التعليمية امل تلفة

 دا  11.14 85.71 54 0.00 0 42.86 9 57.14 12

6 4 

يسةةةةتطيع تحميةةةةل الفيةةةةديوهات التعليميةةةةة 

خةةةةةةةةةال   ةةةةةةةةةبكة  للمهةةةةةةةةارات الرياضةةةةةةةةةية مةةةةةةةةن

 . اانترن   اةق السرعة

 دا  16.28 90.47 57 0.00 0 28.57 6 71.43 15

7 9 

يقةةةةةةوم ب شةةةةةةر مفهةةةةةةوم تكنولوجيةةةةةةا التعلةةةةةةيم 

الرياضةةة ي عبةةةر مواصةةةع التواصةةةل االجتمةةةا ي  

 من خال  اانترن   اةق السرعة .

 دا  11.14 80.95 51 0.00 0 57.14 12 42.86 9

8 5 

ويجيةةةةةةةةةةةةةةةةد  Microsoftيسةةةةةةةةةةةةةةةةت دم بةةةةةةةةةةةةةةةةرام   

التصةةةةةةةةةةةفح عاةةةةةةةةةةةي مواصةةةةةةةةةةةع االنترنةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةاةق 

 السرعة .

 دا  16.28 90.47 57 0.00 0 28.57 6 71.43 15

9 10 

يقةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم بتحةةةةةةةةةةةةةةةةةةديث البةةةةةةةةةةةةةةةةةةرام  والصةةةةةةةةةةةةةةةةةةيانة 

والحمايةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن الفيروسةةةةةةةةةةات عاةةةةةةةةةى جهةةةةةةةةةةا  

الحاسةةةةةةب اقلةةةةةةةي املتصةةةةةةل باانترنةةةةةةة   ةةةةةةةاةق 

 السرعة.

 دا  11.14 80.95 51 0.00 0 57.14 12 42.86 9

10 7 

يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت دم الوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاةل التكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمعية والبصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرية (  التعليميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة )

اانترنةةةةةةةة   ةةةةةةةةاةق السةةةةةةةةرعة  ىاملعتمةةةةةةةةد  عاةةةةةةةة

واملناسةةةبة لفصةةةاةص الطةةةالب أتنةةةاء معلةةةم 

 مهارات األنشطة الرياضية .

 دا  11.14 85.71 54 0.00 0 42.86 9 57.14 12

 .  5.99( = 0.05عند مستوى داللة معنوية ) 2* قيمة كا
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 2018العدد الثالث  أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية البدنية في الجامعات الليبية  ىتقنية الهيبرنت لد ىة الالزمة للتدريس الفعال القائم عليالكفايات التكنولوجية التعليم

 

رتبطة بطرق وأساليب ما الكفايات التكنولوجية التعليمية امل :حة الجساؤ  الثالث الذي ينص عاىللتحقق من ص

 التدريس ؟ 

 (5جـدول )

 ومستوى الداللة الستجابات أعضاء هيئة التدريس  2يوضح التكرارات والنسب املئوية وقيمة كا

 (  21حول الكفايات التكنولوجية التعليمية املرتبطة بطرق وأساليب التدريس ) ن = 

م 

 سابق

م 

 الحق

 : عبارات املحور الثالث
ً
 ثالثا

 الكفايات التكنولوجية التعليمية املرتبطة 

 بطرق وأساليب التدريس

 موافق إلى حد ما موافق
 غـير

 موافق
الوزن 

 النسبي

األهمية 

 النسبية

 قيمة

كا
2

 

مستوى 

 الداللة
 ن % ك ن % ك ن % ك

1 1 

يسةةةت دم طةةةرق وأسةةةاليب تكنولوجيةةةة حديثةةةة 

باسةةةت دام اانترنةةةة   ةةةةاةق السةةةرعة فةةةةي معلةةةةيم 

 املهارات الرياضية .

 دا  42.00 100.00 63 0.00 0 0.00 0 100.00 21

2 9 

يسةةت دم طةةةرق وأسةةاليب تةةةدريس تكنولوجيةةةة 

باسةةةةةةت دام اانترنةةةةةة   ةةةةةةاةق السةةةةةةرعة تكسةةةةةةةب 

الطةةةالب العةةةادات املرغةةةوب   هةةةا لصةةةالح الفةةةرد 

 واملجتمع .

 دا  5.99 71.42 45 14.29 3 57.14 12 28.57 6

3 4 

يسةةةت دم طةةةرق وأسةةةاليب تةةةدريس باسةةةت دام 

اانترنةةةةةةة   ةةةةةةةاةق السةةةةةةةرعة مسةةةةةةةاعد عاةةةةةةةى إتةةةةةةةار  

 دوا ع الطالب . 

 دا  16.28 90.47 57 0.00 0 28.57 6 71.43 15

4 2 

ينةةةو  فةةةي طةةةرق وأسةةةاليب التةةةدريس باسةةةت دام 

األهةةةةةةداف  ىاانترنةةةةةة   ةةةةةةاةق السةةةةةةرعة بنةةةةةةاء عاةةةةةة

 التربوية والتعليمية .

 دا  26.56 95.23 60 0.00 0 14.29 3 85.71 18

5 10 

يسةةةت دم طةةةرق وأسةةةاليب تةةةدريس باسةةةت دام 

اانترنةةة   ةةةاةق السةةةرعة تجةةةيح للطةةةالب التعبيةةةر 

 عن رأيهم بحرية . 

 دا  13.70 66.66 42 14.29 3 71.43 15 14.29 3

6 3 

يسةةةت دم طةةةرق وأسةةةاليب تةةةدريس باسةةةت دام 

اانترنةةةة   ةةةةاةق السةةةةرعة معطةةةةي صةةةةدر كبيةةةةر مةةةةن 

 النتاة  املراد الوصو  إل ها . 
 دا  26.56 95.23 60 0.00 0 14.29 3 85.71 18

7 5 

يسةةةت دم طةةةرق وأسةةةاليب تةةةدريس باسةةةت دام 

مبةةةةةةةةدأ  اانترنةةةةةةةة   ةةةةةةةةاةق السةةةةةةةةرعة معتمةةةةةةةةد عاةةةةةةةةي

 .التدرج من السهل إلى الصعب
 دا  16.28 90.47 57 0.00 0 28.57 6 71.43 15

8 6 

يسةةةت دم طةةةرق وأسةةةاليب تةةةدريس باسةةةت دام 

اانترنةةةةة   ةةةةةاةق السةةةةةرعة ترا ةةةةةي عوامةةةةةل األمةةةةةن 

 والسالمة . 

 دا  11.14 80.95 51 0.00 0 57.14 12 42.86 9

9 7 

يسةةةت دم طةةةرق وأسةةةاليب تةةةدريس باسةةةت دام 

اانترن   اةق السرعة ترا ةي الفةروق الفرديةة 

 بين الطالب ومناسبة لهم . 
 دا  11.14 80.95 51 0.00 0 57.14 12 42.86 9

10 8 

يسةةةت دم طةةةرق وأسةةةاليب تةةةدريس باسةةةت دام 

اانترنةة   ةةاةق السةةرعة توجةةه نشةةاا الطةةالب 

 وتحقق املشاركة الفعالة في املحاضر  . 
 دا  5.99 80.95 51 14.29 3 28.57 6 57.14 12

 .             5.99( = 0.05عند مستوى داللة معنوية ) 2* قيمة كا

 



 

 

 19 األخرى التربية الرياضية والعلوم علوم مجلة 

 

 2018العدد الثالث  أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية البدنية في الجامعات الليبية  ىتقنية الهيبرنت لد ىة الالزمة للتدريس الفعال القائم عليالكفايات التكنولوجية التعليم

 التعليمية املرتبطة بالتقويم ؟ما الكفايات التكنولوجية : ة الجساؤ  الرابع الذي ينص عاىوللتحقق من صح

 

 (6جـدول )

 ومستوى الداللة الستجابات أعضاء هيئة التدريس  2يوضح التكرارات والنسب املئوية وقيمة كا    

 ( 21التعليمية املرتبطة بالتقويم ) ن =  حول الكفايات التكنولوجية

م 

 سابق

م 

 الحق

 : عبارات املحـور الرابع
ً
 رابعا

 الكفايات التكنولوجية التعليمية املرتبطة 

 بالتقويم

 موافق
موافق إلى حد 

 ما

 غـير

 موافق
الوزن 

 النسبي

األهمية 

 النسبية

 قيمة

كا
2

 

مستوى 

 الداللة
 ن % ك ن % ك ن % ك

1 2 
ينةةةو  فةةةي أسةةةاليب التقةةةويم التكنولوجيةةةة باسةةةت دام 

 اانترن   اةق السرعة .
 دا  11.14 85.71 54 0.00 0 42.86 9 57.14 12

2 1 

يرا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي مفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةردات املةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنهج والفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروق الفرديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

واالستمرارية فةي تقةويم الطةالب باسةت دام اانترنة  

  اةق السرعة .

 دا  16.28 90.47 57 0.00 0 28.57 6 71.43 15

3 5 

يشةةةةفص مةةةةواطن القةةةةو  وسةةةةبل معزيزهةةةةا واكجشةةةةاف 

 ىمةةةةةةةةةواطن الضةةةةةةةةةعم وطةةةةةةةةةرق العةةةةةةةةةالج والوصايةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةد

 الطالب .

 دا  26.56 80.95 51 0.00 0 14.29 3 85.71 18

4 3 

يسةةةةةةةةةةةةةةت دم أسةةةةةةةةةةةةةةاليب التقةةةةةةةةةةةةةةويم االكترونةةةةةةةةةةةةةةي التةةةةةةةةةةةةةةي 

تجناسب مع األهداف التعليميةة مةن خةال  اانترنة  

  اةق السرعة . 

 دا  11.14 85.71 54 0.00 0 42.86 9 57.14 12

5 8 

يصةةةةةةةةةةمم اختبةةةةةةةةةةارات إلكترونيةةةةةةةةةةة مقننةةةةةةةةةةة للتحصةةةةةةةةةةيل 

املعرفةةةي والبةةةدني واملهةةةارى عةةةن طريةةةق اانترنةةة   ةةةاةق 

 السرعة .

 غير دا  0.85 66.66 42 28.57 6 42.86 9 28.57 6

6 9 
يسةةةةةت دم بطاصةةةةةات لتقةةةةةويم الوسةةةةةاةل التكنولوجيةةةةةة 

 املتليرات امل تلفة . ىالتعليمية ويقيس أترها عا
 غير دا  0.85 66.66 42 28.57 6 42.86 9 28.57 6

7 10 

يحةةةةةدد معوصةةةةةةات ت ةةةةةةزين البيانةةةةةات واسةةةةةةت دامها فةةةةةةي 

العمليةةةةةةةةةةة التعليميةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةن طريةةةةةةةةةةق اانترنةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةاةق 

 السرعة .

 دا  5.99 61.90 39 28.57 6 57.14 12 14.29 3

8 7 
يسةةةةةةةةةةةت دم التقةةةةةةةةةةةويم مةةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةال  اانترنةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةاةق 

 السرعة في نهاية نل موصم معلي ي .
 دا  5.99 71.42 45 14.29 3 57.14 12 28.57 6

9 4 

يبنةةةةةةةةةي املعةةةةةةةةةةايير املناسةةةةةةةةةبة لتقةةةةةةةةةةويم أداء الطةةةةةةةةةالب فةةةةةةةةةةي 

االختبةةةةارات املعر يةةةةة والبدنيةةةةة واملهاريةةةةة عةةةةن طريةةةةق 

 اانترن   اةق السرعة.

 دا  11.14 85.71 54 0.00 0 42.86 9 57.14 12

10 6 
يضةةةةةةةع معةةةةةةةايير لتقةةةةةةةويم وسةةةةةةةاةل تكنولوجيةةةةةةةا التعلةةةةةةةيم 

 الرياض ي باست دام اانترن   اةق السرعة .
 دا  5.99 80.95 51 14.29 3 28.57 6 57.14 12

 . 5.99( = 0.05عند مستوى داللة معنوية ) 2* قيمة كا     

 تفسير النتائج ومناقشتها :

أعضاء هيئة بناء عاى اراء  بالت طي املرتبطة  التعليميةالتكنولوجية الكفايات ( أن 3يتضح من نتاة  جدو  )

يرا ى عوامل األمن والسالمة في توصيالت الوساةل التكنولوجية وأجهز  العرض الضو ي واانترن   اةق  :نان  التدريس

يحدد الوساةل التكنولوجية  -يحدد األهداف التعليمية العامة والفاصة للوحدات التعليمية  -السرعة في البيئة التعليمية 

ي تار األنشطة  -حسب طبيعة املهار  املتعلمة واملوصم التعلي ي واملتعلم  ىالتي سوف مست دم في القياسات البي ية عا

يحدد ااجراءات الال مة لتحقيق األهداف  -التعليمية التي تجناسب مع صدرات الطالب في ضوء اامكانات املتو ر  في الكلية 

د ( للمقرر الدراس ي لتدريسه بالوساةل يعد سيناريو ) الجانب املقروء ، الجانب املشاه -املناسبة للمرحلة الجامعية 



 

 

 20 األخرى التربية الرياضية والعلوم علوم مجلة 

 

 2018العدد الثالث  أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية البدنية في الجامعات الليبية  ىتقنية الهيبرنت لد ىة الالزمة للتدريس الفعال القائم عليالكفايات التكنولوجية التعليم

يقوم بتحضير املحاضرات العملية  -التكنولوجية املتصلة باانترن   اةق السرعة واألجهز  واألدوات الرياضية املتنوعة 

 باانترن   اةق السرعة 
 
د يقوم بتجهي  معمل الحاسب اقلي ) مكان الدراسة ( بطريقة منظمة ويحدد عد -والنظرية مستعينا

 لعدد الطالب 
 
اانترن   اةق  ىيو ر وساةل بديلة ل جهز  التكنولوجية املعتمد  عا -األجهز  التكنولوجية التعليمية و قا

 باانترن   اةق  يقوم بإعداد البرمجيات التعليمية مل تلم األنشطة الرياضية -السرعة الست دامها في التدريس 
 
مستعينا

 .(14، )( 10، )( 9، )( 7( ، )6، وهذا يتفق مع نتاة  )السرعة

التعليمية املرتبطة بالتنفيذ بناء عاى اراء أعضاء هيئة التكنولوجية الكفايات ( أن 4يتضح من نتاة  جدو  )و 

يمدي نموذج عماي للمهارات الرياضية ويص ح األخطاء للطالب خال  املحاضرات العملية وينفذ أنشطة  :نان  التدريس

ير   املهارات الرياضية السابقة باملهارات الرياضية الجديد   -اامكانيات التكنولوجية املتو ر  بالكلية رياضية في ضوء 

يست دم وحدات اادخا  وااخراج والت زين وإنشاء املجلدات وامللفات ونسفها والتنقل  -املتعلمة ويرا ي الجود  في األداء

ميل الفيديوهات التعليمية للمهارات الرياضية من خال   بكة اانترن  يستطيع تح -بين األصرال امل تلفة بصور  جيد  

يتعامل مع جها  الحاسب  -مواصع االنترن   اةق السرعة  ىويجيد التصفح عا Microsoftيست دم برام    -  اةق السرعة

يست دم الوساةل التكنولوجية التعليمية )  -اقلي املتصل باانترن   اةق السرعة ويبحر في املواصع التعليمية امل تلفة 

ات األنشطة الرياضية اانترن   اةق السرعة واملناسبة لفصاةص الطالب أتناء معلم مهار  ىالسمعية والبصرية ( املعتمد  عا

يقوم ب شر مفهوم تكنولوجيا التعليم الرياض ي عبر مواصع  - يتصل باملكتبات الرصمية من خال  اانترن   اةق السرعة -

يقوم بتحديث البرام  والصيانة والحماية من الفيروسات عاى جها   -التواصل االجتما ي  من خال  اانترن   اةق السرعة 

 .(14( ، )10( ، )9( ، )7( ، )6)، وهذا يتفق مع نتاة  ل باانترن   اةق السرعةالحاسب اقلي املتص

التعليمية املرتبطة بطرق وأساليب التدريس بناء عاى اراء  التكنولوجية الكفايات( أن 5يتضح من نتاة  جدو  )كما 

اانترن   اةق السرعة في معليم املهارات يست دم طرق وأساليب تكنولوجية حديثة باست دام  :نان  أعضاء هيئة التدريس

 - ينو  في طرق وأساليب التدريس باست دام اانترن   اةق السرعة بناء عاي األهداف التربوية والتعليمية - الرياضية

يست دم  -يست دم طرق وأساليب تدريس باست دام اانترن   اةق السرعة معطي صدر كبير من النتاة  املراد الوصو  إل ها 

يست دم طرق وأساليب تدريس  -طرق وأساليب تدريس باست دام اانترن   اةق السرعة مساعد عاى إتار  دوا ع الطالب 

يست دم طرق وأساليب تدريس  -مبدأ التدرج من السهل إلى الصعب  ىباست دام اانترن   اةق السرعة معتمد عا

يست دم طرق وأساليب تدريس باست دام اانترن   اةق  -مة باست دام اانترن   اةق السرعة ترا ي عوامل األمن والسال 

يست دم طرق وأساليب تدريس باست دام اانترن   اةق السرعة  -السرعة ترا ي الفروق الفردية بين الطالب ومناسبة لهم 

ام اانترن  يست دم طرق وأساليب تدريس تكنولوجية باست د -توجه نشاا الطالب وتحقق املشاركة الفعالة في املحاضر  

يست دم طرق وأساليب تدريس باست دام  - اةق السرعة تكسب الطالب العادات املرغوب   ها لصالح الفرد واملجتمع 

 .(14( ، )10( ، )9( ، )7( ، )6)، وهذا يتفق مع نتاة  اانترن   اةق السرعة تجيح للطالب التعبير عن رأيهم بحرية

التعليمية املرتبطة بالتقويم بناء عاى اراء أعضاء هيئة  التكنولوجية الكفايات( أن 6يتضح من نتاة  جدو  )و 

ينو   - يرا ي مفردات املنهج والفروق الفردية واالستمرارية في تقويم الطالب باست دام اانترن   اةق السرعة :نان التدريس 

يب التقويم التكنولوجية باست دام ينو  في أسال - في أساليب التقويم التكنولوجية باست دام اانترن   اةق السرعة



 

 

 21 األخرى التربية الرياضية والعلوم علوم مجلة 

 

 2018العدد الثالث  أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية البدنية في الجامعات الليبية  ىتقنية الهيبرنت لد ىة الالزمة للتدريس الفعال القائم عليالكفايات التكنولوجية التعليم

يبني املعايير املناسبة لتقويم أداء الطالب في االختبارات املعر ية والبدنية واملهارية عن طريق اانترن   - اانترن   اةق السرعة

ع يض -الطالب  ىيشفص مواطن القو  وسبل معزيزها واكجشاف مواطن الضعم وطرق العالج والوصاية لد - اةق السرعة 

يست دم التقويم من خال  اانترن   -معايير لتقويم وساةل تكنولوجيا التعليم الرياض ي باست دام اانترن   اةق السرعة 

يحدد معوصات ت زين البيانات واست دامها في العملية التعليمية عن طريق  - اةق السرعة في نهاية نل موصم معلي ي 

 .(14( ، )10( ، )9( ، )7( ، )6)  ، وهذا يتفق مع نتاةاانترن   اةق السرعة

 االستنتاجات :

 ضوء نتاة  البحث توصل الباحثون إلى االست تاجات التالية : في

 التكنولوجيةأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية البدنية في الجامعات الليشية الكثير من الكفايات  ىتوجد لد -1

 .تقنية الهيبرن  ىالقاةم عاالتعليمية  الال مة للتدريس الفعا  

الكفايات  يوهتقنية الهيبرن   ىالقاةم عاالتعليمية الال مة للتدريس الفعا  التكنولوجية تم تحديد وترتيب الكفايات  -2

 .التقويم ( -طرق وأساليب التدريس  -التنفيذ  -الت طي   )التعليمية املرتبطة بالعناصر األساسية التالية : 

 التوصيات :

 : ييا الباحثون بما يضوء است تاجات البحث يوص  في

بية بكليات التر بما يجناسب مع اامكانيات املادية والششرية املتاحة إعاد  النظر في محتوى املقررات الدراسية  -1

 .البدنية في الجامعات الليشية

أعضاء هيئة التدريس بكليات معديل السياسات املتبعة من صبل و ار  التعليم العالي والبحث العل ي في اختيار  -2

 .بية البدنية في الجامعات الليشيةالتر 

 .أعضاء هيئة التدريس يجناسب مع عدد الطالب بكليات التربية البدنية في الجامعات الليشيةتو ير عدد من  -3

 .عمل دورات تدريشية لتنمية صدرات أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية البدنية في الجامعات الليشية -4

 ىلدتقنية الهيبرن   ىالقاةم عاالتعليمية الال مة للتدريس الفعا  التكنولوجية  ير اامكانيات لتحقيق الكفايات تو  -5

 .أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية البدنية في الجامعات الليشية

 

 :ـعاملـراج

والتطبيةةةةق ، دار ومكتبةةةةة الشةةةةعب لل شةةةةر العزيةةةةز محمةةةةد : أسةةةةاليب تةةةةدريس التربيةةةةة الرياضةةةةية بةةةةين النظريةةةةة  أحمةةةةد محمةةةةد عبةةةةد -1

 .م 2016ليشيا ،  –تو يع ، مصراتة وال

جنةا  وحمةز  الشةعالي أحمةد مانيطةة : املشةكالت التةي تواجةه معل ةي التربيةةة  العزيةز وعاةي محمةد أحمةد أبةو أحمةد محمةد عبةد -2

ة ، بحةةةث م شةةور ، املةةةمتمر البدنيةةة فةةي تنفيةةةذ بةةرام  التربيةةةة البدنيةةة فةةةي مرحلةةة التعلةةةيم األساسةة ي بمدينةةةة مصةةرات

العل ةةةي الةةةةدولي األو  حةةةو  حلةةةةو  تطبيقيةةةةة لةةةبع  مشةةةةكالت الرياضةةةةة فةةةي ليشيةةةةا ، صسةةةةم التربيةةةة البدنيةةةةة ، نليةةةةة 

 .م 2014مارس  26 – 25عة مصراتة ، التربية ، جام
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 2018العدد الثالث  أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية البدنية في الجامعات الليبية  ىتقنية الهيبرنت لد ىة الالزمة للتدريس الفعال القائم عليالكفايات التكنولوجية التعليم

فةةةةةي تنميةةةةةة مهةةةةةارات  Facebookتهةةةةةاني  يةةةةةاد  ةةةةةوره :  اعليةةةةةة إتةةةةةراء منهةةةةةاج تكنولوجيةةةةةا التعلةةةةةيم باسةةةةةت دام الشةةةةةبكة االجتماعيةةةةةة  -3

الطالبةةةات املعلمةةةات فةةةي الجامعةةةة ااسةةةالمية بلةةةز  ، رسةةةالة ماجسةةةتير ،  ىاسةةةت دام الحاسةةةب اقلةةةي واانترنةةة  لةةةد

 .م 2012الجامعة ااسالمية بلز  ، نلية التربية ، 

فةي ضةوء تحليةل الةنظم واصتةرا  تو يق مر ي : الكفايات التعليمية األداةية األساسية عند معلم املدرسةة االبتداةيةة فةي األردن  -4

 . م 1981امعة عين  مس ، القاهر  ، برام  لتطويرها ، رسالة دكتوراه ، نلية التربية ، ج

حماد الطيار معيوف العن ي : تصميم مقرر دراس ي مقتر  لتنميةة مهةارات اسةت دام الحاسةب اقلةي واانترنة  لطةالب املرحلةة  -5

 .م 2011،  ى ية ، جامعة أم القر ترباملتوسطة ، رسالة دكتوراه ، نلية ال

خالةةةةةد الشةةةةةريم : مةةةةةدى امةةةةةةتالك أعضةةةةةاء هيئةةةةةة التةةةةةةدريس فةةةةةي الجامعةةةةةات السةةةةةعودية للكفايةةةةةةات التكنولوجيةةةةةة وممارسةةةةةتهم لهةةةةةةا  -6

 .م 2002لتربية ، جامعة اليرموك ، والصعو ات التي يواجهونها ، رسالة ماجستير ، نلية ا

تقةةةةويم بعةةةةة  جوانةةةةب األداء التدريسةةةة ي ألسةةةةاتذ  نليةةةةة التربيةةةةة البدنيةةةةة وعلةةةةةوم ي  ةةةةقلب : لهةةةةادخالةةةةد محمةةةةد حةةةةدود وأسةةةةعد ا -7

الرياضةةةةة مةةةةن وجهةةةةة نظةةةةر طلبةةةةة مرحلةةةةة املاجسةةةةتير ، بحةةةةث م شةةةةور ، املةةةةمتمر العل ةةةةي األو  حةةةةو  التربيةةةةة البدنيةةةةة 

وم وعلةةةةةوم الرياضةةةةةة ودورهمةةةةةا فةةةةةي دعةةةةةم حركةةةةةة التنميةةةةةة الششةةةةةرية فةةةةةي ليشيةةةةةا الجديةةةةةد  ، نليةةةةةة التربيةةةةةة البدنيةةةةةة وعلةةةةة

 .م7/10/2013-5ة ، جامعة طرابلس ، الرياض

 .م 1992جامعة حلوان ، القاهر  ،  سعد مرس ي أحمد : مفهوم التعليم ، ممتمر التعليم وتحدياته ، نلية التربية ، -8

ة عمةةةةةار محمةةةةةةد عزيةةةةةز الةةةةةةرحمن : تقةةةةةةويم األداء التدريسةةةةة ي ألعضةةةةةةاء هيئةةةةةةة التةةةةةدريس بكليتةةةةةةي وأصسةةةةةةام التربيةةةةةة البدنيةةةةةةة والرياضةةةةةةي -9

الرياضةةية ، بالجمهوريةةة اليمنيةةة ، بحةةث م شةةور ، مجلةةة أسةةيوا لعلةةوم و نةةون التربيةةة الرياضةةية ، نليةةة التربيةةة 

 .م 2012جامعة أسيوا ، 

امةةةتالك أعضةةاء هيئةةة التةةةدريس فةةي نليةةات املعلمةةةين فةةي اململكةةة العر يةةةة السةةعودية للكفايةةةات  ىغةةا ي بةةن  هةةةاج القثةةامي : مةةد -10

 .م 2001لتربية ، جامعة اليرموك ، التقنية التعليمية وممارستهم لها ، رسالة ماجستير ، نلية ا

ة النجةةا  العلةةوم اانسةةانية ،  ةةوا  عقةةل : التةةدريس الفعةةا  لةةدى معل ةةي ومعلمةةات الللةةة االنجلي يةةة فةةي مدينةةة نةةابلس ، مجلةة -11

 .م 2002 لسطين ،  –، نابلس  2عدد ، ال 16املجلد 

محمد سعد  غلو  : الرياضة املدرسية في  ل منظومة الجود  الشاملة واالتجاهات التربوية املعاصر  والنظر  املستقبلية  -12

 .م 2014الكتاب لل شر ، القاهر  ، ، مركز 

املةنعم : تكنولوجيةا التعلةيم وأسةاليفها فةي التربيةة الرياضةية ،  هرجةة وهةاني حسةن عبةد حةامي أبةومحمد سعد  غلو  ومكةارم  -13

 .م 2001الكتاب لل شر ، القاهر  ، مركز 

مشاعل الةدخيل : دراسةة قراء عضةوات هيئةة التةدريس نحةو التعلةيم االكترونةي بكليةة التربيةة جامعةة امللةك سةعود ، رسةالة  -14

 .م 2007بية ، جامعة امللك سعود ، ماجستير ، نلية التر 



 
 

 23 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخري 

 

 2018العدد الثالث  تأثير األلعاب الصغيرة باستخدام الهاتف النقال على تطوير بعض املهارات األساسية في كرة القدم   

 تأثير األلعاب الصغيرة باستخدام الهاتف النقال على تطوير   

 بعض املهارات األساسية في كرة القدم 
 محمد عبدالعزيز محمد* د/ أحمد                                                                                

 :  املقدمة 

األلعاااااصغيال اااااور فيللاااااصي وتيسعاااااصايةاااااأيرااااااتيو، وااااافييالبيصسااااا ي ااااار ي ساااااتا يا    اااااي يو ااااا ل يةاااااأي،ت فااااا ي 

والعيلفااا  ي  اااصيفراااص ةيةاااأييالاااا صغي،ت فااا ي  ففااا  يوةاااأي،  فااا ي اااستاسيةياللبتنااا يوالرفصواااف يوال س فااا يوا لصتنااا 

 ،حرر يالبلصءفيالصحف يوال لرف يوالت ونحف .

  ااصي  يللااصي،ااظير يي اافةيةااأي،  فاا يالعي ااف يالف  صيفاا يلااسلياللاات  يوالحااةيفع اا يي اا ي،اا سر يا حفااصفي 

 ال عصو ف يالرلف  يفيياأل تا  يواللعبيةأيف صيصتيف آلل يفنسج  ييك  يلهياأليتيال عفسيي  يا    ي.

نياليف اا ياألوصوااف يوا حيفيفاا يلالعااصغيال ااور فيسف اااصي،داالفهيي اا ياللاات يفااني ف ناا يوف عااا يو،ب اا 

وراااصييياا  بنيفاانيستلااهياواا قساايف فاايي ستا،ااهيودفكص فص،ااهيةااأيسسفاا يا ج صياا يو،ح اا يا راا  لف يلل ياا  ي

 (ي25:يي17 ص    ييوالسسصعيينيوط ه.ي)

تيا يليف يا ح فسفيواليفةيالت   ن يلسلياللت  يو،  رزياأللعصغيال ور في  رص  تيصيةأي،  ف يالر ص 

و رنيال  تفيةأيا  ا فيا ق لل يووتي يال لبر يواإل تاكيوال   تيا حتكي يوالياستفيي ا ياوااب صتيو ا ي

 اللتاغ يو ص ح يفاك يوفسا يا  علةي   تفيولف  .

 راااا في اااار ياألرااااا  يوفع باااا ياأللعااااصغيال ااااور فيفاااانيف ااااص تيالت  فاااا يال س فاااا ي فاااا ي  يااااصي،ح اااا يفكص اااا ي 

التنصضاااف يا  عاااس فيلااا ايست ياااصي صااا ح ي واااصنيفااانياألوااابيالحاااةيلياماااليي ياااصيةاااأي  ي ت اااصف يفاااني اااتاف يالت  فااا ي

ال س فا يوا اءيكص اا ي اتاف يفعلف فاا ي وي،تونحفا ي وييتففا  ي  ااصي صا ح يفاانيال واصت ياللصفا يالحااةيفراص ةيةااأي

صإلضااااصس يدساااا يفرااااصيسفيا  عل اااار يي اااا ي  اااا  ةيال ااااسريي،  فاااا يالياااافةيا يليفاااا يو، اااا نتيالعت ااااصتيالف  صيفاااا ي 

 (41:يي12وا حتكييوال لس ة.ي)

 يووالل ياأل اءيولي،ح اص يدسا ي 
ً
ي راف ص

ً
وفعسياأللعاصغيال اور فيف   يا يفانيا حتكاصتيا    ا ي،  ف اص

يفلاااااصتاتييصلفااااا ي ي اااااصءيال  لفااااا  يولااااانبيللاااااصي ااااا ا ر ييص  ااااا  يون بااااانيف صتواااااتيصيةاااااأي  يفكاااااص  يوفرااااا قساي اااااظ وات

 راااااف  ي وي اااااسو ي  وات يوإلاااااأيووااااافل يلبياااااسا يوال  لفاااااسيلالعاااااصغيا ج صيفااااا  يوفراااااصيسيي ااااا ي،  فااااا يا لاااااصتاتي

 (ي151:يي21ا حت ف ياألوصوف يللص.ي)

وفرااصيسي،ب  ل ففااصيال علاافةيةااأيف ااصايالت  فاا يال س فاا ي ي ااصءيي لفاا يالاا علةيا حتكااييي اا ي  ااصءيو، اا نتي

لفصتيالعت ييةياو قسااييصتسيا عل فاصتي يال و يا يالتافعا ي يال   تيا حتكييي سيا  علة يس نيستايي 

ي بنيال ظير ياإلي صبييةأي  صءيو،  نتيال   تيا حتكييي اسيا ا علةيو،حرار يف اصالصتياأل اءيوواتي يالا علة ي

  صيفرصيسيي  ي  اءيا لصتفيا عتوض ي   تفيف  سفي ج فييا  عل ر يو صل صسأي، بنيفاني راني،يفافةيفاسلي

يفني  يفعت ي ظ ث يفني   ذ ي ات يي لصوتيسفهيطتني ياأل اء.ي)اوافع
ً
 (ييي23 يي22:يي20صبيةيللصي سل

 

 * أستاذ مساعد بقسم املناهج وتدريس التربية البدنية كلية التربية البدنية جامعة مصراتة.

ودفكص فصتيو اف  يلل   تاتيال ب  ل فف يظلتتي فلزفي سيب يلللص،فيال يصايبيصي،  فيصتي صتل ي 

ف عس فيوف   ي  يول ل يي بيالو لص فيفنيف رزاتي  هيال ي فصتيا جسيسفيةأيالع لف يال علف ف يل سيفةي

يسصص  ي ياليسا يوطتقي،ستيبي تف ييصف  يال س ف  يالت  ف  يف صا يةأ يال  صت  يو،حيفقي توع ا   فيال علفمة

ت يال ب  ل فف يالحةي،تاعأياللتوقياللت ي يوا   ل صتيالل ف ي لصتاتي تفياليساي،ح ص يدس ياو قساايال وص
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يال لبر يال  كصت يواإل ساعي يي   ي،حرر يال قف يوال   تيا حتكييو،  ف ياليستف  ر يا  عل ر يوفع  يي  

 ا حتكي.

وا لاااصتاتياألوصواااف يةاااأي اااتفيالياااسايإلاااأيالراااةبياألوايةاااأي، رااازياللع ااا ي كااا ي ااا هيالااااع ف يةاااأيفع ااااةي

لحةي، ع يفتير يا اص سينيي سسع  ي ح يفتيبي تفياليسايفني فا يالوا   صعي تفصءيالعصلةيوإلأيو س صيا

 (67:يي9  اص سفي  اءيالتي ر يا   رزيلل هيا لصتاتيي  ياس تفي   ايلص.ي)

و   ااا نتيا لااااصتاتيالوصواااف يةااااأي اااتفياليااااسايلااااسليطاااتغيكلفااااصتيالت  فااا يال س فاااا ييااانيطتنااااقياأللعااااصغي

 يااصايي باانيالي  اص ييلااايةيةااأيا را ي  يونك  اا ايصاا تفيفااتس ي راا قيالع اا يال اور في صواا قسااياللاص،فيال

ولاااس يةيالياااستفيي ااا ي،حيفاااقياأل اااسافيال علف فااا يو يااا يسبااا اسيةيلل  عل ااار ي ااااك ي اااحف يي اسااا يا  وراااصتي

الت   ن  يول ل يي بيال   صايبي لءيال تغيستايست فياإليسا ياألكص يمةيلفي ف اي سوت ةيي  ي    يوفاهي

 ف ي  يفر  ا ةيةأيال ا ييالع  أي عسي،قتفلةي ي صءيا يسف يارعكصني صييحاس يةاأي ا هياللتا فيا ل ا يفاني

 فااصسيةيوالحاااةي، حاااس يساياااصيفعاااصلةيبي اافصسية يوفع بااا ي ااا هيا ت لااا يا جصفعفااا يفااني  اااةيا تا ااا يال  يصلفااا يةاااأي

 ي تيا  علةيوالحةيي ةيسايصيال  صءيا عتةأيوا لصتليوال فساري.

 :يشكلة البحثم

يو وصلفبي  يطتق ي  صك ي   يف تا،  يفصفع  يال س ف  يالت  ف  ي كلف  يال ستيب ي ي صء يال ص   ل ظ

ي وصلفبيال ستيبيالحةي يال ص  يي   يو تطتع ياليسا  يلبتف ي،ستيبيا لصتاتياألوصوف  يةأ يفر قسا ،يلفسي 

ي  يوفس يا ق لل  يا  ور ات يي   يو فصني يت ص يال علفة ي،ب  ل ففص يي   يلةيفع  س ياألوصلفب ي  ه يفع ة  

يال ح ي ي  ا يدفتاء يال ص  يدس  ي سي يف ص ياليسا  يفلصتاتي تف يفعلة يةأ ي،  فيصتياللص،فيال يصا فر قسا

لل عتفيي  يفسليسصيلف ياأللعصغيال ور في صو قسااياللص،فيال يصايي  ي،  نتي عضيا لصتاتياألوصوف يةأي

يف يفصفع  يال س ف  يالت  ف  يلسليطتغيكلف  ياليسا يال ص بر ي تف يفن ي  س يدلفه يي  تق يلة يو  يفص  تا،  

  صلستاو يي  ي سييلةيال ص  .

 : أهمية البحث

يةأي  ،ب ني   ف ي  ايال ح يةأي  هييع ب يدطتل يفسيسفيي  يا ر حسيصتيال ب  ل فف يو، ظفللص

ي يال ستيبيوال ص بر  ي ف   يأليدصء يوفرصيسف يا    ي  يي   ي صل لي ييع   ي  ص يا جصفعأ ي،  ف يال علفة ي  

يي لف ي ي ي صء ي تي ص ف  يال تغ يل لصي  ي يفيف  يوفرص    يوا لصت   يا عتةأ يال ح ف  يوفرلف   ستاسية

 ال علة.

 هدف البحث :

ي،  نتي ياللص،فيال يصايي   ي صو قساا ي،ظير ياأللعصغيال ور ف يال عتفيي   يال ح يدس   يسفي  ا

 . عضيا لصتاتياألوصوف يةأي تفياليسا

 فرض البحث :

 أيض ءي سفيال ح ييلت  يال ص  يفصيي أي:ة 

يةأي يال  تنةف  يلل    ي  يف  وطياليفصنيال عس  يين
ً
ييق لفيفع  نص ياليفصنيالي  أ ف  وط

 الس  صتاتيا لصتن يا يصص ي ص لصتاتياألوصوف يةأي تفياليساي فسيال ح .

 مصطلحات البحث :

 األلعاب الصغيرة :
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 ف  صرر  ف   يصت دس    ث يو،يرة  و طصلب ی   يص الحة ا ج ا ب ف عس ف األلعصغ فن ف   ي  إلأ 

   يص   ل . راصطلص ط یع  و صلنر  يدس  وال علفمة الت      ،ظير  ص دس   صلنر   ار  ص ين ف   ي  ك  ،ق لف

  للص  ا  ض ي  والاتوي والي ا ر  الي ايس  ی  فن  ری  
ً
 ووص صت  بر ف   وات دس  إلأيلي،ح ص  و یدص

يو  يص يو  يص ا تا   و ج یي ا جنرر   ت فن األستا  ، صوب واوع    والرتوت ا تح   ص ي ،  رز الستاوف  

 (10:يي18الاتیف.ي) ا  فه وال  صسب والارلف 

 الهاتف النقال :

  افيي ةيفنيستللصي،يسيةيفص فيفعلف ف يف   تفي،  يي ر يال  تيوال  تفيوا حت ا يوفاصييتاسيلاصي

ف عااس ف يو،يااسايا عااصتفيوا لااصتاتيوا يباا اتي اااك يفاا اغيوفرلراا ييبراا يالاااا قيلل  ص عاا ي و يفانيفاا يتاتي

 (ي549:يي19ال   يوا جلسيال ينييعص اي صيك يفنيا  علةي ي صءيال علةيوا علةي ي صءيالاتح.ي)

 املهارات األساسية في كرة القدم :

ةأيدطصتي ص   ي تفياليسايو اءيكص  يإلأيك يا حتكصتيالدتوتن ياللص س يالحةي،  لي وت يفعر ي

 (71:يي10  هيا حتكصتي صلبتفي وي سو يص.ي)

 الدراســات السابقـــة :

 : الدراسات التي استخدمت األلعاب الصغيرة :
ً
 أوال

( بدراسة عنوانها " تأثير استخدام األلعاب  2م ( ) 2003قام " أحمد عبد العظيم عبد هللا " )  -1

واوتيسس يوضييالصغيرة على تحسين الحصائل البدنية واملهارية بدرس التربية الرياضية "، 

يي  ي يال ور ف ياأللعصغ ي،ظير ياو قساا يي   يوال عتف يال ور ف ياأللعصغ ي صو قساا يفيت ح  ت صف 

رر يا ح صت يال س ف يوا لصتن ي ستنيالت  ف يالتنصضف  يو سياو قسايال ص  يا  هجيال  تنبةي،ح

ي يالعف   يحجة ي لغ يو س يواألستليضص     ي، تنةف  يد سا  ص يف   ي ر  يفنيي115    فة ،ل ف 

يوكص يفني  ةي  واتيالستاو ي يو،ةياس فصت ةي صل تني يالع سي   ،تفف يال فيالبصرييال  سائي 

ي صو قساايف   يا يت ح يالب  صف  ي   يال  صت  ي  ة يوكص يفن يوا لصتن   يالس  صتاتيال س ف  يفن  ي 

يفني يالبصري يال ف يل تفف  يوا لصتن  يال س ف  يا حصل  يفر  ل ي،حرر  يدس  ي  ل يال ور ف األلعصغ

 ال علفةياألوصس ة.

( بدراسة عنوانها " أثر األلعاب التمهيدية على  23م ( )  2002قام " منير مصطفى عابدين " )  -2

تعلم بعض املهارات الهجومية في كرة السلة لطلبة كلية التربية الرياضية باملنصورة " 

ي،ظير ي يي   يوال عتف يال  لفسي  ياأللعصغ يفن يف   ي  ي صو قساا يفيتح ي ت صف  يوضي واوتيسس 

   ي يفنياأللعصغيال  لفسي يلبتفيالرل يي  يفعلةي عضيا لصتاتيالهج فف يا يتتفياو قساايف

يد سا  صي يف   ي ر  ي    فة يال  تنبة يا  هج يال ص   ياو قسا يو س ي(  يال ح  ي فس ي) للعف  

ي يالعف   يحجة ي لغ يو س يضص     يواألستل يالتنصضف يي40، تنةف  يالت  ف  يكلف  يطتغ يفن طصلب

صت ةي صل تني يالع سي يالعا اتف  يوكص يفني  ةي  واتيالستاو يف   ي ي ص    تف يو،ةياس ف

يوكص يفني  ةيال  صت ييصت ف يالب  صف يا يت حي صو قساايف   ي يفني فنيالس  صتاتيا لصتن  

األلعصغيال  لفسي يةأيفعلةي عضيا لصتاتياألوصوف يةأي تفيالرل  يو  ياأللعصغيال  لفسي يللصي،ظير ي

يي  صوغيفعلصيدي صبييي يالرل ي ف ي  ياأللعصغيال  لفسي  يفعلفةيفلصتاتي تف يةأ  سياو قسافلص

 ال تغي صي،  صزي هيفنيي  تيا  صسر يوالاا نق.
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( بدراسة عنوانها " تأثير استخدام األلعاب  14م ( ) 2001(قام " عماد حمدي بليدي "  -3

واوتيسس يوضيي ت صف ية الهوكي "، الصغيرة على تعلم بعض املهارات الحركية األساسية لرياض

ي  اءي يفر  ل يي   يال ور ف ي،ظير ياأللعصغ يي   يوال عتف يا   ستر  يلل ت  ر  يال ور ف لالعصغ

ي    فةيف   ي ر ي يال  تنبة يال ص  يا  هج ياو قسا يو س يا ت     يلتنصض  ا لصتاتياألوصوف 

ي يالعف   يحجة ي لغ يو س يضص     يواألستل ي، تنةف  ياألوايطي60د سا  ص يال ف يطتغ يفن
ً
صل ص

البص    يو،ةياس فصت ةي صل تني يالع سي  يوكص يفني  ةي  واتيالستاو يف   ي يفنيالس  صتاتي

ي،حرني يدس  ي  ل ياأللعصغيال ور ف ي صو قساا يا يت ح يالب  صف  ي   يال  صت  ي  ة يفن يوكص  ا لصتن  

 ستا ييف  يال ح .فر  لي  اءيا ت  ر يةأي  اءيا لصتاتيا حت ف ياألوصوف يأل 

( بدراسة عنوانها " تأثير برنامج مقترح باستخدام  11م ( ) 2000قامت " رحاب الشيخ " )  -4

األلعاب التمهيدية على تنمية املهارات األساسية في كرة السلة لتلميذات املرحلة اإلعدادية "، 

ي،ظ يي   يوال عتف يال  لفسي  ياأللعصغ ي صو قساا يفيت ح ي ت صف  يوضي ياو قساايواوتيسس  ير 

ف   ي ياأللعصغيال  لفسي يي  ي،  ف يا لصتاتياألوصوف يةأي تفيالرل  يو سياو قسف يال ص ب ي

ي88ا  هجيال  تنبةي    فةيف   ي ر يد سا  صي، تنةف يواألستليضص    يو سي لغيحجةيالعف  ي

يفن يوكص  يالع سي   ي صل تني  ياس فصت ة يو،ة ياإليسا ي   يا ت ل  ي،ل ف ات ي  واتيي،ل ف ف   ة

يلالعصغي يا يت ح يالب  صف  ي   يال  صت  ي  ة يفن يوكص  يا لصتن   يالس  صتات يفن يف   ي  الستاو 

يل  صوغيال ل ف اتيفعلصي
ً
ي  تا يالرل  يلبتف يا لصتاتياألوصوف  ي،  ف  يي  

ً
يي يتيدي ص فص ال  لفسي 

   صوة هيللي صتصيالرنف يفني ف يا  صسر يوالاا نق.

( بدراسة عنوانها " أثر استخدام األلعاب  5م ( )  1997اجح " ) قام " أشرف فكري ر  -5

واوتيسس يالتمهيدية على تنمية بعض الصفات البدنية واملهارات األساسية لناش ئ كرة القدم، 

،  فةي ت صف ي،ستنبةيفيت حي صو قسااياأللعصغيال  لفسي ي يسفيل   ف ي عضيال لصتيال س ف ي

يف   ي ر ي ي    فة يال  تنبة يا  هج يال ص   يواو قسا ياليسا  ي تف يل صش ئ ياألوصوف  وا لصتات

ي يالعف   يحجة ي لغ يو س يواألستليضص     ي، تنةف  ياس فصت ي30د سا  ص يو،ة ياليسا  ي تف ةي صش ئ

 صل تني يالع سي  يوكص يفني  ةي  واتيالستاو يف   ي يفنيالس  صتاتيال س ف يوا لصتن  يوكص ي

يوا لصتاتي يال س ف  يال لصت ي عض يل   ف  يا يت ح يال ستنبة يالب  صف  ي   يالستاو  ي  صت  ي  ة فن

يال  تنة يا    ي  يلسل يوا لصتن  يال س ف  يالس  صتات يف في يةأ
ً
ي يتيدي ص فص يورر  ياألوصوف  ف  

يفع ةي يةأ يالدص    يلل    ي  يال حرن يرر   يفن ي سد  يال  تنةف  يلل    ي  ال حرن

 الس  صتاتيال س ف يوا لصتن .

( بدراسة عنوانها " تأثير برنامج ألعاب تمهيدية  13م ( )  1995قامت " عزه حسن صيام " )  -6

لالعبات كرة اليد تحت مقترح على بعض عناصر اللياقة البدنية الخاصة والكفاءة الوظيفية 

واوتيسس يوضيي ت صف ي لعصغي، لفسي يفيت حيل   ف يي صصتياللفص  يال س ف يا يصص يسنة "،  11

و   يوال عتفيي  ي،ظير ي ت صف ياأللعصغيال  لفسي يا يت حيي  يالبلصءفيي11 تي صتي تفيالفسي،ح ي

هجيال  تنبةي    فةيف   ي ر يو   يواو قسايال ص  يا  ي11ال ظفلف يلتي صتي تفيالفسي،ح ي

ي11لي  يفنيلي صتي تفيالفسي،ح يي40د سا  صي، تنةف يواألستليضص    يو سي لغيحجةيالعف  ي

يوكص يفني  ةي  واتيالستاو يف   ي يفنيالس  صتاتي يالع سي   يو،ةياس فصت ني صل تني  و   

ي يا يت حيلهي،ظير يدي صبييةأي،  ف يال س ف  يوكص يفني  ةي  صت يالستاو ي  ي ت صف ياأللعصغيال  لفس
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ي،ظير ي  ث ي يله يا يت ح يال  لفسي  ياأللعصغ ي ت صف  يو   يالفس  ي بتف يا يصص  يال س ف  ي صصتياللفص  

ي تي صتي تفي يا يصص  يال س ف  يك يفني عضيي صصتياللفص   يال يلفس يي   يفنيالب  صف  دي ص ف 

 الفس.

تأثير استخدام ي( بدراسة عنوانها " 28م ( )  1981" )  Kozolobckozoقام " كوزولوبسكوزو  -7

واوتيسس يال عتفيي  ي،ظير ياو قسااياأللعاب الصغيرة في اإلعداد البدني لالعبي كرة القدم "، 

األلعصغيال ور فيةأياإليسا يال سرييلتيبةي تفياليسا يواو قسايال ص  يا  هجيال  تنبةي    فةي

يواألستليض ي، تنةف  يد سا  ص يف   ي ر  يالعف   يحجة ي لغ يو س ي تفيي30ص     ليبيفنيليبة

يفني يف   ي  يالستاو  ي  وات ي  ة يفن يوكص  ي يالعا اتف   ي صل تني  ياس فصت ة يو،ة اليسا 

ياو قسف ي يالحة يال  تنةف  يا    ي  ي،ل ق يالستاو  ي  صت  ي  ة يفن يوكص  يال س ف   الس  صتات

يال ياإليسا  يفزء يةأ يال ستنب يو سف يض ن يال ور ف ياو قسف ياأللعصغ يالحة يا    ي  يين  سري

 الب  صف يال يلفس .

( بدراسة عنوانها " مقارنة الطريقة  27م ( )  1977" )  Tomas Crossقام " توماس كروس  -8

الكلية وطريقة األلعاب الصغيرة والطريقة الكلية الجزئية في تعليم مهارات كرة السلة "، 

واوتيسس يفيصت  ي يتياو قساايك يفنيال تني يالكلف يوطتني ياأللعصغيال ور فيوال تني يالكلف ي

ياليفصني يدفتاء ي  تني  يال  تنبة يال ص  يا  هج يواو قسا يالرل   يفعلفةيفلصتاتي تف يةأ ا جزتف 

لفصيالي  أيوال عس يلك يف   ي .يو سي لغيحجةيالعف  ييتي يس  اي صل فيال صويي ص ستو يالع

للت  ف يال س ف ي  ر  يو،ةياس فصت ةي صل تني يالعا اتف  يوكص يفني  ةي  واتيالستاو يف   ي ي

يالكلف ي يال تني  يي   يالكلف  ي،ل قيال تني  يالستاو  ي  صت  يوكص يفني  ة فنيالس  صتاتيا لصتن  

  نب.ا جزتف يوطتني ياأللعصغيال ور فيةأيفعلةي   يال   نب يوتي يال  تنت يوتي يال  

 : الدراسات التي استخدمت الهاتف النقال :
ً
 ثانيا

( بدراسة عنوانها " اتجاهات الطالب نحو  19م ( ) 2012قام محمد حسن رخا ومحمد كمال حسين )  -1

واوتيسس يال عتفيي  ي يتياو قساايي،استخدام املوبايل في تعلم سباحة الزحف على البطن للمبتدئين "

ا  عل ر ي ح ياو قسافهيةأيفعلةيو ص  يالز فيي  يال  نيلسليا   ستر  يا   صي يوا، ص صتي

واو قسايال ص بص يا  هجيال  تنبةي    فةيف   ي ر يد سا  صي، تنةف يواألستليضص    يو سي

طصلبيفنيطتغيال فياألواي كلف يالت  ف يالتنصضف يلل  ر يوال  صتيفصفع يي20 لغيحجةيالعف  ي

ياس فص يو،ة يالس  صتيا لصتلي  توعفس  يالستاو  ي  وات ي  ة يفن يوكص  يالعا اتف   ي صل تني  ت ة

يطتغي يل ص ح يد  صتف  ي لل  يذات يستوق يوف   يال  صت  ي  ة يفن يوكص  يال، ص صت  وفيفصن

ا    ي يال  تنةف يةأيفعلةيو ص  يالز فيي  يال  نيووف  يا، ص صتيدي ص ف يلسليالعف  ي ح ي

  ص  يالز فيي  يال  ن.او قساايا   صي يةأيفعلةيو

"  Norazah mohd suki , Norbayah mohd sukiقام " نورازاه محمد سوكي ونورباياه محمد سوكي  -2

( بدراسة عنوانها " استخدام جهاز املوبايل في التعليم من منظور الطالب "،  29م ( ) 2011) 

يواو قساي يلل علة  يا ح  ا ياللص،ف ي،ب  ل ففص يلو قساا يال تغ ي   ا يسحص واوتيسس 

ي يالعف   يحجة ي لغ يو س يال صلي  يا  هج يال  صيف يي20ال ص بص  يالل    ي كلف  يوطصل   طصلب

و،ب  ل ففصيال   فةيةأياررف ي  صلرزيص يو،ةياس فصت ةي صل تني يالعا اتف  يوكص يفني  ةيال  صت ي



 
 

 28 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخري 

 

 2018العدد الثالث  تأثير األلعاب الصغيرة باستخدام الهاتف النقال على تطوير بعض املهارات األساسية في كرة القدم   

يفر يس   يو   ف ي  ه يا   ي   يال علة ي ح ياو قساا يفلل فلة يل ع فق يلل ص بر  يفر ي لف  ص  

دفتاءي تاوصتي،حس ي سد ياألوصلفبيلو قسااي،ب  ل ففصياللص،فيال يصاي   يص ي تاس ةيةأي ن  ي

 ال علة.

 التعليق على الدراسات السابقة : 

ال ح يوا  هجيا ر قسايو  واتيف يياو لص يال ص  يفنيالستاوصتيالرص ي يةأياس فصتيف ض عييييييييي

 ال فص صتيو  ل ياألول غياإل  صئييا ر قسا.

 خطة وإجراءات البحث :

 منهج البحث : 

ي    فقييييييييي يوا سف ي، تنةف  ي    ي  يال  تنبة يال   فة ي صو قساا يال  تنبة يا  هج يال ص   او قسا

 اليفصنيالي  أيوال عس  يوذل ي  صوة هيل  فع ي  ايال ح .

 مجتمع وعينة البحث :  

صايا جصفعأييا  يف   ييال ح يطتغيكلف يالت  ف يال س ف يفصفع يف تا، يستايس  يالت فييللعيييييييي

يفني16ا يو صايال ص بص ي صس فصتييف  يال ح ي صل تني يالعا اتف ي ف ي لغي  افلصي)2016/2017
ً
(يطصل ص

 .طتغيكلف يالت  ف يال س ف ي  صفع يف تا، 

 تجانس أفراد العينة قيد البحث :

والس  صتاتي صايال ص  ي تفتاءيال  صربي ر ي ستا يالعف  يةأيض ءيف ور اتيالرنيوال  ايوال ز ي ي

ا يوا،ضحي، صربي ستا ييف  يال ح ي ف ي،تاوحي8/3/2017ا لصتن ي فسيال ح يوذل يي اياألتبعصءيا  اسقي

 (.ي-3+   3فعصف يالل  اءيلل  ور اتي فسيال ح يفصي ر ي)ي

 وسائل جمع البيانات :

 : األجهزة واألدوات :
ً
 أوال

 يفرزا يطبةي يوصي يدييصفيت  ف ي يشتنطي فصنيفت ي ييوفا  يفصيي أي:ي)يالتو صففت  ياألجهزة : -1

  صوبيآسأي  لحيص،هي ي ص،في يصاي(.

وفا  يفصيي أي:ي)يفلعبي تفي سايس صوف ي ي تاتي ساي ي   صعي توافبف ي ياو  صتاتيياألدوات : -2

  ي(.ي1فسجف يال فص صتيالعي ف يو  صت يالس  صتاتيا لصتن يفتسقي ي

 : االختبارات امل
ً
 (2هارية : مرفق )ثانيا

 فسيال ح ي  صءيي  يا تافييالعل ف يوالستاوصتيالرص ي يفب ي تاو يي،ةياس فصتيالس  صتاتيا لصتن 

(ي ي ي   سيي5(ي)يي1997(ي ي ي شتفيسبت ي ي)يي15(ي)يي1994(ي ي يي تيي أي ي)يي26(ي)يي1993 ييحأيكصف ي ي)ي

لعف  ي(يو،ةييت ي  هيالس  صتاتيي  يالرص فيا يب اءي يوا،لي ايي  يف صو تيصيلي3(ي)يي2005ي سالعزنزي ي)ي

 %.ي100 فسيال ح ي نر  يف  ن ي ست صي

 املعامالت العلمية لالختبارات املهارية :

يفني لبيف   يي ييف   يي   يال ص  ي  ي ف يص ي صا يلتس  صتاتيا لصتن   حرصغيا عصفتتيالعل ف 

ي) ي  افلص ي لغ ياألصلف  يالعف   يسصت  يوفن يا  اسقي16ال ح  يالرة  يي ا يفن ياللت ف يةأ يوذل 
ً
يطصل ص )

 ا يوذل يي  يال ح يال صسأي:7/3/2017ايدس يي ايالبتيصءيا  اسقي4/3/2017
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 حرصغيال سقياو قسايال ص  يصسقيال  صيزيوذل ي    فقيالس  صتاتيا لصتن يي  ييالصدق : -1

يار ي يفن يواألستل ي صلكلف  ياليسا ي تف يراصي يةأ يا اصت ر  يفن يد سا  ص يال تغ يفن ف   ي ر 

(يطتغ يو،ةي رصغي لل ياللتوقي ر يا    ي ر  يوا،ضحي  هي، فسي8)ا اصت ر ي  اايك يف يصي

ستوقيذاتي لل يد  صتف ي ر يف  و يي تفصتياليفصور يلل    ي ر يا اصت ر يوار يا اصت ر ي

 ناصيي تفياليسايةأيالس  صتاتيا لصتن ي فسيال ح يول ص حيف   ي يا اصت ر ي ف ي  ي ف  ي

ي ف ي  ب يفن يا حر    ي)ت( ي) يفر  ل يي س يا جسولف  ي)ت( ي  هي0.05   يصسق ييار يدس  يف ص )

 الس  صتاتيةأيال  فرزي ر يا    يصتيا ق لل .

(ي8،ةي رصغيالب صتيينيطتنقي،  فقيالس  صتيوديص في،  فيهيوذل يي  ييف  ي  افلصي)يالثبات : -2

فعصفتتيالت، صيي ر يطتغ يو،ةيدي ص يفعصف يالت، صيي ر يال   فير ياألوايوالبصري يوا،ضحي  ي

(يوإلأي0.96( )0.82ال   فير ياألوايوالبصرييةأيالس  صتاتيا لصتن ي فسيال ح ي سي،تاو  يفصي ر ي)

يف صييار يدس يي صتي،ل يالس  صتات.
ً
 فعصفتتي ال يد  صتفص

 : األسلوب التعليمي املستخدم : ) األلعاب الصغيرة باستخدام الهاتف النقال ( 
ً
 ثالثا

 قسااياأللعصغيال ور في صو قسااياللص،فيال يصايلعف  يال ح يي  يال ح يال صسأي:،ةياو 

 ،حسيسياللسفيا تا ي،حيفيهيوا   ب يسف صيي أي: -1

،  نتيال تغيةأي عضيا لصتاتياألوصوف يةأي تفياليسايوإلأي)يتك يالبتفي يضتغيالبتفي صلت ني ي

 ا تاوا ي(.ي يالرف تفيي  يالبتفي يا جت ي صلبتفي يتفف يال  صن

 ا ي صتصيا  رزفيلل تغي: -2

 ،ةيفتايصفيا ي صتصيالرنف يا  رزفيلل تغييف  يال ح . ي

 فح  ليا ص فيالستاوف ي)يا لصتاتي(ي: -3

يكلف ي ييي يل تغ يالستاو  ي ق   ي،ستيرلص يي ة يالحة يالستاوف  يال  سف يفح  ل ي  حلف  يال ص    صا

ةي،ستيبيفيتتي تفياليسايةأيس  يالت فييستايالعصايا جصفعأيالت  ف يال س ف يفصفع يف تا، يس فسي  هيي 

ا يل ايسيسيو يياس فصتيال ص  يي أي  هيال  سفيالستاوف  يو سيكص  يةأي تفياليسايو  ا يي2016/2017

.
ً
 و سفيفعلف ف ي و  يفص

يلالعصغيال ور في صو قسااياللص،فيال يصاي:يفتسقي)ي -4
ً
 (ي4،  فةيفح  ليا ص فيالستاوف يوسيص

ي،ستيرلصي يي ة يوالحة يال ح  ي فس ياليسا ي تف يةأ ياألوصوف  يا لصتات يفح  ل ي  حلف  يال ص    صا

 ص جزءيالتتنس ةي صل  سفيال علف ف  يو،حسيسيف ا بيال علةيا يصص يبيص يوذل ي صلتف عيدس يا تافييالعل ف ي

ييWerner يوت تي ي) يي1973  ي) يي31( ي) ي،صفتيفحرنيووايقي صجأي  ي  يي1975(  ي) يي7(  ي ي  تنيتزقيهللاي ي(

( ي يي22(ي)يي1998( ي يفلحةيد تا فةي ي)يي16(ي)يي1997( ي يي توي   يا  سيوف صايدو صيف ي ي)يي6(ي)ي1994)

( ي ي فر يا ي سأيي1(ي)يي2001( ي يد تا فةيشعت يوفح سييلفليي ي)يي8(ي)يي1999 رنيالرفسي   يي سهي ي)ي

ي ي) يي2009وف صايالسينيالاصسعأي  ي) ي)ي( ي ي4( يي2012و ييييصور ي  ي) ( يوذل يإليسا ي وتاقيالع  يي25(

ا يصص ي صألول غي فسيال ح ي يتتي تفياليسايواس فصتياألفلزفيواأل واتيالتنصضف يا  صو  يةأيض ءياللسفي

ال علفمةيفني ف يوضييا ح  ليالعلمةيا ت، طي ص   ل صتيالل ف يوال علف ف ي فسيال ح  يو،ةييت ي  هي

  يا يب اء يو سص واي تفتاءي عضيال عسيتت يو،ةيي  ي  هيال عسيتتيوالعت ييلايةيفتفي ستلياألوتاقيي

يلل اياألول غيال علفمةي فسيال ح .
ً
 سظسص واي   صو  يفح  ليا ص فيالستاوف يوسيص
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 اإلطصتيالعصايل  لف ياألول غيال علفمةيا ر قساي: -5

فني فزاءيال  سفيال علف ف ي  صيسايصيفاص سفي،ةي س يت  يالرص فيا يب اء يوذل يل حسيسيشك يوز 

ي98سفسي ياأللعصغيال ور فيي  ياللص،فيال يصا يو،ةيذل ي صو  تعيت  يالرص فيا يب اءي ف يا،لي اي نر  ي

ي  ييك  ي يي   يوواسي ا يلو  تاتنتيص  ي سايتيص يوةأ يال علف ف  ي اس يال  سف ي  ييك  يزفنيا اص سف %يي  

  صو قسااياللص،فيال يصايةأيفعلةيا لصتاتي فسيال ح يلل تغيكصل صسأي:، لف ياأللعصغيال ور في

ي -  
ً
ي ل ياألول غيال علفمةيفنيستايال  ساتيال علف ف  يوذل ي  ا ييو سفيفعلف ف ي و  يفص

   صي  يوات ي ق  يالستاو يل تغيكلف يالت  ف يال س ف يفصفع يف تا، .

يلل  زيييالزفمةي ص يتتيالستاس ةيلل  يي8ي ل ياألول غيال علفمةي سفي)يي - غ
ً
(ي وص فييوذل يوسيص

 ا.2016/2017الت فييستايالعصايالستاس ةيا جصفعأي

ي -   ي) يال علف ف  يال  سف ي، لفس يزفن ييك   يس  يي120   يةأ ي  يوات  ي ص
ً
يوذل يط يص ي  في   )

سفسي ياأللعصغيال ور في يونك  يزفنيفاص سفيالستاو ي كلف يالت  ف يال س ف يفصفع يف تا، 

 (ي  في ي اس يال  سفيال علف ف .20ي  ياللص،فيال يصاي)

ي -   ياللص،فيال يصاي) ي صو قساا يو ساتيي8دف صسأييس يال  ساتيال علف ف يلالعصغيال ور ف )

أيك ي(ي  في  يون ةيفعلةيفلصتفي وي  ث يةي960( يوزفنيال  ساتيال علف ف ي)يي3فعلف ف يفتسقي)ي

 و سفيفعلف ف يي  ي ربي سفيال  سف.

 سفسي ياأللعصغيال ور في صو قسااياللص،فيال يصاي:ي)يديسا يال ص  ي(ي -6

إليسا يسفسي ياأللعصغيال ور في صو قسااياللص،فيال يصاي فسيال ح ي ، ييال ص  ياإلفتاءاتييييي

 ال صلف ي:

يال ور ف -   يسفسي ياأللعصغ يستا يفن ي،حيفيه يا تا  ياللسف يال يصايي،حسيس ياللص،ف  صو قساا

لل لصتاتياألوصوف يةأي تفياليسايوا   ب يسف صيي أي:ي،  نتيال تغي لصتاتي)يتك يالبتفي يضتغي

ا تاوا ي(يةأي تفياليسايي يالرف تفيي  يالبتفي يا جت ي صلبتفي يالبتفي صلت ني يتفف يال  صن

  فسيال ح .

 ح يفني ف يالرنيوا ر  ليال سرييوا لصتل.،ةيفتايصفيا ي صتصيالرنف يا  رزفيلعف  يال ي - غ

يالل ف ي -   يال  احأ يو،حسيس يال ح  ي فس ياليسا ي تف يةأ ياألوصوف  يا لصتات يفح  ل ي،حلف  ،ة

 وا ي  اتيال علف ف يلك يفلصتف.

،ةيديسا يفح  ليا لصتاتياألوصوف ي فسيال ح ي  يرف لصيو، زيعلصيي  يال  ساتيال علف ف ي -  

  حف ي،اف يلل صلبيال يسايةأيي لف يال علةي ربي ستا،هيا لصتن .

%يي  ياأل  يةأيالس  صتيي75،ةيال  يصايفنيو سفيفعلف ف يألستلي اتيي   ايال صلبيي  ي - ه

يا لصتاتيا يفن يفلصتف يلك  يستايال عس  يالتافع  يال و ي  ي،يسية يو،ة يال ح   ي فس ألوصوف 

 الس  صتاتيال فنف يوفعتنفيك يطصلبي  ر  اهيفني   يال ص  .

،ةيصفصا ياللسفيالعصايا تا ي،حيفيهي ظول غياأللعصغيال ور في صو قسااياللص،فيال يصايةأي - و

 ص تفي  سافيفلصتن .

 ا حصوبياآلسأيو تاتياليسا.،ةيالو عص  ي  عضيال وصت يال علف ف ي ظفلزفي -7
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،ةييت ياللفسي يا يصصي ظول غياأللعصغيال ور في صو قسااياللص،فيال يصاي عسي،  ف هيي  ي -8

 الرص فيا يب اء يوا،لي ايي  يف صوة هيل   نتيا لصتاتياألوصوف يةأي تفياليساي فسيال ح .

  ي يفنيالس  صتاتيل ي نةي ول غيال ستيبيا ر قساي فسيال ح ي صايال ص  ي صو قساايف ي -9

 ا لصتن .

 الدراسة االستطالعية األولى :

ي يي يالرة يا  اسق يي ا يفن ياللت ف يةأ ياألوسأ يالو  تيف  يالستاو  يدفتاء يي ايي4/3/2017،ة يدسأ ا

يفني لبيف   ييال ح يوفنيسصت يالعف  ي16ايي أييف  ي لغي  افلصي)ي8/3/2017األتبعصءيا  اسقي
ً
(يطصل ص

يوذل يل  ت  ياألفلزفيواأل واتيالتنصضف يا ر قسف يةأيال ح يولل ظ سيفنيصت فتيصياألصلف يوف صيل  يللص

و،ستنبيا عصو ر يي أياليفصوصتيودفتاءيا عصفتتيالعل ف يلتس  صتاتيا لصتن ي فسيال ح يودي ص يال  صربي

 لعف  يال ح .

 الدراسة االستطالعية الثانية :

يا يالستاو يالو  تيف  ياللت فيفنيي ايا ي نبيا  اسقي،ةيدفتاء يةأ يي اي9/3/2017لبص ف  يدس  ا

(يطتغيفني لبيف   ييال ح يوفنيسصت يالعف  ي8ايي  ييف  ي لغي  افلصي)16/3/2017ا ي نبيا  اسقي

األصلف يوف صيل يللصيوذل ي    فقي عضيال  ساتيال علف ف يا ت،   ي ص لصتاتياألوصوف يةأي تفياليساي فسي

ي ظول يل ااصفيال ح  يا حصضتف يةأ يال  لف  يستا يفن يال يصا ياللص،ف ي صو قساا يال ور ف ياأللعصغ  غ

 ا   فيال علفمة.

 القياس القبلي :

يا لصتن يييييييييي يالس  صتات ي صو قساا يالي  أ ياليفصن ي تفتاء يال ص   ي صا يال  ت   ي، لف  يةأ يال سء    

 ا.18/3/2017ل ح يوذل يةأيي ايالرة يا  اسقيا يصص ي  عضيا لصتاتياألوصوف يةأي تفياليساي فسيا

 خطوات تنفيذ البحث :

يا  اسقي -1 ياأل س يي ا يفن ياللت ف يةأ يوذل  يف صشتف يالي  أ ياليفصن يا تيصء يييب يال ح  ي، لفس ،ة

 اي19/3/2017

 ا.7/5/2017دس ياأل سيا  اسقييي

  ت، صعيفصيي أي: صايال ص  ي صل ستيبيل تغيا    ي يال  تنةف يستاي، لف يال ح ي -2

ياللص،في -   ي فلزف يلل تغي ل   يوالر صح يال  تنةف  يالوفصغيل تغيا    ي  يال ص  ي ظس  ي س 

 اص سفيسفسي  صتياأللعصغيال ور فيا حس في يال يصايةأيال   ف يا حس يل ل يون س يك يف علة

 له.

يلف ي - غ ي يصتبية يةأ يالل ا،فيال يصل  يالالفسي ييي ايال تغي  ضي ي ص لعبيفزءي عسيفاص سف ل وا

اإل  صءيواإليسا يال سرييون  ي ايفصيشص سوهيفنيفلصتفيفحس فيللةيةأياأللعصغيال ور في صل  سفي

 ال علف ف ي   ففهيودتشص يال ص  .

ي -3 ي ظول غ يال  تنةف  يا    ي  يل تغ ي صل ستيب يال ص   ياللص،في صا ي صو قساا يال ور ف األلعصغ

 ط اايفسفي، لف يال ح . يوذل يي اياأل سيفنيك ي و  عيال يصا

ي) -4 ي   يشلتنن يال علف ف  يال  سات ي، لف  يل  لف ي8او وتق ياللع أ ياإلفتاء يفسف يط ا يإلأ ي وص في )

ي8ال ح  يو،ةي،يرفةيال  ساتيال علف ف يسايصيدس ي)
ً
(يو ساتيفعلف ف يو  ا ييو سفيفعلف ف ي و  يفص

 ق(.ي120(ي ف ي لغيزفنيك يو سفيفعلف ف ي)4لل    ي يال  تنةف يفتسقي)
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ي)ي-  ياإل اتن  ياألي صا ي: يكصل صسأ يال علف ف  يلل  سف يالزفمة يوال  زيي يال   فمة يالاك  ي يي10فصء ق(

ق(يي20ق(ي ياإل  صءيواإليسا يال سريي)ي20)ياأللعصغيال ور في صو قسااياللص،فيال يصافاص سفيسفسي ي

 ق(.ي10ق(ي يا ي صاي)ي60 يا جص بيال   فييي)

 القياس البعدي :

ييف  يييييييييي يال  تنةف  يلل    ي  يال عس  ياليفصن ي تفتاء يال ص   ي صا يال  ت   ي، لف  يفن يال تيصء  عس

يا  اسقي ياألي ر  يي ا يوذل  يالي  أ ياليفصن يةأ يد، صيه ي،ة يفص يو  لب يال ح  ي فس يا  ور ات يةأ ال ح 

 ا.8/5/2017

 األسلوب اإلحصائي املستخدم :

اإل  صتف يال صلف ي:يا   وطيا حرصبيي يال حتافيا عفصت ي يال وفطي ياو قسايال ص  ياألوصلفبيييييييييي

ي ي) ي ب  صف  يال ص   ياو عص  يو س ي  ي( يت ياس  صتي) ي  يالت، صي يفعصف  ي  يالل  اء يدفتاءييSPSSفعصف  يةأ )

 ا عص جصتياإل  صتف يلل فص صتيا يصص يبي ايال ح .

 -عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها:

 : عرض 
ً
 النتائج :أوال

 (  1جدول ) 

 ركل الكرة ملسافة داللة الفروق اإلحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لعينة البحث في اختبار 

 باستخدام اختبار ولكوكسون  بالقدم اليمنى أو اليسرى 

 د  صئييالس  صت ف  وطيت،ب

(z) 

 ال   صا

Sig.(p.value) )+((-اإلشصتاتي) اإلشصتاتي 

4.50 0.00 - 2.536 0.011 

%ي(يوإلأي   يفنيفر  ليي1.1)يي0.011فرصو ييp.valueيت ظيفني  صت ي  ايالس  صتي  ي ف  ي

يينيف  وطيي5ا ع  ن ي
ً
% يو صل صسأيست  صي ي  ي صللت يال سي ي ظ يف  وطياليفصنيالي  أييق لفيفع  نص

 .اليفصنيال عس يةأياس  صتيتك يالبتفي رصس ي صليسايالف ملي ويالنرتل 

ول حسيسيا، صهيالعت  ي:يينيطتنقيا يصت  ي ر يف  وطيت،بياإلشصتاتيا  ف  يوالرصل   ييت ظي

  يف  وطيت،بياإلشصتاتيالرصل  ي   يفنيف  وطياإلشصتاتيا  ف   يف صييسايي  ي  يف  وطياليفصني

ي  يالف مل ي صليسا ي رصس  يالبتف ياس  صتيتك  يةأ يف  وطياليفصنيالي  أ ي  ب يفن يوذل يال عس  ويالنرتل 

 .ي0.055=ييp.value  ÷2 ص   صاي=ي

 (  2جدول ) 

 ضرب الكرة بالرأس داللة الفروق اإلحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لعينة البحث في اختبار 

 باستخدام اختبار ولكوكسون  ألبعد مسافة

 د  صئييالس  صت ف  وطيت،ب

(z) 

 ال   صا

Sig.(p.value) )+((-اإلشصتاتي) اإلشصتاتي 

4.50 0.00 - 2.565 0.010 
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%ي(يوإلأي   يفنيفر  ليي1.0)يي0.010فرصو ييp.valueيت ظيفني  صت ي  ايالس  صتي  ي ف  ي

يينيف  وطيي5ا ع  ن ي
ً
% يو صل صسأيست  صي ي  ي صللت يال سي ي ظ يف  وطياليفصنيالي  أييق لفيفع  نص

 اليفصنيال عس يةأياس  صتيضتغيالبتفي صلت نيأل عسيفرصس .

 ف  يوالرصل  ييت ظيول حسيسيا، صهيالعت  ي:يينيطتنقيا يصت  ي ر يف  وطيت،بياإلشصتاتيا 

  يف  وطيت،بياإلشصتاتيالرصل  ي   يفنيف  وطياإلشصتاتيا  ف   يف صييسايي  ي  يف  وطياليفصني

يوذل ي ص   صاي=ي ي صلت نيأل عسيفرصس   ياس  صتيضتغيالبتف يةأ ال عس ي  ب يفنيف  وطياليفصنيالي  أ

p.value  ÷2ي0.005=يي. 

 (  3جدول ) 

 رمية التماس داللة الفروق اإلحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لعينة البحث في اختبار 

 باستخدام اختبار ولكوكسون  داخل مربع محدد

 د  صئييالس  صت ف  وطيت،ب

(z) 

 ال   صا

Sig.(p.value) )+((-اإلشصتاتي) اإلشصتاتي 

4.50 0.00 - 2.714 0.007 

%ي(يوإلأي   يفنيفر  ليي0.7)يي0.007فرصو ييp.valueيت ظيفني  صت ي  ايالس  صتي  ي ف  ي

يينيف  وطيي5ا ع  ن ي
ً
% يو صل صسأيست  صي ي  ي صللت يال سي ي ظ يف  وطياليفصنيالي  أييق لفيفع  نص

 اليفصنيال عس يةأياس  صتيتفف يال  صني اس يفتبييفحس .

طتنقيا يصت  ي ر يف  وطيت،بياإلشصتاتيا  ف  يوالرصل  ييت ظييول حسيسيا، صهيالعت  ي:يين

  يف  وطيت،بياإلشصتاتيالرصل  ي   يفنيف  وطياإلشصتاتيا  ف   يف صييسايي  ي  يف  وطياليفصني

ي=ي ي ص   صا يوذل  يفحس   يفتبي يال  صني اس  ياس  صتيتفف  يةأ يف  وطياليفصنيالي  أ ي  ب يفن ال عس 

p.value  ÷2ي0.35=يي. 

 (  4جدول ) 

 السيطرة على الكرة داللة الفروق اإلحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لعينة البحث في اختبار 

 باستخدام اختبار ولكوكسون  داخل مساحة معينة

 د  صئييالس  صت ف  وطيت،ب

(z) 

 ال   صا

Sig.(p.value) )+((-اإلشصتاتي) اإلشصتاتي 

4.50 0.00 - 2.588 0.010 

%ي(يوإلأي   يفنيفر  ليي1.0)يي0.010فرصو ييp.valueيت ظيفني  صت ي  ايالس  صتي  ي ف  ي

يينيف  وطيي5ا ع  ن ي
ً
% يو صل صسأيست  صي ي  ي صللت يال سي ي ظ يف  وطياليفصنيالي  أييق لفيفع  نص

 اليفصنيال عس يةأياس  صتيالرف تفيي  يالبتفي اس يفرص  يفعف  .

عت  ي:يينيطتنقيا يصت  ي ر يف  وطيت،بياإلشصتاتيا  ف  يوالرصل  ييت ظيول حسيسيا، صهيال

  يف  وطيت،بياإلشصتاتيالرصل  ي   يفنيف  وطياإلشصتاتيا  ف   يف صييسايي  ي  يف  وطياليفصني

ال عس ي  ب يفنيف  وطياليفصنيالي  أيةأياس  صتيالرف تفيي  يالبتفي اس يفرص  يفعف   يوذل ي ص   صاي

 .ي0.005=ييp.value  ÷2=ي
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 (  5جدول ) 

 الجري بالكرة داللة الفروق اإلحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لعينة البحث في اختبار 

 باستخدام اختبار ولكوكسون  في خط متعرج بين القوائم

 د  صئييالس  صت ف  وطيت،ب

(z) 

 ال   صا

Sig.(p.value) )+((-اإلشصتاتي) اإلشصتاتي 

0.00 4.50 - 2.521 0.012 

%ي(يوإلأي   يفنيفر  ليي1.2)يي0.012فرصو ييp.valueيت ظيفني  صت ي  ايالس  صتي  ي ف  ي

يينيف  وطيي5ا ع  ن ي
ً
% يو صل صسأيست  صي ي  ي صللت يال سي ي ظ يف  وطياليفصنيالي  أييق لفيفع  نص

 اليفصنيال عس يةأياس  صتيا جت ي صلبتفيةأيسطيف عت ي ر يالي اتة.

صتاتيا  ف  يوالرصل  ييت ظيول حسيسيا، صهيالعت  ي:يينيطتنقيا يصت  ي ر يف  وطيت،بياإلش

  يف  وطيت،بياإلشصتاتيالرصل  ي  ب يفنيف  وطياإلشصتاتيا  ف   يف صييسايي  ي  يف  وطياليفصني

يوذل ي يالي اتة  ي ر  يسطيف عت  يةأ ي صلبتف ياس  صتيا جت  يةأ يف  وطياليفصنيالي  أ يفن ي سد  ال عس 

 .ي0.006=ييp.value  ÷2 ص   صاي=ي

 

 (  6جدول ) 

 التمويه والخداع داللة الفروق اإلحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لعينة البحث في اختبار 

 باستخدام اختبار ولكوكسون  بالكرة

 د  صئييالس  صت ف  وطيت،ب

(z) 

 ال   صا

Sig.(p.value) )+((-اإلشصتاتي) اإلشصتاتي 

4.50 0.00 - 2.640 0.008 

%ي(يوإلأي   يفنيفر  ليي0.8)يي0.008فرصو ييp.valueيت ظيفني  صت ي  ايالس  صتي  ي ف  ي

يينيف  وطيي5ا ع  ن ي
ً
% يو صل صسأيست  صي ي  ي صللت يال سي ي ظ يف  وطياليفصنيالي  أييق لفيفع  نص

 اليفصنيال عس يةأياس  صتيال   نهيوا يساعي صلبتف.

قيا يصت  ي ر يف  وطيت،بياإلشصتاتيا  ف  يوالرصل  ييت ظيول حسيسيا، صهيالعت  ي:يينيطتن

  يف  وطيت،بياإلشصتاتيالرصل  ي   يفنيف  وطياإلشصتاتيا  ف   يف صييسايي  ي  يف  وطياليفصني

=ييp.value  ÷2ال عس ي  ب يفنيف  وطياليفصنيالي  أيةأياس  صتيال   نهيوا يساعي صلبتف يوذل ي ص   صاي=ي

 .ي0.004

 تفسير النتائج ومناقشتها :
ً
 ثانيا

ي)يييييي يفسوا ي  صت  يفن ي)1ي ضح ي  ي)2( ي  ي)3( ي  ي)4( ي  ي)5( ي  ي ر ي6( يد  صتف  يذاتي لل  يستوق يوف   )

ف  و يي تفصتياليفصور يالي  أيوال عس يلل    ي يال  تنةف ي)يف  يال ح (يةأيالس  صتاتيا لصتن ي فسي

 ال ح يول ص حياليفصنيال عس .

عزويال ص  ي  ايال يسايا حص  يل تغيا    ي يال  تنةف يةأي،  نتيا لصتاتياألوصوف ي فسيال ح يوييييييي

ةأي تفياليسايدس ي ول غياأللعصغيال ور في صو قسااياللص،فيال يصايو صيلهيفنيف رزاتيوس صتصيفر  ي

ي،يسيةيال و ي يالتافع  يواأللعص
ً
غيال ور فيوفصيبيصيفنيديصتفي حتن يال  ي يةأيفكص يالستاو ي رل ل يو يدص
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يةأيووعلةيفنيفلسي سو ي  يياعتواي يفص يفعل يال تغيي  ل  ي  ص ل يالحة للساسعف يوالاا نقيوا  ع 

يالل ا،في يستا يفن يا اص سف يال ور ف ياأللعصغ يسفسي  صت يةأ يوال  تف يال  ت يو يصء ي ويالت،ص     ص ل 

ي ف يةيو ر يال ص  ي ي صءيا حصضتاتيالع لف  يال يصل يزا تيفني،لصي يال تغيفيي عدلةيال عضيوسف  ص

و  اي  ليدس يدش صعيتا صتيال تغيو،  ف ي ستاسيةيةأيال عصف يفييال ي فصتيا حسيب يو، ظفللصيةأيالع لف ي

 ال علف ف ي،ح ي  يظتوفيطصتت .

عس ي(ي ف ي شصتايدس يفي2010 ي)ييSeibu M.J.& Biju Iون لقيذل يفييفصي شصتيدلفهي يون  يو ف  ي

ي:ي ف يي ةيا ارصغي    ف ياو قسااياألفلزفيالتولبف ي اس يال ن  يا جصفعف يفب يول ل يال ص ايدلايص

  س يا عصتفي  صي  يف ل غيوال ص ايدس يا  ا يال علف ف ي ن  صيا ر قساي تيةأيال حتكي و يا حصف ي

ي ف ي،اف يفتو  ي: يو  سات يللستاو يال ا،ف  يف  ييفحس   ي  ييك  يةأ يا   صي يلل تغيدس  يال علفةيي    

ي صللع يفييالب  ف ،ت ي فعتس يفحلييك  ي رربيللةيوةأيدييصيلةيا يصصيوزنص فيا حتن يالحةيي   ع  يبيص

يا   صي ي يينيطتنق يال علة يةأ يال علة ي  واتي،يففة يد فص  ي ف يي بن ي: يا ت،سف يوال و ي  و  ل يال يففة

 (13:يي30نتيفل ل يينيالو قساا.ي) وت يال حيقيفني،يسايال تغيوديسا ي،يصت 

ي ي) ي شصتيدلفهي ي اصاييتسصتي  يفييفص
ً
يي لقيذل ي يدص اي(ي ف ي شصتيدس ي  يال علفةيي2010  ص

ا   ي ييعسيف  لحيلو  يفسيسييار يدس ياو قسااياألفلزفيا ح  ل يةأيي لف يال علفةيينيطتنقيال علفةي

حيي  ياو قساايال ي فصتيا   ستفي ظفلزفيا   صي يلل  صف ياإللبت ورييوال علةييني عس يونت زي  ايا   ل

يالع    ي ي  ص تف ي،ظيتت يوالحة يال علفة ي ع لف  يا حص ي  يا  ور ف يال توف يلفتتة ياألول غ ي  ا يوفس  ف 

ون بني،حيفقيذل ي صو قسااياألفلزفيال يصل يوا ح  ل يفب يالل ا،فيا   يل يوا رصيساتيالت  ف يوإلأي

ي صو غ يكللصيي فلزف ي،ك   ي   يي  يال ور ف يالعي ف  يوا حصو صت يا ح  ل  يوا ح اوب ي صلفس فح  ل 

ف لزفي  ي فصتيال، صايا ق لل يالرلبف يوالتولبف يي  ي سيو اءي  صيي فنيول ل ي، ص ايا عل فصتي ر ي

 (16:يي24ال تغيسف صي ف يةيفنيفل يو ر يال تغيوا حصضتيفنيفل ي ستل.ي)

ي رن يفح س ييويار ي  ي) ي  ي رر  ي  صا يوفح س ي،ارةيي2012تسص يال علفة يي لف  ي   يدس  ي( ا

ي صل علةياإللبت ورييكص ي
ً
 صلو  تاتن يف  ياألزايس ني  طيال علةيال يلفس يدس ي  طيال علةييني عسيوص ل

يال علةيا   ي ي ويال علةيا ح  ايو  ياألول غيال  ييت، طي صل علفة يا جف ياليص ايلع لف ي  ي،ب  ل ففص

اإللبت ورييوال علةييني عسيدس ي سي  ر يونت زيف  لحيال علةيا ح  ايي  ياو قساايال ي فصتيا   ستفي

ي
ً
يفتت ص ياألول غ ييع ب ي  ا ي ف  يال ستيب ي صيصت يسصت  يا عل ف  يل  صف  يالتولبف  يال، صلت  ظفلزف

 (545:يي19لل توفيا  ور فيا حص ي يةأيي لف يال علفة.ي)

يواللص،فييالستاوصتيالرص ي صت يون لقيذل يفيي   يدس ي  ي ول غياأللعصغيال ور ف  ف ي شصتوا

يي  يفعلةيا لصتاتي فسي  حصثية يو  ل ييك  ي سي
ً
.يال يصاي يتيدي ص فص

ً
 ،حيقيست يال ح يكلفص

 االستنتاجات والتوصيات :

 : االستنتاجات :
ً
 أوال

ي -1 يال يصا ياللص،ف ي صو قساا يال ور ف ياأللعصغ ي ظول غ ي،  نتي عضيال علة يي   ي،ظير يدي صبي له

 ا لصتاتياألوصوف يةأي تفياليسايل تغيا    ي يال  تنةف .

 : التوصيات :
ً
 ثانيا
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ي تفي -1 يةأ ي،  نتيا لصتاتياألوصوف  يةأ ياللص،فيال يصا ي صو قساا ي ول غياأللعصغيال ور ف ،  فق

 اليسايل تغيكلفصتيالت  ف يال س ف .

لعصغيال ور في صو قسااياللص،فيال يصايةأي را  يتنصضف ي ستليدفتاءي  حص يفاصبي ي ظول غياأل -2

 وي  يفتا  يفعلف ف يفق لل .

 

 

 قائمة املراجـع

 املراجع باللغة العربية : 
ً
 أوال

يواللمةي -1 يا لصتل ياإليسا  يةأ يا حسي  ي  يلل صش ر  ياليسا ي تف ي: ييلفلي يوفح س يشعت  د تا فة

 ا.ي2001،ستنبيي  أيو،  فييي ي يفت زيالب صغيللناتي ياليص تفي يي500ي–وا ي  يي

يال س ف ي -2 ي،حرفانيا ح صت  يي   ياأللعصغيال ور ف ي،ظير ياو قساا يي سيهللاي: يالع فة يي س    س

وا لصتن ي ستنيالت  ف يالتنصضف ي يد  ص ييلمةي يا  ل يالعل فاا يلعل ايالت  ف يال س ف يوالتنصضفا ي ي

 ا.2003ألواي يكلف يالت  ف يالتنصضفا يلل  ر ي يفصفع يا    تفي يالعس يا

يسصيلف ياو قسااي ول غيا ح صتيف  صي  يا ر  نصتيي  يفعلةي عضي -3    سيفح سيي سالعزنزي:

ا لصتاتيةأي تنيالت  ف يالتنصضف يل تفف يا ت ل ياإليسا ي ي  حصس  ي  صي يتوصل يفصفر ر ي يكلف ي

 ا.2005 يفصفع يا  فصي يالت  ف يالتنصضف ي

ي -4 يصور ف ي لعصغ ي: يالاصسعأ يالسين يوف صا يا ي سأ ي   ت ياإلطصتيا لص فمةيي– فر  ي) ي  ر ف  لعصغ

 ي اتياللبتيالعتبيي ياليص تفي يي7وال علفمةيلالعصغي(ي يولرل يا تافييةأيالت  ف يال س ف يوالتنصض ي

 ا.2009

يا يي ا ي،  فا ي عاضيال الصتيال س فااا يوا لاصتاتي شتفيسبت يتاجحي:ي يتياو قسااياأللعاصغيال  لفس -5

األوصوااااااف يل صشااااااا ئي ااااااتفيالياااااااساي يتوااااااصل يفصفرااااااا ر ياراااااا يفناااااااا تفي يكلفاااااا يالت  فاااااااااا يالتنصضااااااف يلل  ااااااار ي

 ا.1997   توعفسي يفصفع ي  صفيالر يبي ي

  ااااااااتنيتزقيهللاي:يف  ل ااااااااصتيلياااااااابي ااااااااتفياليااااااااسايال س فاااااااا يوا لصتناااااااا ي ي اتيا عااااااااصتفي ياإلوااااااااب ستن ي ي -6

 ا.1994

يلل  صي ي -7 يا ت زن  يالات   ي  ياليسا ي،ستنبي تف يةأ ياأللعصغيال ور ف ي: ي صجأ يوايق ي  ،صفتيفحرن

 ا.1975العتاقي يي–واإليتاي ي وسا ي

 ا.ي1999 رنيالرفسي   يي سهي:ياإليسا يا لصتليةأي تفياليساي ي اتيا عصتفي ياإلوب ستن ي ي -8

 ا.1980فياليساي ي اتياللبتيالعتبيي ياليص تفي ي  لييفح   يفق صتي:ياألوبيالعل ف يةأي،ستنبي ت  -9

 ا.1997  لييفح   يفق صتي:ي تفياليسايلل صش ر ي ي اتياللبتيالعتبيي ياليص تفي ي -10

ت ااصغيالااافتي:ي،ااظير ي ت ااصف يفيتاا حي صواا قسااياأللعااصغيال  لفسياا يي اا ي،  فاا يا لاااصتاتياألوصوااف يةااأي -11

 يفصفرا ر ي يكلفا يالت  فا يالتنصضفاا يلل  اصتي اص جزنتفي تفيالرل يل ل ف اتيا ت لا ياإليسا يا ي يتواصل

 ا.2000 يفصفع ي ل ا ي ي
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ز فاااا يد ااااتا فةيكصفاااا يوف اااا لييالرااااصي يفح ااااسي:يال واااافطيةااااأياأللعااااصغيال ااااور في ي اتيال سااااصءيلااااس فصي -12

 ا.2007ال  صي يوالناتي ياإلوب ستن ي ي

اللفص اا يال س فاا يا يصصاا ييياازهي راانيصاافصاي:ي،ااظير ي ت ااصف ي لعااصغي، لفسياا يفيتاا حيي اا ي عااضيي صصاات  -13

واااا  ي يتواااااصل ي   اااا تاهي يكلفاااا يالت  فااااا يالتنصضااااف يلل  اااااصتي يي11والبلااااصءفيال ظفلفاااا يلتي اااااصتي،حاااا ي

 ا.1995فصفع ي ل ا ي ي

ي ص ي  س ي لفس ي:ي،ظير ياو قسااياأللعصغيال اور فيي ا يفعلاةي عاضيا لاصتاتيا حت فا ياألوصواف ي -14

 ا.2001الت  ف يالتنصضف يلل  ر  يفصفع ي ل ا ي ييلتنصض يا ت   ي يتوصل يفصفر ر ي يكلف 

ي ااتي   اااسيي اااأ:ي  اااصءيفعااصير يلااا عضيفك  اااصتياللفص ااا يال س فااا يوا لااصتاتياألوصواااف يلل صشااا ر يةاااأي اااتفي -15

وااا  ي  حصس اا يا  فاااصي يتواااصل يفصفراا ر ي يكلفااا يالت  فااا يالتنصضااف ي يفصفعااا يا  فاااصي يي14اليااساي،حااا ي

 ا.1994

صيف يال  كايي:ي،ق افطي اتاف ي،ت فا يو،استنبيالبا ايةيوال صشا ر يةاأي اتفيي توي   يا  اسيوف اصايدوا  -16

 ا.ي1997اليساي يفت زيالب صغي ياليص تفي ي

  صايي سيا ح فسيدو صيف ي:ي  تنصتيتنصضصتيا دتغيو،  فيصسيصي يفت زيالب صغيللناتي ياليص تفي -17

 ا.2011 ي

 ا. 1981ا  ص ي  فصفع ي ال ور في  األلعصغ : یصور  ا  عةيوو یي ي س كصف  -18

فح سي رنيتسصيوفح سي  صاي رر ي:يا، ص صتيال تغي ح ياو قساايا   صي يةأيفعلةيو ص  ي -19

الز فيي  يال  نيلل   ستر ي ي ح يفنا تي يا  ل يالعل ف يللت  ف يال س ف يوالتنصض ي يالعس ي

 ا.2012 يكلف يالت  ف يالتنصضف يلل  ر ي صللتاي يفصفع ي ل ا ي يوة  ب يي66

فح سيوعسيزالا ايوفكاصتاي لمالي  ا ي تفا يو اصر يواعفسيي اسا  عةي:ي،ب  ل ففاصيال علافةيو واصلفبيصي -20

 ا.2001ةأيالت  ف يالتنصضف ي يفت زيالب صغيللناتي ياليص تفي ي

:يالت  ف يالتنصضف ياللصيل يوطل ا يكلفاصتيالت  فا ي ييفح سيول ص يا يزايلهيووصلييفح سيا يزايله -21

ا.يفح ااااااسيي ااااااسهيصااااااص حيال   اااااا ةيوفلحااااااةي2009فب  اااااا يا    ااااااييالعتبااااااييللناااااااتيوال  زياااااايي ياألت  ي ي

 اي.يي1994د تا فةيفح سي:ي وصوفصتي تفياليساي ي اتييصلةيا عصتفي ياليص تفي ي

تاف ي،ااااستنبي ااااتفياليااااساي يف واااا ي يالاااا علةيفلحااااةيد ااااتا فةي  ااااص ي:ي، تن ااااصتياإل  ااااصءيوا لااااصتاتيةااااأي اااا -22

 ا.ي1998وال ستنبيةأي تفياليساي يا جزءيالبصريي يفت زيالب صغيللنات ياليص تفي ي

ف رااا يف ااا ل ييص اااسيني:ي ياااتياأللعاااصغيال  لفسيااا يي ااا يفعلاااةي عاااضيا لاااصتاتيالهج ففااا يةاااأي اااتفيالرااال ي -23

 حاااااا  يوالستاواااااااصتي يكلفااااااا يالت  فاااااا يل ل اااااا يكلفاااااا يالت  فاااااا يالتنصضااااااف ي ص   اااااا تفي يا  لاااااا يالعل فاااااا يلل

 ا.ي2002التنصضف ي يفصفع ي  صفيالر يبي ي ير ب ي ي

يف ل ي -24 ي  يا يصفب يالعس  ي  ياإللبت وري يال علفة يف ل  ي  يا   ي  يال علفة ي: يي أ ييتسصت  اصا

 ا.2010دلبت و ف يتبييو  ن ي ي، ستيينيو سفيال علفةياإللبت وريي يفصفع يا    تفي ي

يال ب -25 ييصور  يلس فصيو يي ي اتيال سصء ي  يالستاوف  يا تا   يلكصس  يال ور ف ياأللعصغ يةأ يا تشس ي: تنحة

 ا.2012ال  صي يوالناتي ياإلوب ستن ي ي

يحيلي   سيكصف ي:ي،ظير ي ت صف ي صو قسااي ول غيال  ةيي  يفعلةي عضيا لصتاتياألوصوف يةأي تفي -26

توااااصل يفصفراااا ر ياراااا يفنااااا تفي يكلفاااا يياليااااسايل ل اااا يال اااافياألواي كلفاااا يالت  فاااا يالتنصضااااف ي ص  فااااصي 

 ا.ي1993الت  ف يالتنصضف ي يفصفع يا  فصي ي
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 استخدام الوسائط املتعددة بدرس التربية البدنيةالصعوبات التي تحول دون 

 ملرحلة التعليم األساس ي

 )*(   د / خالد الهادي الكموش ي

 محمد مفتاح جابر)**(   د /   

 املقدمة ومشكلة البحث :  

 ألن اإلنسان يسعى وراء تحقيق أي نعيش في 
ً
وقتنا الحاضر عصر التقدم العلمي والتكنولوجي ونظرا

 
ً
تطور علمي ويساهم فيه بشكل فعال لذلك أصبح التخطيط لتطوير التعليم في مراحله املختلفة هدفا

 لتحقيق التقدم والرقي ومواكبة الدول املتقدمة وذلك لرفع مستوى معيشة
ً
، جتمعالفرد في امل رئيسيا

وينصب التركيز على التعليم العتباره أحد الدعائم األساسية التي يجب االهتمام بها والتخطيط لها لتحقيق 

ن التربية هي نظام إنساني لها وظائف اجتماعية وسياسية أشودة للرقي باملجتمع الليبي حيث األهداف املن

 .اواقتصادية ونفسية وصحية وفكرية تسعى لتحقيقه

أن : الوسائط املتعددة تعني استخدام املعارف املختلفة وبأكثر من  (2000ميد شرف )الح ذكر عبد

، وبهذا يكون  وسيلة في نظام تم
ً
 قد تم استخدام أكثر من حاسة من حواس الجسم في التخطيط له جيدا

رها و ، وهذا أفضل وأكثر فاعلية بحيث يتم توصيل املعلومة في أحسن صاستقبال هذه املعارف واملعلومات

 (18 : 9) . وهذا يميز الوسائط املتعددة

( أن : طرق تدريس التربية البدنية مثلها مثل باقي 2002) خفاجةإبراهيم شلتوت وميرفت  نوال وترى 

، كما توضح لنا طرق تدريس التربية البدنية كيفية أساسها النظري من نظريات التدريساملواد تستمد 

، حيث تستند في ذلك على الخبرة الصفات البدنية، وتطوير املهارات الحركيةختلفة لتنمية تطبيق الطرق امل

 (67 : 20)  رى وتطبيق نتائجها من ناحية أخرى.العملية للمعلم من ناحية وعلى تقدم العلوم األخ

ة، ومنها ( أن : هناك من األسباب ما يدعو الستخدام الوسائط املتعدد2001ذكر أبو النجا أحمد )و 

، وعدم ق األهداف التربوية املرجوةيتحق فية عاملتب، وقصور األساليب التدريسية أعداد املتعلمينزيادة 

 ( 190 : 2. )بين املؤسسة التعليمية واملجتمع تحقيق التفاعل املنشود

( إلى أن : التقدم العلمي الحاصل في املجتمعات املتقدمة مرجعه إلى 2005وأشار محمد السيد علي )

، مما ينتج عنه وجود جيل من املتعلمين جهزتها الحديثة  في مجال التعليمولوجيا بإداراتها وأتوظيف التكن

، وهكذا تتضح طوير العمليات الصناعية وأجهزتهاالذين يمتلكون املعارف واملهارات التكنولوجية الالزمة لت

 (6 : 12) . بين التقدم التكنولوجي والتعليم العالقة التبادلية

  )*(      محاضر , مناهج وطرق تدريس , كلية التربية البدنية  , جامعة املرقب 
 , كلية التربية البدنية  , جامعة املرقب تدريب التمرينات والجمباز )**(     محاضر ,  
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ونظرا لطبيعة الدور الذي يقوم به معلم التربية البدنية في العملية التعليمية والتربوية وإبداعه للقيام 

حيث أننا في حاجة إلى تعديل وتطوير سياسة التعليم على مستوى  واره املتعددة على الشكل املطلوب،بأد

املدارس بليبيا، الحظ أنه ال وجود الستخدام الوسائط املتعددة بدرس التربية البدنية في مدارسنا وبالرغم 

هارات حظها منها في تعليم م بدنيةيجب أن تنال التربية ال ا، لذاستخدامها في بعض املواد األخرى  من

وجي الهائل الذي يشهده ، ومن هذا املنطلق ومواكبة للتقدم العلمي والتكنولاألنشطة الرياضية املختلفة

البحث باستطالع رأي معلمي التربية البدنية في التعرف على  اهذا العصر، فقد لجأ الباحث إلى إجراء هذ

 .املتعددة في درس التربية البدنيةسائط التي تحول دون استخدام الو  الصعوبات

 أهمية البحث :

، حيث ثرة في استخدام الوسائط املتعددةإن األساليب التكنولوجية الحديثة من أهم العوامل املؤ 

فرص التعلم الذاتي الذي يؤدي إلى تحسين عمليتي التعليم  فعال في تطوير دور املعلم وتوفير إنها ذات أثر 

، وتطوير طرق تدريس التربية البدنية باستخدام ى تحقيق أهداف العملية التعليميةلوالتعلم مما يعمل ع

التربية الوسائل التكنولوجية الحديثة للوصول بالعملية التعليمية إلى تحقيق أهدافها وتدريس حصة 

العلمية التي تتناول املشكالت التي باألبحاث ، وكذلك إثراء املكتبة الرياضية البدنية بشكل مؤثر وفعال

حاولة إيجاد ، ومبدرس التربية البدنيةتواجه معلم التربية البدنية في استخدام الوسائل التكنولوجية 

 . الحلول املناسبة لها

 هدف البحث :

التي تحول دون استخدام الوسائط املتعددة بدرس الصعوبات  أهم يهدف البحث إلى التعرف على

 .التعليم األساس ي بمنطقة تاجوراء دنية ملرحلةالتربية الب

 :تساؤل البحث 

 التربية البدنية ملرحلة التعليم التي تحول دون استخدام الوسائط املتعددة بدرس الصعوباتما هي 

 ؟  جوراءاتاألساس ي بمنطقة 

 : مصطلحات البحث

  :درس التربية البدنية   -1

نفيذ ، وتعتمد الخطة ونجاحها على مدى إعداد وتالشاملقيق أهداف وأغراض املنهاج الوسيلة لتح "هو 

، ويتعلموا كيفية يمكن أن يكتسب التالميذ املهارات، ومن خالل الدرس وإخراج درس التربية البدنية

 (99 : 11)  ."ممارسة وتطبيق التمارين إضافة إلى ممارسة األنشطة الرياضية املتعددة واملختلفة 

 :الوسائط املتعددة -2

برامج التي يتكامل فيها استخدام النص والصوت والصور والحركة لتخزين ونقل واسترجاع املادة ال "هي 

 ( 302 : 16)  ."التعليمية بهدف تطوير العملية التعليمية 
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 -: الدراسات النظرية

 -درس التربية البدنية : -

 في توفير فر 
ً
 مهما

ً
النمو املناسبة في إعداد ص تؤدي التربية البدنية بمرحلة التعليم األساس ي دورا

، لذلك فإن االهتمام بالدرس هو الركيزة األساسية لنجاح املنهج الشامل للتربية البدنية باعتبار أن النشء

درس التربية البدنية يهدف بوجه عام لتحقيق أهداف املنهج بمختلف الجوانب البدنية والعقلية 

 والوجدانية واملهارية واالجتماعية.

إلااى أن : درس التربياااة البدنيااة الهاااادف واملبنااي علاااى أسااس علمياااة  (1988محمااد فااارج ) أشااارت عنايااااتو 

يااااة البدنيااااة والعقليااااة ، وكااااذلك التاااادريب الااااذي يرتقااااي بنمااااو الناحعلااااى زيااااادة تحساااان النشااااا  التعليمااااي يعمااال

ة عان ، كما أن من أهم واجباات املادرس كجازء أساسا ي للتعلايم العاام هاو تحقياق التنمياة الشااملواالنفعالية

 (21 : 11)  .تساب التلميذ للمعارف واملعلوماتطريق اك

 -أهداف درس التربية البدنية : -

لتنمية املتكاملة ( أن : درس التربية البدنية يسهم  بفاعلية في تحقيق ا1997يرى أكرم زكي خطابية )

 ( 141 : 3.  )لشخصية التلميذ، وهو هدف رئيس ي للتربية البدنية

  -:خصائص درس التربية البدنية   -

ح ذكر محمد جميل عبد القادر أن : من خصائص الدرس الناجح هو أن يكون له هدف واض

، طى في الدرس مع حالة الجو اليومي، وأن تتناسب األنشطة التي ستعومعروف يعمل املدرس على تحقيقه

 (23 : 13)  .مع قدرات وميول وأعمار التالميذ وتتناسب

 -: س التربية البدنيةمحتوى در  -

( إلى أنه : مهما حدث من تطورات في تقسيمات الدرس 1999ومحمد زغلول ) هرجهأشار مكارم أبو 

 ة هي : يفإنه يتكون من ثالثة أجزاء رئيس

 : يتضمن األعمال اإلدارية واإلحماءو  الجزء التمهيدي. 

 : وهو العمود الفقري وأساس الخطة العامة حيث يتم فيه تعليم التالميذ املهارات  الجزء الرئيس ي

 واألنشطة املختلفة ثم يقومون بتطبيق تلك املهارات.

 وفيه تعطى بعض التمرينات واأللعاب الصغيرة لغرض التهدئة واالسترخاء والرجوع  : الجزء الختامي

  (96 : 18)  .أجهزة الجسم إلى الحالة الطبيعيةب

  -: مفهوم التدريس -

التدريس رسالة ومهنة سامية يتشرف بها كل إنسان يعمل في مجالها ومكانتها رفيعة وتنا  باملعلمين 

، وتزويد األجيال الناشئة باملعلومات واملعارف ين ألنفسهم وألمتهممسئولية إعداد األفراد الصالحين النافع
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، وهذه العالقة تساعد املتعلم عالقة تنشأ بين املعلم واملتعلم ، وهو ارات والقيم واالتجاهات املرغوبةوامله

 . ى النمو واكتساب الخبرات الالزمةعل

( إلى أن : التدريس من وجهة النظر الحديثة نظام يهدف إلى تحقيق 2000ذكر عبد السالم مصطفى ) 

رة عملية التدريس ط وإدا، حيث يقوم املعلم بتخطياتج تعليمية مرغوبة لدى التالميذمخرجات أو نو 

 رغبة التالميذ في التعلم واإلقبال وتوجيهها
ً
، وذلك يتطلب الرغبة من املعلم في العمل واألداء الجاد وأيضا

، أي أن العالقة بين املعلم واملتعلم وثيقة وتتطلب استعداد التعليم بتلقائية وفاعلية ونشا  على عملية

 (12 : 10)  .التعليميةتلميذ( إلنجاح العملية الطرفين )املعلم وال

، والوصول دة فاعلية تدريس التربية البدنيةسبق ذكره يتبين أن مفهوم التدريس يستهدف زيا مما

لدرجة عالية من التأثير التعليمي لدرس التربية البدنية من خالل أساليب وطرق التدريس املختلفة لتنمية 

 .درات الوظيفية والحركية للتالميذالصفات البدنية واكتساب املهارات الحركية لتطوير الق

 -مفهوم تكنولوجيا التعليم :  -

( أن : مصطلح التكنولوجيا قد شاع استخدامه في اآلونة األخيرة في 1999ذكر يسن عبد الرحمن )

، العربية بلفظ )التقنية(، وقد عرف هذا املصطلح في كثير من املصادر افة األوسا  األكاديمية والشعبيةك

الطريقة الفنية لتحقيق غرض  يعني العلم التطبيقي أو  Technologyاجم نجد أن مصطلح وفي بعض املع

 (67 : 21)  .تقنية وهي مشتقة من تقانة وإتقان، وقد يتفق ذلك مع تعريب التكنولوجيا بمصطلح العلمي

عليم سيطرت على ( أن : وسائل تكنولوجيا الت2002وذكرت نوال إبراهيم شلتوت وميرفت خفاجة )

، لتحقيق ت وخاصة مجاالت التعليم والتعلم، مما دفعنا إلى استخدامها في جميع املجاال مجاالت حياتنا كل

 ( 58 : 20)  .تعليمية والتربوية على أفضل صورةأهداف العملية ال

 -الوسائط املتعددة :مفهوم  -

كل وسيط وتشير إلى  Mediaويعني التعددية  Muttiيتألف مصطلح الوسائط املتعددة من شقين 

 متعددة من آليات تكنولوجيا يحمل معلومة
ً
، وهي نوع من البرمجيات التي توفر للمستخدم )املتعلم( أشكاال

، واملعالجة لنسيج املرئيات والسمعيات الرقمية واملعلومات واملحاكاةالعرض والتخزين واالسترجاع والبث 

تفاعلية له عن طريق كمبيوتر( والقدرات اآللية الاالتصالية الرقمية املشفرة التي تستخدم الحاسب اآللي )ال

 .برامج التآلف

التكامل بين أكثر من وسيلة واحدة عند  " : ( الوسائط املتعددة بأنها2005عرف محمد السيد علي )

سب اآللي ، الحاطبوعات واملسجل املرئي )الفيديو(، والسجالت الصوتيةالعرض أو التدريب مثل امل

 (  300 : 12)      . "املبرمج واألفالم بأنواعها  ، والكتيبوالشفافيات)الكمبيوتر( 

       -:مكونات الوسائط املتعددة  -
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( أن : الوسائط املتعددة تتكون من العديد من املكونات التي تتمثل 2004ذكر سامح محمد حمدي ) 

 في : 

 .نظام املعلومات أو البيانات -

 .أدوات لحمل وحفظ هذه املعلومات -

 .أجهزة تشغيل هذه األدوات -

 ( 59 : 7)  .تسمح بالربط بين كل هذه األجزاء أنظمة االتصال والتي -

ومن خالل ما سبق يرى الباحث أن استخدام أجهزة الوسائط املتعددة اآلتية ]الحاسب اآللي 

عل مكتبة تحوي وسائل سمعية وبصرية[ يج –اللوحات التعليمية  –جهاز عرض الشرائح  –)الكمبيوتر( 

ية ، وتزيد من فاعلت الخبرات التعليمية لدى املتعلم، وتساعد على تثبيالعملية التعليمية أفضل وأسرع

 . العملية التعليمية

 -الدراسات املرتبطة : -

 (17( )1995وصالح أنس محمد ) ,دراسة مصطفى السايح محمد -1

 ."البدنية بجمهورية مصر العربيةاستخدام وسائل االتصال التعليمية بدرس التربية " موضوع الدراسة :

التعليمية بدرس التربية  التعرف على املعوقات التي تحول دون استخدام وسائل االتصال هدف الدراسة :

 .البدنية

 .املنهج الوصفي باألسلوب املسحي منهج الدراسة :

 ومعلمة تربية بدنية با883اشتملت عينة الدراسة على عدد ) : عينة الدراسة
ً
لة اإلعدادية ملرح( معلما

 . بمحافظة اإلسكندرية

توصلت الدراسة إلى أن أبرز معوقات وسائل االتصال التعليمية عدم توافرها باملدارس  نتائج الدراسة :

 .تسمح بشراء أو إنتاج هذه الوسائلكما أن ميزانية التربية البدنية ال 

 (19( )2001دراسة نهى أحمد سامي ) -2

ربية استخدام تكنولوجيا التعليم على تعلم بعض املهارات الحركية بدرس التتأثير " موضوع الدراسة :

 ."الرياضية للمرحلة اإلعدادية

تأثير استخدام تكنولوجيا التعليم على تعلم بعض املهارات الحركية بدرس على التعرف  هدف الدراسة :

 .ربية الرياضية للمرحلة اإلعداديةالت

 .املنهج التجريبي منهج الدراسة :

 . من تلميذات الصف األول اإلعدادي( تلميذة 60اشتملت عينة الدراسة على عدد ) : عينة الدراسة
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، وكذلك الطريقة املتبعة في درس التربية خدام تكنولوجيا التعليم في البحثإن است نتائج الدراسة :

استخدام التكنولوجيا الحديثة ، وأن مستوى األداء املهاري في الجمبازالرياضية لها تأثير إيجابي على تحسين 

 يساعد تلميذات هذه املرحلة على اكتساب املهارة الحركية وتعملها بصورة أفضل وأكثر فعالية.

 (7( )2004دراسة سامح محمد حمدي ) -3

 ."ربية الرياضية للمرحلة اإلعداديةمعوقات استخدام الوسائط املتعددة بدرس الت" موضوع الدراسة :

ربية الرياضية للمرحلة التعرف على معوقات استخدام الوسائط املتعددة بدرس الت هدف الدراسة :

 .اإلعدادية

 .ملنهج الوصفي باألسلوب املسحيا منهج الدراسة :

 ومعلمة تربية بدنية بامل80اشتملت عينة الدراسة على عدد ) : عينة الدراسة
ً
رحلة اإلعدادية ( معلما

 . بمحافظة املنصورة

توصلت الدراسة إلى أن أبرز معوقات استخدام الوسائط املتعددة عدم توفر ميزانية  : نتائج الدراسة

 .تعامل مع أجهزة الوسائط املتعددةالتربية الرياضية وعدم إمكانية ال

 -:إجراءات البحث   

 منهج البحث :  -

 املنهج الوصفي بأسلوبه املسحي ملناسبته لطبيعة البحث. اناستخدم الباحث

 مجتمع البحث :  -

أشتمل مجتمع البحث على معلمي ومعلمات التربية البدنية بمرحلة التعليم األساس ي بمنطقة 

 ومعلمة263لبالغ عددهم )تاجوراء، وا
ً
 . ( معلما

 

 عينة البحث :  -

التعليم  تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية من معلمي ومعلمات التربية البدنية بمرحلة

 ومع150، والبالغ عددهم )األساس ي بمنطقة تاجوراء
ً
 . %( من العدد الكلي53لمة وبنسبة )( معلما

 أداة الدراسة : -

من  انفي ضوء نتائج العديد من الدراسات السابقة واملراجعة العلمية املرتبطة لقد استفاد الباحث

ها ، وأخرجت األداة بصورتم(2004محمد حمدي )سامح  الستعانة بأداة دراسةولقد ثم ا الدراسات السابقة

املحكمين في مجال طرق التدريس بهدف التأكد من مناسبة العبارات لكل  ( من الخبراء8وتم عرضها على )

 فيمحور من محاور البحث وبعد إجراء التعديالت حسبما يتوافق مع البيئة الليبية أصبح االستبيان 

 .عبارة 38محاور وعدد  8على عدد  ى صورته النهائية للتطبيق وقد احتو 
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 الدراسة االستطالعية : -

استخدام الوسائط املتعددة الصعوبات التي تحول دون بتطبيق أداة البحث استبيان  انقام الباحث

( معلمين 10بدرس التربية البدنية على عينة استطالعية من داخل مجتمع البحث وخارج عينته وعددهم )

 .    ب معامل الثباتام لحسا( أي10مرتين بفاصل زمني )

 

 (1جدول )

 استخدام الوسائط املتعددة صعوباتمعامل ثبات استبيان 

 10ن =  ( أيام10بطريقة إعادة االختبار بفاصل زمني )

 معامل التطبيق الثاني التطبيق األول 

 الثبات

 الصدق

 2ع 2 1ع 1 الذاتي

18.60 6.3 17.9 5.96 0.99 0.99 

 0.765=  0.01قيمة ر 

التي تحول دون استخدام الوسائط الصعوبات ( أن معامل ثبات استبيان 1يتضح من الجدول )

 عند ( وهو معامل دال إ0.99( أيام كان )10املتعددة بطريقة إعادة االختبار بفاصل زمني بينهما )
ً
حصائيا

 .(0.99الصدق الذاتي له )لغ معامل ، كما ب(0.01مستوى معنوية )

 الدراسة األساسية :  -

 بتطبيق الدراسة األساسية )امليدانية( على معلمي ومعلمات التربية البدنية بمرحلة انقام الباحث

 الصعوبات التي تحول دون بعرض استبيان  ان، حيث قام الباحثالتعليم األساس ي بمنطقة تاجوراء

 .البدنية ط املتعددة بدرس التربيةاستخدام الوسائ

، وبعد االنتهاء من عملية جمع البيانات قام م(6/5/2017 –م 26/3/2017)وذلك خالل الفترة من 

، وتبين أنها كاملة وصحيحة حيث لم يكن تبيان للتأكد من اكتمال بياناتهابمراجعة استمارات االس انالباحث

 .ك أية استمارة مفقودة أو مستبعدةهنا

( spasاآللي باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )ثم جمع البيانات في الحاسب 

 -اإلحصائية التالية :مع إجراء األساليب 

 تكرار اإلجابة لدى أفراد املجتمع.على التكرار والنسبة املئوية التي تهدف إلى التعرف  -1

 .أداة البحثى كل عبارة من عبارات املتوسط الحسابي لترتيب استجابة أفراد املجتمع عل -2

 واألهمية النسبية لجميع فقرات االستبيان وذلك لتعرف على مدى تشتت إجابات 

 أفراد املجتمع. -3
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 (2جدول )

 املحور األول : الصعوبات الخاصة بتوافر املادة العلمية على شكل وسائط متعددة

 

 -: ومناقشتها عرض النتائج

الخاصة  الصعوبات( والخاص بإجابات عينة الدراسة على عبارات املحور األول 2يتضح من الجدول )

( هال يوجاد باملدرساة ماادة علمياة خاصاة 2بتوافر املادة العلمياة علاى شاكل وساائط متعاددة أن العباارة رقام )

( وكانااات النسااابة 132باااال )بالتربياااة البدنياااة معااادة للعااارض علاااى الكمبياااوتر التعليماااي ؟ كاااان عااادد الاااذين أجاااابوا 

( هال يقااوم املوجااه 3، وكانات النساابة املئوياة للعبااارة  رقاام )% وكااان ترتياهااا األول 93.33قاررة املئوياة للدرجااة امل

، فاااي حاااين % وكاااان ترتياهاااا الثااااني92.88ئح ؟ أو املعلااام ببرمجاااة بعاااض املهاااارات لعرضاااها علاااى جهااااز عااارض الشااارا

هال توجاد باملدرساة مكتباة تحتاوى علاى وساائل سامعية وبصارية خاصاة  (4كانت النسبة املئوياة للعباارة رقام )

( هاال يوجااد باملدرسااة 1% وكااان ترتياهااا الثالااث، وكاناات النساابة املئويااة للعبااارة رقاام )92.22بالتربيااة البدنيااة ؟ 

 .ع% وكان ترتياها الراب90.00مادة علمية خاصة بالتربية البدنية معدة للعرض على اللوحات التعليمية 

 

 

 

 

 

 م

 

 

 الـــعــبارات

مجموع  التكرارات

الدرجات 

 املقدرة

النسبة املئوية 

للدرجات 

 املقدرة

 الترتيب 
 نعم

إلى حد 

 ما
 ال

هل يوجد باملدرسة مادة علمية خاصة  1

بالتربية البدنية معدة للعرض على 

 اللوحات التعليمية ؟ 

 الرابع % 90.00 405 125 5 20

هل يوجد باملدرسة مادة علمية خاصة  2

بالتربية البدنية معدة للعرض على 

 الكمبيوتر التعليمي ؟

 األول  % 93.33 420 132 6 12

هل يقوم املوجه أو املعلم ببرمجة بعض  3

املهارات لعرضها على جهاز عرض الشرائح 

 ؟

 الثاني % 92.88 418 130 8 12

هل توجد باملدرسة مكتبة تحتوى على  4

وسائل سمعية وبصرية خاصة بالتربية 

 البدنية ؟

 الثالث 92.22% 415 130 5 15
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 (3جدول )

 الخاصة بإمكانية التعامل مع أجهزة الوسائط املتعددة الصعوباتاملحور الثاني : 
 

 م

 

 العبارات

مجموع  التكرارات

الدرجات 

 املقدرة

النسبة املئوية 

للدرجات 

 املقدرة

 الترتيب
 نعم

إلى حد 

 ما
 ال

از الكمبيوتر هل يمكن التعامل مع  جه 1

 ؟ التعليمي )الحاسوب(
 الرابع % 40.88 184 7 20 123

هل يمكن التعامل مع  جهاز عرض الشرائح  2

 ؟ مات و الصور الثابتة واملتحركة ()الرسو 
 الثالث % 44.88 202 6 40 104

م مكتبة تحتوى على هل تستطيع تصمي 3

وسائل سمعية وبصرية تخدم درس التربية 

 ؟ البدنية

 الثاني % 83.33 375 110 5 35

استخدام اللوحات التعليمية هل يمكن  4

 لعرض بعض املهارات ؟
 األول  93.55% 421 128 15 7

 

لخاصة االصعوبات ( والخاص بإجابات عينة الدراسة على عبارات املحور الثاني 3وتبين من الجدول )

التعليميااة ( هاال يمكاان اسااتخدام اللوحااات 4بإمكانيااة التعاماال مااع أجهاازة الوسااائط املتعااددة أن العبااارة رقاام )

% 93.55رة دكانااات النسااابة املئوياااة للدرجاااة املقااا( و 128لعااارض بعاااض املهاااارات ؟ كاااان عااادد الاااذين أجاااابوا باااال )

م مكتباااة تحتاااوى علاااى وساااائل ( هااال تساااتطيع تصااامي3، وكانااات النسااابة املئوياااة للعباااارة رقااام )تياهاااا األول وكاااان تر 

وياااة ئهاااا الثااااني، فاااي حاااين كانااات النسااابة امل% وكاااان ترتيا83.33ياااة ؟ بصااارية تخااادم درس التربياااة البدنسااامعية و 

% 44.88ركاة[ ( هل يمكن التعامل مع جهاز عرض الشرائح ]الرساومات والصاور الثابتاة واملتح2للعبارة رقم )

( هاال يمكان التعاماال مااع  جهااز الكمبيااوتر التعليمااي 1، وكانات النساابة املئويااة للعباارة رقاام )وكاان ترتياهااا الثالااث

 .ان ترتياها الرابع% وك40.88)الحاسوب( ؟ 
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 (4جدول )

 الخاصة باستخدام الوسائط املتعددةالصعوبات املحور الثالث : 

 

 م

 

 العبارات

مجموع  التكرارات

الدرجات 

 املقدرة

النسبة املئوية 

للدرجات 

 املقدرة

لى حد إ نعم الترتيب

 ما

 ال

هل تستخدم الكمبيوتر التعليمي  في  1

الحركية بدرس التربية تدريس املهارات 

 البدنية ؟

 الثاني % 94.44 425 134 7 9

هل تستخدم اللوحات التعليمية  في  2

تدريس املهارات الحركية بدرس التربية 

 البدنية ؟

 األول  %  96.88 436 140 6 4

هل تستخدم جهاز عرض الشرائح في  3

تدريس املهارات الحركية بدرس التربية 

 البدنية ؟

 الخامس % 47.33 213 26 11 113

هل تؤمن بأهمية استخدام الوسائط  4

 املتعددة في تدريس التربية البدنية ؟
 السابع % 42.88 193 20 3 127

هل يسمح وقت الدرس باستخدام  5

الوسائط املتعددة دون التأثير على زمن 

 الدرس ؟

 الثالث % 82.44 371 103 15 32

هل تستخدم الوسائط املتعددة في  6

 تدريس حصة الثقافة الرياضية ؟
 الرابع % 78.44 353 94 15 41

هل يمكن إصالح األخطاء الشائعة في  7

املهارات املختلفة باستخدام الوسائط 

 املتعددة ؟

 السادس % 45.77 206 11 34 105

 

الصااااااعوبات ( والخاااااااص بإجابااااااات عينااااااة الدراسااااااة علااااااى عبااااااارات املحااااااور الثالااااااث 4واتضااااااح ماااااان جاااااادول )

( هااااال تساااااتخدم اللوحاااااات التعليمياااااة فاااااي تااااادريس 2باساااااتخدام الوساااااائط املتعاااااددة أن العباااااارة رقااااام ) الخاصاااااة

( وكانااات النسااابة املئوياااة للدرجاااة 140املهاااارات الحركياااة بااادرس التربياااة البدنياااة ؟ كاااان عااادد الاااذين أجاااابوا باااال )

 تساتخدم الكمبياوتر التعليمااي ( هال1، وكانات النسابة املئويااة للعباارة رقام )% وكاان ترتياهاا األول 96.88قاررة امل

، فااااي حااااين كاناااات النساااابة % وكااااان ترتياهااااا الثاااااني94.44يااااة ؟ فااااي تاااادريس املهااااارات الحركيااااة باااادرس التربيااااة البدن

رس ؟ ( هل يسمح وقت الدرس باساتخدام الوساائط املتعاددة دون التاأثير علاى زمان الاد5املئوية للعبارة رقم )

( هاااال تسااااتخدم الوسااااائط املتعااااددة فااااي 6ساااابة املئويااااة للعبااااارة رقاااام )، وكاناااات الن% وكااااان ترتياهااااا الثالااااث82.44

( 3، في حين كانت النسبة املئوية للعبارة رقم )رابع% وكان ترتياها ال 78.44تدريس حصة الثقافة الرياضية ؟ 

%  وكان ترتياها 47.33ة ؟ هل يستخدم جهاز عرض الشرائح في تدريس املهارات الحركية بدرس التربية البدني
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( هل يمكن إصالح األخطاء الشاائعة فاي املهاارات املختلفاة 7، بينما كانت النسبة املئوية للعبارة رقم )الخامس

( هاال 4، وكاناات النساابة املئويااة للعبااارة رقاام )% وكااان ترتياهااا السااادس45.77دة ؟ باسااتخدام الوسااائط املتعااد

 .% وكان ترتياها السابع42.88ية ؟ تؤمن بأهمية استخدام الوسائط املتعددة في تدريس التربية البدن

 

 (5جدول )  

 الخاصة بتوجيه التربية البدنيةالصعوبات املحور الرابع : 

 

 م

 

 العبارات

مجموع  التكرارات

الدرجات 

 املقدرة

النسبة املئوية 

للدرجات 

 املقدرة

لى إ نعم الترتيب

 حد ما

 ال

هل يوص ي املوجه باستخدام الوسائط املتعددة  1

 درس التربية البدنية ؟في 
 األول  % 89.11 401 114 23 13

هل يقوم املوجه بتوضيح كيفية استخدام  2

 الوسائط املتعددة في درس التربية البدنية ؟
 الثاني % 71.77 323 34 105 11

هل يقوم التوجيه بعقد دورات تدريبية على  3

استخدام الوسائط املتعددة في تدريس التربية 

 البدنية ؟

 الرابع % 67.55 304 19 116 15

هل يؤمن املوجه بأهمية الوسائط املتعددة في  4

 تدريس التربية البدنية ؟
 السادس % 62.88 283 43 47 60

هل من خطة التوجيه االستفادة من الوسائط  5

 املتعددة في تدريس التربية البدنية ؟
 الثالث % 68.66 309 39 81 30

توفير الوسائط املتعددة هل يسهم التوجيه في  6

 الالزمة لتدريس التربية البدنية ؟
 الخامس % 67.11 302 17 118 15

 

الخاصة الصعوبات ( والخاص بإجابات عينة الدراسة على عبارات املحور الرابع 5يتبين من الجدول )

املتعددة في درس التربية ( هل يوص ي املوجه باستخدام الوسائط 1بتوجيه التربية البدنية أن العبارة رقم )

% وكان ترتياها  89.11رة دكانت النسبة املئوية للدرجة املق( و 114البدنية ؟ كان عدد الذين أجابوا بال )

( هل يقوم املوجه بتوضيح كيفية استخدام الوسائط املتعددة 2، وكانت النسبة املئوية للعبارة رقم )األول 

( هل من 5، في حين كانت النسبة املئوية للعبارة رقم )ترتياها الثاني % وكان 71.77ة ؟ في درس التربية البدني

، % وكان ترتياها الثالث 68.66ة ؟ خطة التوجيه االستفادة من الوسائط املتعددة في تدريس التربية البدني

( هل يقوم التوجيه بعقد دورات تدريبية على استخدام الوسائط 3وكانت النسبة املئوية للعبارة رقم )

، في حين كانت النسبة املئوية للعبارة رقم ابع% وكان ترتياها الر  67.55املتعددة في تدريس التربية البدنية ؟ 

% وكان ترتياها  67.11ة ؟ ( هل يسهم التوجيه في  توفير الوسائط املتعدد الالزمة لتدريس التربية البدني6)
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املوجه بأهمية الوسائط املتعددة في تدريس  ( هل يؤمن4، وكانت النسبة املئوية للعبارة رقم )الخامس

 .% وكان ترتياها السادس 62.88 ؟التربية البدنية 

 

 (6جدول )

 الخاصة بطالب املدرسة الصعوباتاملحور الخامس : 

 

 م

 

 العبارات

مجموع  التكرارات

الدرجات 

 املقدرة

النسبة املئوية 

للدرجات 

 املقدرة

لى حد إ نعم الترتيب

 ما

 ال

تجذب الوسائط املتعددة انتباه الطالب  هل 1

 نحو العملية التدريسية ؟
 الرابع % 43.11 194 2 40 108

هل تساعد الوسائط املتعددة على استيعاب  2

الطالب للمعارف واملعلومات املرتبطة بالتربية 

 البدنية ؟

 الثالث % 45.11 203 8 37 105

هل تعمل الوسائط املتعددة على إتقان  3

الطالب للنواحي البدنية واملهارية في التربية 

 البدنية ؟

 الثاني % 50.22 226 10 56 84

 على  4
ً
هل تؤثر الوسائط املتعددة إيجابيا

 الطالب نحو العملية التدريسية ؟
 الخامس % 42.88 193 2 39 109

املتعددة  هل يوجد مكان مجهز بالوسائط 5

درس التربية  ييستخدمه الطالب في تلق

 ؟ البدنية

 األول  53.55% 241 27 37 86

 

 الصعوبات( والخاص بإجابات عينة الدراسة على عبارات املحور الخامس 6يتبين من الجدول )

( هل يوجد مكان مجهز بالوسائط املتعددة 5الخاصة بطالب املدرسة أن النسبة املئوية للعبارة رقم )

، وكانت النسبة املئوية للعبارة % وكان ترتياها األول  53.55ية ؟ يستخدمه الطالب في تلقى درس التربية البدن

ة ؟ نية واملهارية في التربية البدنيهل تعمل الوسائط املتعددة على إتقان الطالب للنواحي البد (3م )رق

( هل تساعد الوسائط املتعددة 2، في حين كانت النسبة املئوية للعبارة رقم )% وكان ترتياها الثاني 50.22

كانت ، و % وكان ترتياها الثالث45.11ية ؟ على استيعاب الطالب املعارف واملعلومات املرتبطة بالتربية البدن

( هل تجذب الوسائط املتعددة انتباه الطالب نحو العملية 1رة للعبارة رقم )دملقالنسبة املئوية للدرجة ا

( هل تؤثر الوسائط 4، في حين كانت النسبة املئوية للعبارة رقم )% وكان ترتياها الرابع 43.11ية؟التدريس

 على الطالب نحو العملية التدريسية 
ً
 .% وكان ترتياها الخامس 42.88؟ املتعددة إيجابيا
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 (7جدول )

 الخاصة باإلدارة املدرسية الصعوباتاملحور السادس : 

 

 م

 

 العبارات

مجموع  التكرارات

الدرجات 

 املقدرة

النسبة املئوية 

للدرجات 

 املقدرة

لى حد إ نعم الترتيب

 ما

 ال

هل يوجد تعاون من إدارة املدرسة لتوفير البيئة  1

تدريس املناسبة الستعمال الوسائط املتعددة في 

 التربية البدنية ؟

 الثاني % 60.66 273 39 45 66

هل يوجد تعاون بين أخصائي تكنولوجيا التعليم  2

 ومعلم التربية البدنية ؟
 الثالث % 58.66 264 39 36 75

مكتبة هل يوجد تعاون من إدارة املدرسة لتوفير  3

بصرية خاصة بدرس تحتوى وسائل سمعية و 

 التربية البدنية ؟

 األول  % 93.11 419 130 9 11

هل تؤمن إدارة املدرسة بأهمية استخدام   4

 الوسائط املتعددة ؟
 الرابع % 47.55 214 13 38 99

 

 الصااااعوبات( والخاااااص بإجابااااات عينااااة الدراسااااة علااااى عبااااارات املحااااور السااااادس 7يتضااااح ماااان الجاااادول )

( هاااال يوجااااد تعاااااون ماااان إدارة املدرسااااة لتااااوفير مكتبااااة تحتااااوى 3الخاصااااة باااااإلدارة املدرسااااية أن العبااااارة رقاااام )

كانااات النسااابة ( و 130وساااائل سااامعية و بصااارية خاصاااة بااادرس التربياااة البدنياااة ؟ كاااان عااادد الاااذين أجاااابوا باااال )

( هال يوجااد تعاااون 1املئوياة للعبااارة رقاام )، وكانات النساابة % وكااان ترتياهااا األول  93.11رة داملئوياة للدرجااة املقا

%  60.66؟  من إدارة املدرسة لتوفير البيئة املناسبة الستعمال الوساائط املتعاددة فاي تادريس التربياة البدنياة

( هال يوجااد تعااون بااين أخصاائي تكنولوجيااا 2، فااي حاين كاناات النسابة املئويااة للعباارة رقاام )وكاان ترتياهااا  الثااني

( هااال 4، وكانااات النسااابة املئوياااة للعباااارة رقااام )% وكاااان ترتياهاااا الثالاااث 58.66ة ؟ ربياااة البدنياااالتعلااايم ومعلااام الت

 .% وكان ترتياها الرابع 47.55ة تؤمن إدارة املدرسة بأهمية استخدام  الوسائط املتعدد
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 (8جدول )

 الخاصة باإلعداد املنهي واألكاديميالصعوبات املحور السابع : 

 

 م

 

 العبارات

مجموع  التكرارات

الدرجات 

 املقدرة

النسبة املئوية 

للدرجات 

 املقدرة

لى حد إ نعم الترتيب

 ما

 ال

هل كانت تكنولوجيا الوسائط املتعددة ضمن  1

املقررات الدراسية ملواد التربية البدنية أثناء فترة 

 دراستك ؟ 

 الرابع % 70.22 316 80 6 64

2   
ً
هل كان محتوى تكنولوجيا الوسائط املتعددة خاصا

 بكيفية استخدامها لتدريس التربية البدنية ؟
 الثاني % 79.77 359 97 15 38

هل هناك دورات تعقد للمدرسين تسهل كيفية  3

 استخدام الوسائط املتعددة في درس التربية البدنية ؟
 األول  % 84.22 379 105 19 26

يقدمها التعليم للمدرسين  للتدريب هل هناك بعثات  4

ية لمستخدام الوسائط املتعددة  في الععلى ا

 التعليمية ؟

 الثالث % 73.55 331 82 17 51

 

 الصااااااعوبات( والخاااااااص بإجابااااااات عينااااااة الدراسااااااة علااااااى عبااااااارات املحااااااور السااااااابع 8يتبااااااين ماااااان الجاااااادول )

( هااااال هناااااااك دورات تعقاااااد للمدرسااااااين تضااااام كيفيااااااة 3الخاصاااااة باإلعااااااداد املياااااي واألكاااااااديمي أن العباااااارة رقاااااام )

كاناااات النساااابة ( و 105اسااااتخدام الوسااااائط املتعااااددة فااااي درس التربيااااة البدنيااااة ؟ كااااان عاااادد الااااذين أجااااابوا بااااال )

( هاال كااان محتااوى 2ة للعبااارة رقاام )، وكاناات النساابة املئوياا% وكااان ترتياهااا األول  84.22رة داملئويااة للدرجااة املقاا

% وكاااان ترتياهاااا  79.77ة ؟ تكنولوجياااا الوساااائط املتعاااددة خااااص بكيفياااة اساااتخدامها لتااادريس التربياااة البدنيااا

( هاال هناااك بعثااات يقاادمها التعلاايم للمدرسااين  للتاادريب 4، فااي حااين كاناات النساابة املئويااة للعبااارة رقاام )الثاااني

، وكاناااات النسااااابة % وكااااان ترتياهاااااا الثالااااث 73.55ة ؟ ياااااة التعليمياااالملعاسااااتخدام الوساااااائط املتعااااددة فااااي اعلااااى 

( هااااال كانااااات تكنولوجياااااا الوساااااائط املتعاااااددة ضااااامن املقاااااررات الدراساااااية ملاااااواد التربياااااة 1املئوياااااة للعباااااارة رقااااام )

 .% وكان ترتياها الرابع 70.22ك ؟ البدنية أثناء فترة دراست
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 (9جدول )

 الخاصة بامليزانية الصعوباتاملحور الثامن : 

 

 م

 

 العبارات

 التكرارات
مجموع 

الدرجات 

 املقدرة

النسبة املئوية 

 للدرجات املقدرة
 الترتيب

لى إ نعم

حد 

 ما

 ال

هل تتوافر اإلمكانيات الالزمة إلعداد الوسائط  1

 املتعددة ؟
 الثاني % 85.55 385 107 21 22

 ى االقتصاد فيهل تعمل الوسائط املتعددة عل 2

املادية الالزمة لتدريس التربية النواحي الزمنية و 

 البدنية ؟

 الثالث % 73.11 329 65 49 36

هل تسمح ميزانية املدرسة  لشراء ما يلزم من  3

الوسائط املتعددة الستخدامها في العملية 

 التدريسية ؟

 األول  % 87.33 393 114 15 21

هل يمكن توفير مكان مجهز بالوسائط املتعددة  4

 خاص بتدريس التربية البدنية ؟
 الرابع % 58.88 265 48 19 83

 

 الصاااااعوبات( والخااااااص بإجاباااااات عيناااااة الدراساااااة علاااااى عباااااارات املحاااااور الثاااااامن 9يتضاااااح مااااان الجااااادول )

( هاااال تساااامح ميزانيااااة املدرسااااة بشااااراء مااااا يلاااازم ماااان الوسااااائط املتعااااددة 3الخاصااااة بامليزانيااااة أن العبااااارة رقاااام )

رة دكانت النسبة املئوية للدرجة املق( و 114الستخدامها في العملية التدريسية ؟  كان عدد الذين أجابوا بال )

( هاااال تتااااوافر اإلمكانيااااات الالزمااااة إلعااااداد 1م )، وكاناااات النساااابة املئويااااة للعبااااارة رقااااكااااان ترتياهااااا األول % و 87.33

( هاال تعمااال 2، فااي حااين كاناات النساابة املئوياااة للعبااارة رقاام )% وكااان ترتياهااا الثااااني85.55دة ؟ الوسااائط املتعااد

% 73.11يااااة ؟ الوسااااائط املتعااااددة علااااى االقتصاااااد فااااي النااااواحي الزمنيااااة واملاديااااة الالزمااااة لتاااادريس التربيااااة البدن

( هاال يمكاان تااوفير مكااان مجهااز بالوسااائط املتعااددة 4، وكاناات النساابة املئويااة للعبااارة رقاام )ثوكااان ترتياهااا الثالاا

 .رابع% وكان ترتياها ال58.88خاص بتدريس التربية البدنية ؟ 
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 (10جدول )

 ملستوى 
ً
 صعوبتهاالنسبة املئوية ملحاور االستبيان وفقا

 املشكـــالت املحور 
مجموع الدرجات 

 للمحاور املقدرة 
 املتوسط

النسبة املئوية 

 للدرجات املقدرة

 
ً
الترتيب وفقا

 ملستوى اإلعاقة

 األول 
الخاصة بتوافر املادة العلمية  الصعوبات

 على شكل وسائط متعددة 
 الثالث 9.69% 0.096 1658

 الثـانـي
الخاصة بإمكانية التعامل مع  الصعوبات

 أجهزة الوسائط املتعددة
 السادس 6.91% 0.069 1182

 الـثـالـث
الخاصة باستخدام الوسائط  الصعوبات

 املتعددة
 األول  12.84% 0.135 2197

 الــرابع
الخاصة بتوجيه التربية  الصعوبات

 البدنية
 الثاني 11.23% 0.112 1922

 الثامن %6.18 0.061 1057 الخاصة بطالب املدرسة الصعوبات الخامس

 السابع %6.84 0.068 1170 الخاصة باإلدارة املدرسية الصعوبات السادس

 السابـع
لخاصة باإلعداد امليي ا الصعوبات

 واألكاديمي
 الرابع 8.09% 0.080 1385

 الخامس %8.02 0.080 1372 الخاصة بامليزانية الصعوبات الثـامـن

 ن× أعلى ميزان تقدير × الدرجة الكلية = عدد العبارات 

 =38×3×150  =17100 
 

اسااااتخدام الوسااااائط املتعاااااددة باااادرس التربياااااة  الصااااعوبات التااااي تحاااااول دون ( إلاااااى 10يتعاااارض الجاااادول )

الخاصااة : بتااوافر  بالصااعوباتالبدنيااة بمرحلااة التعلاايم األساساا ي واملوزعااة علااى محاااور االسااتبيان فيمااا يتعلااق 

املتعااااااددة، اسااااااتخدام  تعاماااااال مااااااع أجهاااااازة الوسااااااائط، إمكانيااااااة الدة العلميااااااة علااااااى شااااااكل وسااااااائط متعااااااددةاملااااااا

طاااااالب املدرساااااة، اإلدارة املدرساااااية، اإلعاااااداد املياااااي واألكااااااديمي، ، ملتعاااااددة، توجياااااه التربياااااة البديناااااةا الوساااااائط

 .امليزانية

الخاصاة باساتخدام الوساائط املتعاددة كانات نسابتها  الصاعوباتحيث تبين من نتاائج هاذا الجادول أن 

 ملسااتوى اإلعاقااة األول ، وكااان ترت%12.84رة دئويااة للاادرجات املقااامل
ً
، وفااي ذلااك الصاادد ذكاار مصااطفى ياهااا وفقااا

اد بااه اسااتخدام أجهاازة وأدوات ومااو  يات اسااتخدام الوسااائط املتعااددة يعناا( أن : متطلباا2004السااائح محمااد )

، باإلضافة إلى استخدام مجموعة من البارامج ذات األدوات واإلمكانياات معينة من حيث القدرة والخصائص

 (  124 : 15)  .وإخراج عناصر الوسائط املتعددة جالالزمة إلنتا

% واحتلت 11.23الخاصة بتوجيه التربية البدنية  صعوباتللرة دانت النسبة املئوية للدرجات املقوك

 ملستوى 
ً
( أن : على املتخصصين في 1997، حيث ذكر إبراهيم زايد وآخرون )الصعوبةالترتيب الثاني وفقا

مجال التربية البدنية وضع برامج تسمح بممارسة أنشطتها بشكل هادف آخذين في االعتبار قدرات وإمكانات 
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، ثم وضع ألداء أمثل من خالل هذه املعطياتوميول وخصائص التالميذ حتى تزداد فرصتهم في الوصول 

 للخطة الدراس برامج تنفيذية
ً
  .ية ومفردات منهج التربية البدنيةلتحقيق األهداف الخاصة املوضوعة طبقا

(1  :15) 

يااااة علااااى شااااكل ملالخاصااااة بتااااوافر املااااادة الع صااااعوباتللرة داناااات النساااابة املئويااااة للاااادرجات املقاااابينمااااا ك

 ملساااااتوى %9.61وساااااائط متعاااااددة 
ً
م يهالثالاااااث، حياااااث أوضاااااح إيهااااااب محماااااد فااااا الصاااااعوبة، وكاااااان ترتياهاااااا وفقاااااا

اع الكبيااار التاااي تساااعى إلاااى تحقيقهاااا، فقاااد تشاااتمل هاااذه ( إلاااى أن : برمجياااات الوساااائط املتعاااددة باالتسااا2001)

، كما قد تشتمل تقديم دروس للاتعلم الاذاتي تحتاوي علاى كافاة األهداف على مجرد تدريبات معرفية محددة

  (163 : 4)       . سموعة في إطار متكاملطبوعة واملأنواع الوسائل التعليمية امل

( أن : الوساااااااائط املتعااااااااددة تعمااااااال علاااااااى زيااااااااادة 2002ويااااااارى مصاااااااطفى الساااااااائح محمااااااااد وعبيااااااار معاااااااوض )

              .                                       كفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااءة التدريساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااية للطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالب املعلماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااينالتحصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايل املعرفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي وتحساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين ال

(16  :265 - 279 ) 

الخاصاااااة باإلعاااااداد املياااااي  صاااااعوباتللرة دأن النسااااابة املئوياااااة للااااادرجات املقااااا وتباااااين مااااان نفاااااس الجااااادول  

 ملساااتوى 8.09واألكااااديمي كانااات 
ً
، حياااث أتضاااح مااان نتاااائج دراساااة جماااال الصاااعوبة% وكاااان ترتياهاااا الراباااع وفقاااا

املاااادربين واإلداريااااين أن األنديااااة الرياضاااية ال تقااااوم بتنظاااايم دورات متقدماااة لصااااقل ( 5( )2002) محماااد جااااالل

 عاادم وجااود باارامج حاسااب آلااي خاصااة بالتربيااة 
ً
والقااادة علااى اسااتخدام الحاسااب اآللااي ونظاام املعلومااات وأيضااا

الرياضاااية وعااادم معرفاااة بااارامج الحاساااب اآللاااي التاااي يمكااان أن يساااتفاد منهاااا فاااي تنفياااذ األعماااال وعااادم اماااتالك 

وكاناااات النساااابة املئويااااة  .اآللااااي ونظاااام املعلومااااات دام الحاسااااباألنديااااة ملصااااادر تموياااال دائمااااة تمكنااااه ماااان اسااااتخ

 ملسااتوى 8.02الخاصااة بامليزانيااة صااعوبات للللاادرجات املقااررة 
ً
، حيااث الخااامس الصااعوبة% وكااان ترتياهااا وفقااا

ساتخدام الوساائط املتعاددة ال الصاعوبات ( إلى أن أبارز 7( )2004توصلت نتائج دراسة سامح محمد حمدي )

لرياضااااية وعاااادم إمكانيااااة التعاماااال مااااع أجهاااازة الوسااااائط املتعااااددة وصااااعوبة تااااوفير عاااادم تااااوفر ميزانيااااة التربيااااة ا

، كماااا أظهااارت نتاااائج دراساااة مصاااطفى الساااايح محماااد تحويااال التقنياااة مااان فكااارة إلاااى إنتاااجاالعتمااادات املالياااة ل

 .اء أو إنتاج هذه الوسائل( أن ميزانية التربية البدنية ال تسمح بشر 17( )1995وصالح أنس محمد )

الخاصااة بإمكانياة التعاماال  صاعوباتللرة دأن النسابة املئويااة للادرجات املقاا ح ماان نفاس الجاادول واتضا 

 ملسااتوى 7.49مااع أجهاازة الوسااائط املتعااددة 
ً
، حيااث ياارى محمااد نبااوي السااادسالصااعوبة % وكااان ترتياهااا وفقااا

املتعااددة سااواء فااي قاادم ماان الوسااائط ت( أن : هناااك صااعوبة كبياارة فااي التعاماال مااع هااذا النااوع امل2002األشاارم )

ا االستخدام أو إصالح بعض األعطال البسيطة أو إعاداد األجهازة للعمال نتيجاة لقلاة أعاداد املساتخدمين لهاذ

، كمااا أن أساالوب الحفاظ والتخاازين للوسااائط املتعااددة لاايس علااى مسااتوى الناوع ماان الوسااائط والتعاماال معااه

 (24 - 23 : 14)  .بكرةلكثير من األعطال في فترة م التقنيات العالية مما يعرضها
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 % وكان ترتي6.84الخاصة باإلدارة املدرسية  صعوباتللرة دانت النسبة املئوية للدرجات املقوك
ً
اها وفقا

( أن : القارن الحاالي يتمياز بالتقادم العلماي 1987، حيث ذكار حساين حمادي الطاوب ي )ملستوى اإلعاقة السابع

، بحيااث أصاابح ماان ر علااى التعلاايم فااي أهدافااه ووسااائلهمااا أثاا ،فااي جميااع مجاااالت الحياااة املختلفااةوالتكنولااوجي 

باألساليب  ، وأن يواجهوا تحديات العصر التكنولوجيا الحديثةالضروري على التربويين االستفادة مما تقدمه 

 : 6)  .تطااوير وتقااادم املجتماااع، حتااى يااادفعوا باااالتعليم ل مااام لكاااي يقااوم بمسااائوليته فاااي والوسااائل التكنولوجياااة

18 ) 

الخاصااااة بطااااالب املاااادارس  لصااااعوباتلرة دأن النساااابة املئويااااة للاااادرجات املقاااا وتبااااين ماااان نفااااس الجاااادول 

 ملسااتوى اإلعاقااة الثااامنكااان ترتي% 6.18
ً
( علااى أن للوسااائل 1985، حيااث أكااد طااارق محمااد الساايد )اهااا وفقااا

، ما يؤدي واهتماماتهم الل زيادة إيجابيتهمة أهمية كبيرة في تحسين املوقف التعليمي للتالميذ من خيالتعليم

هم إلااااى أن ينشااااطوا ويقومااااوا بااااأداء مااااا تاااادعو إليااااه الوساااايلة إلااااى بقاااااء أثاااار مااااا يتعلمونااااه وإثااااارة حماسااااهم وتاااادفع

 (18 : 8)  .التعليمية

( أن الوسائط املتعددة تساعد التالميذ على تنمية 2002وترى نوال إبراهيم شلتوت وميرفت خفاجة )

، وتزوياااد املاااتعلم رة اهتماماااه وتشااابع حاجاتاااه ورغباتاااهساااانية وتعمااال علاااى اساااتثاناااواحي التقااادم فاااي املعرفاااة اإلن

ماااال علااااى زيااااادة الخباااارة لاااادى بحقااااائق تمكنااااه ماااان النهااااوض بعملااااه كاالسااااتعداد للااااتعلم والتركيااااز بااااين الصااااور وتع

شرطة أل ، باإلضافة إلى أنها تساعد على شد األذهان وترتيب األفكار لدى املتعلم عن طريق استخدام ااملتعلم

  .دراتاه العقلياة علاى تقبال املعلوماة، حيث تسااعد علاى اإلباداع والتفكيار وتنمياة قوالشاشة والرسوم املتحركة

(20 : 60  ) 

  : االستنتاجـات -

فاااي ضاااوء أداة البحاااث وعينتاااه ونتائجاااه وماااا أسااافرت عناااه اإلجاااراءات اإلحصاااائية يتاااأتى للبحاااث الخاااروج 

 باالستنتاجات التالية :

، وأكثر صعوبة استخدام الوسائط ية البدنية يخص الوسائط املتعددةبنود ميزانية الترب ليس هناك بند من .1

 .لخاصة باستخدام الوسائط املتعددةالصعوبات ا ياملتعددة بدرس التربية البدنية ه

تعامال أقل صعوبات استخدام الوساائط املتعاددة بادرس التربياة البدنياة هاي الصاعوبات الخاصاة بإمكانياة ال .2

 .أجهزة الوسائط املتعددةمع 

 .ط املتعددة بدرس التربية البدنيةيحتاج معلمو التربية البدنية إلى دورات تدريبية في استخدام الوسائ .3

 .نيةهناك قصور في توجيه التربية البدنية في توفير الوسائط املتعددة الالزمة لتدريس التربية البد .4

  : التوصيات -

 التي تم التوصل إليها يوص ي الباحث باآلتي : في ضوء نتائج البحث واالستنتاجات
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خدامها في تادريس التربياة ضرورة توفير البرامج التعليمية املعدة للعرض على شكل وسائط متعددة ليتم است .1

 .البدنية

 .كيفية استخدام الوسائط املتعددة ضرورة إقامة دورات تعليمية ملعلمي وموجهي التربية البدنية توضح .2

دروس نموذجيااة باسااتخدام الوسااائط املتعااددة السااتعانة معلمااي التربيااة البدنيااة بهااا لرفااع  االهتمااام بتصااميم .3

 .داء لديهم في العملية التعليميةمستوى األ 

االهتمااام بزيااادة ميزانيااة التربيااة البدنيااة للماادارس وضاارورة وضااع بنااد خاااص بالوسااائط املتعااددة )تكنولوجيااا  .4

 .البدنيةعلم( في ميزانية التربية التعليم والت

ة فاااااي ، وإدراج املاااااواد التكنولوجيااااااملتبعاااااة فاااااي درس التربياااااة البدنياااااة ضااااارورة االهتماااااام بتطاااااوير طااااارق التااااادريس .5

 .املقررات الدراسية للتالميذ

 . درس التربية البدنية إجراء املزيد من الدراسات والبحوث إلثراء اإليجابيات وعالج السلبيات في تطبيق .6

 -املراجع :

التعلااايم    كتااااب املعلاام لباارامج ماااادة النشااا  الترباااوي  للصااف الثالاااث ماان  ( :1997رون )إبــراهيم زايـــد و خــ .1

  .األساس ي ، مطالع أديتار ، الجماهيرية

 .ضية ، مكتبة األصدقاء ، املنصورةمعلم التربية الريا ( :2001أبو النجا أحمد    ) .2

 .، دار الفكر العربي ، القاهرة يةاملناهج املعاصرة في التربية الرياض ( :1997أكرم زكي خطابية ) .3

تااأثير برنااامج تعليمااي مقتاارح باسااتخدام الفيااديو وأثااره علااى تعلاام مسااابقة الوثااب  ( :2001إيهــاب محمــد فــ هم ) .4

الرياضااااية ، غياااار منشااااورة ، كليااااة التربيااااة  اقي الصاااام والاااابكم ، رسااااالة ماجسااااتير الطوياااال ملعاااا
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 دور مدرس التربية البدنية في نشر الوعي القوامي والصحي داخل املدرسة

 د . هشام محمد الزواغي                            

 الفتحلى هللا د .نوال عبد

  املقدمة ومشكلة البحث:- 

 ب ايتت شعتده  تووءهد ستتوا   تدتهتم  التدوا املمقدمتة 
س
 وسيدستيد

س
ًاقمصتدداد واتمادييتتد

س
 أو ولتتًو

س
 أو  تبدبد

س
، نوا أطفتدً

، ورقتتدا  ملم تتخ ااتتتدمده ملواطاذهتتد بدبلتتة فتتي ستت يل بلتت  اا لتتد تدهتتدع ي تتف رتتوشعر الريداتتة ال تت ية وتواتتل هتتلد التتدوًا

 مضديفة في تايت نواحي ا
س
اد تيل تداد تيتد ختد ي مت  ا يدع بغرض إيدواملدا وهي مؤماة أن بل  سيوود ي ذهد أضودشد

، ونحتتت  أ تتتوك متتتد نرتتتون ين نوتتترا ال وعتتتر يتتت  أتيتتتدماد وأن نقتتتخ ي تتتف ويفيتتتة قيتتتد  أيضتتتد هد بو د فلتتتد وأن ن تتت  اإلمتتتراض

 بدلظروا التي تيديدهد ي ف الااو املتزن.

 مت  
س
بوتد متد اترود بقتوا  مومتتل شموتدون اا لتود لقبقتد  ي تف مظلتر اإلنيتتدن بقتوا  تيتد مسيتد متتزن ستعزداد إاوتتدرا

 اتتدر  بت  ايمتور شدنتت  غعتر مسيتد
س
، وبدلوقتل و تتدد  ظتي اإلنيتدن بدليتيددع والمفتتوئ ي تف ستد ر املل وقتتده وباتد أن لت  يقتر

ً(5:145)  .ي القبيح م  اا ايل واا يد م  الردييمطيت رايعز 

بتدلمف عر فتي ايمتور اليتدمية لوقتل   قصد أن يشغل اإلنيتدن بلت  اوملد خ د هللا اإلنيدن وأنو  ي ي  بوقل مدًر

، وأن الوقتل اليت ي  فتي   اليت ي  مت  يرمتده ال ت ة اا يتدعوأن احدشظ  ي ف قوام  اللي وهب  هللا لت ،  يتأ أن القتوا

ًاا ي  الي ي .

 اويتتتتده الوضتتتت ية الوضتتتت ي املمواشتتتتد التتتتلي رقتتتتو  بتتتت  امل والطريقتتتتة الو يتتتتدع لر مفتتتتد  بقتتتتوا  ستتتت ي  هتتتتو الواتتتتل 

  م فتتة يدا  امللتتد  املط وبتتة م هتتد.فتتي  تتل متت  اا تتلف وايطتتراا الو يتتد واليتتف ف محروتتة الوظتتد  وأتتت ا  اا يتت  امللاملمقدب تتة 

(13  :65)ً

ده الشتتتتوك وإويتتتتدب  ال يدقتتتتة والتربيتتتة الريدضتتتتية بشتتتترل ختتتتدو نشتتتتر التتتتوعي القتتتتوامي واًهماتتتتد  ب تتتت ة تايتتتتت شعتتتت

ًًوالقوع ه التربوية اللدمة والفودلتة فتي باتد  تيتل امليتمقبل يي م ماتت وبلت  ، بديمبدر أن م دا التربية الريدضية م  امل د

فتتتي خدمتتتتة  يتتت  طريتتتد الوتتتدم عن فتتتتي م تتتدا التربيتتتة الريدضتتتية فتتتتي قطتتتدف المو تتتي  ل واتتتتل ي تتتف رتتتوشعر ال تتت ة املدرستتتتية لمرتتتوًن

ً(45:  3) . امل مات املدرس ي

يتتة الريدضتتية هتتو ررتتوي  املتتواط  الصتتدا  إ تتف أن  أهتتداا الترب (  1992)  ااتربتتوط فصتتفد  ًووتشتتعر  يتتدع ييتتدد ، 

، هلا ب دنك ورشت ميموى قدرع اا ي  ي ف الوالوبل  م  خرا املحدشظة ي ف ال  ة الودمة ورااية ال يدقة البدنية 

ًتماديية والافيية والوق ية شدلقوا  اا يد م  ايمور اللدمة التي رؤثر ي ف  يدع الفترد و ت  م  وأدا ت  لوا ت  ايهداا ا

ً( 2 : 8)   .مدت وإن
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ي تتتف أن امليتتتعولية ال  تتترى فتتتي  فتتتظ قتتتوا   (  1988وإقبتتتدا رستتتدي محاتتتد )  ، ز تتتي محاتتتود متتتداآويمفتتتد  تتتل متتت  

الم ايتتل فتتي املدرستتة وغتترس التتوعي القتتوامي رقتتت ي تتف  دهتتل التربيتتة الريدضتتية بدملدرستتة وييتتمطيت مر ظتتة  روتتة  تتل ر ايتتل 

ً(13:  6)  د.ورتبت وقفم  وت يم  وسعًر

 ل   (  1995)  تتتتل متتتت  صتتتتبحي  يتتتتاعن ويبتتتتد اليتتتتر  راغتتتتك ويمفتتتتد
س
 ضتتتتروريد

س
يتتتتدع ي تتتتف أن القتتتتوا  اليتتتت ي  مط بتتتتد

ًه اإلتلتتدد البتتدني اليوميتتة التتتي يو شتتلد اإلنيتتدن ، شلتتو يوتت ز القتتدرع الو يفيتتة يتلتت ع اا يتت  اا يويتتة ويلفتتد متت  موتتد

ً(50: 12)  .ي ف الوضره واملفدصل وايربطة

املراتتتتتت الو ايتتتتة اململصصتتتتة والدراستتتتده اليتتتتدبقة الوربيتتتتة وايتا يتتتتة بتتتتدلقوا  اليتتتت ي  وقتتتتد اهماتتتت  الوداتتتتد متتتت  

اليوميتتتتة  بديمبتتتتدرد اق تتتتل الوتتتتك  ي تتتتف ايتلتتتت ع اا يويتتتتة بدا يتتتت  وبدملودا تتتتة احتتتتدشظ ي تتتتف اا روتتتتة ال تتتت يحة فتتتتي اينشتتتتطة

ا يت  مت  اإلصتدبده والتشتوهده   املفدصل والظلر ويق تل مت  المتورر الوصتاي والافوت ي ويحدتي اًًآوالريدضية مد احد م  

ً(2:  7) ،(21:  8)، (43:  11) . امية في املرا ل ايو ف م  ياردالقًو

المردمتتل فتتي  إ تتفي دتتي مملصتتد اتتؤدي  إ تتراااملادرستتة البدنيتتة املقااتتة رحتت   أهايتتة إ تتفالو ايتتة  ايبحتتد وتشتعر  

ًتمادييةاا ًو إ ف بدإلضدشةالباد  البدني  ً(78:  4)  .انك ال  ية والافيية وا

داختتتل والتتوعي الصتتتحي  ايمتتر التتتلي دشتتت البد تتتأ ل موتترا ي تتتف دور متتدرس التربيتتتة البدنيتتتة فتتي نشتتتر التتوعي القتتتوامي 

ًنتشتتدر واا تد م هتد  تتت   ًنحراشتده وموتتدا انتشتدرهد ولوتد الووامتل املؤداتتة إ تف هتلا ا املدرستة ل وقتوا ي تف نوييتتة هتلد ا

ًستتتمفددع متتت  هتتتلد الامتتتد   فتتتي إيتتتداد بتتت رام   تتت ية متتت  ختتترا وضتتتت م اويتتتة متتت  المارياتتتده الريدضتتتية الورتيتتتة اا تتت  ا

متت  قتتد رحتتد ًوالتربيتتة الريدضتتية املدرستت ي ل يتتمفيد م هتتد القديتتدع الوريضتتة متت  أباد اتتد المرميتتل  درس اا تت  إدراتلتتد ضتتا 

ًنحراشتتتده والوقداتتتة م هتتتد ًبمدا يتتتة وأوليتتتد   ، إ تتتف تدنتتتك رشتتتت التتتوعي الصتتتحي لتتتدى مدرستتت ي التربيتتتة الريدضتتتية بدملر  تتتةهتتتلد ا ا

ًنحراشتتده القواميتتة والواتتل ي تتف اا تتد م هتد وإصتتر لد متت  ختترا هتتلد ال تترام   ايمتور  تتت  اا تت ه  امليتتدهاة فتتي ترتتيد ا

واإلر تتدداه الميهي يتتة  تتت  تيتتل  فتتي إويتتدي قتتوا  ستت ي  يوتتود ي تتف الفتترد وامل ماتتت بحيتتدع ستت ياة لرشتتت امليتتموى الصتتحي 

ً.ددع اإلنمدكبصورع اا دبية ي ف زيويوود 

 -أهمية البحث:

ًبمدا يتتة واًهماتتد  بدل شتتخ يتت   باتتد  ي تتف الدراستتده اليتتدبقة اظلتتر أهايتتة اا دنتتك القتتوامي بدلسيتتبة ل ار  تتة ا

 تيتتتاف التربيتتتة الريدضتتتية لمحقيقتتت  متتت  ختتترا لقواميتتتة والواتتتل ي تتتف الوقداتتتة م هتتتدالتشتتتوهده ا
س
 ستتتدميد

س
، ويرتلتتتد يوم تتتر هتتتدشد

ً سياد إبا  دن  هلد المارياده مت املرا ل اليسية املب رع لمؤتى ثادرهد وريوالميهالمارياده الوقد ية  ، حقد أهداشلد ية و

والميويد ي ف اًهماد  بدلوعي القوامي بديمبدرد ضرورع م  ة ل مورا ي ف الودداه الي ياة في الوقوا واا  وس والرقود 

، سيرون للل  يظي  ايثر ي ف رحيعن م  امللدراه اا يدرية اليوميةهد  ف غعًرإاي يد  واملش ي واا ري والتي د ًووالمقدط 

دشتتت التوعي القتوامي لتتدى  ، وهاتتد اموتد   دور ايسترع واملؤسيتده المو يايتتة ووستد ل اإليتر  فتيدطعتةالوتدداه القواميتة اات

 ايشراد.
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ً-أهداف البحث :

 لقوامي داخل املدرسة.يهدا البحأ ل مورا ي ف دور مدرس التربية البدنية في نشر الوعي ا -1

 يهدا البحأ ل مورا ي ف دور مدرس التربية البدنية في نشر الوعي الصحي داخل املدرسة. -2

ً-: تساؤالت البحث

 مد هو دور مدرس التربية البدنية في نشر الوعي القوامي داخل املدرسة. -1

 مد هو دور مدرس التربية البدنية في نشر الوعي والصحي داخل املدرسة. -2

ًالبحث: مصطلحات

  : القوام

رتؤدي و يفههتد فتي رادستد  الورقة امليردني ية بعن أتلت ع اا يت  اا يويتة امللم فتة الوظايتة والوضت ية والوصت ية بحيتأ "

 (15:  9)  ."رد  

 القوام الجيد :

الوضتتت الواتتودي التتلي ااتتر بتت  ختتن اا دببيتتة متت  مفصتتل رستتك القتتد  إ تتف مفصتتل الروبتتة إ تتف مفصتتل الفلتتل إ تتف مفصتتل  "

ً(47:  12)  ."هلا ااتن يوم ر انحراا ال مخ  ت  ايبن وأي خروك ي  

ً:يء القوام الرد

ًنحاد اه الطبيوية ل  ي  أو أي "  رل غعر  الشرل ااتدرجي ا ي  اإلنيدن  يأ ارون هاد  زيددع أو نقد في ا

ً(150:  2) . "ر بل  يد   فظ الموازن ، ومظلطبياي يي ت   م  اا ي 

 : االنحراف القوامي

 ماد اسم  يا  اخمرا في  رل يضو م  أيضد  اا ي  أو ت   ما  أو انحراش  ي  الوضت الطبياي  "
س
املي   ب  رر يحد

ً(149:  12. )" تغعر في يرقة هلا الوضو بيد ر اييضد  ايخرًى

 : الوعي القوامي

نتت  متت  الوادصتتر الفودلتتة ل تتمل د متت  التشتتوهده أ تتدف فتتي الوقداتتة متت  التشتتوهده واتتد وتتد أ تتد الطتترئ امليتتملدمة باي "

ً(33:  8) ." وخدصة التشوهده التي ل  رصل إ ف املر  ة التروي ية

 -: الدراسات السابقة -

(ًالريدضتتتية والتربيتتة التربيتتتة بر يتتة املو تتت  ل طدلتتك الصتتتحي ل يتت و  مقيتتدس باتتتد )1996ً السةة م عبةةةد محمةةد حمةةةدأ دراسةةة -

،ًًأستتتتيوط ب دموتتتتة الريدضتتتتية والتربيتتتتة التربيتتتتة بر يتتتتة املو تتتت  ل طدلتتتتك الصتتتتحي ل يتتتت و  مقيتتتتدس باتتتتد  إ تتتتف الدراسةةةةة هةةةةد  

552ًًًي تتف العيجةةةة واشةةتمل  ،الوصةةةفي املةةج   الباحةةةث واسةةتمدم
س
 والتربيتتتة التربيتتة بر يتتتة الرابوتتة الفرقتتتة طتتري متت  طدلبتتتد
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 التربيتتتتة بر يتتتتة املو تتتت  ل طدلتتتتك الصتتتتحي ل يتتتت و  مقيتتتتدس ب اتتتتد  البد تتتتأ وقتتتتد  الواداتتتتة، بدلطريقتتتتة اخميتتتتدره  رتتتت  الريدضتتتتية

ً. 2000ًيد  في الدراسة رطبيد ور  الريدضية، والتربية

( يبتدرع موزيتة 43) امرون مقيدس الي و  الصحي ل طدلك املو   بر ية التربية والتربية الريدضتية مت  :الجتائجوكان  أهم 

( يبتتتدرع، يدمتتتتل  تتتت ة 11، و دنتتت  الووامتتتتل امليمل صتتتة هتتتتي يدمتتتل املراشتتتتد ال تتت ية ويتتتتدد الوبتتتدراه بتتتت  )( يوامتتتتل6ي تتتف )

( يبتدراه، يدمتل 3السشتدط الريد ت ي ويتدد الوبتدراه بت  )، يدمل ال  ة الرتصية ًو( يبدراه3 عة ويدد الوبدراه ب  )الب

ل المتدخعن ويتدد ( يبتدراه، يدمت8د الوبتدراه بت  )ديدمتل أهايتة الرا تة والاتو  يت، ( يبتدراه8)المغلاة ويدد الوبدراه بت  

يتتتة ، صتتورع مبد يتتتة ملقيتتدس اليتت و  الصتتحي ل طدلتتك املو تت  بر يتتة الترب(، اسمل صتت  صتتوررعن ل اقيتتدس10الوبتتدراه بتت  )

 موزيتتة ي ذهتتد ) (15والتربيتتة الريدضتتية، وراوتتل )
س
، صتتورع اهد يتتة ملقيتتدس اليتت و  الصتتحي ل طدلتتك املو تت  ( يبتتدرع171محتتورا

. وأوص  الدراسة بضرورع رطبيد املقيتدس ي تف ( يبدرع43( يوامل موزية ي ذهد )6بر ية التربية والتربية الريدضية وراول )

باتد  املقيتتدس  تل ثتر  ستاواه مليتدارع المغعتر اا تدد  فتي ستت وويده  عيتددإ يتة التربيتة والتربيتة الريدضتية، الطدلتك املو ت  بر

ً(1) . ل اليسية التي ل  امضا هد البحأالطري، باد  مقدا س ل ي و  الصحي ل ارا

اوتيتتدي الوقدشتتة  أثتتر برنتتدم  فتتي التربيتتة ال تت ية ي تتف)ً  1998وعاصةةم صةةابر راشةةد  ،حمةةد محمةةد عبةةد السةة مأدراسةةة  -

ًبمدا يتتة إ تتف إيتتداد برنتتدم  رربيتتة  تت ية ودراستتة أثتترد ي تتف الوقدشتتة ال تت ية  هةةد   الدراسةةة (ال تت ية لمرميتتل املر  تتة ا

ًبمدا ية،  لمحداد قد اة املحدور الر  يتية  واستمدم الباحث املج   املسحيلمرميل الصفوا الورثة ايو ف م  املر  ة ا

، املاهج الم رياي ل مورا ي ف أثر رطبيد ال رندم  ى برندم  التربية ال  ية املقترف، وإيداد محمًوملقيدس الوقدشة ال  ية

ًبمدا يتتتةررميتتتل الصتتتفوا الوري تتتف  ر ايتتتل ور ايتتتلع رتتت  اخميتتتدره  (1200ً)ي تتتف  واشةةةتمل  العيجةةةة، ثتتتة ايو تتتف متتت  املر  تتتة ا

وإيتتداد برنتتدم  ل تربيتتة ال تت ية لمرميتتل الصتتفوا  يةوقةةام الباحةةث ب جةةاء مقيةةاس للثقا ةةة ال ةةحبدلطريقتتة الوشتتوا ية، 

ًبمدا يتتة ورتت  رطبيتتد الدراستتة فتتي يتتد   أن رتتدريس برنتتدم  التربيتتة  وكانةة  أهةةم الجتةةائج،  2001الورثتتة ايو تتف متت  املر  تتة ا

ًبمدا يتتتة قتتتد أدى إ تتتف رحيتتت  ميتتتموى الوقدشتتتة  ال تتتت ية ال تتت ية املقتتتترف  لمرميتتتل الصتتتفوا الورثتتتة ايو تتتف متتت  املر  تتتة ا

ًبمدا يةاملقترف ي ف ررميل الصفوا الور ، إيددع الاظر في برندم  ال ت ة املدرستية بحيتأ رمضتا  ثة ايو ف م  املر  ة ا

ًبمداييالوقدشة ال  ية بدلسيبة لمرميل الصفوا الورثة اًي ً(3) .و ف م  مر  ة المو ي  ا

6ً-4ًمتت  لألطفتتدا ال تت ية الريداتتة وتوانتتك اينثروبومتراتتة القيدستتده بوتتد:)ًًم1996 السةة م عبةةد محمةةد حمةةدأ دراسةةة -

6ً-4ًمتت  لألطفتتدا ال تت ية الريداتتة وتوانتتك اينثروبومتراتتة القيدستتده بوتتد ي تتف الموتترا لةةىإ الدراسةةة هةةد  ً،(ستتاواه

 الروضتتة أطفتتدا متت 2746ًًي تتف العيجةةة واشةةتمل  الوصتتفي، املتتاهج الباحةةث واسةةتمدم الوربيتتة، مصتتر ب الوريتتة ستتاواه

 القيدستتتتتتتتده لمتتتتتتتتدوي  استتتتتتتتمادرع بإيتتتتتتتتداد البد تتتتتتتتأ وقتتتتتتتتد  ،الوشتتتتتتتتوا ية بدلطريقتتتتتتتتة اخميتتتتتتتتدره  رتتتتتتتت  الوربيتتتتتتتتة، مصتتتتتتتتر ب الوريتتتتتتتتة

 رطبيتتتتتد ورتتتتت  اا ضتتتتتدنة، بتتتتتدوًر ال تتتتت ية الريداتتتتتة توانتتتتتك ي تتتتتف ل موتتتتترا استتتتتمادرع اا ضتتتتتدنة، بتتتتتدوًر لألطفتتتتتدا اينثروبومتراتتتتتة

 فتتتي القب تتتي الوتتتت  فتتتي أقتتترااه  يتتت  اماعتتتزون البحتتترًي الوتتتت  فتتتي ايطفتتتدا أن: الجتةةةائج أهةةةم وكانةةة   ،2002ًيتتتد  فتتتي الدراستتتة
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ًاتتتده فتتتتي ايطفتتتدا متراتتتة،ًواينثروب القيدستتتده  ً متراتتتتة،ًواينثروب القيدستتتده فتتتي املصتتتتريعن أقتتترااه  يتتت  اماعتتتتزون املمحتتتدع الو

 اينثروبومتراتتة بدلقيدستده اًهماتد  بضترورع الدراستتة وأوصت  اا ضتدنة، دوًر فتي لألطفتتدا ال ت ية بدلريداتة اهماتد  اوتتد

 رقتتتتدا  الوربيتتتتة، مصتتتتر ب الوريتتتتة اا ضتتتتدنة لتتتتدوًر واإلمردنتتتتده وااتتتتتدمده املتتتتد ي التتتتدي  رتتتتوشعر ل  تتتت ة، واؤ تتتتر لألطفتتتتدا

 بتتإترا  خدصتتة، القب تتي الوتتت  ويطفتتدا يدمتتة بصتتفة الوربيتتة مصتتر ستتاواه ب الوريتتة6ً-4ًمتت  لألطفتتدا ال تت ية الريداتتة

 البدنيتتتة القيدستتتده لمقتتتدا  املقتر تتتة املويدريتتتة امليتتتمويده استتتملدا  ل  تتت ة، واؤ تتتر لألطفتتتدا البدنيتتتة ال يدقتتتة قيدستتتده

ً(2.ً)أسيوط باحدشظة املميخرع الطفولة مر  ة في ل مرميل والفييولوتية

 م:2001 حمودي راشد صابر وعاصم الس م عبد محمد وأحمد، شادي بوأ الدين محي محمد سمير -

 الدراسةة اسةهدد  (ًقاتد باحدشظتة اإليداداتة املر  تة لمرميل الريدضية التربية في الصحي ل ي و  مقترف إر ددي برندم )

 واسةةةةتمدم قاتتتتد باحدشظتتتتة اإليداداتتتتة املر  تتتتة لمرميتتتتل الريدضتتتتية التربيتتتتة فتتتتي الصتتتتحي ل يتتتت و  مقتتتتترف إر تتتتددي برنتتتتدم  باتتتتد 

 م %12.5ًً بسيبة ر ايل880ًًي ف البحث عيجة وشمل  الم رياي، واملاهج"ًاملس ية الدراسده"ًالوصفي املاهج ينالباحث

ًستتتتم يدن الوثتتتتد د رح يتتتل ،الشخصةةةةية واملقابلةةةةة امل حظةةةةةين البةةةةاحث واسةةةتمدم قاتتتتد، محدشظتتتتة إداراه ررميتتتل   وستتتتي ة وا

  تفإ أدى املقتترف الصتحي اليت و  برنتدم  رتدريس يا يتة أن  تفعن إالبتد و روصتل الجتائج تحليل خ ل ومن ،البيدنده ا ات

 ال تتتتت ية والمغلاتتتتتة الرتصتتتتتية ال تتتتت ة ر تتتتتدد واملفتتتتتدهي  واملوتتتتتدرا املو ومتتتتتده وراايتتتتتة ال تتتتت ية الوقدشتتتتتة ميتتتتتموًى رحيتتتتت 

ًرحيت  نيتبة أي ف لمحقيد الب عة   ة محوًر تد  واد الب عة، و  ة وايمراض اا واد  م  والوقداة الريدضة وأهاية

ً(10) ً.%(12.69)ًرحي  نيبة أقل ال  ية المغلاة ومحوًر%(81.30ً)

      -إجراءات البحث :

ًطبيوة البحأ.وصفي )ايس وي امليحي( ملر ام  املاهج ال نداسملد  البد و : بحثمج   ال

 .اإليداداة بص رارةمو دي التربية البدنية ببود مدارس املر  ة  مجتمع البحث:

 بتتتبود متتدارس املر  تتتة اإليداداتتتةرتت  اخميتتتدر يياتتتة البحتتأ بدلطريقتتتة الواداتتة متتت  مو دتتي التربيتتتة البدنيتتة  : عيجةةة البحةةةث

ًمو   ومو اة(. 20ويدده  ) بص رارة

 -: مجاالت البحث

 .26/4/2010 إ ف 11/4/2010ر  روزيت واسمر  اسمادرع اسم يدن بمدريخ  :املجال الزمني

ً.مدااة ص رارةبود مدارس  :املجال املكاني

 .مدااة ص رارةالبدنية لبود مدارس مو دي ومو اده التربية  :املجال ال شري 

 .اسمادرع اسم يدن : األدوات املستمدمة

 .السيبة املعوية، املموسن اا يدي  ار ،الم ًر املعالجات اإلحصائية :

 



 
 

ية والعلوم األخرى علوم التربية الرياضمجلة   64 

 

2018العدد الثالث  دور مدرس التربية البدنية في نشر الوعي القوامي والصحي داخل املدرسة  

 

 (1جدول )

 بنشر الوعي القوامي داخل املدرسةيوضح كل من التكرار والنسبة املئوية الخاصة 

 

 م

 

 اراتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالعب

 حد ما إلى أحيانا دائما

 التكرار
النسبة 

% 
 النسبة % التكرار النسبة % التكرار

1 
 أعلةةةةةةةى للقةةةةةةةوام الجيةةةةةةةد داخةةةةةةةل  أنعلةةةةةةةى  هةةةةةةةل تعمةةةةةةةل

ا
تكةةةةةةةون مةةةةةةةث 

 املدرسة
11 55% 6 30% 3 15% 

 

2 

هةةةةةةةل تعمةةةةةةةل علةةةةةةةى توجيةةةةةةة  نظةةةةةةةر الت ميةةةةةةة   عةةةةةةةدم لةةةةةةة   امل  ةةةةةةة  

واألح يةةةةةةةة التةةةةةةةيقة ال ةةةةةةةي تعيةةةةةةة  الحر ةةةةةةةة  تةةةةةةة دي إلةةةةةةةى احتمةةةةةةةال 

 حدوث  عض االنحرا ات القوامية

5 

 
25% 

5 

 

25% 

 
10 50% 

3 
الطةةةةةةرس والوسةةةةةةائل ال ةةةةةةي  إلةةةةةةىهةةةةةةل تعمةةةةةةل علةةةةةةى توجيةةةةةة  الت ميةةةةةة  

 تساعد على اعتدال القوام
4 20% 7 35% 9 45% 

4 
هل تعمل على الكشف الطبي الدوري الشامل للتأ ةد مةن خلةو 

 الت مي  من األمراض أو االنحرا ات
4 20% 5 25% 11 55% 

5 

هل تعمل على معايجة األدراج املدرسية واختيار الدرج املجاسب 

والسةةةةةةليم بالنسةةةةةةبة لطةةةةةةول وسةةةةةةن كةةةةةةل تلميةةةةةة  ومراقبةةةةةةة عةةةةةةادا دم 

 وسلو هم القوامي

3 15% 3 15% 14 70% 

6 
عةةةةةرض  األ ةةةةة م ال ةةةةةي توضةةةةةح  أو هةةةةةل تعمةةةةةل علةةةةةى وضةةةةةع الصةةةةةور 

 األوضاع السليمة والقوام الجميل للفرد داخل املدرسة
3 15% 3 15% 14 70% 

7 
الطةةةةةةرس والوسةةةةةةائل ال ةةةةةةي  إلةةةةةةىهةةةةةةل تعمةةةةةةل علةةةةةةى توجيةةةةةة  الت ميةةةةةة  

 تساعد على اعتدال القوام
2 10% 2 10% 14 70% 

8 

هةةةةةةةةةل تقةةةةةةةةةوم بمرشةةةةةةةةةةاد الت ميةةةةةةةةة  باسةةةةةةةةةتمرار أ جةةةةةةةةةةاء جلوسةةةةةةةةةهم فةةةةةةةةةةي 

الحصةةةةةةل املمتلفةةةةةةة واةةةةةةرس العةةةةةةادات الجسةةةةةةمانية ال ةةةةةةحيحة 

 وتججب العادات السيئة للمحا ظة على القوام السليم

3 15% 
6 

 
30% 11 55% 

9 
هل تعمل على االهتمام بتمصيل حصة إضةا ية باملدرسةة أو 

 أ ثر أو تحديد وق  معين ملمارسة البرامج الع جية
0 0% 0 0% 0 0% 

10 
هل تعمل على تقديم الج ةح ملةن يتمة  أوضةاع قوامية  خا ئةة 

 وعلى التشجيع املستمر للط ب لتحسين قوامهم
3 15% 5 25% 12 60% 
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 (2جدول )

 لكل من  يوضح املتوسط الحسابي لنشر الوعي القوامي في الطابور الصباحي

 ( داخل املدرسة -تجفي  الدرس أ جاء - ترات الراحة) 

ًنشر الوعي القواميً 
ً
س
ً د مد إ فًأ يدندًدا اد

ًالسيبة املعويةًاملموسنًالسيبة املعويةًاملموسنًالسيبة املعويةًاملموسن

 %45 9 %35 7 %20 4ًأثاد  الطدبور الصبدحي1ً

 %65 13 %25 5 %10 2ًأثاد  شتراه الرا ة2ً

 %40 8 %40 8 %20 4ًأثاد  رافيل الدرس3ً

 %55 11 %30 6 %15 3ًداخل املدرسة ورل4ً

 3.25  6.5  10.25  

ً

 ( 2يتضح من الجدول ) 

  ًدا اد)أن املموسن اا يدلي لتتت ًً-:لرل م   الطدبور الصبدحي في ( داخل املدرسة ً، أثاد  رافيل الدرس ،ًشتراه الرا ة)

 .ً(3.25=ً)ًً(ًورل

  أن املموسن اا يدلي لتتت(ً
س
ًأ يدند ًً-:لرل م  الطدبور الصبدحي في ( داخل املدرسة  ،أثاد  رافيل الدرس ، شتراه الرا ة )

 (.6.5(ً=)ورل

  د مد إ ف)أن املموسن اا يدلي لتتتت ً ًً-:لرل م  الطدبور الصبدحي في ( داخل ،  أثاد  رافيل الدرسً،شتراه الرا ة )

ً(.10(=)املدرسة ورل

ً

ً

ً

ً
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 (3جدول )

 يوضح كل من التكرار والنسبة املئوية الخاصة بنشر الوعي الصحي داخل املدرسة

 العبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات م

  دائما
ا
 إلى حد ما أحيانا

 التكرار النسبة % التكرار النسبة % التكرار
النسبة 

% 

1 
تعمل على الكشف الطبي الدوري الشامل للتأ د من هل 

 خلو الت مي  من األمراض
0 0% 0 0% 0 0% 

 

2 

اإلرشادات ال حية واملحاضرات الخاصة  هل تقوم بمعطاء

  س مة وصحة الت مي  في املدرسة
3 15% 3 15% 14 70% 

 

3 

هل تعمل على تشجيع الت مي  على مزاولة الرياضة ال ي 

 صحية داخل وخارج املدرسةلها  وائد 
5 25% 7 35% 8 40% 

 

4 

هل تقوم بج ح الت مي  باالهتمام بالتغ ية الجيدة 

الغ ائية ذات الفائدة ال حية  والتر يز على املكونات

 بالجسم

2 10% 

 

3 

 

15% 15 75% 

 3 والس مة األمنهل تتو ر في املدرسة  رس  5
15% 

 
4 20% 13 65% 

 

6 

الحالة ال حية والجفسية للت مي   هل تعمل على مراعاة

 داخل املدرسة
3 15% 5 25% 12 60% 

 

7 

هل تعمل على  ديئة البيئة ال حية املجاسبة داخل 

 املدرسة
4 20% 5 25% 11 55% 

 

8 

ة وما يعي  الجمو ئهل تعمل على ت في العادات السي

 الطبيعي للت مي  أ جاء الدرس
3 15% 6 30% 11 55% 

 

9 
 %45 9 %35 7 %20 4 على مراعاة امل    املجاسبة وخاصة الح اءهل تعمل 

 

10 

هل تعمل على االهتمام بالرعاية ال حية وسرعة املبادرة 

 بالع ج في الحاالت الطارئة
7 35% 11 55% 2 10% 
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 (4جدول )

 يوضح املتوسط الحسابي لنشر الوعي الصحي في الطابور الصباحي لكل من 

 داخل املدرسة  كل ( -أ جاء تجفي  الدرس  -الراحة )  ترات 

 -( : 4يتضح من الجدول ) 

  إن املموسن اا يدلي لتتت(ً
س
داختل املدرستة ً،التدرس رافيل أثاد  ً،تراه الرا ة ش)ًً-:في الطدبور الصبدحي لرل م  (ًدا اد

 .(4(ً=ً)ورل

  لتتتتتتتت اا يتتتتتدلي أن املموستتتتن(ً
س
داختتتتتل ً،أثاتتتتد  رافيتتتتتل التتتتتدرس  ، شتتتتتتراه الرا تتتتتة)ًً-:لرتتتتل متتتتت   الطتتتتتدبور الصتتتتتبدحيفتتتتتي (ًأ يدنتتتتد

 (.7.25(ً=ً)املدرسة ورل

  داختتل ً،أثاتتد  رافيتتل التتدرس ً، شتتتراه الرا تتة )ً-:ًي لرتتل متت الطتتدبور الصتتبدحفتتي (ً تتد متتد إ تتف)أن املموستتن اا يتتدلي لتتتتتتتتتتتت

ً(.8.5(=ً)املدرسة ورل

ً-مجاقشة الجتائج:

( أن موظتتت  السيتتتك املعويتتتة والم تتتراراه  دنتتت  فتتتي ميتتتموى ممتتتدني شياتتتد 3( ، )1 يتتتأ ار تتتظ متتت  ختتترا تتتتدوا )

، ويرتتتتت البد تتتأ بلتتت  إ تتتف يتتتد  اهماتتتد  مو دتتتي التربيتتتة البدنيتتتة أثاتتتد  وعي القتتتوامي والصتتتحي داختتتل املدرستتتةالتتتد نشتتتر التتت

يا لتت  بتتدلوعي القتتوامي والصتتحي ل مرميتتل أثاتتد  الدراستتة متت  ختترا مر ظتتة اليتت وويده والوتتدداه الغعتتر  تت ية  للتت  أثاتتد  

الدراستت ي ورصتتويك الوتتدداه دروس التربيتتة الريدضتتية بدلموتيتت  واإلر تتدد  الصتتحي وإدارع بتترام  التربيتتة ال تت ية أثاتتد  الوتتد  

ًالغعر   ية وإويدءه  يدداه وار دهده   ية س ياة.

أنتتت  متتت  الضتتترورع وضتتتت مقيتتتدس أو برنتتتدم  موتتتد ملو تتت    1996وهتتتلا امفتتتد متتتت دراستتتة أ اتتتد محاتتتد يبتتتد اليتتتر  

  ة الرتصية رحي  ميموى الوقدشة ال  ية ورااية املو ومده واملودرا واملفدهي  ر دد ال إ فالتربية الريدضية اؤدي 

والمغلاتتتة ال تتت ية وأهايتتتتة الريدضتتتة والوقداتتتة متتتت  اا تتتواد  وايمتتتراض و تتتت ة الب عتتتة بدلسيتتتبة ل وا يتتتتة المو يايتتتة داختتتتل 

ً( 1)   املدرسة.

ًنشر الوعي الصحيً 
ً
س
ًًدا اد

س
ًإ ف  د مدًأ يدند

ًالسيبة املعويةًاملموسنًالسيبة املعويةًاملموسنًالسيبة املعويةًاملموسن

 %45 11 %35 9 %20 3ًأثاد  الطدبور الصبدحي1ً

 %65 9 %25 4 %10 2ًأثاد  شتراه الرا ة2ً

 %40 13 %40 8 %20 5ًأثاد  رافيل الدرس3ً

 %55 11 %30 8 %15 6ًداخل املدرسة ورل4ً

 4  7.25  8.5  
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الطتدبور  في اوض  املموسن اا يدلي لسشر الوعي القوامي والصحيواللي ( 4( ، )2واد امض  م  خرا تدوا )

بتعن أي تف مموستن  ، أن هاد  شترئ وبعتًر( داخل املدرسة ورل ،أثاد  رافيل الدرس  ، را ةشتراه ال)  -الصبدحي  لرل م  :

السيتتتتتك املعويتتتتتة بدلسيتتتتتبة لسشتتتتتر التتتتتوعي القتتتتتوامي  يووتتتتتلل  رتتتتتدن (3.25) وأقتتتتتل مموستتتتتن  يتتتتتدلي وهتتتتتو( 10.25) وهتتتتتو يتتتتدلي 

، ويرتتتت البد تتأ ( داختتل املدرستتة ورتتل ،أثاتتد  رافيتتل التتدرس  ،شتتتراه الرا تتة  ) -لرتتل متت  :  والصتتحي فتتي الطتتدبور الصتتبدحي

، وبينتتت  يهايتتتة الموييتتتة القواميتتتة وال تتت يةبلتتت  إ تتتف يتتتد  الريداتتتة ال تتت ية بدملتتتدارس ويتتتد  إدرا  مو تتت  التربيتتتة البدنيتتتة 

، س ياة ي ف ميموى الفرد وامل مات يا ية رربوية تياف إ ف ررتاة اا قد د ال  ية املوروشة إ ف أنادط س ووية   ية

ًوادا ايسدليك التربوية اا داوة.وبل  بدسم

ويدصتتت  صتتتدبر را تتتد  ،وأ اتتتد محاتتتد يبتتتد اليتتتر  ،ويمفتتتد هتتتلا متتتت دراستتتة ستتتاعر محاتتتد محتتتي التتتدا  أبتتتو  تتتددي

ً-إ ف أهاية الوعي الصحي وسن امل مات املدرس ي م  خرا:  1981  اودع

التربتوي فتي م تدا ال ت ة   قتلااية ًوورتيتة والريداتة ال ت ية بدملتدارس ورحيتعن  ت ة الب عتة املدرسترقدا  ااتتدمده ال

بتتتتة الوبد يتتتتده وايمتتتتراض  تتتتد اللاتتتت  والقتتتتدراه فتتتتي م دءهتتتتة ومحدًر  فتتتتي باتتتتد  نظتتتتد  غتتتتلايي صتتتتحي ممتتتتوازن ًواإلستتتتلداملدرستتتتية ًو

ً(10)  .تو ي  ال  ة الافيية ل مرميل والودم عن بدا قل التربوي وايخد مو دي التربية الريدضيةامليموطاة و 

 

ًاالستنتاجات :

 .و فاًي الصفوا لمرميل بدلسيبة ال  ية الوقدشة رمضا  بحيأ املدرسية ال  ة برام  في نقد وتود -1

 .م هد اا د وويفية القوامية التشوهده أسبدي ي ف وإطريل  خدصة ندواه في المرميل أموًر أوليد  إ را  يد  -2

 ي تتتف رطبيقلتتتد وويفيتتتة المرميتتتل لتتتدى القواميتتتة التشتتتوهده لوتتترك الورتيتتتة ال تتترام  ي تتتف واملدرستتتعن املشتتترشعن إطتتترف يتتتد  -3

ً.المرميل

 -التوصيات :

 .الي ياة القوامية الودداه وإربدف املدارس ررميل بعن والصحي القوامي الوعي بسشر اًهماد  -1

 .و  يةة قوامي انحراشده م  ل  امورض مد  ل وتس يل ل مرميل خدصة   ية بطدقده صرا ا ك -2

 امللم فتتة اا صتتد فتتي ت وستت  أثاتتد  بدستتمارار الطفتتل قتتوا  امللم فتتة املتتواد ومدرستتده مدرستت ي تايتتت ار تتظ أن ا تتك -3

ً.الي عة الودداه ررفي مت ي ذهد يشك  ت  مب رع س  في ال  يحة اا يادنية الودداه وغرس

ً

ً

ً
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 :قائمة املراجع

بر يتتتتة التربيتتتتة والتربيتتتتة باتتتتد  مقيتتتتدس ل يتتتت و  الصتتتتحي ل طدلتتتتك املو تتتت  ًأ اد محاد يبد الير -1

، م  تتتتتتتتتتتة ي تتتتتتتتتتتو  الريدضتتتتتتتتتتتة، تدموتتتتتتتتتتتة املايتتتتتتتتتتتد،   يتتتتتتتتتتتة التربيتتتتتتتتتتتة الريدضتتتتتتتتتتتية

ً. 1996، 19الريدضية، امل  د المدست، الودد 

ًنثروبومتراتتتتة وتوانتتتتك الريداتتتتة ال تتتت ية لألطفتتتتدا ًتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -2 بوتتتتد القيدستتتتده ا

،   يتتتتتتتتتة التربيتتتتتتتتتة ع، رستتتتتتتتتدلة مدتيتتتتتتتتتمعر غعتتتتتتتتتر مسشتتتتتتتتتوًرهستتتتتتتتتاوا 6- 4متتتتتتتتت  

ً. 1996الريدضية، تدموة  مدن، 

ًأ اد محاد يبد الير  -3

ًدتتر را تتتيدص  صدبًو    

ً

ثر برندم  فتي التربيتة ال ت ية ي تف اوتيتدي الوقدشتة ال ت ية لمرميتل أ

ًبمدا يتتة، امل  تتة الو ايتتة ل تربيتتة البدنيتتة والريدضتتة، تدموتتة  املر  تتة ا

ً. 1998، الودد الوا د والورثون،   وان

ًإقبدا رسدي محاد -4

ً

ثعر برنتتدم  مقتتترف ل مارياتتده الورتيتتة ي تتف انحتتراا رف طتتح القتتدمعن 
ي
رتتي

ًبمدا ية، م  ة ي و  الريدضة،  واصطرد  الروبمعن لمرميل املر  ة ا

تدموتتتتة املايتتتتد،   يتتتتة التربيتتتتة الريدضتتتتية، امل  تتتتد اا تتتتددي يشتتتتر، الوتتتتدد 

ً.224-221 ، و 1999، 24

ً. 2007والواداة بيتيدماد، دار الف ر ل سشر، القدهرع، القوا  ًإقبدا رسدي محاد -5

ًنحراشتتده القواميتتة و تتل متت  المواشتتد الافوتت ي وال يدقتتة ًأمدا ز ي محاود -6 الورقتتة بتتعن ا

البدنيتتة لط بتتتة املر  تتتة اإليداداتتتة باحدشظتتتة القتتتدهرع، امل  تتتة الو ايتتتة 

ً.33ل تربية البدنية والريدضة، تدموة   وان، الودد 

إصتتتتتدبده املريتتتتتك، وقداتتتتتة، إستتتتتودا، يتتتتترك طبياتتتتتي، مسشتتتتتيع املوتتتتتدرا، ًييدد روشد يل  يدع - 7

ً. 1986اإلس ادرية، 

ال يدقتتتتة القواميتتتتة والمتتتتدلي  الريد تتتت ي، مسشتتتتيع املوتتتتدرا، اإلستتتت ادرية، ً يدع ييدد روشد يل - 8

1991 .ً

ً

ًس يادن أ اد ح ر  - 9

ًرون تتتتتتتتتتتتتتتخآًو     

ً

ً .1996القوا  ل ريدضيعن 
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ًبو  دديأساعر محاد  -10

ً اد محاد يبد الير وأ      

ً اودع ًرتتيدص  صدبًو      

برنتتتدم  إر تتتددي مقتتتترف ل يتتت و  الصتتتحي فتتتي التربيتتتة الريدضتتتية لمرميتتتل 

ستتتتتدلة مدتيتتتتتمعر مسشتتتتتورع، م  تتتتتة املر  تتتتة اإليداداتتتتتة باحدشظتتتتتة قاتتتتتد، ًر

، 25الوتتتدد  تتتوان، القتتدهرع، ،   يتتة التربيتتتة الريدضتتية، تدموتتة  ي ايتتة

1981. ً

ً يبدس يبد الفمدف الرم ي - 11

ًزيسك خ يفةًو       

ً. 1981رربية القوا ، دار الف ر الورلي، القدهرع، 

ً محاد صبحي  يدنعن - 12

ًمحاد يبد الير  راغكًو       

ً .1995القوا  الي ي  ل  ايت، دار الف ر الورلي، القدهرع،

ًنحراشتتتتتتده القواميتتتتتتة لتتتتتتدى ررميتتتتتتل ًندهد أ اد يبد الر ي  -13 رتتتتتتيثعر برنتتتتتتدم  يرجتتتتتتي ي تتتتتتف بوتتتتتتد ا

ًبمدا يتتة، رستتدلة مدتيتتمعر مسشتتورع،   يتتة التربيتتة الريدضتتية،  املر  تتة ا

ً .1981تدموة   وان، القدهرع، 
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 في بالزما الدم  األمالحالطاقة على استجابة عمل الهرمونات املنظمة لبعض  إنتاجنظمة أتأثير العمل وفق اختالف 

 
 2018العدد الثالث 

 
الطاقة على استجابة عمل الهرمونات املنظمة  إنتاجنظمة أتأثير العمل وفق اختالف 

 في بالزما الدم  األمالحلبعض 
 

 

 جامعة املرقب -كلية التربية البدنية  -د. ميلود عمار النفر 

 جامعة طرابلس -كلية التربية  -خليفة حمدي  يد. سام

 :مستخلص البحث

ث ط قددبشى ددتشثسددتم  بشىفدداششإنتدد  نظفددبشأيشمرثسددبشتدد العشث وفدداشتالدد شث ددت  شتتحدد مشكلددالبشث فحدد ش دد

ث دددددل  شش نث ف حثدددددشثسدددددت   .شكددددد شث ددددد  ششتث تودددددر شى دددددتش   دددددبشىفلهددددد  ددددديش    شثألكددددد  ث هركونددددد ظشث لظفدددددبش دددددفو ش

 ديشلل دبششث سدلبشث  رثسد بشثألت دتشتث ث ن دبشبتد   شكمتفدطشث فحد شكدبشيلفدش.ودبشث فحد ث وصفيش  ءكتد شكدطشيف 

بش،شتتد شث ت دد رشى لددبشث فحدد ش   طرمدددبشث وف  ددش2016ش-ش2015ث  رثسدد  ششودد   دبشث ف ن ددبش م كوددبشث رقدد شش لث تع 

غشكددبشكمتفددطشث فحدد شث ب دديشث فدد  ش(شي  دد 12 شج دد شكددبش دد اشث ت دد رش رم ضدد إذشتدد شث ت دد رشى لددبشذثظشكسددتو ش

 .شت تشتث ث ن ب(شي   شكبشث رحلبشثأل 87ه ش ى م

 :ششإ تشته  شث فح 

ث تودددددر شى دددددتشث فرتقددددد ظش ددددديشثسدددددتم  بشث هركونددددد ظشث لظفدددددبش لا  سددددد و شتث فسدددددفورش دددددلنشث  تفددددد رشث دف ددددديش -1

 .فو يش لجه  بشث  هوثئيشتث هوثئيتث 

ث  تفددددد رشث دف ددددديشث تودددددر شى دددددتشث فرتقددددد ظش ددددديشثسدددددتم  بشث هركونددددد ظشث لظفدددددبش لا  سددددد و شتث فسدددددفورش دددددلنش -2

 .شلف ءش لجه  بشث  هوثئيشتث هوثئيتث تف رشبو شث ست

ث توددددددر شى ددددددتشث فرتقدددددد ظش دددددديشثسددددددتم  بشث هركوندددددد ظشث لظفددددددبش لا  سدددددد و شتث فسددددددفورش ددددددلنشث تفدددددد ريشبودددددد ش -3

 .شلف ءش لجه  بشث  هوثئيشتث هوثئيث ست

 : انالباحث إليهااالستنتاجات التي توصل  أهممن 

 ث لت ئج:ششأظهرظ تول ش  لجه شث  هوثئيششف ال شششششش

تجددومشثن فدد نشكولددويش دديشكسددتو شهركددونشث فدد رثاوركونشبودد شالتددعمشث ستلددف ءشكد رنددبشكددطشح  ددبشكدد شقفدداش -1

 ثلجه .ش

 اف ظشكستو شهركونشث ف رثاوركونش يشث تف رشبو شثلجه .ش -2

 .شح ثثشتغلعشكولويشاليه سفور(شمتنشإس طرمشث هركون ظشث لظفبش لا  س و شى تشأك  ش ث ا  س و شتث ف -3

  :ث لت ئجشأظهرظثلجه شث هوثئيششأك شششششش

 جومشثرتف عشكولويش يشكستو شث ا  س و شبو شثلجه . .1

 .شو شثلجه شكد رنبش ح  بشقفاشثلجه تجومشثن ف نشكولويش يشكستو شهركونشث ف رثاوركونشب .2
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 م(.شش5 ف رثاوركونشبو شالتعمشث ستلف ءشتجومشثرتف عشكولويش يشكستو شهركونشث  .3

م(شكد رندبش ح  دبشكد شقفداشش5 تجومشثرتف عشكولويش يشكستو شهركونشث ا  سيتونلنشبو شالتعمشث ستلدف ءش .4

 .شثلجه 

 .شركلزشث فسفورش  اشثلجه شث هوثئي يسشهل كشالرقشكولويش يشكستو شت .5

 لت ئج:ث أظهرظششتبلنشثلجه شث  هوثئيشتث هوثئي

 .شثلجه شث هوثئيشكد رنبشبو شثلجه شتجومشثرتف عشكولويش يشكستو شث ا  س و ش ي -1

 شش.تجومشثن ف نشكولويش يشكستو شهركونشث ف رثاوركونش يشثلجه شث هوثئيشكد رنبشبو شثلجه  -2

 

 التعريف بالبحث. –ش1

 :املقدمة وأهمية البحث 1 – 1

ش سوبشث تو كاشكطشالس و وج  شث رم ضبش  اشث سلوثظش
ً
ثستط عشث ف حثونشثلحصدواشى دتششثأل لعمنظرث

 اددونشك ئفدد ش دديشتطدومرشىفل ددبشث تدد رم شث رم ضد  شح دد ششأسددهف ث ولوكد ظشتثلحددد ئ شث فسدد و وج بشث هفدبشث  دد ش

 تغلدددعثظشث  هوثئ دددبشتتلدددفاشثشتثأل سدددجب.شتتحددد ثشهدددغيشث تغلدددعثظشى دددتشكسدددتو شثل   ددد ش دددد رمشث تب ددد شث فددد  ي

شث و ددل بشثأل  دد  ىددبشث تغلددعثظش دديششث ط قددبشث   كددبش ددلمثءشث رم ضدد  شال دد  شإلنتدد  وثئ ددبشهتث تغلددعثظشث  ،شإذشتودد  

ش
ً
،شإذشىددددبشث نلدددد بشث فدددد  يشألمثءث و دددد ظش دددديشثلجسدددد شث يلددددريشيدددديشث وسدددد لبشث  دددد ش وتفدددد شىليهدددد شثلجسدددد شكفوثدددد 

 ش،شتتددددو شث و دددد ظش  لحركدددبشىدددبشيرمددددث  تلفدددبشثألتضددد ع دددديشيرمدهددد ش تحدددركشثلجسددد شكفدددد ش ددد ميشإ دددتشث ثفددد ظش

تحومددددداشث ط قدددددبشث ب ف  ئ دددددبشإ دددددتشي قدددددبشك ا ن ب دددددبشتتحتددددد  شهدددددغيشث وظ فدددددبشإ دددددتشتوددددد تنشجف دددددطشأجهددددد مشثلجسددددد ش

 (9،شش2002 كم  شتكصلحش،ششش.كف ءمشثلحركبشث ف ن بشتث ه رمبشتهغثشث تو تنشهوشث غيش ح مشتأى  ئ 

تد  شمثلجس ،شت  بشك تلفبشتلفاشجف طشأجه مشتم ميشث ت رم شث رم ض  شإ تشح تثشتغلعثظشالس و وج

كسددتو شثألمثءشللفدد شل ندد شهددغيشث تغلدددعثظشإ م   ددبش فدد ش حددد شىفل دددبشث تغلددعشث فسدد و و يشألجهدد مشثلجسددد شألمثءش

جهدد مشثلجسدد شألمثءشأل ددبشث تغلددعشث فسدد و و يشتثسددتم  بش،شتتددت شىفمثءش بفدد ءمشى   ددبتحفدداشثأل ثلحفدداشث فدد  يشت 

كددد  شث  ددد ش شثلجهددد  شث هركدددو يشتثلجهددد  شث وصددد  شتثأل ثلحفددداشث فددد  يشىدددبشيرمددد شأجهددد مشثلجسددد شث  تلفدددبشث  ددد شك هددد

،شإذش وفددددداشثلجهددددد  شث هركدددددو يشإ دددددتشج نددددد شثلجهددددد  شث وصددددد  ش تلظددددد  شكوددددد  ظشث نلددددد بشتسددددد ى ش ددددديشهدددددغيشث وفل دددددب

 (18،شش1984 ىف شث فت  شتى تيش،ششششششششش.ئيشل    شتأ سجبشثلجس شث  تلفبث ب ف  

ش يشث وفل د ظشثلحإ
ً
شكهف 

ً
ل د ظشث رتفطدبش ومدبشث  د شتحد ثش ديشثلجسد شت  صدبشتلد شث وفنش لهركون ظشمترث

ى كدبشت ن سد نش صدفبشش،شتت ارشث هركون ظش يشث نل بشثلح دويش اداشث ا ئلد ظشثلح دبش صدفبث ط قبشإنت   لظ ش

نشث ولوك ظشث توثالرمشىبشث تغلعثظشث   شتحد ثش ديشث هركوند ظش ديشث مد اشأإذشش،(32،شش1988،شش.ش ث سا ر  صب

نشثلجهددددد  شث هركدددددو يشتث وصددددد  ش سددددد هف نش ددددديشتلظددددد  شتتنسددددد  شأشتددددد ثاشرلدددددعشكورتالدددددبشبلدددددااشكفلدددددعشإذشث رم ضددددد  ش  

 (176،شش2000 سو شث   بش،شششبش  لجس شل الب.ثأل لطبشث ف و وج بشتث فس و وج بشتث ف وك ف  ئ 
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وندددد شهددددغيشث  رثسددددبش تح  دددد ش   ددددبشىفدددداشث هركوندددد ظشث لظفددددبش لا  سدددد و شتث فسددددفورشن
ُ
ت مددددبش لجهدددد  بشتت

،شإذش بتسدد شث فحدد شثألهف ددبشث بفلددعمشكددبش دد اشالهدد ش   ددبشىفدداشث هركوندد ظشتسدد طر ه شى ددتشث  هددوثئيشتث هددوثئي

 د شتحد ثشثألك  شتتواللعه شك شهوشكطلوبش لتدلص ظشث و ل بشتك ش تفو ش يشالتعمشث ستلدف ءش فهد شث تغلدعثظشث 

 . يشأمثءشث فو    ظشث رم ض ب

 

 : مشكلة البحث  1-2

ش هتف  
ً
ش ورالدبشأهف دبشث سدتم  بشث وظ ف دبشث  د شتحد ثش ديشث فو   د ظششنظرث

ً
دد  شح   د 

ُ
ث  رثس ظشث   شت

ث رم ضدددد بشتكدددد  شث م   ددددبشهددددغيشث سددددتم  بشتسددددلف له شتث تفو دددداش هدددد ش دددديشث مدددد اشث رم ضدددد  ش لوصددددواشإ ددددتشثإلنمدددد  ش

 د شتنسدج شث وظد ئ شمثءشكودلنشكد شأ اشتث فه شث ا كاش هدغيشث تغلدعثظ،شإذش ش فبدبشث وصدواشإ دتشكسدتو شثألال

 (Coaching Association of Canada, 1987, 61 شش.لرم ض  شكطشهغثشث ستو شكبشثألمثءث فسلج بش 

نشكلدددالبشث فحدددد شتبفددددبش دددديشث توددددر شى ددددتش   دددبشىفدددداشث هركوندددد ظشث لظفددددبش لا  سدددد و شتث فسددددفورشبودددد شإ

يشسدددروطشت وددد شثلجهددد شث هدددوثئيشثلجهددد شث  هدددوثئيشث دددغيش فتددد  ش   لددد مشث و   دددبشتالتدددعمشمتث شقصدددلعمشتتدلددد شى ددد 

كوت اشكدغ  شث تودر شى دتشىفداشهدغيشث   دبششإ د عيث غيش فت  ش   ل مشث توسطبشتالتعمشمتث شيوملبشتتدل ش

شىبشث تور شى دتشقد  شهدغيشث تغلدعثظش ديشظدرت ش
ً
 هغيشث تغلعثظش يشالتعمشث ستلف ءشبو شهغ بشثلجه  بشال  

 ث رثحبش غرنشث د رنب.

 

 : أهداف البحث 1-3

ث تور شى تشث فرتق ظش يشثستم  بشث هركون ظشث لظفبش لا  س و شتث فسفورش لنشث  تف رشث دف يشتث فو يشش-1

  لجه  بشث  هوثئيشتث هوثئي.

ث تور شى تشث فرتق ظش ديشثسدتم  بشث هركوند ظشث لظفدبش لا  سد و شتث فسدفورش دلنشث  تفد رشث دف ديشتث تفد رشش-2

 .شث  هوثئيشتث هوثئيلف ءش لجه  بشبو شث ست

ث توددددددددر شى ددددددددتشث فرتقدددددددد ظش دددددددديشثسددددددددتم  بشث هركوندددددددد ظشث لظفددددددددبش لا  سدددددددد و شتث فسددددددددفورش ددددددددلنشث تفدددددددد ريشبودددددددد شش-3

 .شث هوثئيث ستلف ءش لجه  بشث  هوثئيشت 

 : فروض البحث  1-4

تجددومشالرتقدد ظشذثظشم  ددبشكولومددبش دديشثسددتم  بشث هركوندد ظشث لظفددبش لا  سدد و شتث فسددفورش ددلنشث تفدد ريش -1

 .شفو يش لجه  بشث  هوثئيشتث هوثئيث دف يشتث 

تجدددومشالرتقددد ظشذثظشم  دددبشكولومدددبش ددديشثسدددتم  بشث هركونددد ظشث لظفدددبش لا  سددد و شتث فسدددفورش دددلنشث  تفددد رش -2

 .شلف ءش لجه  بشث  هوثئيشتث هوثئيث دف يشتث تف رشبو شث ست

 و شتث فسددفورش ددلنشث تفدد ريشتجددومشالرتقدد ظشذثظشم  ددبشكولومددبش دديشثسددتم  بشث هركوندد ظشث لظفددبش لا  سدد -3

 بو شث ستلف ءش لجه  بشث  هوثئيشتث هوثئي.ش
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 : مجاالت البحث  1-5

 ث ث ن ب.شت شثألت ت/شث رحلبششف ن ب.ششلل بشث تع  بشث ث رق ج كوبشش بيث م اشث يلريش:ش -1

 .شش 2015/ششش5/ششش15ت غ  بششش 2015/ششش2/ش15ث م اشث  ك  يش:شث  مشث وثقوبشك ش لنش -2

 .ث ه اشثل فس،شك تبعششحفر ث ه اشثأل ،شكستلفىشششث ال بث م اشث ا  يش:شكلو ش -3

 -:الدراسات النظرية واملشابهة – 2

  : الدراسات النظرية 1 – 2

  :أنظمة الطاقة  2-1-1

ش   نلددددد بشث رم ضددددد  ُ َوددددد شكوضدددددوعشإنتددددد  شث ط قدددددبشكدددددبشأهددددد شث وضدددددوى ظشث  ددددد شتتصددددداشش
ً
شكف بدددددرث

ً
،شثتصددددد  

ال  تلوعشث بفلعش يشأنوثعشث نل بشث رم ض  شكبشح  شثأل لطبشتك مشث  تث ش د  ل شتلوعشكف ااش يشإنت  شث ط قبش

.شتكبشهغثشث لطل شهل كشا ثشيرثئ شإلنت  شث ط
ً
  قبشث   كبش لو  ظشث ه ال بش:شأ   

 ATP-PCنظام إنتاج الطاقة الفوسفاجيني  2-1-1-1

 فتدددد  ش،شنصددددرشث دددد  بش،شث ركفدددد ظشث ب ف  ئ ددددبشث غل ددددبش   ط قددددبش ىفدددد شثكددددبششPCُ ودددد شالوسددددف ظشث برمدددد تلنش

(شPCت ش تطلددد شتبسدددلعش شATP،شتهدددوشأسدددرعشتأتاشث وقدددومشث حت ددد ييشث دددغيش سدددت   شإلىددد ممش لددد ءش(151،شش2003

،ش ددغ  شالدد نشىفل ددبشإنتدد  شث ط قددبشكددبشمتنشث تكسددجلنشتسدد  شكسددجلنشث ددوثرمشإ ددتشث و ددلبشكددطشث دد  تجددومشث ت 

تث لظدد  شث فوسددف ج ن ش وتفدد ش دديشجددوهريشإلىدد ممشش،(2000،29ش.ش ىفدد شث فتدد  ،شAnaerobicهوثئ ددبششىفل دد ظش ش

(شى ددددتشثنتددددد اشث ط قددددبشث ب ف  ئ ددددبشث و   ددددبشكددددبشالوسددددف ظشث برمدددد تلنشإ ددددتشكركدددد شالدددد ئيشالوسددددف ظشATP لدددد ءشث دددددش 

 ,Hollman, et.al. ( C )شتتدرثك شكركدد شث برمدد تلنشATPث م لوسدلنشتثىدد ممش لدد ءشا سدديشالوسددف ظشث م لوسددلنش

(شث ولصرشث ه شث ث  يشكبشث لظ  شث تاشث دغيشPC(،شت يشث وق شنفس شتاونشك ممشالوسف ظشث برم تلنش 1988,5

ش دديشث   دد  شث و ددل بشث  دد شتحتددويشى ددتشجدد يءشتثحدد شكددبشث فوسددف ظشش
ً
شأ  دد 

ً
ت هدد شمترشكهدد ش دديششP اددونشك  تندد 

(شى دتشCPKتووفداشثند م شكرمد تلنشالوسدفول  للزش ش،(1986،307 ث تبرم  ش،شكحف شى ي،ش.ATPإى ممشتاومبشك ممش

 (ش1999،71 ث دطش،شهغثشث تف ىا.ششششتلظ  

 :نظام حامض الالكتيك  2-1-1-2

شى دتشثىد ممش لد ءش
ً
ش و شATP وتف شهدغثشث لظد  شأ  د 

ً
.شفل دبشتحلداشث ب  ادوجلنشث  هدوثئيطبشىسدث شهوثئ د 

(ش وثسدددددددطبشث تحلددددددداشث ب لدددددددوجلنشATPثىددددددد ممش لددددددد ءشث ددددددددش ش،شإذشأن(152،شش2003 فتددددددد  ش،شنصدددددددرشث ددددددد  بش،ش ىفددددددد شث

ش يشث و  ظشتمتحلاش وثسطبشأن مف ظشتهركون ظش  صبشإ دتشللولدو شبود
ً
 شث درترشث  هوثئيشث غيش اونشك  تن 

نشهددددغثشث تحددددواشث ب ف دددد ئيش طلدددد شىل دددد شث تحلدددداشإش،(Fox & Bowers,1988,22 ش.بودددد مشتفدددد ى ظشك ف  ئ ددددب

 در شتسد  شحد ك شأاد ش ندتجشكد ممششLAللفبشكرثمالبش صطلحشث لظ  شث ث  يش لط قدبششث ب  او يشث  هوثئيشتيي

.شش ث تبرم دد شتكحفدد شى دديش،شف دد ئي ودد  شم ددواشىلصددرشث تكسددجلنش دديشث تف ىدداشث ب شPyruvic Acidث ف  رتال دد ش

 (308،ش1986
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    :النظام الهوائي  2-1-1-3

 ددديشث فو   ددد ظشذثظشث لددد مشث وت  دددبشت فتدددعمشش وددد شث لظددد  شث هدددوثئيشكدددبشأنظفدددبشإنتددد  شث ط قدددبشث سدددت  كب

ش ىفدددد  ش،شيوم
ً
شكددددبشث ب  اددددوجلنش دددديشتجددددومشش180نشث  لددددط رشث ا كدددداشنحددددوشأ(،شإذش16،شش2000لددددبش سددددي  

ً
ررثكدددد 

شش39ث تكسددددجلنش نتدددد  شي قددددبشتدددد ميشإ ددددتشتاددددومبش
ً
تتحدددد ثشهددددغيشث وفل دددد ظشث ب ف  ئ ددددبشث هوثئ ددددبش دددديششATPج مئدددد 

ش ددديشث   تولونددد رم ش
ً
ث  ددد ش صدددلطشش،(30،ش1998 ىفددد شث فتددد  ش،ششMitochondriaثل ل دددبشث و دددل بشتتلحصدددرشأس سددد 

،شإذش ددددت شت تمدددد شث ط قدددبشىددددبشيرمدددد شث تحلدددداش(58،شش2000رل ددددبش هددد ش ث ب   دددديش،ش(شتثل   دددد شث و ددددل بشATPاليهددد ش 

ش،(Martin & Lumsden, 1980, 166.ش نشث  د شتت كسدد ش فسد هفبشث تكسدجلنث د هو ث ا كداش لا ربوه د رثظشت 

كددددرمشتدرمفدددد شكددددبشتلدددد شث ط قددددبشث تددددوثالرمشكمتفوددددبش دددديشكدددد شش50تث ط قددددبشث تو دددد مش دددديشهددددغثشث لظدددد  شيدددديشث  ددددو ش

  غش.ش ث د ATPث لظ كلنشث  هوثئ لنشتىل  شالهوشث لظ  شث كثدعشكفد ءمشكدبشث لظد كلنشث سد  دلنش فد ش  د شإنتد  ش

 (17،ش1997،ش

     :جهاز الغدد الصماء  2-2

مددو شت ،ش دتشافد ظشث فيئدبشث  ث ل دبش لجسد إوص  شتجه  شث غد مشث صدف ءش لوصدواش وفاشلاشكبشثلجه  شث 

شك هف شب  .شوفل  ظشث توص اشتث تا كاشتث تحب لا 

 ددديشجهددد  ششHormones **(ششكدددوثمشك ف  ئ دددبش طلددد شىليهددد شثسددد شث هركونددد ظش *(ش فدددر شجهددد  شث غددد مشث صدددف ء

ث دد ترثنشكف بددرمش لعسددله شإ ددتشثل   دد شتثأل سددجبشتثألى دد ءشث سددله البشث  دد شتحتددويشى ددتشكسددتدف ظش دديشأرلدد بش

نشجهددد  شث غددد مشث صدددف ءش ددددو ش ددد  تحب شإ وصددد  ش ددد  تحب ش   و ددد ظشتث غددد مشالددد،شالفيلفددد ش ددددو شثلجهددد  شث   ددد ثل

،شأكدد شث هوركوندد ظشاددونشسددرووبشث تدد العشتقصددلعمشث فتددعمتنشث لوثقدداشث وصددي بشإ دد شثلجسدد شتب  د رنددبشالدد مف ددطش   

تمتادددونشثلجهددد  شث هركدددو يشكدددبشث غددد مشش،(151،ش2002لعهددد شأيدددواش ث بفي ددد  ش،شالهدد ش ط ئدددبشث تددد العشتتادددونشالتدددعمشت ا

ث صددف ءشتيدديشث  دد شتفددر شث هركوندد ظش دديشث دد  شكف بددرمشتهددغيشث هركوندد ظشكددوثمشك ف  ئ ددبش هدد ش لدد بش  و ددو يشىدد اش

 شت  صددبش   نسددفبشتركلزهدد ش دديشث دد  شالإدهدد شتدد ميشإ ددتشكثلددعشكددبشث تغلددعثظشث ف و وج ددبش دديشثلجسددشتبدد  رر شكددبشقلددب

نشتغلعثظشتظ ئ شث غ مشث صف ءشتادونشكسد ت بشىدبشكثلدعشكدبشث سدتم   ظشث وظ ف دبشإ لتفث اشث غغثئي،ش غثشال

ى تيش،شىف شث فت  ش.ششش  ظش يشهغثشث م اشك ش ث  شكح تممتث تب  ش لنل بشث رم ض  ش   رر شكبشأنشث ولوك

 (420،شش2000،ش

     :الغدة الدرقية  2-2-1

كف بددرم.ششLarynxسددفاشثلحلمددرمشأشTracheaتدددطشث غدد مشث  رق ددبش دديشث رقفددبشإذشتددرتفطش   دصددفبشث هوثئ ددبش

شكاوندددبشكدددبشالصدددلنشش30كبدددعشث غددد مشث هركون دددبش فلدددغشت دهددد شنحدددوشأ(،شتيددديش159،شش2002 ثلحفدددومشت  دددرتنش،ش
ً
ررثكددد 

 ش(159،ش2002 ث بفي   ش،ششش.ج ن  شث دصفبشث هوثئ ب دو نشى تش

                                                           
 .  رز املواد وتصبها في الدم مباشرةنحاء الجسم وسميت بالصماء ألنها تفأتشرة في قنوية من)*( هي غدد ال 

 (354،  2000)الكيالني ،  )**( هي مواد فعالة تنتجها الغدد الصماء وتنتقل بواسطة الدم لتؤثر في خاليا خاصة بعيدة عنها.
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 tri iodo (شتث ثد  رتنلنشث ث سديشث  دومشThyroxin T4 تفدر شث غد مشث  رق دبشهركدونلنشهفد شث ث  رتكسدلنش

thronin T3ش  دددددرش سدددد  شالع ول  يسددددتونلنش(91،شش2002(.ش ث فط  لددددبش،ش
ً
شا  ثدددد 

ً
أتشث هركدددددونششCalcitonin،شتهركوندددد 

 (234،شش2002.شش  ن ش و سش،شتث فسفورش يشث   ش  ال ش لا  س و ثل

     :الدرقية جنيبالغدة   2-2-2

 ث ف د تي،شششششششششششر طشر مشصغلعمشتدطشى تشج ن  شث غ مشث  رق بشتأه شهركون  ه شهوشث ف رثاوركون.أتييش

نشهركددونشإ(،ش275،شش2002ثل لفديش لغد مشث  رق دب.ش ثلحفدومش،ش،شتادونشهدغيشكطفدورمش ديشث سددط ش(122،شش2000

 ث بفي د  ش،ششرش ديشث د  شتتد ارش ديشترك د شث وظد  .ششهغيشث غ مش وفاشى تشتلظ  شكستوم ظشث ا  س و شتث فسفو 

 (ش190،شش2002

  :الهرمونات املنظمة للكالسيوم  2-3

ش دديشث و  دد شكددبشث فو   دد ظشثلح ومددبشكددتدل شث و دد ظشتت ثددعشث دد  ش
ً
شكهفدد 

ً
تدد ميشث وندد ظشث ا  سدد و شمترث

شىدددبشلودهددد شأتحرمدددرشث هركونددد ظشتن دددوح بشثألرلددد بث ن مفددد ظشت هددد جشثألىصددد بشت تالو   دددبش
ً
حددد شث ول صدددرش،شال ددد 

،شتتدددطشكسد ت  بشث ح الظددبشى ددتشافد ظشتركلددزشأ وند ظشث ا  سدد و ش دديشثلجسد شتى ددتشادد ثشث هفدبش دديشه اداشثلجسدد 

 (ش96،شش1987 كحيشث   بش،ش وس ش،شهركون ظشييش:ش

 شششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

 Parathormone(   PTHالباراثورمون )  2-3-1

شبلدددااشسلسدددلبشكسدددتد فبش  دددت شت ل دددد شبلدددااشج ئ دددبشش84هددوش فت ددد شكتوددد مش تددد   شكدددبش
ً
شأك ن ددد 

ً
ح ك ددد 

تىلدددددددد شم و دددددددد شث لددددددددفببششPerproPTH(شحدددددددد ك شثك ندددددددد شتدددددددد عتش ددددددددريش رتبدددددددد رثاوركونش115كفلددددددددعمشح تمددددددددبشى ددددددددتش 

ش دددد اشمق دددددبشتثحدددد مشحش25ن تب  ك ددددبش دددد ثاشكلدددد شث  
ً
شأك ن دددد 

ً
،شتبددددغ  ش تاددددونش فت دددد شقدددداشبودددد شت ل ددددد أتشأ ك دددد 

 ش90كتو مشك   شكبش
ً
ش د عتش رتبد رثاوركونششح ك  

ً
 اش،شاد ش نتدداشهدغثشث ففت د ش دProparathormoneأك ن  

أك ن دددبشأ دددر ش تددد العشإن مفددد ظش هددد ش،شإذشتددد ثاشكلددد شسدددتبشحدددوثك ش دددتشجهددد  شلدددو  يإقلدددوثظشث لدددفببشث ن تب  ك دددبش

 (2002،287 ثلحفوم،شرل بشجه  شلو  ي.شأنشتث ا ربوك   ش يت   شكوجوممش يشالو   بشث تعبسل

هدددوشث سددد طرمششPTH(شمقددد ئ شتث ددد ترشث دددرئيسش هركدددونشث دددد5-1ث سدددل  شكدددبش شPTHششنشنصددد شىفدددرشهركدددون إ

   ش فثاشالو   بشكف برمشى دتشث وظد  ش يشكصاشثش+Ca2ى تشث  شث ون ظشث ا  س و شتذ  ش   وفاشى تش م ممش

،شش1989 سددددل ف نشتى مدددد ش،ششش. سدددد و شكددددبشث دلدددد مشث و  ددددبشث وومددددبتث ال دددبشتبتدددد العشرلددددعشكف بددددرش دددديشثكتصدددد  شث ا 

182-185.) 

 Calcitionin الكالسيتونين  2-3-2

مشتسلسددداشحوثك ددد شثألك ن دددبشىددد  ش1967تفددد شتلد دددبشث ا  سددديتونلنشىددد  ش دددد ش  فت ددد ش،شتهدددوش1968،شتُحددد ت

 ش32كتودد مشك  دد شكددبش
ً
شأك ن دد 

ً
نشتدد العشهركددونشث ا  سدديتونلنش دديشل  سدد و شإ(،شت 1199،ش1997 ث ه  دديش،شش.ح ك دد 

 
ً
ش10قدددداشكددددبشأ سدددد نشهددددوشنشنصدددد شىفددددرشث ا  سدددديتونلنش دددديشثإلإش،(291،شش2002 ثلحفددددومش،شش.ث دددد  ش اددددونشضددددو ف 

ش يشأ  شهغثشث هركون ش،شتت ميشث ال بمق ئ 
ً
شكهف 

ً
 (181،شش1989 ش،ش.ش سل ف نشتى ممترث
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 The Mineralsالعناصر املعدنية )األمالح(     2-4

شأنشث فهو شث   وذشى ه شأث ول صرشث و ن بشى تشث رر شكبششنإ
ً
ده ش  كلبش ببشتو شكوثمشالو  دبشك ف  تمد 

،شتددددددد ارش ددددددديشسدددددددلوكه ش ددددددديشث لظددددددد  شث فددددددد  و و يشت شسددددددد ف شكهددددددد شلدددددددحل ظشسددددددد  فبشأتشلدددددددحل ظشكوجفدددددددببسدددددددي شثكت 

،شإذشتصدددددل شث ول صدددددرشد  هددددد ش ددددديشثلجسددددد ش ددددديشث ددددد  شتث سدددددوثئاكدددددبشقفددددداش   ددددد شثلجهددددد  شث ه ددددد  شتثنتثكتص صددددده ش

%شكددبشث ول صددرشث و ن ددبش80-60ث و ن ددبشإ ددتشكمفددوىتلنشثألت ددتش طلدد شىليهدد شث ول صددرشث و ن ددبشث رئيسددبشتتفثدداش

رمبشتث غليسدددو ،شفوت سددد و شتث الدددو ث وجدددوممش ددديشثلجسددد شكثددداشث ا  سددد و شتث فسدددفورشتث ببع ددد شتث صدددوم و شتث 

كدبشث ول صدرشش40-20شتشث لد مرمشتتفثداشنحدوأ شث ول صدرشث و ن دبشرلدعشث رئيسدبشك شث مفوىبشث ث ن دبشال طلد شىليهدأ

قدداشأهف ددبشكددبشث ول صددرشث و ن ددبشث رئيسددبشكثدداشثلح  دد ش،شث لحدد ،ش،شث  ندد ش،شث  ددومش،شث فلددورش،شأث و ن ددبشتيدديش

،ش1978(ش،ش هددددددو  ش،شجددددددونشرش،ش321-339،ش1992 ث  هلددددددعيش،ششثلدددددد .ش… ،شث دصدددددد  رششث لغللددددددزش،شث بددددددرت ش،شث ل اددددددا

1140-1145) 

 Ca2+Calciumالكالسيوم   2-4-1

نشنحددوشإ%شكددبشت نشثلجسدد .ش2-1.5كف تدد ش لحددوششهددوشأحدد شث ول صددرشث رئيسددبشث وجددوممش دديشثلجسدد شتتددد ر 

دهددد شتدددو عشى دددتشإ%شال1ث نسدددفبشث ف ق دددبشتيددديششسدددل نشىددد ثف دددبشكوجدددوممش ددديشثلجهددد  شث وظ ددد شتثأل %شكدددبشهدددغيشث ب99

نش سددفبشبسدد طبشكددبشث ا  سدد و ش يسد ش دديش لددورثظشث وظدد شت ب هدد شأ در شأيش سدجبشت   دد شتسددوثئاشثلجسدد شثأل أ

بشث سددددد رلوب  ك بشتب دددددوظشكوجدددددوممش ددددديش   ددددد شثأل سدددددجبشث ل ىفدددددبشث ر دددددومشث رتفطدددددبش   بعتتيلددددد ظشمث ددددداشث لدددددفب

 (Goodman & Gillman, 1994, 176-177(،ش 342،ش1992 ث  هلعيش،ششش.ى  ءشأ ر  أث ط قبشت 

شكدطشث بعتتيلد ظش40تاش وجد شنحدوشبدا اشك تلفدب،شثأل أ شث ا  س و ش يشث ف  ك ش ث ابش وج
ً
%شكلد شكتحد ث

شكدددطشكددوثمشأ دددر شكثدداشث سدددتعثظشتث فسددفورشتث لدددااش10 دديشث ف  كدد شتث لدددااشث ثدد  يش وجددد شنحددو
ً
%شتدرمفددد شكتحدد ث

 شل ش ي%شك50ث ث   ش وج شنحوش
ً
 (ش1190،شش1997.شش ث ه  يش،شث ف  ك شكت  ل 

شكتودد ممشت طددرمشمث دداشثل ل ددبشت  رجهدد شتُوودد شش+Ca2إنشث وندد ظشث ا  سدد و ش
ً
شش+Ca2تدد ميشأمتثرث

ً
كلظفدد 

ش لو   شكبشث وظ ئ شثل لومبشكبشضف ه شىفل بشثندف نشث و  ظشث 
ً
تلوىدبشتث تود ممشث بدا اشتىفل دبشكهف 

 ش(Becker, et.al, 2001, 648    بش لب  اوجلن.ش الرث شث هركون ظشتث وفل بشثإ

 صدددورمشتثسدددوبش ددديشىفل ددد ظشج ئ ددبش ددديشثل   ددد شث  ددد شتغلدددعش دديشتركلدددزيشمث ددداشثل ل دددبشتمدددلظ شش+Ca2تمدد  اش

 ث فو   د ظشث ن مف ددبشث  دد ش نددتجشى هدد شث ددتدل شث و دد 
ً
ش فو   ددبشيشتثإلالدرث شتثندسدد  شثل ل ددبشأ  دد 

ً
،شتوودد شكسدد ى ث

ش ددديشت ثدددعشث ددد  شتث ح الظدددب دددبث ددداشثل لث هركونددد ظشم
ً
ى دددتشش،شت ددديشثلجددد ءشثل ددد ر يش ل ل دددبش ادددونشث ا  سددد و شكهفددد 

،ش ددغ  شالدد
ً
نش هددغثشثأل ددونشأهف ددبش دديشث حتفدد تشبسددرىبشث لهدد جشث طف و ددبش لدلدد شإتظ فددبشث غلدد ءث طف و بشأ  دد 

 ,Goodman & Burger شش.ت ددديشتلظددد  شث دددلوبسشث وصددد  شث و ددد يتث و ددد ظشتثألىصددد بشتتادددومبشث وظددد  ش

 (ش 1994,176-178

ش دديشنددداشثإلبدد رمش ددلنشكسددتدفاشث هركددونشتتاددش+Ca2نشأكفدد شش
ً
ومبشث رسددواشث ثدد  يشال دد شقدد ش اددونشضددرترم 

.شتسدددتل  شكسددد هفبشأ ونددد ظشث ا  سددد و شنشىفل دددبشثقتدددعثنشثلحددد ال ش ددد  الرث شتثقتدددعثنشثلحددد ال ش ددد  تدل إىدددبشذ ددد شالددد
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سددداشث وظددد  شت   هددد شتث تبددد  شكفددد ش ددد ميشندددد شث ا  سددد و ش ددديشثلجسددد شإ دددتشكش،(2002،279 ثلحفدددومشت  دددرتنش،ش

 (Seeley, et.al, 1996, 274 ششث و  ي.

 Phosphorsالفسفور    2-4-2

 ف  و وج دددبشتث فسددد و وج بش دددرتفطشث فسدددفورشىددد ممشثرتف يددد شتا دددد ش   ا  سددد و شكدددبشث ل ح دددبشث تغغتمدددبشتث

شىدددددددبشثرتف يهفددددددد شش دددددددرش ددددددديشث بثلدددددددعشكدددددددبشث تعثك ددددددد حددددددد هف شث  أتمصددددددد ح ش
ً
كثددددددداشترك ددددددد شث وظددددددد  شتثألسدددددددل نشال ددددددد 

شش.ذ دددددد شالدددددإنش ادددددداشك هفددددد شتظ ئفدددددد شثل  صددددددبالسددددد و وج  شإذش تدددددد ارثنش فوددددداشنفددددددسشث هركونددددد ظشتى ددددددتشث ددددددرر شكدددددبش

 (ش352،شش1992 ث  هلعيش،ش

 دددبش ددديشثلجهدددد  ش%شكددددبشهدددغيشث بف90-80%شتتوجددد شنحدددوش1.1-0.8تتدددعثت ش سدددفبشتجدددوميش ددديشثلجسدددد شكددد ش دددلنش

دهد شكوجدوممش ديشإ%شكل شال20-10ث نسفبشث ف ق بشتييشك شأكوجومشكطشث ا  س و ،شسل نشتهوشاليه شثأل ث وظ  ش ف ش

ك ي ددبشمثءشث وظ فددبشث تع أكثددعشأهف ددبش دديشأكثددعشالو   ددبشت أفددبشتماددونشث فسددفورش دديشهددغيشثلح  ددبش   دد شثلجسدد شث  تل

،شح د ش ادونش ديشث ف  كد شرش ديشثلجسد شبلداللنشى دويشت شى دوي .شتموجد شث فسدفو ث ب ف  تمبش يشح د مشثل ل دب

شكددددطشأ وندددد ظشك
ً
ش صددددورمشقطو ددددبشأتشكتحدددد ث

ً
نشكف ددددبشضدددد  لبشكلدددد شأ شإوجفددددبشث  ددددحلبشت ش لددددف شث ا  سدددد و شحددددرث

 (Degroot & Burger, 1995, 1024(ش،ش 352،شش1992كتح مشكطشث بعتتلنش يشهغثشثلج ن .ش ث  هلعيش،ش

(شATPطش ث سدديشالوسدددف ظشث م لوسدددلنش تددرتفطشأهف دددبشث فسددفورش   ط قدددبشث و   ددبش لفوسدددف ظشتهددوشكدددرتف

شى ددتشذ دد شالددإنشث فسددفورشضدددرتريشتث اوندد ظشثأل 
ً
ش دديشصدد  ربشث ط قددد ظشث ف  و وج ددبشىدد تم

ً
 ددر شث  دد شتدد ميشمترث

،شتقد شأبدرن شإ دتشا سديشالوسدف ظشوشث ادونش ود مشكركفد ظشى دومبشكهفدب *(،شتهدش نتد اشث ولوكد ظشث ف  و وج دب

  ددددده شت ددددديش،شتإ دددددتشث دددد هونشث فسدددددفرمش ددددديشثكتصددددد  شث ددددد هونشتأ و ددددد يلوسددددلنشكف ددددد نش لط قدددددبش للدددددغاشثث م 

 Goodman ش تشث بعتتيل ظشث فسفرمشتث بعتتيل ظشث  هل بشتث بعتتيل ظشث لوتمب.إن وح بشث غل ءشث ف  كي،شت 

& Gillman, 1994, 183)ش  ميشند شث فسفورشإ تشضو ش(250،شش1987 ى ثيشتحل ش،ششششششششششششششششششششششششششش.

شىبشثنح اشكو منشث وظ  ث لفوشتث لوورش  إلجه مشا شضو شث و   
ً
 (.354،ش1992.ش ث  هلعيش،شظشال  

 : الكالسيوم في آلية التقلص العضليدور ايونات   2-5

تحدددددد شث ظدددددددرت شث طف و دددددددبش فددددددددىشث ل ددددددد شث و ددددددد يش ددددددديشح  دددددددبشث رثحدددددددبشإذش نلددددددد شكلفددددددد شىصددددددد  ش وثسدددددددطبش

صددي بشث و ددل بشث  دد شتتفلددزش فمددومشضدد دبشتسدد  ش   لدد شث تلدد  ايشث وصددفونبشثلحرك ددبشتملددداشإ ددتشث وصددلبشث و

ث ددغيش لتلددرشبسددرىبششAcetyl Choline لوثقدداشث وصددي بشكثدداشث سددتاشلددو لنكددبش   هدد ش ددت شث لددداش وثسددطبشث

 ددد اشث فمدددومشىلددد شكلطددددبشث تددددد ءشث و دددلبش   وصدددفونشتمدددرتفطشكدددطشكسددددتدف ت شى دددتشده  دددبشثل ل دددبشث و ددددل بش

 *(شاددد ش تحدددررششىصددد  ش سدددريش ددد اشث سددد رلو  شإ دددتشثك ددد ،شث لدددفببشث سددد رلوب  ك بشث ددغيش حفددد ش لدددوءشسددد  ن

شTroponinك هددددد شث ونددددد ظشث ا  سددددد و ش ددددديشث سددددد رلوب   شث دددددغيش دددددرتفطشكدددددطش دددددرتتلنشثل  دددددوبشث رال ودددددبشث تعتبدددددونلنش

 تورم شكوثقطشث رتف بشث كتلنشتييشثلجسورشث ورم بش لتف ىاشتث رتفد بشكدطششTropomyosinتمدو ش رتتلنش

                                                           

 (AMPفوسفات االدينوسين ) أحاديدينوسين )*( وهي طاقة األحماض النووية والرُسل الثانية مثل دوران اال

 )*( هي شبكة معقدة لخاليا األلياف العضلية . 
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 ددتشكركدد شث دطوددبشث و ددل بشتتو دد شث دد ترمشإلجسددورشتدددو شبسددح شثل  ددوبشث رال وددبشتهددغيشثشMyosinث   وسددلنش

.شتىلدد ك شتلز دد شثل  ددوبشث رال وددبشالددوقشثل  ددوبششATPنفسدده شىدد مشكددرثظش دديشلدداشا ن ددبشكدد شمثكدد شتتوثجدد شي قددبش

 ,Sherwood،شششششششششششششششش (79،شش2002ث ل د شث و د يشتمتسدي شى هد شث دتدل .ش ث بفي د  ش،شسف ببش دصرشث 

2004 , 259-266) 

2-6   ATP مصدر الطاقة للتقلص العضلي:  

ش دددديششPi لودددد شث فسددددفورش
ً
شكهفدددد 

ً
نشأيشإتكدددد شبدددد لاشكددددبشذ دددد ش دددديشتاددددومبشث ط قددددب،شالددددشPCتشADPتششATPمترث

الد ءشىفل دبشث دتدل شهدغيشتنلدطشكف د ظشأند ش ديشأيشثلجسد ش حتد  شإ دتشي قدبشتقد شتجد شتدلد شى د يش حد ثش د

 تدد شث و ددلبش ثمظشكف ددبششADPتششATPكفلدعمشكددبش
 
.ششATPال دد شىددبشذ د شالإندد شللفدد ش ثمظشكف ددبشث وفداشث ددغيشت 

شATPتوفدداشى ددتشتبسددلعششATP دديش   ددبشث ددتدل شث و دد يش دد نشريت،شث   وسددلنشتحتدد  شإ ددتشي قددبششATPتمدد تيشمترش

شي قددبشتىلدد ك شتصدداشث ط قددبشإ دتشجسددورشث رتفدد بشتمددغبشرأ،شث   وسددلنشتتسدد  شهددغيششADPإ دتش
ً
تالسددفورش ثئدد ث

 .Power Strokeث وفل بش  رببشث دومش

 ADPATP+ششPiي قبش+ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

ش ش  رتف ب شث   وسلن شرأ، ش سف  شث   وسلشADPتىل ك  شرأ، شثنفص ا شإ ت ش  مي شثألكتلنشج    شىب ن

ش غ  شإ تشتحرمرشي قبش
ً
شتو   شضرببشقومشج   مك م   شتتتبررشهغيشث وفل بش فسشكرثظش يشكبشج   ش ي .

 ,Saladin & Porth)  (Martini, et.al, 2001, 274-280).شATPث ث ن بش وجومشث ونشث ا  س و شتكف بشل ال بشكبش

 (Vander et.al, 1994, 295-296 شش 1998,406-408

 : منهج البحث  3-1

 .شث وصفيش  ءكت شكطشيف وبشث فح شث ل  ش نث ف حثشثست   

      :مجتمع البحث وعينته 3-2

ششث رق  م كوبششف ن ب يشلل بشث تع  بشث شث سلبشث  رثس بشثألت تشتث ث ن بششلفبت   شكمتفطشث فح شكبشي

بشإذشتد شث ت د رشى لدبشذثظشكسدتو شث وف  د،شتتد شث ت د رشى لدبشث فحد ش   طرمددبش ش2016-2015ث  رثسد  ششو   ل

شكددبشكمتفددطشث فحدد شث ب دديش12رم ضدد  شج دد شكددبش دد اشث ت دد رش 
ً
(شي  دد شكددبشث رحلددبش87ث فدد  غشىدد مه ش (شي  فدد 

 .شالرثمشى لبشث فح أ شث ولوك ظشىبش(شبو1.شتموضحشثلج تاش تث ث ن بشثألت ت

 ( 1جدول )

 يوضح بعض معلومات عن عينة البحث

 املتغيرات

 املعالم اإلحصائية 

 الطول 

 )سم(

 )الوزن(

 كغم 
 العمر الزمني  العمر التدريبي 

، 174.33 68.33 6.47 22.08 

2.10 1.83 6.61 8.97 عش 
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 :ووسائل جمع املعلومات واألدوات  األجهزة  3-3

    : الوسائل  املستخدمة 3-3-1

تو شث هركوندددددددد ظش(ش تددددددددد  رشكسددددددددKits دددددددديشهددددددددغيشث  رثسددددددددبشىدددددددد مشث تحل دددددددداشثلجدددددددد ه مش ش نث ف حثددددددددشثسددددددددت   

 -ح ومبشتكف ش  تيش:تث تغلعثظشث ب فو 

 (شتهركونشث ا  سيتونلن.شPTHى مشث تحل اش تد  رشكستو شهوركونشث ف رثاوركونش ش-1

 ى مشث تحل اش تد  رشكستو شث ا  س و .شش-2

 ى مشث تحل اش تد  رشكستو شث فسفور.شش-3

 ش.تثألجلي بث ص مرشث ورب بشش-4

 .ثإلحص ئ بث وس ئاشش-5

 شششش:األجهزة املستخدمة   3-3-2

 .ش ثده رست ك تعش د  ،شأيوثاشث  ىفلنشتأت ث جه  شش-1

 .ش لتود  ش،شقطبشي  (شثسبعتوش(ش،ششت وبش،cc 10كوثمشيف بش سرنمبش ش-2

 س ى ظشتوق  .ش-3

 ك  .تبع بش د  ،شكستو شث هركون ظشتثأل جه مشث  ثأل ش-4

 : ضبط اإلجراءات  3-4

 . اال تحل ل بشتذ  ش تحد  شث لت ئجشثأل جرثءثظشثكبشث تغلعثظش يشى لبشث فح شتثإل شت شضفطشث بثلع 

 اختيار العينة :   3-4-1

ظشبشجو دددبشى دددتشكمتفدددطشث فحددد ش لتودددر شى دددتشث طددد بش نث ف حثدددش  أجددر 
َ
 دددغ

َ
شودددلنتث ت ددد رشى لدددبشث فحددد شتأ

تث ث ن بششثألت تث رحلبشش *(شأس تغمث ىتف رش يشث ت  رشى لبشث فح شثرتف عشكستو شث ل  قبشث ف ن بش   تو تنشكطش

ش بتث ل  قبشث ف نشث وفل ب رت،شث  يش
ً
 ل كلدبشث تحدددبشكدبش،شإذشت شث تودر شى دتشكسدتو شث ل  قدبشث ف ن دبشتالدد 

لنشسدف قثمشث و لدبشث دغ بش د  ه شأى دتشمرجد ظش ديشكد شث الدر أ شتتد شث ت د رش100 شتش1500يشسدف   ديششش بقفاشث طد

ش هدددغثشث و ددد ر
ً
شإلجدددرثءكدددبشث دددغ بشأ ددد تثشثسدددتو ثمه شث ا كددداشش(شي  ددد 14ث ت ددد رشى لدددبشكاوندددبشكدددبش ش،شإذشتددد تالدددد 

،ش   جتفدد عشبو لددبشث فحدد شاشث و لددبشى ددتشث وثصددف ظشث طلوبددببودد شث ت كدد شكددبشبددفو ش نث ف حثددشث  تفدد رثظ.شقدد  

ث فحدددد شتثلحصددددواشى ددددتشصدددد قشث تحل ددددداششإجددددرثءثظجدددداشضدددددفطشأث طلددددوبشتلف ددددغه شكددددبششرثءثظ دددد إلج تورمفهدددد ش

 ، وكانت كاآلتي :  تغلعثظشث فح 

 .شب مثءشث تمرببشث رئيسأش  ءش  رش و شيشأى  شتل تاشتجفبشث فطورشت  -1

 .شب مثءشث تمرببشث رئيسأل اشكبشتل تاشث  هونشقفاش و شكبشث تد -2

 .شب مثءشث تمرببشث رئيسأىف اشرم ض بشىل فبشقفاش و شكبشأى  شك ثت بش -3

 .شهف بشث فح شتث ف ئ مشث رجومشكل تورم شث ط بش   -4
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  :امليدانية للتحاليل اإلجراءات  3-4-2

ث  دد شسددو ش ددت شاليهدد شإجددرثءشث تحلدد  ظش غددرنشثلحصددواششث هدد اك تبددعش  مدد رمشث ستلددفىشت ش نث ف حثددشقدد  

 .ش تبعث ستلفىش،شت ث ى تشث وثالد ظشث رسف بشتييش:ش

ث تفد قشكدطشث حلداشث ب ف د ئيش ديشت شث ب ف تمدبث طلوبدبشتتدواللعشث دوثمششثإلجرثءثظش نت و شثستبف اشث ف حث

ث وثقددطششذتيشث و قددبش دديشتإ دد غتث ث ن ددبششثألت ددتبش جددرثءشث تمربددبشث رئيسددإتدد شتح  دد ش كددبششكا ن ددبشث تحل دداشاليهدد إ

 .شث   شسيت شاليه شث تحل ا

 : العمل امليداني  3-4-3

  ف ش  تيش:شش نث ف حثشجرثءثظشث   ثن بشق  بو شثستبف اشلاشث ستل ك ظشتثإل ش 20/2/2015 ت رمخش

 .شىبش  ث بشث و تشث سئوا  شتح   شكوثقطشث  تف رثظشتث   ش-1

 .شلجه شكف برمشت و شالتعمشث ستلف ءىبشث توق  شبو شثشث سئو لنشتثألل   تح   شكوثقطشده  بشث و تشش-2

 .شىبشىفل بشسح شث   شث سئو لنش   ثأللتح   شش-3

 .شتح   شك ف بشث حتف تش     ش-4

 .شتح   شكوثقطشجلو،شث ط بش-6

 .شتتح   ش كبشث سحفبشف قسبشبو شث تح   شىفاشث  كشث ط  شتك ف بشجلو،شث ط  ش-7

 .شك كبشجلو،شث ط بشبو شث و تأ ستل ك ظشث طف بشى تشي ت بشقربشتواللعشثش-8

 .شث وثح شتتق شث ف ءش    تف رشسف قتح   شى مشث ط بش يشث ش-9

 :التجربة االستطالعية  3-5

جرمدددد شث تمربدددددبشث سدددددتط ى بش تددددد رمخش
ُ
كدددددبشلل دددددبشث تع  دددددبشش نى دددددتشي  فددددشث ال دددددب دددديشكلوددددد شش 22/2/2015أ

 شث ف ن دددددددب
ً
هددددددد  شكدددددددبشث تمربددددددددبش،شتتددددددد شثسدددددددتفو مهف شكدددددددبشى لدددددددبشث فحددددددد شتلددددددد نشث  ددددددديشث سددددددد ىبشث و بدددددددرمشصدددددددف ح 

 شث ستط ى بشهوش:

 .شف ريشثلجه  بشث  هوثئيشتث هوثئيكف رسبش تطف  شث ت -1

 .شح بشثألمتثظشتثألجه مشث ست  كبث ت ك شكبشص   -2

 .شث ط  ش وثجف  ه شتتسلسله شث صح  ث ت ك شكبشكورالبشالرم شث وفاشتث  كش -3

 .ش ط ءشث   شق شتح ثش غرنشكو لجله ث تور شى تشثأل  -4

 .شب ث وفاشت شتح   شث تم ربشث رئيسشت يشضوءشهغث

 

 : تانيالتجربتان الرئيس  3-6

جرمد شث تمددربتلنشث رئيسدد
ُ
 *(ششجددرثءثظشث   ثن ددبف ش ن  فصد حفبشالرمدد شىفدداشأحد هشث ال ددبتلنش ديشكلودد شيأ

 .شش*( *ش لتصر شث ط  شتث  ر 

                                                           
 



 
 

 82 التربية الرياضية والعلوم األخرىعلوم مجلة 

 

 في بالزما الدم  األمالحالطاقة على استجابة عمل الهرمونات املنظمة لبعض  إنتاجنظمة أتأثير العمل وفق اختالف 

 
 2018العدد الثالث 

  : م( )الجهد الالهوائي(100 سباق) األولىة يالتجربة الرئيس  3-6-1

جرم شث تمرببشث رئيس
ُ
 شتت فل شك ش  تيش:شش 25/2/2015 ت رمخششثألت تبش أ

تدد شث فددد ءش   تمربدددبش دديشث سددد ىبشث ت سدددوبشصدددف ح ش ح ددورشالرمددد شث وفددداشتث طددد بشت ه ئددبشكوقدددطشث تمربدددبش اددداشش-

 .شث تمرببشإلجرثءث ستل ك ظشث   كبش

،شت ودد شث نلهدد ءشكددبشسددح شث دد  شعشث هدد ابددك تش إبددرث حفدد ءش شم شكددبشى لددبشث فحدد شقفدداشىفل ددبشثإل تدد شسددحش-

حفدد ءشكوحدد مشكددبشح دد شنشتاددونشىفل ددبشثإل أ(شمق دددب،شح دد شرتعدديش15 دد مش شثإلحفدد ءىفل ددبشش دد مثءقدد  شث طدد بش

ىط د شالتدعمشث نلهد ءشكدبشىفل دبشثإل ،شت ود شفد رمبشتكدبشح د شتدسد ف  ه شث  كل دبتسلساشكحتوثهد شكدبشث ت
ُ
حفد ءشأ

نش حدد الاشث ط  دد شى ددتشإحف ئدد شتثسددتو ثميشأودد ه ش دد أظشكف بددرمش    تفدد رشى ددتش(شمقدد ئ شب5-3رثحددبشكددد ثره ش 

  لف ءشلحلنشتصواشمتريش يشث  تف ر.ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

شتدد شتضددطشث  ىفددلنشقددرمفلنشكددبشكلطدددبشث نطدد قش دد  دربشكددبشث طلدد شث ددغيش اددونشث لددر شىلدديه شح دد ش فدد أش-

تالتددعمششسددف قك ددد ت لنشلحسدد بش كددبشث شسددف ق،ش دديشحددلنش وجدد ش دديشده  ددبشث بدد رمث ط  دد ش دد  رك شىلدد شسددف عشثإل 

ث ستلددف ءش لط  دد شتىلدد شتصددواشث ط  دد ش ملددسشى ددتشكرسدد  ش دد  شتمددت شسددح شث دد  شكلدد شكف بددرمشكددبشان ددبش

 .شمق ئ (ش ت شسح شث   شكرمشا ن بش5ث رال شتىل شثنله ءشالتعمشث ستلف ءش 

شنش دددت شالصددداشكصددداشث دددد  أوددد ش ددد شث وصدددواش هددد شإ دددتشث ستلدددفىشبى دددتشى لددد ظشث ددد  شحشك تبدددعشث هددد ا حددد الاشش-

(ن  ي شنظ فبشتكرقفبش ُتحَفاش يشا جبش  صأتتضو ش يش
ً
 .شبش يشمرج ظشحرثرمشكو لبش كمف ث

 

 م( )الجهد الهوائي( 1500 سباقالتجربة الرئيسة الثانية ) 3-6-2

جرم شث تمرببشث رئيسش-
ُ
 شتت فل شك ش  تيش:شش 29/2/2015بشث ث ن بش ت رمخش أ

شتتفددد ش ه ئدددبشث سدددتل ك ظشتثأل تث طددد بش ددديشث سددد ىبشث ت سدددوبشصدددشث وفددداتددد شح دددورشالرمددد شش-
ً
جهددد مشثل  صدددبشف ح 

 .شث تمرببشإلجرثء

حف ءشكوح مشكبشح  شتسلساشنشتاونشىفل بشثإل أ(شمق دب،شتق شرتعيش15حف ءش  مش ث ط بشىفل بشثإل شأمثءش-

مربددبشى ددتشحفدد ءشتفدد أشث تىفل ددبشثإل فدد رمبشتكددبشح دد شتدسدد ف  ه شث  كل ددب،شت ودد شث نلهدد ءشكددبشكحتوثهدد شكددبشث ت

 .شى تشإحف ئه شلحلنش  ئه شث تمرببشنش ح الاش د بشث طلفبأ

شكبشكلطددبشث نطد قشح د ش دت ش ت شجلو،شث ط بشقر ش-
ً
 ش اداشا ادبش ىفدلنشى دتشحد يش1500شسدف قجدرثءشإمف 

إذش فدددد أشش،ت كدددبشالتددددعمشث ستلددددف ءشسددددف قتتحدددد شسددد طرمشث  ددددد ت لنش غددددرنشحسددد بش كددددبشث ش تبددددع ث ش إبدددرث 

  ه  دبش ملدسشى دتشكرسد  شث ف ءشتىل شتصدواشث ط  د شإ دتش دطشثشإب رمثنط قشث ط بش   رك شىل شسف عش

ش
ً
ش5 شت و شالتعمشث ستلف ءش نشلاشكرس  ش  شكفرنش   ش دو شبوفل بشسح شث   شبو شثلجهأ   شىلف 

 .شمق ئ (
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نش ت شالصاشكصاشث   شتتضدو شأ  شث وصواش ه شإ تشث ستلفىشبو شى تشى ل ظشث   شحشستلفي ح الاشث ش-

(نظ فبشتكرقفبش تحفاش يشا جبش  صشأن  ي  يش
ً
 .شبش يشمرج ظشحرثرمشكو لبش كمف ث

 

 : الوسائل اإلحصائية  3-8

 .شث وسطشثلحس  يش-

 .شث نحرث شث و  ري ش-

 .شث تف رش ظ(ش لو ل ظشث رتفطبش-

 (315-314،شش1987 ث رثتيش،ششش.ث رتفطبث تف رش ظ(ش لو ل ظشرلعشش-

 ىرنشنت ئجشث هركون ظشث لظفبش لا  س و شتث فسفورشتكل قلله ش لجه شث  هوثئيش:ششش4-1

 :شىرنشنت ئجشث هركون ظشث لظفبش لا  س و شتث فسفورش لنشث  تف رمبشقفاشت و شثلجه شتكل قلله ش4-1-1

 

 (2جدول )

 يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( املحسوبة للهرمونات 

 املنظمة للكالسيوم والفسفور بين اختباري قبل الجهد وبعده

 

 املعالم اإلحصائية                             

 املتغيرات

 ت بعد الجهد مباشرة قبل الجهد

 ع  س ع  س املحسوبة

 0.43 0.53 2.25 0.19 2.31 ث ا  س و ششكل فواش/ش تع

 0.24 0.20 1.29 0.33 1.27 ث فسفورشششكل فواش/ش تع

 هركونشث ف رثاوركون 

   اوشررث /كا
28.26 8.56 28.29 13.92 0.01 

 هركونشث ا  سيتونلن

   اوشررث /كا
55.82 38.60 48.48 25.88 1.10 

  1.79، قيمة )ت( الجدولية  11أمام درجة حرية  0.05* معنوي عند نسبة خطأ 

نتدددد ئجشتدددد  رشكسدددتو شث هركونددد ظشث لظفددددبش لا  سددد و شتث فسدددفورش ددد شتظهددددرششأن(ش2 تضدددحشكدددبشثلجددد تاش 

شكولومدد ش ديشق فددبش ظ(شث حسددوببش دلنشحدد    شقفدداشثلجهد شت ودد شثلجهد ش
ً
ش دديشثألتسدد بششإذالرقد 

ً
أظهددرظشث لتدد ئجشالرقد 

 ش.ثلحس   بش  ش رت شإ تشمرجبشث ولومب

ش دديشكسددتو شأكدد  شث ا  سدد و ش دديشكصدداشث دد  شتثن فدد نشكسددتو ششأن تضددحشكفدد شتددد  ش
ً
هلدد كشثن ف ضدد 

ث لدددددد مشثسددددددله كشىدددددد  يشكددددددبشث هركوندددددد ظشث  دددددد شتدددددد تمشثلجسدددددد ش   ا  سدددددد و شإذش تطلدددددد شثلجهدددددد شث رم ضدددددد  شث ودددددد  يش

 (شBecker, et.al, 2001, 478 شتهغثش تف ش ف شج ءش  .ششث ا  س و 

 وتفددد شثتددد ثنشث ا  سددد و شتثألنظفدددبشث ددد ارمشث  ددد ش تغلدددعشىدددبشيرمدهددد ش ددديشتددد تمرشكسدددتوم ظشث هركونددد ظشكثددداش

 .+Ca2تث ا  سيتونلنش يشث ح الظبشى تشثت ثنشششث ف رثاوركون 
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ث وجدومش د ر شثل ل دبش تطلد شكورالدبششث ف  يش لا  س و شث غيش دت ش وثسدطبشث ا  سد و شت ثنث اله ششإن

شىدبش لدد بشث ا  سددش  بدا ا
ً
 و شث ا  سدد و شث  تلفدبش دديشث د ترمشث  كومددبشتث سدد ئاشث وجدومش دد ر شثل ل دبشال دد 

تدل ددداشالتدددعمشث بفدددونشث  ددد ششأن(ش100،شش1993.شإذش دددغكرش ىفددد شث فتددد  شتسددد  ش،ش ددديشثلجسددد شت ددديشث مددد اشث رم ضددد  

قصدرش كدبش هد جشث سدتث رمش د ميشإ دتش مد ممششإن.شممشقومشث دتدل شتسدرىت  ميشإ تش م تسف شث ندف نشث و  يشت

شإذ.شهغثش  ميشإ تش م ممشقومشث ندف نكبعشى مشكبشث وح ثظشثلحرك بشت أث ستث رمشتكبشا ش م ممشكل ركبششقوم

ش،شتكددبشهلدد شنددر شأندد (37،شش1987قصددرش ىدد ثي،شألدد نشثلحدد ال شأقددو شلدد نش كددبش ه مدد ششندد شللفدد أ ىدد ثي(شإ ددتششأبدد ر 

شأك  ،شإذشأنشاف ظشكستو ش ثمشث طل شى تشث ون ظشث ا  س و شللف ش ثمظشثلح جبشإ تشسرىبشث تدل شث و  ي

بش لو دددددلبشتثلحفددددد تشى دددددتشك ددددد نشث وصدددددي شثإلبددددد رمث ا  سددددد و ش ددددديشث ددددد  شهدددددوشكهددددد ش  ندفددددد نشث و ددددد يشتثنتدددددد اش

 (ش902،شش2002.ش كم  شتكصلحش،شث وظ 

السررررريوم والفسرررررفور برررررين اختبررررراري قبرررررل الجهرررررد وبعرررررد فتررررررة عررررررض نترررررائت الهرمونرررررات املنظمرررررة للك 4-1-2

 :االستشفاء ومناقشتها 

 (3جدول )

 يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( املحسوبة 

 للهرمونات املنظمة للكالسيوم والفسفور بين اختباري قبل الجهد وبعد فترة االستشفاء

 املعالم اإلحصائية             

 املتغيرات

 ت بعد فترة االستشفاء قبل الجهد

 ع  س ع  س املحسوبة

 0.77 0.40 2.39 0.19 2.31 ث ا  س و شكل فواش/ش تع

 0.35 0.21 1.24 0.33 1.27 كل فواش/ش تعشث فسفور 

 * 2.04 8.42 22.74 8.56 28.26 هركونشث ف رثاوركونشش  اوشررث /كا

 0.94 38.85 64.67 38.60 55.82 ررث /كاهركونشث ا  سيتونلنششش  اوش

  1.79، قيمة )ت( الجدولية  11أمام درجة حرية  0.05معنوي عند نسبة خطأ 

الرق شكولوم ش لنششأظهرظنت ئجشتد  رشكستو شث هركون ظشث لظفبش لا  س و ششأن(ش4 تضحشكبشثلج تاش 

ث فددددد رثاوركونشبوددددد شالتدددددعمشحددددد ثشثن فددددد نش ددددديشكسدددددتو شهركدددددونششإذحددددد    شقفددددداشثلجهددددد شت وددددد شالتدددددعمشث ستلدددددف ءش

(ش دديشحددلنش دد ش1.79كبددعشكددبشق فلهدد شثلج ت  ددبشث ف  غددبش أ(شتيدديش2.04 شق فددبش ظ(شث حسددوببش  لغددشإذ،شث ستلددف ء

ث ا  سددد و شتث فسدددفورشالرتقدد شكولومدددبش ددديشق فدددبش ظ(شث حسدددوببششتأكددد  تظهددرشث لتددد ئجش ددديشهركدددو يشث ا  سدديتونلنش

شإ تشمرجبشث ولومبق ش يشث توسط ظشثلحسالر شأظهرظ يلف ش  .ش   بش  شترت ت

رجددددوعشجف دددطشكتغلددددعثظشث فحدددد شث  رتسددددبشإ دددتشثلح  ددددبشبددددف شث طف و دددبشكدددد شىدددد ثشهركددددونشش نوددد تشث ف حثددددوت 

ش هركدونششتأكد  ث ف رثاوركونشتذ  ش  رتف عشث نس  ش هركدونشث ا  سديتونلنش
ً
شتثي ط د 

ً
ث ا  سد و شث  د شتود شىد ك 

غلددعثظش دديش.شأيش ددد ءشث تستلددف ءشث ا كلددبشبودد شث ددث ثشمقدد ئ  دد شىددبشذ دد شىدد  شرجددوعشح  ددبشث  ث فدد رثاوركونشال

 .شح  بشق ى مشالوقشث تووم 
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ث ا  سد و شش(شإذش ُود شتركلدزشث وند ظ293،شش2002تتف شهغيشث لت ئجشكطشك شجد ءش د ش ثلحفدومشت  درتنش،ششإذ

 ش مددددد ممشكسدددددتو ش صدددددورمشكفلدددددعمشىلدددددشإالدددددرث ي اش.شتمددددد مثمشكودددددث ا  سددددديتونلنشإلالدددددرث  ددددديشث ف  كددددد شثلحددددد ال شث دددددرئيسش

نشثرتفددد عش سدددفبشهركدددونشث ا  سددديتونلنشىدددبشثلحددد شث طف رددديش صددد حف شثن فددد نشهركدددونشإث ا  سددد و ش ددديشث ددد  .شت 

 (Seeley, et.al, 1996, 273ث ف رثاوركون.شش 

ثحت دددد  شث فسددددفورشذتشأهف ددددبشقل لددددبش دددديشث لظدددد  شث  هددددوثئيشتذ دددد ش سددددفبشإ دددددتششأنش نر شث ف حثدددد دددد دددديشحددددلنش

غلددعشكلفددو،ش دديشث تغلددعثظشتشإحدد ثث(ش دديشثلجسدد شتث  دد ش ددت شتووم دده شمتنشATP , ADP , PCث ط قدبشث   تنددبش 

 .شث  رتسب

 :الفسفور للجهد الهوائي ومناقشتهارمونات املنظمة للكالسيوم و عرض نتائت اله  4-2

رمونررررات املنظمررررة للكالسرررريوم والفسررررفور بررررين اختبرررراري قبررررل الجهررررد وبعررررد الجهررررد عرررررض نتررررائت اله  4-2-1

 : مباشرة ومناقشتها

 

 ( 4جدول )

يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات وقيمة )ت( املحسوبة للهرمونات املنظمة للكالسيوم والفسفور بين اختباري 

 قبل الجهد وبعد الجهد مباشرة 

 اإلحصائيةاملعالم 

 املتغيرات  

 ت بعد الجهد مباشرة قبل الجهد

 ع  س ع  س املحسوبة

 * 3.95 0.27 2.66 0.19 2.31 ث ا  س و ششكل فواش/ش تع

 1.22 0.26 1.43 0.33 1.27 ث فسفورششكل فواش/ش تع

 * 4.26 5.96 19.01 8.56 28.26 هركونشث ف رثاوركونششش  اوشررث /كا

 1.48 34.66 70.15 38.60 55.82 ث ا  سيتونلنششش  اوشررث /كاهركونش

  1.79، قيمة )ت( الجدولية  11أمام درجة حرية  0.05معنوي عند نسبة خطأ 

ش لنششأن(ش5 تضحشكبشثلج تاش 
ً
شكولوم 

ً
نت ئجشتد  رشكستو شث هركون ظشث لظفبش لا  س و شأظهرظشالرق 

،شتف ىد ش ديشتدد  رشكسدتو شث ا  سد و ،شإذشأظهرظشثر ث ا  س و شأك  ح    شقفاشثلجه شت و شثلجه ش يشكستو ش

(ش دديش1.79كبددعشكددبشق فلهفدد شثلج ت  ددبشث ف  غددبش أ(شتهفدد ش1.98(ش 3.95ى ددتشث تتدد  يش إذش لغدد شق فددبش ظ(شث حسددوببش

كبعشكبشق فلهد شأ(شتييش4.26حسوببش ،شإذش لغ شق فبش ظ(شث  ئجشىبس بش يشهركونشث ف رثاوركون حلنشظهرظشنت

شكولومدبش ديشق فددبش ظ(ش1.79ثلج ت  دبشث ف  غدبش 
ً
ظهددرشنتد ئجشهركدونشث ا  سديتونلنشتث فسددفورشالرتقد 

ُ
(شكدغ  ش د شت

 .شس   بش  شترت شإ تشمرجبشث ولومبث حسوببشإذشأظهرظشالرتق ش يشث توسط ظشثلح

لتد ئجش.شتتتفد شهدغيشث ث ا  س و ش يشكصداشث د  شأك  هل كش م ممشكفلعمش يشكستو ششأن تضحشكف شتد  ش

ث لد   ش دت شتحرمد شكسدتومى ظشث ا  سد و شكدبشث ه اداششثإلجهد م(ش ديشح  دبشBecker, et.al, 2001 فد شجد ءش د ش 

 ودد ماش دد تريشسدد كبشترك فددبششث وظ دد شإ ددتشكصدداشث دد  شتذ دد ش لفح الظددبشى ددتشتددوث نشث ا  سدد و ش دديشث دد  شتث ددغي
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  ث رى (شإذشل ن شب مشه  شهغيشث وثمشى   بششإ   شأب ر.شك شث وظ 
ً
بسي شكط ت بشى   بشتبدغاشىل د ششج ث

.شششح  ددددبشالدددوقشث توددددوم شسددددتت  رشيدددديشكددددغ  ث وصددددواشإ ددددتششأنث فلدددد ءشسددددتت  رشتسددددتاونش ط ئدددبشكفدددد ششإىدددد ممنشإالددد

 Becker, et.al, 2001, 479)58،ش ث رى ش،شب.ظش،ش) 

*(شهددوشندد تجش ش مدد ممشكسددتو شث ا  سدد و ش دديشكصدداشث دد  شبودد شثلجهدد شث هددوثئيشأنذ دد شإ ددتشش نودد تشث ف حثددوت 

 ظشث ا  سددددد و ش ونددددأشثحت دددد  صدددد ظشث و ددددل بشأم شذ ددددد شإ ددددتشث تدلشأمثءتكثددددعمشش دددددلمثءىددددبشيددددواشث فتددددعمشث  كل ددددبش

.شإذش سد و شتإحد ثثشتدوث نش ديشث ا  سد و ذ  ش سي شثستث رمشث هركوند ظشث لظفدبش لا شإن.شت م ممشث طل شىليه 

كدددبش دد اشقلدددبشث طددر شث الدددويش لا  سددد و شش  ش لتدلصدد ظشث و دددل بش دديشهدددغثشثلجهددتدد شت تمددد شثلجسدد ش   ا  سددد و 

 ونددد ظشأ(شأنشBecker, et.al, 2001تم كددد ش شششششششتثرتلددد  شث وظددد .شثألكوددد ءت مددد ممشثكتصددد  شث ا  سددد و شكدددبش

شكشث ا  سدد و 
ً
ش لو  دد شكددبشتودد ممشت طددرمشمث دداشثل ل ددبشت  رجهدد تدد ميشأمتثرث

ً
،شإذش ودد شث ا  سدد و شث ددلظ شكهفدد 

ث هركوند ظ.ششإالدرث  تىفل دبششثألبدا اث وظ ئ شثل لومبشكبشضف ه شىفل بشثندف نشث و  ظشث تلوىدبشتث تود ممش

 Becker, et.al, 2001, 478ش) 

هددوشث ددلظ شثألس سدد  ششهركددونشث فدد رثاوركون شأن(شSperelakisa& Bonks,1996, 580-585كددغ  شأكدد ش ش

ش ددديشث ح الظددبشى ددتشتدددوث نشث ا  سدد و شتث فسددفورشتحددد شحدد  ظشكو لددبشت بدددبشتهركدد
ً
ونشث ا  سدديتونلنش دد ميشمترث

  متريش يسشرئيس
ً
 ا  سد و ش ديشث سدوثئاش د ر شث  ترشثألس س  ش هدغيشث هركوند ظشهدوشث ح الظدبشى دتشتدوث نشثشإن.ش 

ح د ش ديشر د بشثىدت اشثألى د ءش.ش يشحلنشأنشتوث نشث فسفورشهوشذتشأهف دبشا نومدبشألنشالدد ثنشث فسدفورشثل ل ب

 .شث  تصبشقل اشثلح تث

ثن فددد نشهركدددونشث فددد رثاوركونشهدددوشنت مدددبشثرتفددد عشششأنكدددبش ددد اشث لتددد ئجشث سددد  دبشإ دددتشش نوددد تشث ف حثدددوت 

فددددددداشى دددددددتشتثيددددددد طشهركدددددددونشث ا  سددددددد و ش ددددددديشث ددددددد  شتث رتفددددددد عشث نسددددددد  ش هركدددددددونشث ا  سددددددديتونلنش وشأكددددددد  كسدددددددتو ش

 هركونش  شث  ترشثألس س  ش يشىفل بشتلظ  شث ا  س و ..ش يشحلنشأنشهغثشث ث ف رثاوركون 

 

عررررررض نترررررائت الهرمونرررررات املنظمرررررة للكالسررررريوم والفسرررررفور برررررين اختبررررراري قبرررررل الجهرررررد وبعرررررد فتررررررة  4-2-2

 االستشفاء ومناقشتها : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  11.71)*( متوسط زمن اداء الجهد الهوائي لعينة البحث 



 
 

 87 التربية الرياضية والعلوم األخرىعلوم مجلة 

 

 في بالزما الدم  األمالحالطاقة على استجابة عمل الهرمونات املنظمة لبعض  إنتاجنظمة أتأثير العمل وفق اختالف 

 
 2018العدد الثالث 

 (5جدول )

للكالسيوم والفسفور بين يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( املحسوبة للهرمونات املنظمة 

 اختباري قبل الجهد وبعد فترة االستشفاء

 املعالم اإلحصائية

 املتغيرات

 ت بعد فترة االستشفاء قبل الجهد

 ع  س ع  س املحسوبة

 ث ا  س و 

 كل فواش/ش تع
2.31 0.19 2.50 0.45 1.03 

 ث فسفور 

 كل فواش/ش تع
1.27 0.33 1.41 0.37 1.03 

ث ف رثاوركون هركونش  

   اوشررث /كا
28.26 8.56 27.19 14.51 0.24 

 هركونشث ا  سيتونلن

   اوشررث /كا
55.82 38.60 77.53 46.16 1.83* 

  1.79، قيمة )ت( الجدولية  11أمام درجة حرية  0.05* معنوي عند نسبة خطأ 

الرقدد شكولومدد ش ددلنشحدد    شقفددداششأظهددرظنتدد ئجشث هركوندد ظشث لظفددبش لا  سددد و ششأن(ش7 تضددحشكددبشثلجدد تاش 

 شق فددبش،شإذش لغددث ا  سدديتونلنشبودد شالتددعمشث ستلددف ءثلجهدد شت ودد شالتددعمشث ستلددف ءشإذشحدد ثشثرتفدد عش دديشهركددونش

تظهدددددددرشنتددددددد ئجشهركدددددددو يشش(ش ددددددديشحدددددددلنش ددددددد 1.79كبدددددددعشكدددددددبشق فلهددددددد شثلج ت  دددددددبشث ف  غدددددددبش أ(شتيددددددديش1.83 ظ(شث حسدددددددوببش 

بش  شترت شإ تشالرتق ش يشث توسط ظشثلحس   شأظهرظ يشق فبش ظ(شث حسوببش يشحلنشش ث ف رثاوركونشالرق شكولوم

 .شمرجبشث ولومب

ث  مدد ممشثلح صددلبش دديشتددد  رشكسددتو شث ا  سدد و ش دديشكصدداشث دد  ش دد شترتدد شإ ددتشمرجددبششأن تضددحشكفدد شتددد  ش

لنشإ دددتشتوقددد شثلجهددد شثرتفددد عشهركدددونشث ا  سددديتونش نوددد تشث ف حثدددوبشتيددديشن تمدددبشىدددبشأادددرشثلجهددد شث سدددف .شت ث ولومددد

 ديشحدلنش د تيشمترشث ا  سديتونلنش ديششكبش  اشهركو يشث ف رثاوركون شث رم ض  شكف شأم شإ تشث كتف ءش   ا  س و 

ث ا  سدد و ششأكدد  ووفدداشث ا  سدديتونلنشى ددتش فدد ش سددفبشت .شث رتلدد  شكددبشث وظدد شتإ ددد  حف  ددبشكتلددبشث وظدد ش

 (192،ش2000.ش سو شث   بش،ش ئفبشلح جبشثلجس ى تشث نسفبشث تث فسفورش يشكصاشث   شتذ  ش لحف تش

.شث ا  سدديتونلنشإلالددرث ش  وندد ظشث ا  سدد و ش دديشث ف  كدد شتث سددوثئاش دد ر شثل ل ددبشثلحدد ال شث رئي دد أ ودد شتركلددزش

شتمد مثمشكود اش
ً
 صدورمشثكبددعششإالددرث ي فدر شهدغثشث هركددونش  سدتفرثرشىلد ك ش اددونشتركلدزشث ا  سدد و ش ديشث د  شيف و دد 

 (164،ش1990 كحيشث   بشت  رتنش،شششث ا  س و ش يشث   . ش م ممشكستو شىل

،ش  سدد و شتث فسددفورشتوفددداش دديش نشتثحددد ثرتفدد عش سدددفبشث اشأنش نر شث ف حثددد ددكددبش دد اشث لتددد ئجشث سدد  دبش

 سدفبشث فسدفورش ديشثلجسد ششأهف دبشأن(شإذشثسدتنتجش1989تتتف شهغيشث لت مبشكطشك شج ءش  ش سدل ف نشتى مد ش،ش
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 ونددددد ظشث ا  سددددد و شتث فسدددددفورشالولددددد ك ش دددددداشتركلدددددزشأ و ،شإذشتوجددددد شى قدددددبش دددددلنشقددددداشكدددددبش سدددددفبشث ا  سدددددأتادددددونش

ث فسفورش رتفطشكستو شث ا  س و شث ت  بشتث وبسش   وبسشتكطشذ  شالفيشبو شثلح  ظش رتفطشأتش ل ف ش

 (191،شش1989 سل ف نشتى م ش،شششبشث فسفورشتث ا  س و ش يش نشتثح .لاشك

شكف بشكفلعمشكبشث فسفورششالإده ك شتتو شث و  ظش(شأن شىل 2000تم ك ش ىف شث فت  ش،ش
ً
تفد شت رمم  

 (ش114،شش2000 ىف شث فت  ش،ششش.تث   شث ح طش ه شثأل سجب  اشس ئاش

شإ دتش ديشثلجسد ش ديشهدغيشثلشأهف تد ث فسدفورشت بدبش دلدبششإ دتأن شت شثلح جدبشش نتمر شث ف حث ح  دبش د ش رتد ت

 ث ف  ش ببش يشث وق شنفس ش  شمترش يشثلجه شث هوثئي.،شإذش ت ارشث فسفورش آ  بشمرجبشث ولومب

 : هد الالهوائي والهوائي ومناقشتهاعرض نتائت الهرمونات املنظمة للكالسيوم والفسفور بين الج 4-3

وم والفسرفور برين الجهردين الالهروائي والهروائي فري اختبرار سرينتائت الهرمونرات املنظمرة للكال عرض 4-3-1

 اقشتها : بعد الجهد مباشرة ومن
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 (6جدول )

يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( املحسوبة للهرمونات املنظمة للكالسيوم والفسفور بين 

 الجهد الالهوائي والهوائي في اختبار بعد الجهد مباشرة

 املعالم اإلحصائية        

 

 املتغيرات

 الجهد الالهوائي

 الجهد مباشرةبعد 

 الجهد الهوائي

 بعد الجهد مباشرة
 ت

 املحسوبة

 ع  س ع  س

 ث ا  س و 

 كل فواش/ش تع
2.25 0.53 2.66 0.27 2.66* 

 ث فسفور 

 كل فواش/ش تع
1.29 0.20 1.43 0.26 1.44 

 هركونشث ف رثاوركون 

   اوشررث /كا
28.29 13.92 19.01 5.96 2.12* 

 هركونشث ا  سيتونلن

 ررث /كا  اوش
48.48 25.88 70.15 34.66 1.66 

  1.71، قيمة )ت( الجدولية  11أمام درجة حرية  0.05* معنوي عند نسبة خطأ 

نتدد ئجشث هركوند ظشث لظفددبش لا  سدد و شتث فسددفورشأظهدرظشالرتقدد شكولومددبش ددلنششأن(ش8 تضدحشكددبشثلجدد تاش 

،شإذش لغددددد شق فددددددبش ظ(شث ا  سددددد و ش صدددددلحبشثلجهددددد شث هدددددوثئيشأكددددد  ث تفددددد ريشبوددددد شثلجهددددد شإذشحددددد ثشثرتفددددد عش ددددديش

(ش دددديشحدددلنشظهددددرظشنتدددد ئجش1.71كبدددعشكددددبشق فلهددد شثلج ت  ددددبشث ف  غدددبش أ(شتهفدددد ش1.87(ش 2.66ث حسدددوببشى ددددتشث تتددد  يش 

كبددعشكددبشأ(شتيدديش2.12 شق فددبش ظ(شث حسددوببش ،شإذش لغددرثاوركونش صددلحبشثلجهدد شث  هددوثئيىبسدد بش هركددونشث فدد 

ث فسدفورشالرتقد شكولومدبششتأكد  (ش يشحلنش د شتظهدرشنتد ئجشهركدونشث ا  سديتونلنش1.71بشث ف  غبش ق فله شثلج ت  

 .شس   بش  شترت شإ تشمرجبشث ولومبالرتق ش يشث توسط ظشثلحشأظهرظ يشق فبش ظ(شث حسوببش يشحلنش

ش يشكستو ششأن تضحشكف شتد  ش
ً
تتفد شهدغيشش،شإذث ا  س و شش صلحبشثلجه شث هوثئيشأك  هل كشثرتف ى 

ثرتفدد عشكسددتو شث ا  سدد و ش دديشث دد  ش دد ميشإ ددتشثن فدد نش دديشث تحفلددزششأن(شStanley, 2004ث لت مددبشكددطشمرثسددبش 

 (شStanley, 2004,2 شش وص  شكف ش  ميشإ تشث تو شث ل   .ث و  يشث

ش 
ً
ميشإ دددتشحددد تثش سددد رمش ددديشكتلدددبشثلجهددد شث لددد   ش ددد  شأن(شSperelakis& Banks, 1996كفددد شأكددد شأ  ددد 

ىددددبششكسددددئو بألنشث ال ددددبشتتدددد ارشبسددددرىبشأليشتغلددددعش دددديشتركلددددزشهركددددونشث فدددد رثاوركونش دددديشث دددد  شتيدددديشث تدددد ثًءش،شث وظدددد 

 (Sperelakis& Banks, 1996, 581.ش ث ا  س و ش يشث   شمق دبش  ق دبشتلظ  

ث وصددي بشكددبش دد اشمالددطششثإلبدد رثظ،شإذش وفدداشى ددتشنددداش شمترشكهدد ش دديش   ددبشث ددتدل شث و دد ي لا  سدد و 

 ون ظشث ا  سد و ش ديشث سد ئاشأشإن.شإ تشث و لبشث طلوببشإل ص  ه  لتلداشكبش ل بشىصي بشإ تشأ ر ششثإلب رثظ
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 ددد ر شثل ل دددبشت ددديشكلددد ي شث تصددد  ظشث و دددل بشث وصدددي بشتموددداشث ل قددداشث وصددد  شث سدددتاشلدددو لنش حفددد شأ  ددد  ش

تادومبشحد ك شثل ل د ش و ش  وند ظشث ا  سدأ فسد ى مششإند م ث و  ظش لحركبشإذش تحلاشث ستاشلدو لنش فوداش

 (ش349-348،ش1992.ش ث  هلعيش،شث تدل شث و  يشث وصي بشتبغ  ش  ميشإ تشثإلب رم،شإذش ت شنداشتث او لن

 ددد ى ششتثألكودد ءثلجهدد شث وتدد اش دديشث لظددد  شث ت ث دديش وفدداشى ددتشتب دد شث ال ددبششأن دديشحددلنشت كدد شث صدد مرش

 ,Becker, et.al.شش  لطفدد شى ددتشثلجهدد شث  هددوثئيغثشكدد شثتدد ثنشث ا  سدد و شمتنشإحدد ثثشتغلددعش دديشكتلددبشث وظدد شتهدد

 (ش 2001,480

 

عررض نتررائت الهرمونرات املنظمررة للكالسريوم والفسررفور بررين الجهردين الالهرروائي والهروائي بعررد فترررة  4-3-2

 االستشفاء ومناقشتها : 

 (7جدول )

يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( املحسوبة للهرمونات املنظمة للكالسيوم والفسفور بين 

 الجهد الالهوائي والهوائي في اختبار بعد فترة االستشفاء 

 املعالم اإلحصائية

 

 املتغيرات

 الجهد الالهوائي

 بعد فترة االستشفاء

 الجهد الهوائي

 االستشفاءبعد فترة 
 ت

 املحسوبة

 ع  س ع  س

 ث ا  س و 

 كل فواش/ش تع
2.39 0.40 2.50 0.45 0.63 

 ث فسفور 

 كل فواش/ش تع
1.24 0.21 1.41 0.37 1.37 

 هركونشث ف رثاوركون 

   اوشررث /كا
22.74 8.42 27.19 14.51 0.91 

 هركونشث ا  سيتونلن

   اوشررث /كا
64.67 38.85 77.53 46.15 0.70 

  1.71، قيمة )ت( الجدولية  22أمام درجة حرية  0.05* معنوي عند نسبة خطأ 

نتدد ئجشث هركوندد ظشث لظفددبش لا  سدد و شتث فسددفورش دد شتظهددرشالرتقدد شكولومددبش دديششأن(ش9 تضددحشكددبشثلجدد تاش 

شإ دتشمرجدبشث ولومددب  دلنشثلجهد  بشبود شالتددعمششجف دطشث تغلدعثظش ديشحدلنشأظهددرظشالرقد ش ديشث توسدط ظش بددبش د ش رتد ت

 .شث ستلف ء

توودددومششثألمثءث نلددد بشث و ددد يش تفوددد ش صدددفبشى كدددبشهفدددوبشتق ددد ش ددديشث دددد رمشى دددتششأن تضدددحشكفددد شتدددد  ش

،ش1998،شث فتددد  شش.ش ىفددد ثلجهددد شأمثءثلجسددد شتددد رمم  شإ دددتشح  تددد شث طف و دددبش ددديشالتدددعمشثسدددتو ممشث ستلدددف ءشبوددد ش
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عث هدددد شثل  صدددبش دددديشث ل ح ددددبشثلح ومددددب.شلددداشتسدددد لبشكددددبشتسددد ئاشثسددددتو ممشث لددددف ءشسددددو ش ادددونش هدددد شت الشإنش،(117

شثألصدد ينشث هفددوبشإ ددتشث سددتو شإ ددتشح  ددبشالددوقشث توددوم شبلددااشسددروطشالددنشث وصددواشإإش،(64،شش1977 كم دد ش،ش

شإذثشل ن شب مشه  شث وثمشى  
ً
شأ   

ً
شبسدي شث ط ت دبشث و   دبشالدس اونشسروو 

ً
ىد ممشث فلد ءشسدتت  رشنشإإ بشج ث

،شإذشن حدداش دديشثلجهدد شث هددوثئيش مدد ممش سددفبشث فسددفورشكددبش دد اشسدد ئاش(58تسددتاونش ط ئددب.ش ث رىدد ،شبشظش،ش

يشالد ثن ش  مشأن،ش يشحلنش ف تشATPتث   شث ح طش ه شى تشث رر شكبشأنشث فسفورشكطلوبش تاومبششثأل سجب

 (ش114ش،ش2000.ش ىف شث فت  ش،شإ تشح تثشأنوثعشكو لبشكبشث تو 

 , ATP كبعش يشثلجه شث هوثئيشتذ  شألنشث ط قبشث   تنبشأثحت   شث فسفورشذتشأهف بششأنش نو تشث ف حثوت 

ADP , PC)شتثضحشكبشث تغلعشث لفو،ش يشش شتتووم ه شىبشيرم شث لظ  شث تكسج ن شتهغث أك  شت شثستلزثاله 

 .ث فسفور 

 ش:ث ستنت ج ظش1ش-ش5

 
ً
  -الجهد الالهوائي : أوال

 شأظهرظشنت ئجشث فح شك ش  تيش:ش

تجدددومشثن فددد نشكولدددويش ددديشكسدددتو شهركدددونشث فددد رثاوركونشبوددد شالتدددعمشث ستلدددف ءشكد رندددبشكدددطشح  دددبشكددد شقفددداشش-1

 ثلجه .ش

 اف ظشكستو شهركونشث ف رثاوركونش يشث تف رشبو شثلجه .شش-2

 .شح ثثشتغلعشكولويشاليه سفور(شمتنشإس طرمشث هركون ظشث لظفبش لا  س و شى تشأك  ش ث ا  س و شتث فش-3

 
ً
  -الجهد الهوائي :  ثانيا

 أظهرظشنت ئجشث فح شك ش  تيش:ش

 تجومشثرتف عشكولويش يشكستو شث ا  س و شبو شثلجه . -1

 .ش بشقفاشثلجه تجومشثن ف نشكولويش يشكستو شهركونشث ف رثاوركونشبو شثلجه شكد رنبش ح  -2

 م(.ش5تجومشثرتف عشكولويش يشكستو شهركونشث ف رثاوركونشبو شالتعمشث ستلف ءش  -3

م(شكد رنددبش ح  ددبشكدد شقفدداش5 شتجددومشثرتفدد عشكولددويش دديشكسددتو شهركددونشث ا  سدديتونلنشبودد شالتددعمشث ستلددف ء -4

 .شثلجه 

 .شركلزشث فسفورش  اشثلجه شث هوثئي يسشهل كشالرقشكولويش يشكستو شت -5

 
ً
 - :ائي والهوائي بين الجهد الالهو  ثالثا

 شأظهرظشنت ئجشث فح شك ش  تيش:ش

 .شثلجه شث هوثئيشكد رنبشبو شثلجه شتجومشثرتف عشكولويش يشكستو شث ا  س و ش ي -1

 شش.تجومشثن ف نشكولويش يشكستو شهركونشث ف رثاوركونش يشثلجه شث هوثئيشكد رنبشبو شثلجه  -2
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  :التوصيات 5-2

  ف ش  تيش:شش نوص  شث ف حث 

ث دددو شكورالددبش   ددبشىفدداشث ا  سدد و شتث هركوندد ظششأل ودد بكرثىدد مشث دد ربلنشتث  تصددلنش دديشالو   دد ظشث ودد تش -1

 .ش ش يشثلجه  بشث  هوثئيشتث هوثئيث لظفبش 

ث ىتف رشح  دبشث ستلدف ءشتقد  شىوم هد شإ دتشثلح  دبشث طف و دبششولن   غشث  ربونشتث  تصونشبشأنضرترمش -2

يشقوثى ش غرنشث تفو اش ه ش شتأك حه بش يشث هركون ظشث لظفبش لا  س و شث ت رمف ظشث رم ض شإىط ءىل ش

 ش.تث تب  شتق ى مشالوقشث تووم شث ت رم شل  تحف اشث  ثئ 

ت  صدددددبش ددددديشثلجهدددددومشث رتفودددددبششضدددددرترمشكرثىددددد مشتلددددد تاشثأليوفدددددبشث غغثئ دددددبشث غل دددددبش   ا  سددددد و شتث فسدددددفور  -3

 .ث ل م

حددددد ثش   هركوندددد ظشث لظفددددبش لا  سددددد و ش دددديشكصدددداشث ددددد  شمرثسدددد ظشأ ددددر ش تح  ددددد شث تغلددددعثظشث  دددد شتشإجددددرثء -4

 .شت  ث شب مشك تلفبشتكس ال ظشك تلفب  س

مرثسدد ظشأ ددر ش تح  دد شث تغلددعثظشث  دد شتحدد ثش   هركوندد ظشث لظفددبش لا  سدد و شتأك حهدد ش دديشكصدداششإجددرثء -5

 .ست  ث شى لبشذتشكستو شرم ض  شأى تث   ش  

 .شيواشالتعمشث ستلف ءشت ببش دصرشأت إجرثءشمرثس ظشأ ر ش لفسشث تغلعثظش -6

 العربية: املصادر 

"ىل شث غ مشث صف ءش،شث غ مشث  رق بش،شث غ مشث بظرمبش،شهركون ظشش(ش:2002ث فط  لبش،شحف  شن   شت  رتنش  -1

 ،شثألهل بش لنلرشتث تو وطش،شىف ن.1،شبش"ث دل مشث ه ف بشتث لفوشتث تا ار

 ث فس و و ي"ش،شمثرشتثئاش لطف ىبشتث نلرش،شىف ن."ىل شث لفسشش(ش:2002 ن ش و    ش،شكحف شكحفومش،ش  -2

ش ل اش -3 ش، ش:2000 شإ رثه  ث ف  تي شث فس و و يش( شث لفس شبش"أس س بكف مئشش-ش"ىل  شمثرشتثئاش لنلرش،ش1، ،

 .شىف ن

،شمثرشث بت ش لطف ىبششش"ثإلى ثمشث ف  يش لنس ء"ش(ش:1986ث تبرم  ش،شتم طش  سلنش،شكحف شى يش،ش  سلنشي ش  -4

 .شج كوبشث وصاشتث نلرش،

"ىل شث غ مشث صف ءشث ه   وا كسش،شث غ مشث ل  ك بش،شث هركون ظشش(ش:2002ثلحفومش،شكحف شحسبشت  رتنش  -5

 .ش،شثألهل بش لنلرشتث تو وطش،شىف نشث لظفبش لا  س و "

ش  -6 شت  رتن شحسب شكحف  ش، ش:2002ثلحفوم شث لداشش( ش، شث تلفس ش، شث  ترثن ش، شث ه   شثإل س ن ش  و وج   "ىل 

 .ش،شثألهل بش لنلرشتث تو وطش،شىف نش2"ش،شب  ث وص

ش -7 ش، ش أث    غ شي  شث غن  شىف  ش:1997حف  شتث فسل يش( شث  كن  شث ليششش"ث تحل ا شس   شالو      ش ي   مثءثظ

 .شجستلعشرلعشكنلورمش،شج كوبشث وصاتس  شث ف ر م"ش،شرس  بشك 

 .ش لطف ىبشتث نلرش،شث وصاش"تغغ بشإ س ن"شمثرشثلحبفبش(ش:1992 شكحف شذنونش شث  هلعيش،شىف  -8
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شسفلعش  -9 شكحف  ش، شث   ب ش:2000سو  شكش( شتو وط ش، شث ف  ي" شتثلجه  شثألى  ء شتظ ئ  ش،ش"ىل  شث و ر  نل م

 .شثإلسبل رمبش،شكصر

 .ش،شمثرشث فبرشث ور يش،شكصرش"كوسوىبشالس و وج  شث رم ضب"ش(ش:1998س   ش شإ رثه  ث سا رش،شش -10

ث هركون ظشش،ش ي شثلحبفبش،شج كوبش"ش(ش:1989ث وف ،شىف شث رسواش سل ف نش،شرم نشرب  شتى م ش،شىف شش -11

 .شبغ ثم

 .،شمثرشث فبرشث ور يش،شث د هرمش""  و وج  شث رم ضبشتصحبشث رم ض  ش(ش:2000حف ش أث و ششأ و ىف شث فت  ،ش -12

ث فبرشمثرشش،ش1،شبش"الس و وج  شث ل  قبشث ف ن ب"ش(ش:2003حف ش أحف ش،شنصرشث   بش،شأث و ششأ و ىف شث فت  ش،ش -13

 .شث ور يش،شث د هرم

،شمثرشش1ب"الس و وج  شث ل  قبشث ف ن ب"ش،شش(ش:1993حف شنصرشث   بش أحف ش،شتس  ش،شأث و ششأ و ىف شث فت  ش،ش -14

 .شث فبرشث ور يش،شث د هرم

،شمثرشش1(ش:ش"الس و وج  شث ت رم شث رم ض  "ش،شب1984ث فت  ش،شأ وشث و شأحف ش،شى تيش،شكحف شحسبش شىف  -15

 . يش،شث د هرمث ور ث فبرش

ى مششكبشث تغلعثظششك تلفبشكبشث ت رم شث فتعيشى تشأس    "أارشثست  ث شش(ش:2000كحف ش شإ  م ش،ششىف  -16

 .تورثيشرلعشكنلورمش،شج كوبشث وصامكشأيرتحبكتع"ش،شش400نم  ش يشى تشث وظ ف بشتثإل 

،شمثرشث بت ش لطف ىبشتث نلرش،شش2 ش"ىل شث فسلجب"ش،ش(ش:1978ى ثيش،شكحيسبشحسبشتحل ش،شال ثمشبفوونش  -17

 ش.ج كوبشث وصا

،شمثرشش2ب،شش""الس و وج  شث ت رم شث رم ض  ش(شش:2000حف ش أث و ششأ و ى تيش،شكحف شحسبش،شىف شث فت  ش،ش -18

 .شث فبرشث ور يش،شث د هرم

 .شم،شمثرشث فبرشث ور يش،شث د هر 1بش،ش"ث ت رم شث رم ض  شأى  ء"تظ ئ شش(ش:1999حف ش أث دطش،شكحف شى يش -19

 .،شمثرشتثئاش لنلرش،شىف نش1،شبش"ثألى  ء"ىل شتظ ئ شش(ش:2002ث بفي   ش،ش    ش  -20

ث ف  ش لنلرشش،شكبتفبش1،شبش"(ش:ش"ثألسسشث فس و وج بش لت رمف ظشث رم ض ب2000ث ب   يش،شه ب شى ن نش  -21

 .تث تو وطش،شث اوم 

ش:2002كم  ش،شروس نش رمي طش،شكم  شكصلحش،شى يشترليش  -22 شش( ث رم ضب"ش،شمثرشث فبرشث ور يش،ش"الس و وج  

 ش.كصر

شث   بش،ش لعشث   بشت  -23 شت   شحف  ش كحي ش:1987موس ش، شمثرشث بتش( ش،  ش لطف ىبش"ىل شث فسلجبشث ف طرمب"

 .شتث نلرش،شج كوبشث وصا

 .شمشث تول  شث و  يش،شج كوبشث وصا"كد كبش يشث ب ف  ءشثلح  ت بشث رم ض ب"ش،شت ثر شث رى ش،شصف ءش بشظ(ش: -24

،شكلظفبشش"ث ر طش يشث فلز و وج  شث طف ب"ش(ش:1997ث ه  يش،شص مقش،شر  فونشتهواش،شترجفبشص مقشث ه  يش  -25

 .شث صحبشث و   بش،ش لعتظ
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ش"أسسشث ب ف  ءشث و كبشتث و ومبشتثلح  ت ب"ش،شترجفبشكه يشن  يشث  لو شتقيسش(ش:1978رش،شش هو  ش،شجون -26

 .،شج كوبشث فصرمش3ىطوثنشبرم ش،ش 
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 :امللخص

آالمهينددد لهة ي   ددد ه يددد  هة  ددد    ه دددتدددله م ه ح دددمنهالتدددك هة لددد    هالة لك  هددد هذههدددراهة  لة ددد هرنددد هالجددد ه   ددد   ه   ددد ه

آالمهك ينددد لهة ي   ددد ه مددد هة  ددد    ه دددتدددل  مهة لددد    هالة له مددد ه)أ دددفلهة (،ددد ا هالدكددد هالددد  هرنددد هة ليددد  هة فحددد ةلهة حةن ددد 

 )أ فلهة (، اه ك دزهلال  هةلح  ةه لي  هة ةب ع هبسبل .هة فح ةلهة حةن  

اه  دددد    ه دددد ه ددددن هة ددددرنوله كدددد هقيدددد  و ه دددد ه المههدددد هة فحدددد ةلهة حةن دددد ه)أ ددددفلهة (،دددد اه5التكو ددددذه  ندددد هة  لة دددد ه دددد ه)

مهه دددد هل هة بم دددد   هة ي  دددد هالة ددددر هة ددددل   لدددد هالذالهت ددددك  ه ةكو دددد هالةطدددد ة ه دددد ه بدددد ها50-40)هالت ددددمةالنهأ كدددد له ه دددد    

ةب ع هبسبل  هالت هر  ةءهة ح    لهة حبل  هاله ه)  ال  هة يكودهة ل    هالة لك ين لهة ي    هه ك دزهلال  هةلح  ةه لي  هة 

 اه  ةلهه هةأل بوع.3اهأ     هالبوةق ه)6ة فح  ه أل  مهال لج  ب   هله هة  أسه  هةال بة ناهالت هتةب  هة بم    ه  ةه)

ة ب طث  هق هأ د هراة   د ههد هالق هة لنل هة ب طث  هر هة بم    هة ي   هة ر هت هه  هة ل    هالة لك ين لهة ي    ه  هقبله

 ك  ه لغ مةلهة  لة  هه ه)زي دةه  ال  هة يكودهة فح  ه أل  مهالددر  ه لجد  ب   هاللهد هة د أسه د هةال بةد نا.هالدكد هتو دله

 .خلب لةلهال   لحهةالخلب لههة بي  ة ب طث  هرن هال ودهه القهذةلهدال  هرط  ئ  هه هةال 

ه المهة فحد ةلهة حةن دد ي  دد هة ح دمنه لةب حدد ههد ه دد  ه ليكدد  هة بم د   هة الهد هجدوءهة ددلنل   لهة  لة د هاولددحثهة ب طثد  ه

آالمهةب ع هالة لله له    ههال بل هخ   هالدر  هتشج  هة      ه )أ فلهة (، اهه هة  ةدزهة ي    هة ل    ه لي  هة 

 ن لهة ي    ا.)ة ل     هة لك يه)أ فلهة (، اه لةب  هة و  ئلهة ي    هة   الي هة فح ةلهة حةن  

 املقدمة: 1/1

ر هة لحدددد مهة يللددددثهة ددددر هفدددد، اهة يدددد   ههدددد هة سددددنوةلهةألخ ددددمةههدددد ه ةدددد اللهة يلددددومهة  للفدددد ه يددددلهة  م  دددد هة  ي جدددد  هتدددد تب ه

 
 
 لدددد هة ةدددد هة  ي  ددددحثهة ددددر هاليدددد هداللةه ،كدددد ههدددد هدلة دددد هة  دددد   لهة  ي جدددد  ههةلتب  دددد هال  حدددد ه دددد  وث مه دددد هة يلددددومهالخ و دددد 

 نل .هههههههههال   ، هالة وق ا ه 

هخ  ددد ههددد هة ددد الةهة  دددن     هدكددد تيلبدددمه المهأ دددفلهة (،ددد ه ددد هأدندددمهة  ددد   لهة   ددد ه
 
%ه ددد ه دددك  هة ددد الةه80أ هطدددوةن ههلة

أهد ةدهقيد  و ه د هأامهة (،د هأالهخلدلههد هه10 د هندلهه8 هطدوةن هأمهأ فلهة (،د  هط دتهتدرد هة  د دلهة ن    هقي  و ه  ه ال 

 ا832:11الظ ئفهة (، .)

ة ل ل ه   يكودهة فح  ه ، هتل  مهدب مهه هزي دةهة حن ءةلهة يكودهة فح  هأاله ح ، ههإذةهجيفذههراهة يت لههه  يت ل

 ا15:6 هان له  هذ  هة   وه لهةلجسك    .) ه ن ءةلهة ةب ي  ههتبي ه ر  هة تيفةخلّلهة لوةز هالهتغ مهفكلهةال ح
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ة (،دد ههدد ههدد ة هالهه الر هأ ددب آه المهأ ددفلهة (،دد هدث ددمةهال لنو دد هال دد دةه دد هابدد أهة يدد  ه  ةطدد هت  دد ه   دد ه يدد ةهأادد مه مدده

قسكحه و ودهة حن ءةله   يكودهة فح  هالذ  هرذةه  هن  ذه المهة (، هفد ا ةهال حدحوب ه ك(د ه هر د   ه يد قهة نسد هالقد ه

 ا127:6انةب هأ ن ءهذ  هف هة نةح هة حةن  .)

ال يحددددد ةهألتلددددد هتل دددددله ددددد لجزءهة يلدددددو ه ددددد هه  ه نةحددددد هأ دددددفلهة (،ددددد ه نةحددددد ه  دبدددددأاه2010ادددددرد ه حكددددد ه ددددد دةهلفددددد  ه)ه

 اه13:11ةلحوضهالة   ل  .)ه ةلجس  ه ر  ههإ هأه هةأل  ةضهة تثهاة هأ ه  ط(، هذ  هر هةاالمهأ فلهة (، هتؤ  ه م

 مشكلة البحث: 1/2

 تددذه ه دله  ه غ ةه د ه ي ند هأالهب دي هدال هأخد ة ي   د هي ددمهة ح دولةه كنةحدهتيد ه  دكل ه المهأ دفلهة (،د ه د هة  د نل

ه ن ة هةلح  ت  هة  و   ه لفد دهال مدةأله ة ح  مه كلةلب لهط  ت هة  و    هه أل  هاؤ  هب كلهدب مه مه تي دهق لةهة ف ده م

  و   هةلح  ةهة تثهقيي ، .ه

تل ددله دد لجزءهة يلددو ه دد هةلجسدد ه ددر  ههددإ هأهدد هةأل دد ةضهة تددثهال نةحدد هأ ددفلهة (،دد ه نةحدد ه  دبدد هال يحدد ةهذ دد هأتلدد هه

 اهه14:13-11ة   ل  .)ةلحوضهال ه أ فلهة (، هتؤ  ه مهاة هأ هت ط(، هذ  هأ ه الم

ه ندد هقيي ددو هتحددذهجددغوفه سددلك ةه ف ددمةله ويلدد هدال هأ هاكددو ه دد ال هالقددذهندد  ه   ددلحك مهأالهة  ةطدد هأالهة لكلدد ه
 
الدث ددمة

 ا18-11ةاللت  ءهالة نوم.)ة  ماليحهة ب نيهال ه الةهةالت  ةه   هط   لهأ  ةتل هرنالءههح بية لهتل ا هةأل بوعههؤ 

ر ه لد هة  دد   لهالة وق اد ه نلدد هالتشو  د، هال   ،دد ه دد هأهد هة يلددومهةأل   د  هة تددثهالددل هقلد هة يدد  ل  ههد هةلححددلهة  ي  ددحثه

 ا3-5ة ي  هالة  ي ه لهةألال   .)ه  هه ه  للفهةأل ي آهالة ح ئك  ه م  ه  لب  هالال ب 

  ددددزهلال ددد هةلح ددد ةه ليددد  هة ةب عددد هالة لله دددلهبسدددبل هالط(ددد هة وث دددمه ددد هة  دددمددا ه مددد هة  ددددزههرنددد  ددد هخددد ةهزيددد لةهة ب طثددد  ه

ق ددددكو ه دددد ه المهة فحدددد ةلهة حةن دددد  هالليدددد هأ هأ ددددب آه المهأ ددددفلهة (،دددد هدث ددددمةهال دددد هأدنددددمهة  دددد نلهة ةب دددد هة تددددثهاوة ،،دددد ه

 ة  يض.

 أهمية البحث:                                                               1-3

الضددحه ندد ه كدد ه ددب ه ي هدد ه دد وهأهك دد هة يكددودهة فحدد  هالخ  دد هة نةحدد هة حةن دد ه)أ ددفلهة (،دد اهالة تددثههدد ه دد هة ةب عدد ه

ة بحدتهالة تدثهتحد  هههة تدثها ن ال ،د   ج ه إل    ه   ة هأل هر ، دهة تغ ه م ههراهة فح ةلهدك هالضح هأهك  هة     ه

أالهالهدددوهقةددد عهة دددرنولههددد ه  طلددد ه دددن  ه ،كددد ه كددد هقسدددلو  هة ح ددد مه   بحدددتهالة  لة ددد هه ،ددد ههددد هة ةلكددد   حةددد عه ددد يضهال 

لحك اددد هة  دددب آه دددد هة  ددديوله دددد االمهة بمطددد هالة مجدددزه دددد هةلح دددد  هالةال ددددلكل عه  لح ددد ة هددددر  هة  دددد   ه ددد  مجزهة ومدددد هأاله

 ه ددرةههحدد هلأوهة ب طثدد  هأ ههددراهب ه ،دد هةاالمهةلجسدد ا هالهة نفسدد   هالهددوه دد هقسددلهة لح  دد ه دد هة  دد   هدد هة  ةطددهةلجزئددي

تحس  ههدرةهةأل د هوله  أل  هال ن هتف ق هة      هال ة  كل هتسلو  هة بحتهالة  لة  ه اة دهطلوةههي   ه ل ف فهة  ي

 تحوي هة يت لهة ي  ل ه ل  . يت ل هال ة ن ت ه ، هبسب هجيفهة

ال  هخد ةه د ه دب هالضدحه ند هأ هأهك د هة بحدتهالةلح  د هر  د هأ د ه ح ال د ه لدوه مهةلج،د هالة وقدذهال دودةهة  د آههد هأ د عه

 ة     .هه  هة تثهن  ه ل ل هة   آهقبلهط ال القذه كو هلح  ل هة ةب ي  هالبنف هة وف ءةهة وظ ف 
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 ف البحث:اأهد 1/4

ة ي   ددد هه يددد  هة  ددد    ه دددآالمهة فحددد ةلهة حةن ددد هالة نددد ت ه ددد هجددديفهالجددد ه   ددد   ه ح دددمنهه   لددد    هالة لك ينددد لهه1/4/1

 ة يت له ك دزهلال  هةلح  ةه لي  هة ةب ع هالة لله لهبسبل .

 ح دمنه   لد    هالة لك يند لهة ي   د ه يد  هة  د    ه دآالمهة فحد ةلهة حةن د هالة ند ت ه د هتدل  مه   د   هه ة ليد  ه مده1/4/2

 لح  ةه لي  هة ةب ع هالة لله لهبسبل .جيفهة يت له ك دزهلال  هة

 فروض البحث: 1/5

المهالة ندد ت ه دد هجدديفهة يتدد لهةاتددل  مهراةدد ييههدد هتحسدد  هه   لدد    هالة لك يندد لهة ي   دد ه دد بم دد   هة ح ددمنهة ر ه 1/5/1

  ك دزهلال  هةلح  ةه لي  هة ةب ع هالة لله لهبسبل .ه

 ة ح     هة حبم هالة بي  هال   لحهة ح  سهة بي  .هن كهه القهذةلهدال  هرط  ئ  ه   ه 1/5/2

 مصطلحات البحث: 1/6

 التمرينات العالجية : 1/6/1

ه ح ددد هقلددد هتحدددوي هأاله ددد  هر ددد   هأالهة حددد ة ه ددد هةلح  ددد هة ةب ي ددد ه ح دددتهادددؤد هرنددداهددد ه ةكو ددد ه  لددد لةه ددد هة لك ينددد له

 اهههههههه17-9ن  ل .ه)هل  ل هة ةب ي  ه  حومه وظ فط ه و وةه   وظ ف هة ك  ل هقل  ه س   ةهة يتوهة   آه ل  وعهرنة 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههالفقرات القطنية :  1/6/2

ه   فح ةلهةأل ه هه هأدنمهة فح ةلهط ي ه
 
 خ وهةلح د هدك هتكل زههراهة فح ةله ل ه سك، هدب مهق    

 ه: التدليك 1/6/3

هنسددددب هلجسددددك، هال لوءة لدددد هة سلي جدددد هق دددد مةهال  يتدددد  هال ددددي هقلدددد ه حدددد هأاله ددددةحهه ددددغ مةةتلدددد ه دددد ه دددد ههدددد هة لي  ددددلهر
 
 دددد ة

ه لوئل هة  ونيهق  مهال  يض ف م  ه
 
 ا94-8.ه)الأات 

بغدددد ضهتحسدددد  هأنسدددج هةلجسدددد هة  خددددوةه  ددددولةه ب فدددد ه   دددل  ةمهة  دددد ا هأاله و دددد ئله  الدددد هالذ دددد ه ل دددلوآه للددددثه حدددد  ه

 ا.20:7الظ ئفهأ (ك هالأ ،زةهةلجس هة  للف هالت ل  ، ه  ه   لهة لي ه وةءهن  ه ل ي ج   هأالهي مهة  ي ج   .ه)

 النظري  اإلطار -2

 التركيب التشريحي للعمود الفقري: 2-1

{ههحد ةه ثبلد هة وةطد ةهههدوقهةألخد و هالبد  هندلههحد ةهالأخد وهتو د هأقد ة هيتدد اله   ه34-33الكدو هة يكدودهة فحد  ه د ه ه

ه  هةأل م هرن هةأل فلهن اتي:
 
 الهراهة فح ةله وز  ه م هخك ه ن   ه  ءة

 {.7ة فح ةلهة ينح  هال  ده ه ه-1

 {.12ة فح ةلهة   لي ه)ة (، ي اهال  ده ه ه-2

 {.5 حةن  هال  ده ه ة فح ةلهةه-3

 {هاله ههح ةله ن  ة .5ة فح ةلهة مجزي هال  ده ه ه-4



 
 

 98 التربية الرياضية والعلوم األخرى علوم مجلة 

 

 2018 العدد الثالث )أسفل الظهر(" القطنية التدليك والتمرينات العالجية لعالج املصابين بالفقرات"تأثير 

.5ه–4ة فح ةلهة ي ي   هال  ده ه   ه-5
 
 {هاله هتيلبمههح ةله ن   ةهال ن  ة هأات 

 ود ه ةكدوعهةلح ند لههد ه ف  دلهة فحد ةلهاةيدلهة يكدودهة فحد  ه   هندلههحد ت  ه لةد اللت  هقل لد هال حد الدةهال ر هةلح د ه

 هالر 
 
 هههأدنمهة ن   هط د هه هة يكودهة فح  هه هة نةح هة ينح  هالة نةح هة حةن  هأل هأق ة ، هأ ك .هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لح ن 

الةلح ددد ههدد هة يكددودهة فحدد  ههتيلكدد ه مدد هةألقدد ة هه دد  هة فحدد ةلهال مدد ه ددكو، هال مدد هة ف  ددلهة زال  دد ه أل ددةحهة ف ددل   ه

 دةحهة ف دل   هالتكددو هةلح دد ههد هة نةحد هة  د لي هجددط ل هاللتب  ،د ه  ألجد ع ه ينكد هتكدو هةلح ددد هال مد هفدكلهالةتةد اهةأل 

 اهههههههههههههههههههههههههه122:121-5)هههههههه ي ال  هه هة نةح هة مجزي ه       هة فح ةله  هبيت، .ه

 
 وظيفة العمود الفقري: 

ه ل، كلهة ي(لثه ةس هة نس  هط تها -1
 
 لةك هطو  ه ح  هأ زةءهة ، كل.قيلبمه حولة

 قسكحه لجس ه  ال حن ءهه هةالتة ه لهة  للف . -2

)ة دددر هاو ددد ههددد هقنددد ةهدةخدددلهة يكدددودهة فحددد  هالةلحبدددلهة  دددونيههدددوه دددزءهلئي دددحثه ددد هةلج،ددد زههاحلدددثهةلحبدددلهة  دددوني -3

 اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه74-10ة ي بثهة  دز ا.هههه)

 العمود الفقري:ميكانيكية إصابات  2-3

تلك زه    هالظ ال هر    لهة يكودهة فح  هة ر هاكثلهة      هة  ئيس  هلجس هة نس  ه لتل هفد ا ةهة لندوعهالةالخدل  .هه

الددر  ههد هط  د هة  د   لهالتح  هر    لهة يكودهة فح  هأ ن ءهطوةد هة ةد قهة  للفد  هالأ ند ءهة سدحوفه د هةلتف  د ل ه

ها   هة     ه  هتحظه  لة  هن ه  ه  ه  هرن هذ  ة  ي ج   هالر    لهة   ن هال 
 
.هي مهأ هخ  ئصهة يكودهة فح  هالهح 

.هطتد هتسد   هة  للفد ه  د   لهة يكدودهة فحد   هةأل  هة ر هالةل هر  ةءهأ ح  ه  و  ك   و  ه م هةا  د لهقبلهة ب طث   
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 هدكد هبمةءهه هر  ةءهة لح   هة ةبثهالة حد  ونيه ،د لو هالدر  هةو صهال   ههر    لهة يكودهة فح   ةأل ب ءهه ه كل  لهة  ش

  ل ه هة ،ن    ههرن هر ل  هال  ئله  للف هتحوةهدال هر    هة يكودهة فح  .ههههههههه

ة دددددد ل ههددددد هةأل حدددددد  هالتدددددلتيهخدددددوة ه دددددد   هة فحددددد ةلهالةألقددددد ة هة فح يدددددد هال ،ددددد زهةأللبةدددددد ههددددد ه ح  ددددد هةلجوة دددددد هة تدددددثهادددددل هدل ه

 مددد هةلج  دد هةاخددد  ه دد هتحدددظهه.  للفدد وةه ح ال ددد ههة يكددودهة فحددد  ه للددل  مةلهة  ك   و ددد هة هة تددثهتةددد وههطددة ب و  ك   و دد 

 هالددر  ه د   هة يكدودهة فحد  هب دكله د مه مد هة حد لهة كد ه ه د هة  لة د ه    هبيضهة فح ةلهال ةكو د له نلد خوة ه

نيه)ةألطكد ةاه د هتدل ه د هخد ةهتةد لآهالة بحت.هالي   هة سب هاللةءهذ  هرن هأ هدلة  ه ح ال  هة يكودهة فح  ه لج،د هة بد 

 مدددددد هن ئندددددد لهط دددددد  هالذ دددددد ه سددددددب هخ و دددددد  هالدقدددددد ه ندددددد ءهة ، كددددددلهة ي(لددددددثه إلنسدددددد  .ه ،ددددددرةهن  ددددددذهتةدددددد وهي  ب دددددد هةأل حدددددد  ه

 دددوتجه ددد هقيددد هة ب و  ك   و ددد هطدددوةهة يكدددودهة فحددد  هالييدددضههح ةتددد ه مددد ه ثدددتهة دددوتجه.ي دددمهأ هر ددد ةءهةأل حددد  ه مددد ه ثدددتهة

هالخل  هالتنوعه  دةهة لة لآه)ةلجثتا. ه ( ل ئ هاكو هتيك ح، 
 
ه4)طس هة نوع هالةلجن  هالة س  هالأ ب آهة وهد ةا.ههه)ه ة

 اهههههههه15:ه

 األربطة التي تدعم الظهر : 2/4

هال كديهاولكدلهتثب  لد هب دكلهقدووهه أ هتثب ذهة فح ةله مه
 
ة نحوهة س   ه  هخد ةهتكف دل، ه د هبيتد، هة دبيضه دي هن ه د 

ويددددد ه...التكلددددد هة فحددددد ةله هتلكددددو ه ددددد هأنسدددددج ه  ف ددددد هقligamentsتو دددد هألبةددددد هتددددد  ك، هن لحبددددد ةهة  ددددد الدةهالهدددددراهةأللبةددددد ه 

 ا7-5تثبذه   هة يكودهة فح  هبي( هةلحوضه.ههه)هو ةلج  ب  ه..الأخ  ه    تلوعه م

 Massage:  التدليك 2/5 

قيلبمهة ل    هأط هة و د ئ هة ،  د هة تدثهقيلكد ه ل لد ه ي ال د هة حد ئك  ه مد هر د ةدهة  ي جد   هذال هة سدلوي لهة يل د هط دته

الك زه حل هةطل    ت هال ،و  هر  ةئ ه   ج ه هرن هتل  مةت هة ةب  ه م ه    هةال   ف ءهال ( ةهالخل  هأ     هة لد    ه

 ل،دد  هة دد ةده ندد هأاله ددزءهةلجسدد هة ددر هاةدد  ه ل دد هةخددل  ه ب يدد هة يكددلهة يتددم هة ددؤد هه  دد هاةدد هة زةال دد ه دد  هتبيدد ه

ة يكدلهة يتدم هة دؤد هالأ دلوآهة لد    هة در هادل هر د ةعاهط دتهقيلبدمهة ليد هة يتدم ه د هة  دو لهة ،  د هة تدثهتحد ه د ه

 اه419:هه3)ههه.ههههههههدف ءةهة    هالتحوةهدال هةال لك ةلهه هةألدةء

 :  أهداف التدليك الرياض ي 2/6

 قسل  مهة ل    هة  ي  حثه لحح  هةأله ة هة ل    ه:ه

 .    هة ل لصه  هة لي  -

 ةال   ف ءهةلو  . -

 ا236:هه2ة  ل ئ هة ب ئ  هقبلهة ل لي .ههههه) -
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 تأثيرات واستخدامات التدليك: 2/7

 (1جدول )

 نسيج أو عضو 

Organ or Tissue 

 لتدليك تأثير 

Effect of Massage 
 Applicationاالستخدام 

 اه  ألال   )ه ليل ههة و  ئيةلج، زه

Vascular System 

 ت ه هة  مه   ة ه زي دةه اح  هزي دةههه-

 ة   وي هةألال   تك ده

 زي دةهقة هال ف ذا هة  ي مةلهة   وي ه-

 زي دةه  دهد ةلهة  مه-

 تن قصهجغ هة  مه-

 ةال حب ج  هزي دةهحج هة ت ب هه-

 ة نبضهتن قصه-

 زي دةهة لغرا هةلولوي هه-

  حصهة لولمهة  ئيهه-

 ة يتم   هتن قصهةألهه-

   تن قصهةألهه-

 ة يتم تن قصهة لي ههه-

 زي دةه كل  لهة بن ءههه-

 تف يغها ال   Lymphة لكفه
  حصهة لولمهة  ئي -

  حصهة  لهالةالتة اه حوهة للف -

 ةلج، زهة يتم 

Muscular System 

 بسب هط ال هةال  مخ ءهة يتلهه-

 اح  هتب   هال  زه   هةأل    هه-

 ة يتل  

 احفزهةال حب ضهه-

 زي دةهة  ال   -

 تن قصهة لحلصهة يتم هة  رلةد  -

 تن قصهةال ل  قه)ةال لح مهاهي مه  يوآهه   -

 تن قصهة تكول  -

   تن قصهةأل -

   لجس هة طس سزي دةه  مه -

 ةلج، زهة ي(لث

Skeletal System 

الة وبمادددددددددددذهه ددددددددددد هةالطلفددددددددددد  ه ددددددددددد  ن  مال   هازيددددددددددد 

 الة فسفول 
  مهة وس ئقس   ه م هة ل

(12   :420 ) 

 

 : ماهية التمرينات العالجية 2/8

ةزدةدهةالهلكدددددد مه   لك يندددددد لهة لله ل دددددد ههدددددد هةاال دددددد هةألخ ددددددمةهطتدددددد هر هبيددددددضهة دددددد ةلسهة ي   دددددد هتيلكدددددد ه ل لدددددد هنل دددددد ههدددددد ه دددددد  ه

رالههد هطدد اللهه   ه   يحدد ق مهالةلححد هالةلح ةليد لاد ه وة دلهأخد وهند  يأالر د   لهة   د هدال هتدد خلههوة  د ةال ح ةهد لهة ح

رذه دد هتةلدد هةأل دد هة لدد خلهةلج ةفدد  هدكدد ههدد هطدد اللهتكددزقهة غتدد ليف هال للكزقدد لهة حسدد هةألدبددمه دد هةألهك دد هر ه دد هتودد ه

ةألن ددددة هة  و  دددد هالذ دددد هبيدددد هر دددد ةءهه  ددددمهة  ي جدددد   هرندددد ةهأخدددد وهالر دددد دةهية   دددد ه دددده هك دددد هنل،دددد ههدددد هر دددد دةهة   بدددد  هرنددددةأل 

 ة يكل  لهةلج ةط  هالدر  هه هة   ةده ، .
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البددددر  هتيدددد هة لك يندددد لهة لله ل دددد هرطدددد وهال دددد ئلهة يدددد  هةلح ندددديهالتحددددومه دددد الله ههدددد هة ح ه(دددد ه مدددد هة حددددح هال   قدددد هة فدددد دهه

 ة   آهالذ  ه  ه  ي هةلح ه  ه ت  ف لهةأل ،زةهةلح وي ه  لجس .

ة لك ينددد لهة ي   ددد هة سدددلب  ه نلددد هالةالاة   ددد هرطددد وهال ددد ئلهة لله دددلهةلح نددديهالهددد ه ددد هأهددد هخةدددوةلهة يددد  هةلح نددديههالتيددد 

هه  دد ههدد هة ح ه(دد ه مدد هرددح هال   قدد هة فدد دهة  دد آهذ دد ه لحدد ه دد ه تدد  ف لهةأل ،ددزةه
 
 لك دد آهال للك يندد لهة ب   دد هداللة

 اههه6:5-7ةلح وي ه  لجس هة  الل هالة لنف حثهالة ي بثهالة يتم .هه)

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 : أنواع التمرينات العالجية 2/9

 :تمرينات تحافظ على املدى الحركي وهي -

 تك ين لههوةئ  .ه-1

 تك ين لهالظ ف  .ه-2

 تك ين لهة لحوي .ه-3

 تك ين لهة لوةز .ه-4

 اههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه18:4تك ين لهة     .هه)ه-5

 أهمية التمرينات العالجية: 2/10

 هناك أهمية للتمرينات العالجية تمثل في اآلتي :.   

 تل  مه كله تم ه ح د.اليح  ه  هرط ة هتغ مةلهه هف ةهة وظ ئفهة ب و و   ه لجس هتحتهة لل  مهة لن  ةيههه-

 ا(، ه ن هة لل  مهبي هةلج، هة يتم هخ ةهة لغ مةلهة وظ ف هالة غرةئ  هه هةلجس .ة لل  مهة   ئيهه-

ه،ددوهههث دد هة دد ةئلأه  دد هدةئكدد هاليكددو هذ دد هخدد ةهة يدد  هددوه كل دد هتبدد الهة وظدد ئفهة  للفدد ه  ددولةهالقلهثة لددل  مهة ليوي ددحه-

 ةلح   هة ةب ي  .هرن ج الل ه   دةهة وظ ئفهة     ه

 اكو ه   لي دةهالتة ا هة لن(  ه    كلهة ي مهلجك  هالظ ئفهةلجس .ة لل  مهة لة ا  هه-

ر ك   د ه    د هأالهه ة يكله بس   هالبك للفهة و د ئلهاليكود ه مد هأق دحه هوه كل  هتة ا هة حح هالة ح  ل  ه مة لله لهه-

 هههههههههههاههههههههههههههههههه19:7ر ح ءهة  ضهب كله ز  .هه)
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 الدراسات املشابهة:  2/2

تمرينأأأأات عالجيأأأأت إلعأأأأادع تأهيأأأأل التقعأأأأر  تأأأأأثير برنأأأأامج  لة دددد هبينددددوة هه2006ه(1)هقدددد مهر دددد ةه  هةطكدددد هأ ددددوهالئحدددد ه2/2/1

تددل  مه   دد   هة لك يندد لهة ي   دد ههدد هر دد دةهه ة ليدد  ه مدده الدد  هرندده بأأمالم أسأأفل الظهأأر القطنأأي الأأوظيفي لأأدى املصأأابين

الر ددددد ةدهه   دددددد   هتك ينددددد له    ددددد ه  ددددد دةهتله دددددلهة  ددددد    ه ددددد  لحي هة حة ددددددثهه ة  ددددد    ه ددددد  لحي هة حة دددددثهة دددددوظ فيتله دددددله

ةب عد هقسد هة يد  هة ه       هة  دمددا ه مده10ه الةفلكلذه  ن هة بحته مه الة ل  مهة ب طتهة نهجهة لة يبثهة وظ في

ه      ه30ةلجرعهه أل  مه  هةلجلوس هالةلجلوسه  هة  قودهه هخلب لةله  ثهه ه س  فيهةلوت ةءه ة ة ل  هالت هتةب  هة

  هةأل 12ة (،ددد ه ددد هلهددد هة ددد  ل   هالن  دددذه ددد ةهة بم ددد   ه ه الة  قدددوده مددده الةخلبددد لهداندددي 
 
ه  دددبوعه وةقددد ه ددد  هالطددد ةلهأ دددبو   

ه م
 
 . لغ مةلهة  لة  ه الأظ، له ل ئ هة  لة  هأ هة بم    هة لله م هن  ه  هأ  ههي ةهراة   

 هالعأأأالج بالتمأأأاريأ آلالم أسأأأفل الظهأأأراه  لة ددد هتحدددذه ندددوة ه,Tulder&Esmailه2001) (13) تولدرواسأأأميلقددد مهه2/2/2

ط ددتههدد هذهة  لة دد هرندد هتح دد  ههي   دد هة يدد  ه   لكدد لي هاالمهأ ددفلهة (،دد  ه دد هةألخددرهبيدد  هةال لبدد لهفدد ةهةأل دد هالةلح  دد ه

ة تددثه بحددذه مدد هأهدد ةدهقيدد  و ه ك هدد ههأ ددوةعهة يدد  ه   لكدد لي هال ة وظ ف دد هال حدد ةلهة لحسدد ه دد هخدد ةهدلة دد ه  دد له  ددوةئ  ه

 دد هأ دد هأ ددفلهة (،دد ههدد هدلة دد لهالأ حدد  ه  للفدد ه دد  ح  هالأظ،دد له لدد ئ هة  لة دد هأ هة يدد  ه   لكدد لي ه ددي هأدنددمهه  ل دد ه

ة ةب عدد ه نددد ه وندد ههيددد ةهال سدد ال ه ليدد  هه  ه حنندد هاالمهأ دددفلهة (،دد هةلحدد دة دد هة يدد  ه دد هخدد ةه ددد ة  هأن ددة هط د دد

اليددؤد هرندد هزيدد دةهه  دد ه ددودةههددؤالءهةألهدد ةدهرندد ه ك ل دد هأن ددة ل ههةألهدد ةدهة ددرا هقيدد  و ه دد ه المه ز ندد ههدد هأ ددفلهة (،دد  

 ة  و   هب كله ب ع .ه

 االستفادع مأ الدراسات السابقة: 2/2/3

اهالدلة ددد ه   لغددد هةال ةل زاددد ه2006اه وةقددد هدلة ددد ه   لغددد هة ي ب ددد هأ  يدددذههددد هة ف دددمةه)2ط دددته لدددغه ددد دهة  لة ددد لهة سددد  ح ه)

الةتفحذهه لحي هة حة ثهالف ةهةلح   هة وظ ف اهالق هتنو ذهة  لة  له م ه المهأ فلهة (، ه نل هة 2013أ  يذهه هة ف مةه)

الدر  ه ي ه هةالخلب لةلهة تثهأ  يذه م ه  ن هة بحت هالتح ا هة ف مةهة ز ن  ههة  لة ل  ه م هة ل  ةمهة نهجهة لة يبث.

  ةمهة لة ب .هال ل 

 -:ثإجراءات البح 3/0

 :ثمنهج البح 3/1

ت هة ل  ةمهة نهجهة لة يبثه   ل  ةمهة ل ك  هة لة يبثهذالهة ةكو  هة وةط ةهالتةب  هة ح  سهة حبم هالة بيد  هالذ د هه

  ن  بل ه ةب ي هة بحت.ه

 :ثالت البحمجا 3/2

 املجال الزمني: 3/2/1

 م.17/8/2017ه رنه8/7/2017أ  يذهة  لة  هه هة ف مةه  هه

 املجال املكاني: 3/2/2



 
 

 103 التربية الرياضية والعلوم األخرى علوم مجلة 

 

 2018 العدد الثالث )أسفل الظهر(" القطنية التدليك والتمرينات العالجية لعالج املصابين بالفقرات"تأثير 

 ه.أ  يذهة  لة  هه ه  دزهلال  هةلح  ةه لي  هة ةب ع هالة لله لهبسبل ه

 املجال البشري: 3/2/3

تدد هر دد ةءهة  لة دد ه مدد ه ددن هة ددرنولهة  دد    ه ددآالمهة فحدد ةلهة حةن دد هبسددب هجدديفه تدد  ل هالت ددمةالنهأ كدد له ه دد ه دد  هه

 اه ن .40-50)

  ث:البحعينة  3/3

   ة يح هة يك ا ه  ه   هة      ه آالمهة فح ةلهة حةن  هة ند ت هبسدب هجديفهة يتد له د ال ههتت هةخل  له  ن هة بحه

اه  د    ه د ه دن ه5)هت  دزهلال  هةلح  ةه لي  هة ةب ع هالة لله لهبسبل هالق ه لغه د دهأهد ةده  ند هة بحده الة  مددا ه م

 اه ن .50-40ة رنولهالت مةالنهأ ك له ه  ه)

 ة ل ن :هه هة لغ مةلهةأل     هالدك ههوه وضحهه هةلج الة هتالهق هت هر  ةءهة لة ن هأله ةده  ن هة بح

 

 

 (2) جدول 

 االلتواءمعامل  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي وحدع القياس املتغيرات

 0.595- 0.596 66.40  ن  ة يك 

 1.224 4.525 172.20  دد  ة ةوة 

 0.050- 5.537 80.66 دة  ة وز 

 

اه كد ه3   هن  ذهأقله د ه) ه هة لغ مةلهةأل  هت هق  ه ي  لهةال لوةءه ي ن هة بحأاه2اليلضحه  ه     له  الةه)

 .تتة ن ه  ن هة بحه ا ةه م

 :وسائل وأدوات جمع البيانات 3/4

 .هلجك هة ب    لهة شو   خ   ههة لك لةدهت هت ك  ه

 ه. ح  سهة ةوةه)  اهدهة   ل    م 

 .ده  زة ه بثه ح  سهة وز ه)دة ا

 ده    هراح  هر و مال   ه ح  سهة ز  ه)له/هسها.
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 ه.)ة ل    اهده س  ه ب ع 

 دهةألفي هة س ن  .

 اإلجراءات اإلدارية : 3/5

ة فحدد ةلهة حةن دد هة ندد ت هأخددرهة وةهحدد ه دد ه  دددزهلال دد هةلح دد ةه ليدد  هة ةب عدد هالة لله ددلهطددوةهةال ددلي   ه    دد    ه ددآالمه• 

   ال هبسب هجيفهة يت ل.

 أخرهة وةهح ه  ه ف هة  دزهطوةهة ل  ةمهبيضهةألدالةلهة و ودةه    دز.• 

 أخرهة وةهح ه  هة      ه آالمهة فح ةلهة حةن  هة ن ت ه  ال هبسب هجيفه ت  ل هطوةهتةب  هة بم    ه ل ل .• 

 الدراسة االستطالعية: 3/6

 : الذ  هقل  هة لي  ه مه15/6/2017 طت هه10/6/2017ة  لة  هةال لة    هه هة ف مةه  ههت هر  ةء

       هة لك ين لهة ي    .تح ا ه ك  هتنف ره.           •هت    هةألدالةلهة سل    هه هة بح• 

 ة  يوب لهة تثهق هتوة  هة ب طتهأ ن ءهتنف رهة بم    .•ة ز  هة سلغ قه لنف رهةالخلب لةل.ههههههههههههههه• 

 : ثاالختبارات املستخدمة في البح 3/7

 اختبار مرونة العمود الفقري لألمام: 3/7/1

يحددددي هة دددد وه دددد،لهةألدالةلهال ط ددددتهأ ههددددرةهةالخلبدددد لهه لجددددرعهأ   دددد ه دددد هالجدددد هةلجلددددوسهة ةويددددلتددد هة ددددل  ةمهةخلبدددد له  ددددثهة

 .المهأ فلهة (،   ي ا ه  هة  لة  لهة تثهتبحتهه هالة ل  مهه هةه ةلح نيه ليكودهة فح   

 الكتفين مأ االنبطاح: اختبار رفع الرأس و  3/7/2

نهالة ددددرلة   هالة  دددد ا هخلدددددفهال دددد هالجدددد هةال بةددددد هالة غدددد ضه دددد هةالخلبدددد لهق ددددد سه ة ال دددد هة حددددوةه يتدددد لهة ب  دددددة ه ل(،دددد  

 هدل ددد هأللضهألدبدددمه ددد ده كوددد ه ددد هة ددد ةلهالطتددد هة ليددد  هلهددد هة ولفددد  ه ددد هة  هالة  قبددد هالة ددد أسههددد هالجددد ه سدددلو  ة دددولد 

 .  ةلهة لو ةلهة حح ح هالب ال هتوقفهدة  لبمهه ه  

 تصميم برنامج التمرينات العالجية : 3/8

ه
 
قدد مهة ب طثدد  ه ل ددك  ه   دد   هة لدد    هالة لك يندد لهة ي   دد ه يدد  ه المهة فحدد ةلهة حةن دد هبسددب هجدديفهة يتدد له ندد ءة

همةءهال ل   دد  ههد ههأ دد    هة لله ددلخبدده  مده ا هال دد ه دد هتد ه  جدد13ا )1ة  لة دد لهة سد  ح ه)ة بحددو هال ة ي ادد ه د هه  مد

 يه  هط ته و   هة لك ين ل.الة ي  هالة     لهة  ي ج  ه وجي هه هة  كلهة نل ئ
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 (3) جدول 

 

 األسبوع

 

 التفاصيل

وقت العالج 

 بالدقة
عدد 

 الوحدات
وقت الوحدع 

 التأهيلية

الوقت 

األسبوعي 

 الكلي
 عدد التماريأ

 ةألالة 
ت    ههههههههتك لي ه

      
 12 د 90 د30 3 د 20

 ة ث ني
ت    ههههههههتك لي ه

      
 15 د 105 د 35 3 د 30

 ة ث  ت
ت    ههههههههتك لي ه

      
 18 د 120 د 40 3 د 40

 ة  ةب 
ت    ههههههههتك لي ه

      
 21 د 150 د 50 3 د 50

 ةلو   
ت    هههههههتك لي ه

      
 24 د180 د60 3 د60

 ة س دس
ت    هههههههتك لي ه

      
 27 د270 د90 3 د90

 

 األهداف األساسية للبرنامج: 3/8/1

 دهتحس  ه  ال  هة يكودهة فح  .ه1

 .ة فح ةلهة حةن  ه دهتحوي هة يت لهة ي  ل ه م2

 .أه ةدهة ي ن ه دهت ف فهةأل  ه م3

 .ل  ق هة ب    ه لك  آهب كله  مة هو دهتحس  ه سلو 4

 تنفيذ التجربة : 3/9

 تي:ن اده  ن هة بحتهاله هةأه  ه ق مهة ب طث  ه إتب عهةلوةوةلهةأل     ه لنف رهة لة ب ه مه

 القياسات القبلية : 3/9/1

الة لله دلهبسدبل ه ك ددزهلال د هةلح د ةه ليد  هة ةب عد هه6/7/2017طتد هه5/7/2017ت هر  ةءهة ح    لهة حبل د ههد هة ف دمةه د ه

 تتكنذهة ح    لهالةالخلب لةلهةات  :ال 

 .هتتسج لهأ ك لهالأ وةةهالأالزة هأه ةده  ن هة بحهد1
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 . أل  ملب له  ال  هة يكودهة فح  هدهةخ2

 .له هة  أسهالة ولف  ه  هةال بة نهدهةخلب ل 3

 .دهة ل وي هة في ع 4

 :  تطبيق البرنامج 3/9/2

 تي:الهحله آله17/8/2017طت هه8/7/2017هاهأ     هخ ةهة ف مةه  6ت هتةب  هة بم    ه  ةه)ه

 .اه  ةلهه هةأل بوع3لهة لله ل  ه)دهتو ةله  دهة وط ة1

 .اهالط ةهه هة بم    18ة لله ل  ه)ده لغه  دهة وط ةله2

 . هة بم    ه  ولةهه دا ه كله   آده ب3

 القياسات البعدية :  3/9/3

بيددددد هةال  لددددد ءه ددددد هتةب ددددد هة بم ددددد   هة يددددد ه للددددد    هالة لك ينددددد لهة ي   ددددد هقددددد مهة ب طثددددد  ه دددددإ  ةءهة ح   ددددد لهالةالخلبددددد لةلههددددد ه

ة تدددثهأ  يدددذههدددد ههتحدددذه فدددد هة  ددد الفهال ه20/8/2017طتددد هه19/8/2017 ف دددمةهالذ دددد ههددد هةهتة لغ دددمةلهةأل   ددد  هق ددد هة بحددد

 ة ح    لهالةالخلب لةلهة حبل  .ه

 اإلجراءات اإلحصائية: 3/10

 دهة لو  هةلحس يي.1

 دهةال ح ة هة ي  ل .3

 دهةال لوةء.4

 عرض النتائج:أ  4/1

 ة فح ةلهة حةن  هة ن ت ه  هجيفددهر هة بم    هة ي   هة ح منه  هتل  مهراة ييهه هت ف فه المه1

 ة يت لهأ فلهة (، .
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 (4جدول )

 يالشعاع نتائج االختبارات اإلحصائية للقياسين القبلي والبعدي ألداء عدد مأ االختبارات والتصوير

 االختبار
وحدع 

 القياس
 الهدف منت

 القياس البعدي القياس القبلي
قيمة اختبار 

ولكوكسأ 

 ومستوى الداللة

 قيمة اختبار 

ت ومستوى 

 الداللة
ة لو  ه

 ةلحس يي

ةال ح ة ه

 ة ي  ل  

ة لو  ه

 ةلحس يي

ةال ح ة ه

 ة ي  ل

  ثهةلجرعه

 أ    
   

  ال  هةلجرعه

 ةأل     
4.00 .948 5.41 .917 

2.232* 

026. 

9.220** 

000. 

  ثهةلجرعه

  لج  ب  
   

  ال  هةلجرعه

 ةلج  ب  
4.16 752. 2.16 .752 

2.449* 

014. 
- 

له هة  أسه

الة ولف  ه  ه

 ةال بة ن

   
 ة ال  هة حوةه

  يت لهة (، 
1.83 .605 2.50 .547 

2.271* 

014. 

6.325** 

001. 

ة ل وي ه

 ة  ي ع 
 دل  

 ي ه هق  سهه

 ة     
33.50 2.58 36.66 2.33 

2.232* 

026. 

5.270** 

003. 

 ت لتساوي الخطأ املعياري للفروق بين القياسين القبلي والبعدي  ال يمكأ تنفيذ اختبار -

ه  لليددد  ه مددد هة فددد القهة  ة ددد هرط ددد ئ  ه ددد  هة ح   ددد  هة حبمددد هالة بيددد  هالخلبددد لةلهأدةءه ددد ده ددد هةلح نددد لهالة ددد ب  

حجد هة ي ند  هةأل  هالة ل وي هة  ي ع هت هتةب  هةخلب لهال كودس هالهوهةخلب لهال  لال  م هالق هة ل    هة ب طث  ه  دغ ه

 .ه  ه سلحل  هالهوهةخلب له  لال  ما رج ه هرن هذ  هت هتةب  هةخلب له ل ه و ة  هطس   

أ دد هه كدد ها ددصهةخلبدد له  ددثهةلجدددرعهأ   دد ههددإ هة غدد ضه ندد ه  ال دد هةلجدددرعهةأل    دد هط ددتهندد  ه لو دد هأدةءهة  دد    ههددد هه-

 ط( هة زي دةهه ه  ال  ه  ثهةلجرع هالن  ذهق ك هةخلب لهاهالبر  هتكذه 5.41ا ه ينك هه هة ح  سهة بي  ه)4ة ح  سهة حبم ه)

.هالن  ددذهق كدد هةخلبدد لهلهأاتدد هدة دد ه0.05 سددلووهدال  لدد هأقددله دد ه سددلووهالهدد هق كدد هدة دد هرط دد ئ  هأل هه2.232ال كودسدد ه

 رط  ئ  .هالن  ذهة ف القه   لحهة ح  سهة بي  .
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ةلجددرعهةلج  ب دد ههددإ ه لو دد هأدةءهة  دد    ههدد هة ح دد سهأ دد هةخلبدد له  ددثهةلجددرعه لجدد  ب  هالة ددر هندد  هة غدد ضه ندد ه  ال دد هه-

اهالق ه وط(ذهة زي دةهه ه  ال  ه  ثهةلجرعه لج  ب   ه ر  هن  ذهق ك ه2.16ا ه ينك هه هة ح  سهة بي  ه)4.16ة حبم هن  ه)

لحهالن  دددددذهة فددددد القه  ددددد هه0.05الهددددد هق كددددد هدة ددددد هرط ددددد ئ  هأل ه سدددددلووهدال  لددددد هأقدددددله ددددد ه سدددددلووهه2.449ةخلبددددد لهال كودسددددد ه

 .ة ح  سهة بي   هالةتفحذه   ة هةخلب لههله  ه   ة هةخلب لهال كودس 

   دددو هةخلبددد لهلهددد هة ددد أسهالة ولفددد  ه ددد هةال بةددد نهالة دددر هنددد  هة غددد ضه نددد ه ة ال ددد هة حدددوةه يتددد لهة (،ددد ههحددد هنددد  هه-

حددوةه يتدد لهة (،دد هال دد ههندد ه وط(ددذهة زيدد دةههدد ه ة ال دد هة ها2.50ا ه ينكدد ههدد هة ح دد سهة بيدد  ه)1.83)هة ح دد سهة حبمدد هه دد 

دك هن  ذهة ف القهه0.05اله هق ك هدة  هرط  ئ  هأل ه سلووهدال  ل هأقله  ه سلووهه2.271الن  ذهق ك هةخلب لهال كودس ه

    لحهة ح  سهة بي  .ه

ا هالبدددر  ه36.66ا ه ينكددد هدل ددد هة ح ددد سهة بيددد  ه)33.50ددددر  ههدددإ هة ل دددوي هة  دددي ع هن  دددذهدل لددد ههددد هة ح ددد سهة حبمددد ه)ه-

 اهه هأات هدة  هرط  ئ  .5.270 هدك هأ هق ك هةخلب لهله) اهدة  هرط  ئ 2.232ب لهال كودس ه)ق ك هةخلهإ ه

هراهة نل ئ هتؤد هط وةهة لل  مهة اة ييه لبم    هة ي   هة ر ه بحد هة ب طثد  ههد هت ف دفه المهة فحد ةلهة حةن د هة ند ت ه

   هجيفهة يت لهأ فلهة (، ه م هأه ةده  ن هة  لة  .

 مناقشة النتائج:أ  2-4

ه م ه ل ئ هة لحل لهة ط  ئيهت ه ن ق  ه ل ئ هة  لة  هالهح ه آلتي:ه
 
 ه هجوءهة نل ئ هة تثهت هة لو لهر  ل هالبن ءة

اهال دودههد القهذةلهدال دد هرط د ئ  ه د  هة ح   دد  هة حبمد هالة بيد  هال  دد لحهة ح د سهة بيد  هط ددته4الضدحه د هةلجدد الةه)• 

ط ته لغذهه ه هبيضه لغ مةلهة  لة  هاله ه  ثهةلجرعهأ   ه0.05 هدل  ه ل هة حسوب ه ن هأقله ههpر هةطلك ةهدال  ه

.هالهدد هةقددله دد ه سددلووه000الهدد هةخلبدد له ل هه0.05.هالهدد هةقددله دد ه سددلووهدال دد ه026 سددلووهة  ال دد ههدد هةخلبدد لهال كودسدد ه

.هالهد هةقدله د ه سدلووه014هلهال كودسد  هالهد ه لغ دمه  دثهةلجدرعه لجد  ب  هط دته لغدذه سدلووهة  ال د ههد هةخلبد 0.05ال  ههد

الهدد هةخلبدد له ل هالهاكودد هتنف ددره هالذ دد هبسددب هتسدد ال هةلوةددلهة ي دد ل ه لفدد قه دد  هة ح   دد  هة حبمدد هالة بيدد   هه0.05دال دد ه

.هالهدد هةقددله دد ه سددلووهدال دد ه014الهدد ه لغ ددمهلهدد هة دد أسهالةلجددرعه دد هةال بةدد نهن  ددذه سددلووهة  ال دد ههدد هةخلبدد لهال كودسدد ه

 هالهد ه لغ ددمهة ل دوي هأ  دي ع ه ةد ه سدلووهدال دد ه0.05.هددر  هةقددله د ه سدلووهدال د ه001بد له ل ه لفد القهالهد هةخله0.05

ه0.05وهدال  ه.هدر  هةقله  ه سلو 003اله هةخلب له ل ه لف القهه0.05.هاله هةقله  ه سلووهدال  ه026ةخلب لهال كودس ه

هح  سهة بي  هال  د لحهة ح   د لهة بي اد .هال د هةلجد الة الهراهة سلوي لهتيلبمهذةلهدال  هرط  ئ  ه   هة ح  سهة حلبثهالة 

 مهة (، هه هأيل هأه ةده  ن هة بحت.ال    طظهأ ههن كهت ف فه  هط ةه

 دد هأ دد ههندد  هة حددوةهالة  ال دد هال ة ال دد هة حدوةه هة ددل  ةمهة بم دد   هة ي  دد هة ح دمنهالة كددو ه دد هتك يند لإال مد ههددرةهةأل دد سههد

لححدد ه دد ههددراهة ف جدد  هتدد هطسدد آهة لو ددة لهةلحسدد    هالةال ح ةهدد لهة ي  ليدد هلمهال ال اةالةضددحههدد هظ،ددولهت ف ددفههددراه

 اهاوضحهذ  .4الةخلب لهال كودس  هالةخلب ل ل ه   هة ح     هة حبم هالة بي  هالةلج الةه)
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هددد ةدهالييدددز هة ب طثددد  ههدددراهة  ال ددد هرنددد هه  ل ددد هة بم ددد   هة ي  ددد هة ح دددمنههددد ه ددد  هة  ددد    ه دددآالمهة فحددد ةلهة حةن ددد ه نددد هأه

  ندد هة بحددت.هالنددو هةألهدد ةدهة ددرا هقيدد  و ه دد ه المهأ ددفلهة (،دد هاكددو ه دد ال هة  فدد ضههدد ه سددلووه  ال دد هة يكددودهة فحدد  ه

   ة ه تيفه ت لهة (، هالة بة هالزي دةهة  يوله  أل  ه ن ه ح ال  ه  ثهةلجرعه أل  مه  هالج هة وقو هأاله د هالجد ه

ح دددمنهنددد  ه ،ددد هةأل ددد ههددد هزيددد دةه  ال ددد هة يكدددودهة فحددد  هالقددد هأفددد لههددد ههدددرةهةلجلدددوس.ههددد  هتةب ددد ه فددد دةلهة بم ددد   هة ي  ددد هة 

اهة تدثهأالضدحهه لد هأ هة بم د   هة ح دمنه د هداللهراةد ييههد هتحل دلهةأل د ه2006الئحد ه)ه وأة   دهنله  هدلة  هر  ةه  هأطك ه

اهة تددثهتو دددلذهرندد هأ هة بم ددد   هة ليل لدددثهة ح ددمنهقددد ه كددله مددد هة ل ف ددفه ددد هطددد ةه المه2001)ه هالدلة دد هتو  لال دددك ل(1)

 (.13)أ فلهة (، هالتحس  ه  ال  هة يكودهة فح  هالقوةه ت لهة (، 

 االستنتاجات: 5/1

   هخ ةه  ضهال ن ق  هة نل ئ هت هة لو لهرن هةال لنل   لهةات  :

 . لهة ي  ل ه م هة نةح هة حةن  ي ه ف هة حوةه ليتر هة بم    هة ح منهأدوهرن هتةو ه-1

 أدوهتةب  هةأل لوآهة ي   هة ح منهرن هتةوي هة  وهةلح نيه لجرع.ه-2

 ر هةأل لوآهة ي   هة ح منهق هخففه  هط ةه المهأ فلهة (، )ة فح ةلهة حةن  ا.ه-3

 التوصيات: 5/2

 اتي:اولحثهة ب طث  ه  ه ئة ه هجوءهأه ة هة بحتهال لهههه

)ة فحددد ةلهة حةن ددد اه مددد ه  ةددددزهة لله دددلهالة يددد  ههتيكددد  هة بم ددد   هة ح دددمنه ل ف دددفهةاالمه نددد هة  ددد    هه ل دددفلهة (،ددد ه-1

  ل ب  .ههه

   هةلجس .هو أخ  ر  ةءه حو ه   قل ه وج ه ن هجهتله ل  ه لك     ه  االمهه ه ن   هه-2

 لف هال م ه  ن ه  هة    .ر  ةءه ثلههرةهة نوعه  هة بحو ه م ه  ةطله ن  ه  ل -4

 املراجع العربية واألجنبية:

ة لحي هة حة دثهة دوظ فيه د وهة  د    ه دآالمههتل  مه      هتك ين له     ه   دةهتله له :ر  ةه  هأطك هأ وهالئح  -1

 . 2006  ة ل ه   ي ه نل  هة  م   هة ب    هالة  ي ج ه  ن ولةهي مهلهة (،  هل    ه   سل مأ ف

 .ه1998  ة فو هة ي يي هة ح ه ةهة فل ن:ه  و و   هة  ي ج هالرح هة  ي  حث هدةلهطك ه ب أأ وهة ي ه -2

  ه ددد هة لددد    ه مددد هبيدددضهة لغ دددمةلهة ب و و  ددد ه لسدددب ط  هلدددطكددد ه حكدددوده بددد هة ،ددد د :هتدددل  مه ددد يحل  ه  للفأ -3

 .ه2001ه    ح ه ةهة سيودا ه هنل  هة  م   هة  ي ج  ه لبن  ل    هددلولةاهي مه ن ولةه  هس خ ةهة ن

 هة حد ه ةه1 نةلث:هة ة هة  ي  حثهالة ي  هة ةب عد  ه  ددزهة ولد آه لن د  هفةأ    هلي ض هالر  مهطس ه حك ه -4

 .ه 1999

 ه ه   يد هطلدوة هة حد ه ة1 هال  قه   ،  هدةلهة فةد ه لن د هالة لوزيد  هف رقب ةهل لثه حك :هة     لهة  ي ج -5

 .ه 2008
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 ه1بدددددد هة ددددد ه دددددين ه لن ددددد هالة لوزيدددددد ه هف وله ة (،ددددد هالةال ددددددزالقهة غتددددد اله هال ددددد قهة نسددددد ءأاكددددد هةلحيسددددد ث:ه ل  ددددد ه -6

 .ه2011ه ة ح ه ة

 .1993ه  هدةلهة فو هة ي يي هة ح ه ة3زين ه ب هةلحك  هة ي   :هة ل    هة  ي  حثهالر    لهة     هف -7

 ةدددددد ةهة  م  دددددد هة ب   دددددد هه لدددددد هالظدددددد ئفهةأل تدددددد ءهة   دددددد يحهة  ةل دددددد  هالة يدددددد  ل  ههدددددد ه مدددددد هة ف لددددددول ه بدددددد هةلجل ددددددل: -8

 .ه2010ه ة  ي ج  

 .ه2002ه ةأللد ه ه ك   1فلهة فو ه لةب   هالة ن  هالة لوزي  ه هدة ؤ هي   هة  ك  ع :هلف ق هة حوةم -9

 .ه2008ه  هة ح ه ة ه ك،ولي ه   هة ي ب  2 حك هل ت  :هد  لهة حح هالة ل     هدنوزه لن  هالة لوزي  هفه-10

 .2010ه أ فلهة (،  ه ن لةهة ي ل هة  ون لي ه حك ه  دةهلف  :ه المه-11ه

 .appenzeller ,O:sports medicine :fitness, training.420هههه-12

 Tulder. Van.  Malmivaava.  A. and Esmail.  H. (2001).   Exercise    therapy for low back pain. Spine-13هههه

Journal. 25 (21). 278-274. 
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 العاطفي للمراهقين وعالقته بأساليب املعاملة الوالدية اإلشباع

 كليات جامعة املرقب بمدينة الخمسدراسة ميدانية على عينة من طالب 

 

 نجاة سالم عبد هللا زريق د:

 نوال مفتاح محمد الشريف أ:   

 :املقدمة

مننا اروننردي لنند اا أا الاننواء دالرنن اء عااننراا أساسننناا  ننذ  ننناة اساننناا فننوما فعنند اساننناا التنناف  دمانن  عانن  ال وننا  

دجوننن لاننا  لىلالفتنن ة زماننني مونانني  فعنند اساننناا  ناثنن ل ماتنن  ماننن الابننال دانانننواا دسننا ر الاا اننال اناننني ال نن   تعاننا هللا  ونن

إال أا هاالننا ا تافننا اننسا اساننناا دسننا ر الاا اننال اناننني  ننذ عمتننني االدتفنناء االرنن اء ان ننند   ل الاننواء دالرنن اء لتوننمو دثامننو

ثتوننا الووا ننف ددرا  ننن  ل فااالننا انن اء ال  عننن أهمننني عننا ال وننا  دالاننواء دهننو الرنن اء االنفوننالذ الاف نن   الوننا ف  ل اننناا

ديتانننوا الشنننوور الونننا ف  عاننند  ل اسانننناال فبجاننننا الوعنننن  اوننني أ نننرط وويننني  نننذ الووا نننف دارشننناعر أساسننننا دهامنننا  نننذ  نننناة

 لصنندرها سرعنناع  إلننىفال فننن  بنندأ الاننادل أدل جرعننال اناننا دالوا فنني عانندما ث ننم  أمنن   لاساننناا  ننذ دونن  مبحننر مننا  ناثنن 

 الشننننااال األدلننننني  و ننننن  األ فومتننننني الرعنننناعي ال ثعتاننننر عجننننى الرنننن اء ان ننننند  دإنمننننا   ننننا ال فننننن دعننننم  وريبننننا مننننا وتننننا 

 . دها عجى جبسا أد رأس ال فن مداعبي إ اه األ دعادة ما ثرافق عمتني الرعاعي دع  ل داألساسني ما الوا في داناا

ي  ننردة وومنني ال  محننا التفن ار أا ال فولن ادعجنى اعتبنن اء جنننن ارننتعبن النننوند  لريط فيهنن دأنن  ال سنن نن لبان

تنما   لدالومننننن عجننننى موان نننني مشننننحاث  دانحرافاثنننن  لإال ات اننننني ال فننننن دإعننننداده إعنننندادا سنننن
 
ا ا  نننن ال ا نننن  لدهننننو منننن

اا رادندن  سناوا اجتااث ج در دعجى اعتبار أ ل ف نا ه ه ارشحال داالنحرافال بود أا ثتج ر فن  دوانن

 دثاال مجتمو  لإهمال عا أا ثرك ال فن د 
 
 (37، 1999، )شحيمي       . حدث آ ارا سمئي ثاال  شخانا

د نذ  لهو أنهنا ثمانن ثتنا ارر تني الومريني ال ن  ثوعن  فيهنا البن در األدلنى لشخانني ال فننل دمما  ب ز أهمني مر تي ال فولي

 نفنننننننا  لفنننننوما خانننننن   ب اتهنننننا سنننننارة دسنننننويي ل عنننننوء  ب اتهنننننا  توننننندد اس نننننار الونننننا  لشخانننننمت 
 
فنمشنننننا ال فنننننن إاننننننانا متوافعنننننا

إا  بننن ال ال فولننني ثحفنننر  ل دإا خانننن   ب اتهنننا مرينننرة دمكرننني فننننتت ك أ نننارا عنننارة  نننذ شخانننمت  د نننذ ثاوياننن  الاف ننن   لداجتماعنننا

دلانن ا  توجننا ثننوفس  امئنني اجتماعننني صنناناي  لألننن  مننا  نن ال خا اننا وننااا لتاننعن داللشننحننل اجنن درها  ننذ أعمنناة شخاننني ال فننن

 (214:213، 1993 ، )عيسوي     .ت فن خ   نشأ متمتوا االصاي الافنني دالتوافق الاف    داالجتماعذل

الوحن ل  فعند رننري الوالنداا  نذ  اما ثماحن  منا رعا ني أد اهتمنا  أد  ب  الاواة األدلى  ذ  ناة الفردلدثك ر األسرة د ال    وت

 دإ  ناعام لحاسن   اءلاناألادود  فرض الوالداا اناما ي ال ا دة م   لصووبالااء اتووي ام عما فعدده د روانون  ما األالنن  ث

دمننا   اننر ان همننا مننا  فنمننا  لبونناا مننا أسننالنا الت انننيل األ عننا  األبدونند ثلتتننف دجانني ن ننر  مننا العنننود دانخننوي ال ا نند عتننيهمل

ف نن   داالجتمنناعذ ااعتبارهننا مننا دجانني الا ننر إعاونني نمننو الفننرد الا إلننىثااو ننال ثربوينني داالبننا مننا ثننكد  هنن ه األسننالنا انخا ئنني 

 .ارنتعبجذ دشخامت  –ك ر  ذ ستوك الفرد النناولوجني أهم الووامن البنئني ال   ث
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اا الاف   ل د سا ررنا ددر األسرة  ذ هن ا ان اننا  انوا الفنرد األمارادر الر م    لتامني اناا داالستعرار د  األسرة ود 

 الوا ف . اسدباعجن البح  عا أما  ماحرفيجماعال  إلى لانتماء عرعي

ااء  ذ مر تي ارراهعي ما  ال األاد الفراغ ال   رواا  ما  أحادلي استرال ه ا الاع  ربوض األشخاص  يعو  ن  د 

 الفتنال احم ها ن منا الاندا ااألابوض النتودنال دإسماع ختمال اناا داناااا دهاالا م هم ما يهد  هكالء 
 
 ااء د اوصا

إاناا ررمرها االوا في ال    رم  م ها فتانوا فرسنني سناتي  فتجد الفتاة ال   عان  ساسا  ويتي ما انارماا الوا ف  أما 

لتاننننن م هنننال انننن نجننند هننن ه الفتننناة ثنننداف  عاننن  اانننن ووتهنننا د نننذ معتاوننني اأنننن   حبهنننال لننن لا فمنننا ال نننردر  أا  شنننور الفتننناة احنننا 

التن ني  اصي لانا ارلنن  منا الوون  لتونمو  الني فالفتاة الوربني اافي عامي د ل ال خور دعا في ددعم األهن لاا أسوة او وتها 

اة ونند فاجند هنن ه الفتنن لالبحنن  عنا اناننا داناانناا النن   ثفعنده  ننذ البمنن  إلننىمنا انخنننال دأ ننا  النع ني ال نن  ثاننن مننا  الانا 

ورينا م هنا فتبنندأ الفتناة امحادلني لفن  ن نر هنن ا  ند األشنخاص إمنا زمننن أد ااننا جسن اا أد شنخ  أرب ن   نذ ملنتاهنا عاوني منن  

أنهنا  إلنىارفعود إعافي  األبدعادة ما ثبح  الفتاة عا الرجن الااضج الحبس  فه  ثحادل أا ثجد فن   ل الشخ  إما خاا وريبا

 http://www.3refe.com/vb/showthread.php?t=170405)(..  ومن عجى االنتعا  ما األهن نارمانها الوا في داناا

 ( أا هااك فردو2010الورب   ذ دراساها ) أددث ده ا ما 
 
لانان  الن  ا رشنوردا بوند  دجنود انانا  إ اا نيمال داللي  ا

هم ال أا أفنننراد الوناننني الننن  ا ونننالوا انننأن إلنننىدثوصنننت  الدراسننني  لدمنننا أدننندل عجنننى دنننوورهم اننناالات اب األسنننر   لانننسا أفنننراد أسنننرهم

 (201:، 2010)العربي  .ممارسي لتمشحال النتودني سرهم أدث  أ لبادلوا ختمال اناا دا ن 

دضن   لاال تنواء إلنىفانم احاجني  لاناء فنوا إهمنالام   نئنياألاأا األسرة ثع  عتيها منكدلني ع نمني ثجناه  ((ندد ))الويدثك 

ا  نذ االنحنراي لار يد ما ارشاعر داناا دالووا نف الونا ف  هنو أمنا  دسوتبن  االسنتعرار ل دو ن  انانواج  ان افني ال ن  ثانوا سن ب 

فعنننند ردنننن ل  عافنننني ارجتمنننن  التن نننن  الد نننننني  ل نف نننن   داجتمنننناعذ  نننناوح  بشننننان مبادننننر عجننننى أمننننا داسننننتعرار ارجتمنننن  بشننننان عننننا 

 الوا ف  ا ريعي معبولي ثح   عافي موناي دهو ال داج دثاويا أسرة. اسدباعداالجتماعني عجى عردرة 

ا مامنن  دثننكد  األسننرة ددر 
 
 ل دمننا ثتوننا ددر دالد االوتانناد ي ننذ إدننباع  اجننال األ  ا

 
 دبسنن   ا

 
اا األمنن ننذ إدننباع  اجننال الشننوور ا ا

 مونننأ أا رشننور األدالد سننواء )مخننور ا لالوننا ف 
 
( اننأنهم محبوبننوا دننأفراد دمراننوب فننيهم لنن اتهم دأنهننم موعنن   ننا دإعنن از  ا

 
أد إنا ننا

 (100: 2002، أبو ليلة).   س  ونا  هما الوالداادل ا فوا ال    عو  اودباعاا  لدث ار ه ه انااجي مبحرة  ذ اشأتها ليااآل ر 

اا األسننننر  دسشننننوردا اانارمنننناا األمننننفعنننند  اننننوا لتمانننناك األسننننر  دسننننتوك الوالنننند ا داألدننننعاء آ ننننار سننننتبني  فعننننددا بنننننببها 

أد ل دانانتولنني ددا ثحعنننق ا تناجنناتهم   ننأ دلننو خاننن  مشننردعي دعننردريي انناءاألاالوننا ف  دالنن    تماننن اننالوووي أمننا  رابننال 

انناء مننا سننتوك الوالنند ا دسننماث  الابنن  األادونند  اننوا انارمنناا الوننا ف  عانند  لمننا اربالرنني ااسننتلدا  الوعنناب البنندا  دارواننو  

 داسهمال دعد  ارباالة أد عد  االهتما  اانااجال اراد ي دالافنني داالجتماعني.

 ننننن  ثلنننننم سننننتودناتها  ليااآل ننننر  وامتاننننا منننن  د ل  ريعنننني لباسنننناا سدننننباع  اجاهننننا ل اننننا داناانننناا لترسنننن  ا الفتنننناة ونننند ث  ننننأإ

أد  ليا االلننتط دالنتححم دفنرض العنرارال دالتانتا  نذ النرأ اآل نر دمحادلاها إ بال ال ال أما  ل الرجولي إلىاانخشوني األورب 

  ل د ريعي التباسل يا لاااآل ر التاري بنتودنال أد م اهر ما دأنها جتا انلباه 
 
دمنا  للرجنالم  مجتمن  ا دالنتوك د اصي

 أد ارناهمي  ذ االعتداء عتيهم.             ل يااآل ر ور األدد   ورة  ذ الودداا اربادر عجى األم
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اننناء األاى أا  عافننني الوالننند ا منننا نا نننني ثننندا  مننننتوط عاوننناتهم دمشننناعرهم ثجننناه أاانننا هم لانننا أ نننار سنننتبني  فعننند بننننببها عجننن

اناء األااسنناث ممنا   يند موندل دنوور ل  اصني الن خور د دما أهم ستودنال الوالد ا التفروي دالتمنسز انسا األدالد لاا األسر  األم

 يا احاا عا اناا أد رابي  ذ االنتعا  دالحراهني.اآل ر إوامي عاوي جننني محرمي م   إلىاانارماا الوا ف  دي  ردا 

البحنن  عننا اناننا  إلننى الننن ا الر م نن    ننذ االنحننراي دلنن لا    ننأدا  انناء هننو األاإا انارمنناا الوننا ف  النن   رومشنن  أاتننا 

ا رننننننمووا أجوتاننننم  حبننننوا ثانننناء األاألننننن  ا بنونننني هننننن ه ارر تنننني الومرينننني ال نننن  رومشننننناا  لداناانننناا دالو ننننف  ننننارج أسنننننوار البمنننن 

 أدثن  ثنأ س    نذ الفتناةدااء بشان عنا  األاه ه اري ة جوتاا هللا  ذ وتوب  لالاتمال ان منتي داس راء دارد ح
 
مامنا اترن  ارنرأة منا  ا

أد زدجانا أد أ يهنا أد   نأ  أخناا هن ا انانا منا أايهنا سواء   ا  ومو ددا  اأأعجى ارااصا ال  نت ن  ما الومر دماما اعتت  

 اا هال 
 
 .خن  نا  ددده ارنموح ل  درعا

 لأارزهنننا انننناب النننوازع الننند ن  : نننارج البمننن ا هاننناك منننا  األسنننباب ال ننن  ثجونننن الفتننناة أد ارنننرأة ثبحننن  عنننا انااننناا دانانننا إ

دعند  إدنباع رابني الفتناة  نذ ارندح دالااناء داس نراء  نذ خنن منا ثفونن مامنا خناا عمتانا أد فوتانا  لداناب الوالد ا عا  ناة الفتناة

 
 
 .صرس ا أد ثافاا

مناعذ. داس هنا منا األسنباب الحاسن ة رهناب االجتس د رماا الفتاة ما التوبس  عا رأيها دعما  ذ دا تانا دانخنوي االجتمناعذ أد ا

 ( 35،   2010،  نقال عن الشيخ).   ال    ن ا انارماا الوا ف 

 االرعننننا  دأا
 
 مننننا عوامننننن العتننننق دأدثنننن  دننننوورا

 
الننننديء الوننننا ف  أد التوافننننق األسننننر  خننننانوا أدثنننن  ثعننننبا لنننن داتهم دأدثنننن  ثحننننررا

 .دالنوادة

 أسنريي م ن ربياناء ان نانحسا األاا أ (دما أددل دراسني )مو ن أ
 
دخنانوا  تورعنوا ألسنالنا موامتني  لخنانوا رومشنوا وردفنا

 عنننا انارمننناا دعننند   ل دالد ننني متااو ننني انننسا العننننوة دالتننندلنن داناما ننني ال ا ننندة داسهمنننال دمنننا  ورعنننوا لتوعننناب البننندا 
 
ف نننا

 (18، 1990 ، )موس ي   .إدباع الحاس  ما  اجاتهم

نننا  نننذ ثانننويا شخانننني األاد  اآلاننناءأا الواوننني انننسا  إلنننى (2000ثوصنننن ومونننوضو عنننا  )د  ا مام  اننناء ددنفنننني مونننامتاهم ثتونننا ددر 

ا لانن سننا ل ااجننال البنولوجننني دالافننننيلاراا اسدننباعانناء ال نن  ثعننو  عجننى أسنناس ونندر مننا األا شخاننني منننتعتي سننتنمي  مدثاننو 

أمننننا إما خاننننن  ثعننننو  عجننننى اسفننننرا   ننننذ اناننننا  يالاآل ننننر ثتننننوافر لاننننا دعننننا م االثنننن اا االنفوننننالذ دالعنننندرة عجننننى التوافننننق دالتوننننادا منننن  

دإما خاننن   يالاآل نر دالتندلنن فوننن  وند  نناجم ع هنا اثاالننني مفر ني دأنانننني دعنوف  ننذ الاعني اننالاف  دعند  التوننادا دالتوافنق منن  

 دالامبنناالة دالننننتبني دالوننندداال اروامتنني ثلننننم االاننرامي دالعننننوة دعننند  اس ننناس اانانننا فننوا ملنننا  انننبر  ااننفي اللشنننا  

أنمننا  ملتتفنني مننا  إلننىديننكد   انناءلاألادإما خاننن  الواونني رنننودها انخنناي دارشننا اال فننوا ملننا  ننك ر عجننى  بنونني اروامتنني منن  

 ننن   ن الاهد نند دال ننربلالننتوك ار نن رب دعجننى الصناي الافنننني بشننان عنا ل  دونند رنننتلد  الوالنداا أسننالنا متاوعنني مان

فعنداا الاعني انالاف  د تنق  إلنىألنهم مدفوعوا الوفام الشند د دوتعانم عجنى أاانا هم منا  نكد   ه ا األستوب إلىالداا    أ الو 

ا دسوتب  اللنتط ما األ   نت ن  ممارسي األاش ي ارلتتفيلشخاني عونفي ال ثعوط عجى اراافنيل دال  سالنا ال   ثلتق فنرد 

ا عا ا لآل  عاج    ريال االعتماد عجى نفنام بر  
 
 عن الشيخ  .  يااآل ر  ذ البعاء  ذ البم  دعد  التحنف م   دراابي

ً
 (27:  2010)نقال
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 دمشاعر ثج ماالفجوة ال   رشور بها الفرد عاد فالفراغ الوا ف  هو ثتا
 
وت   ح  اأهمنت  ال  جد ما  فنض عتن   اانا

سنواء منا  ي  ل  اما دا تن  منا  نا دعوا نف  نبند ذ ارعاان أ  ا عادما  تتف  را  ول  فا  جد ما  فض  دونمت  ال اثنيل

 أد الاداوي داس ها. وة داأل وةلاألاومي د األم ااا 

دال نبننالإ إما وتاننا إا مو ننم الشننباب دالفتنننال روننانوا مننا مشنناتي الفننراغ الوننا ف  دالنن   رونند مننا أدبنن  أسننباب االدتئنناب 

ي ماننن  ال فولننني ل دننننباع انننناب   نننا أسننننر  دا نننو رنننن  الشننناب أد الشنننناا إلنننىالنننن ا وننند نرجونننن  شنننرل د ي داسننن ة مننننا ال عاننند فئننن

ل االدرجنني األدلنى ونند  ااناعوا دراء ثننوفس  مت تبننا اآلانناءف ننن  مننا أسنرهم لننند  اجناتهملو الونا ف  دلتتوبسنن  اانن  رينني عمنا   تر

ما هو مواو  متوتق  رنترن  الشباب عا  اجاتهم اراد ي  ذ  سا  لش اوا ااندمتااسسا أن  ود  اناناة اراد ي ألااا هم ناسسا

لفنراغ الونا ف  ا دمنا أا منا أسنباب مجتموام ارارر الن   هنو األسنرةل إلىااأل اسم  ما  ا د ااا دع ف أسر  رشدهم 

ب فنمنننا  فنننند اوننال الشنننباددنن لا عننند  اسنننترال   دهم دالعاننور الت انننو   نننذ ثنننوجيهاملعانند الشنننباب عنننوف الننوازع الننند ن  عاننن

 لتفراغ د 
 
 (2:3: 2010)همسه، .  دأ امام ا  تاجردا اممالامرألووبي دياف ل دثردام نهبا

 

 :تحديد إشكالية البحث

فهنن   لا وناهرة الفنراغ الوننا ف  عاند  نناب ارر تني ان اموننني الااثجني عنا بوننض أسنالنا اروامتنني الوالد ني دننا وي عارنناإ

ل د ننذ مشننناتي  عنعننني انندأل ث انننر بشننان داضنن   نننذ ارجتمنن  التن ننن  لثحنندث  ننذ خافننني ارجتموننال دلننم   نننذ ارجتمنن  التن نن  فعنننط

 .البح أنها جد رة االدراسي د  تاادثفت ض البا ا

 دمنننا دجاننني أ نننرط فنننوا لدراسننني هننن ا اروعنننوع داللننني عتمنننني أ  نننا إم منننا ارمحنننا أا ث انننر الدراسننني  عنننا ق جد ننندة  محنننا

 .ارلتتفي ل اهرة دإلعاء ال وء عجى جوانبهااالستفادة م ها  ذ ثفنس  انلشار ه ه ا

دمنندط  لالبنند ن ابحننمهم عنند  وننا ف  لنندط  نناب ارر تنني ان امونننيلثتحنندد مشنناتي البحنن   ننذ الننددر النن    توبنن  الفننراغ الد 

دمنندط  ؟ارر تنني ان اموننني ااننفي  اصنني ددنننف سنناعدل  ننذ انلشننار هنن ه ال نناهرة لنندط  نناب لارثبا اننا افعننر ارشنناعر الوالد نني

 ننا  انندأل  ثتنننا ال ننواهر ثالشننر بشنننان دبسنن  اننسا ثتنننا الفئننال منننا أل هننن ه ا ننذ دمورفننني أسننبابها  لهمننني دراسنناها دإ جننناد  تننول لانناأ

ا أاعتعننادهم  اوصننا  ننذ ثتننا ارر تنني ا للننن  ارربننوا إانناء لننم  البنن  األاد  اآلانناءربمننا ألننن  الفتننور  ننذ ارشنناعر اننسا  لارر تنني الومرينني

 دلمنوا احاجي أاااءهم ود أصبح
 
 .نهم مادر اهتما  د ا دع فألذ  وبس  لام عجى إوا دبارا

 :اآلتيالسؤال الرئيس ي للبحث يتحدد في 

 الوا ف  لتمراهعسا اأسالنا اروامتي الوالد ي ؟ اسدباع ما عاوي -

 :أهمية البحث

 : اآل  ستنباق أهمني ه ه الدراسي ما  ال 

 عجى ارراهقأأ  ما  االحشف ع -
 
 .سالنا اروامتي الوالد ي أدث  ثأ س ا

 جن ثفاد  مان ه ه ارشحال منتعبا.أااء ما األاالوعذ لدط الوالد ا د  زيادة نام ه ه الدراسي  ذ  ود -

ارنننراهعسا دعاوتننن  اأسننننالنا ثنبننن  أهمنننني هننن ه الدراسننني منننا خونهنننا ثلانننادل موعننننوعسا  ننننويسا  لانننادالا الفنننراغ الونننا ف  لننندط  -

 اروامتي الوالد ي.
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دملنا ل سناا   نذ دعن   لانددهاادصنااي ثوصننال  لدما  درداا أفراد الونايااء األاد  اآلااءوا ف  اسا الوووي عجى الفتور ال -

 .ا ثواجاام منتعباأ ذ ارشحال الت اويي ال    محا ااء دارربسا عجى ثااألابوض اناتول ال    ناعد 

 االهتما  ادراسي الفراغ الوا ف  لتمراهعسا ما  ال إجراء دراسال عتمني عتن . إلى اجي ارجتم   -

بحمهم ااء د األامحادلي سد الاع   ذ ثتا الدراسال ال   لم ثلاادل أسالنا اروامتي  الوالد ي دعاواها االفراغ الوا ف  لدط  -

 .البد ن اع

  :مبررات البحث

  : ياآلثنان اع  فحرة ه ه الدارسي ما ارب رال 

 .األسرإلعاء ال وء عجى أسالنا اروامتي الوالد ي النا دة عاد بوض  -

  اجاث  دمت تباث  الوا فني دعجى أهمني ه ه ارر تي. إلىبسا العا مسا عجى ثنشئي ارراهق ثا ن  ارر  -

 .إدباع  اجاث  الوا فني دآ ارها عجى ستودناث  دارشحال ارت ثبي عتيهافرا  دالتفريط دالت ا ب  ذ موامتي ارراهق د اس  -

 .السرة دعد  مشاردي ارراهق  ذ اثلام العرار التفاعن دالتواصن دا ن األ عوف  -

 .الوواوا ارت ثبي عتيهادمدط   ورة انلشار ه ه ال اهرة اسا ارراهعسا  -

بوننض الدراسننال النننااعي  أوارتهننا نننتنط ال ننوء عجننى بوننض االعنن رااال الافنننني دالنننتودني ال نن  رونناا  م هننا ارراهننق ال نن   -

 .سالنا اروامتي الوالد يأال   ثاادل  

 و  ُ تُ إ راء ارورفي الوتمني ما  ال الاتا ج ال    د  سد الاع  -
 
فن  سااعوا  أما اد دإدماليها ما ه ه الدراسي انااول عت ُ  و

 . ذ دراسي ه ا ان انا

 :أهداف البحث

  .اروامتي الوالد يالوا ف  د  اسدباعالتوري عجى الواوي اسا  -

 ننننا  البحننن أفنننراد الوناننني عجنننى معنننا م   انننسا متوسننن ال اسنننتجااال إ انننا نيمورفننني منننا إا خانننن  هاننناك فنننردة مال داللننني  -

 .مترس ال انختفني الشخاني

 تساؤالت البحث:

 اروامتي الوالد ي ؟الوا ف  د  اسدباعهن ثوجد عاوي  اسا  -

 اننسا متوسننن ال اسنننتجااال أفنننراد الوناننني عجننى معنننا م  البحننن  دفنننق مترسننن ال انختفنننني إ انننا نيهننن هاننناك فنننردة مال داللننني  -

 ؟  الشخاني

 مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية:

أد الترتننا عجننى بوننض  لبو ننام لننبوض ةفننراد األسننرة دمننناعدأوبسنن  عننا مشنناعر اناننا دارحبنني اننسا الت"هننو  :العبباطفي  اإلشببباع

هننا د سننتبني دمننناعدتهم  ننذ بوننض ارواوننف الاننوبي عجننى ثل يأاتهم النومننني سننواء خاننن  إ جااننني ارشنناخن ال نن   واجاونهننا  ننذ  ننن

 د مأنمايأبشان 
 
  ((http://e.holol.net/vb/showthread.php?t=25163   ."دث  ثححما

 اأن  
 
 ."الوا ف  اسدباعمجموع الدرجال ال    حان عتيها ارفحوص عجى معناس "روري إجرا نا

http://e.holol.net/vb/showthread.php?t=25163)
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  ."هم  نننذ مواوننف  ننناتهم ارلتتفننني ديتمننناوا انن  منننا أسننالنا موامتنني أااننا اآلانناءخننن مننا  نننراه "نهننا إ : أسبباليب املعاملببة الوالديبببة

 (19، 1979، )مياسا

 اأنها 
 
 ."معناس أسالنا اروامتي الوالد ي مجموع الدرجال ال    حان عتيها ارفحوص عجى"دسوري إجرا نا

دثتننننن ادح  2018-2017لونننننا  ان ننننام ذ  ا  تنننن دددا عجننننى ختننننننال جامونننني اررونننننا  ننننال ا أدلئننننا الننننن"هنننننم  :طببببالب جامعبببببة املرقببببب 

 ."داني دالوتمنيما ملتتف التلااال األ  فأدث   يسا 22عمارهم ما اسا أ

 : * الدراسات السابقة 

 نننن   ل رنننا ث ننننف  منننا آ نننار االرننني عجنننى الدراسننني اناالنننني ل وننند الدراسنننال الننننااعي مال أهمنننني االرننني  نننذ أ  دراسننني عتمنننني

ثتعننن  ال نننوء لتبا ننن  عجنننى موعنننوعاث  أد مجتموننن  أد عننتننن  أد نتا جننن  أد اسننن  ملنننا منننا ان واننننا ال ننن  بهنننا ثتفنننتح آفننناة البا ننن  

ا  تفني عا الدراسال الوتمني  ما  توتق االاا ني الشاتني أد ارحتوط دار موا الوتم .سواء فنل دياو 

ل ااول عجى دراسال ثلنت  ااروعنوع  ااتدراسي فعد سو  البا ادن را ألهمني الدراسال النااعي  ذ إ راء موعوع ال

دلحنننا وبنننن ملنننا ثنننود ل د نننذ منننا  محنننا عرعننناا  نننذ هننن ا الفانننن لالننن   ثعنننو  ادراسنننت  سنننواء خننناا ا ريعننني مبادنننرة أد اسننن  مبادنننرة

 أا ثبسا ما  أ   : ااتالبا ا

لحنا ثنوفرل د  ل بشنان مبادنر لندط ارنراهعسا ف  انالفراغ  الونا  هتمن اعجنى دراسنال  البا اتناا منا الوانور  محاتثنلم  ن   .1

 ااء.األارواا  م ها   ذ نوع ما ارشحال ال   لالوا ف   د نتا ج الفراغأ ااعتبارها لل   ثاادل  ارشحال النتودنيالدراسال ا

الفنراغ الونا ف  لندط منا اناانول عجنى دراسنال مرثب ني اأسنالنا اروامتني الوالد ني دمندط إسنااماا  نذ لم ثتمحا البا اتناا  .2

 .ارراهعسا

 .االدراسال ال   لاا عاوي دلو خان  اس  مبادرة اموعوع الدراسي تاا ااالستوانيالبا اد لا وام  . 3

 

 
ً
 :الدراسات املحلية  أوال

))دراسني  "الن داجالنتودنال انخا ئي لدط الفتاة ان اموني دعاواهنا انالعتق عجنى "دراسي بواواا  للن نا (2013) دراسي مااا -1

ننتودنال الفتناة عجنى الن داج دارثبا انا انبوض ال مورفني مندط وتنق إلنى دهندف  الدراسنيل إمب  عني عجى  البنال جاموني اررونا((

ال أمتان  عنا الوونوي من  صند ع   :وبارال التالنيالجااي اربحو ال عجى إدود خان   ل( فتاة576الدراسي ) اتر  عنايل انخا ئي

ال أجننند  ل%93.9ال أرط مشننناتي  نننذ لعننناء الفتننناة االشننناب  نننذ ماننناا ماوننن ل دا نننن ان اموننني انننننبيل %94.4نننننبي مرتعننني ا  نننذ واعننني

أف ننن التعنناء اننسا الفتنناة دالشنناب لنننفام خننن م همننا ل %75 رجننا  ننذ الووننوي منن  اسنن  زما نن  مننا الشننباب دا ننن ان امونني اننننبي 

لننم  لنند  عاونني اننأ  دنناب مننن  ل %61.5أرط أا صننداوي الفتنناة ال ثاننوا إال منن  جنننناا اننننبي  ل%57.3اننننبي  اآل ننر شخاننني 

 %. 55.7رعا الشاب عا الفتاه هدي  جا ثحعنع  اننبي ل % 67دجود رابي  ذ ملا اننبي  

لندط عناني منا  "ر  األسناناات ابهم  مشحال ارنراهعسا الننتودني دعاواهنابوض "دراسي بواواا  ل( لن نا2010)دراسي الورب   -2

 االاانويال التلااني اما عي انخم  دراسي إمب  عني.  دلى دالاانني تبي الننتسا األ 

 لممارسي ستودنال اس  مراوبي إلىسر   جون الفرد  منن ما خاا دوور الفرد ااالات اب األ إاساهدف  الدراسي مورفي ما 

 البا د البي دبنن   339دود اتر  الوناي  دلى دالااننيالاانويال التلااني االننتسا األ  الدارسي عجى عنا  ما  اب أجري 
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 نتنننا ج الدراسننني أا هاننناك فردوننن
 
رسننن  الشنننوور بوننند  دجنننود انننسا متوسننن ال درجنننال أفنننراد الوناننني  ننننا مت إ انننا نيمال داللننني  ا

دثبننسا أا أفننراد الونانني النن  ا ال رننناند أفننراد  ل فننراد أسننرهمألنن  ا رشننوردا بونند  دجننود اناننا اننسا سننرة دلاننان  ااناننا  ننذ األ 

 أسنننرهم أوننناربهم  نننذ اراننن
 
أدثننن  ممارسننني لتمشنننحال الننننتودني دأدضنننا  الدراسننني أا أفنننراد ل األسنننر  اننناالات اب  ا ا أدثننن  دنننوورا

 سرهم أدث  ممارسي لتمشحال النتودني.أهم ال  لبادلوا ختمال اناا دا ن الوناي ال  ا والوا اأن

دونننننند  ."االاتنننننن اب الوننننننا ف  دعاوتنننننن  احبنننننن  ارشنننننناعر الوا فننننننني لنننننندط ارننننننرأة"دراسنننننني بواننننننواا  ل( لن نننننننا2009ان ننننننرا  )دراسنننننني  -3

أجرين  الدراسني عجنى  لاساهدف  الدراسي التوري عجى نوع الواوني انسا دبن  ارشناعر الوا فنني داالنفوالنني داالاتن اب الونا ف 

االسننت ناا اررتننق   اننا نياسننتلدم  البا اني األسننالنا اس ل د تزدجننالاراسنن  مبحو نني مننا الننناء ارتزدجننال د  652 عناني وواماننا

 دود ثوصت   ذ دراساها لتاتا ج التالني : لخوسنتي ن م  انانال ه ه الدراسي

ااندد الفنردة اننسا متوسن ال درجنال أفننراد الوناني عجنى معننناس البحن  دفنق بوننض مترسن ال انختفنني ثبننسا دجنود ااتنن اب 

   افتعدا آااءها دأمااتها االوفاة دجاءل الفردة عجى معناس دب  ارشاعر الوا فني دالع   عا التوبس  عا ف  دلاان  الا

 
 
دال  لالوا ف  داالات اب الوا ف  لاان  اربحو ال الا   لم ثتح لاا الفرصي لشراء األدناء انخاصي بهنا منا الننوة شخاننا

انننسا الشننوور احبننن  ارشننناعر  إ انننا ني نننن  دجنندل عاوننني مال داللنني  ليدال  منناحاا آانننا ها هامشنننا مننا انارينننل  نندلسا انننمرا ها

عننا ف   ل ددجننود منناضدعنند  منناح ال دجنني ارلننن  مننا انارينني لالوا فننني دبننسا مترسنن ال خننن مننا النند ن االوتانناد  ارننالفض

دعنننند  اا نننن ا   لالو دبنننننيل ددجننننود منننناض عننننا ف  د ددنننن لا اننننسا االاتنننن اب الوننننا ف  دبننننسا عنننند  منننناح النننن دج ارلننننن  مننننا انارينننني

 دعد  النماح اارشاردي  ذ الرأ  دا ن األسرة.  ل هماددث ة الش ار ان  لالوالد ا

لنننندط عنانننني مننننا ارننننراهعسا دراسنننني  "أسننننالنا اروامتنننني الوالد نننني دعاواهننننا ااالدتئنننناب"بواننننواا  ل( لن نننننا2008وريمننننندة ) دراسنننني -4

 .مندانني االاانويال التلااني امد اي ال اديي

دثننننم  ننننذ هنننن ه الدراسنننني اسننننتلدا  عنانننني مننننا ارننننراهعسا االاانويننننال التلااننننني امد انننني ال اديننننيل   ه الدراسننننياسنننناهدف  هنننند 

 دجننود عاونني سننالبي ددالنني  إلننىدثوصننت  الدراسنني دمعننناس االدتئننابل  معننناس اروامتنني الوالد نني
 
اننسا أسننالنا اروامتنني  إ اننا نا

 ددجننننود عاونننني موجبنننني ددالنننني  لالوالد نننني  ننننذ أسننننتوب االسننننتعال داالدتئنننناب
 
والد نننني ارتماتنننني  ننننذ اننننسا أسننننالنا اروامتنننني ال إ اننننا نا

 .أستوب اللنتط

التنشنننئي الوالد ننني دعاواهنننا انننالتوافق الاف ننن   لننندط  ننناب النننناي الااننننني منننا مر تننني "بوانننواا  ل( لن ننننا2006دراسننني انانننويج ) -5

 ."التوتنم الاانو  التلاص   امد اي انخم 

)االسننتعال أ  الد معرا ننني أ  اناما نني ال ا نندة أ  اللنننتط أ   ورفنني أ  أسننالنا التنشننئي الوالد ننيم ىإلننهندف  الدراسنني د 

 فنتوامن  (التعبن
 
 د البي.310دادتمت  الوناي عجى ) لم  أااا هم ما ان ننسا اآلااءهو األدث  دنوعا

 
 (  البا

 نتائج الدراسة :وكانت 

 لعنند دلنن  الاتننا ج عجننى دجننود فننردة دالنني 
 
ل انناءاألااننسا أسننالنا التنشننئي ال نن   مارسنناا الوالننداا دملننا دمننا  نندرداا  إ اننا نا

 انسا الوالند ا أسنتوب االسنتعال  تنن  أسنتوب التعبنن
 
 دمنا أنن  ثوجند عاوني دالني ل دخان  أدث  أسالنا التنشنئي دننوعا

 
 إ انا نا

 اهماننناء ألسنننتوب اللننننتط فنتوامنننن دالننندااألاوا دنننوور دختمنننا زاد أدرخنننل لوالد ننني لاااننناء دثنننوافعام الاف ننن  انننسا أسنننالنا التنشنننئي ا

 %(.14-منتوط ثوافعام الاف    دخان  درجي إساا  اللنتط  ذ التوافق الاف    ) اانلفاضمواما 
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ً
 :الدراسات العربية  ثانيا

لنننندط ال تبننننني  "ا الاف ننننن  األمانننناء دعاوتنننن  االشنننننوور انننناألاالواننننف األسنننننر  اروجنننن  نحنننننو " الننننننوود ي : (2006)الفرا نننني  دراسنننني -1

 ارراهعسا  ذ محاف ي الحرك.

د شننتق مننا  ل ااألمانناء دعاوتنن  االشننوور انناألاالواننف األسننر  اروجنن  نحننو عجننى توننري ال إلننىهنندف  الدراسنني  :أهببداف الدراسببة

 فرعني ثتوتق اان مترس  ما مترس ال البح . اديله ا ا
 
 أهدافا

 البننا د البنني مننا  تبنني الاننف الوادننر األسا نن    ننذ محنناف  الحننرك األردنننني  (1290)ثألفنن  عنانني الدراسنني مننا :عينببة الدراسببة

 (.647)  دعدد اسناث (643)  ن  خاا عدد ال خور 

دمعناس ماستو لاما الاف     ل1999ااء ما إعداد ال رادني األامعناس ممارسي اسساءة الوالد ي دما  درداا  :أدوات الدراسة

 ماهج الدراسي اراهج الوصف  التحتنجذ. 1983ما إعداد دادا  دد راا  

 : نتائج الدراسةدما أهم 

 ننذ الواننف  إ اننا نيثوجنند فننردة مال داللنني ل ا دأدنناال الواننف األسننر  األمعحنننني اننسا الشننوور انن ارثبا ننن هانناك عاونني 

 نذ الوانف األسنر  اروجن  نحنو  إ انا نيثوجند فنردة مال داللني  لرترس  ان ن  لاان  الن خور    ااء  و  األاسر  اروج  نحو األ 

 رترس  منتوط التوتنم لتوالد ا لاان  ارنتويال التوتنمني الدننا.   ااء  و  األا

ا ف   نذ األسنرة الننوود ي انارمناا الون"بوانواا انني االريناض األم نذ جاموني ارتنا فاند  النوود ي هن( :1425) دراسي الننف -2

 ."اجرا م اسناث دعاوت 

لدراسننني فتننننال متزدجنننال داسننن  متزدجنننال نننن يال  نننذ اننن وا دددر رعا ننني الفتننننال  نننذ ارمتحننني الوربنننني  نننن  دنننمت  هننن ه ا

الر م نن   مننا هنن ه الدراسنني الحشننف عننا  اننديلسنناي فننأدث   ننن  أا ا 26 سنناي د   ننأ 15 النننوود ي دثتنن ادح أعمننارها أوننن مننا 

دود خان  االسلباني ثحتو  عجى  ل()ال دجال دالباال دار تعال الوا ف  عاد اسناث اسدباعثحد ما االستعرار د  ال   الووامن

مترسننن ال انارمننناا الونننا ف  عاننند (ل )الرسننن  متزدجنننال سننن ال انارمننناا الونننا ف  عاننند البانننالمتر ل منننني محنننادر مترسننن ال البحننن 

ر ارامني ال ن  ثوصنت  إليهنا و األمنمنا  لال داج انودراه أد عمنر ال دجني دالن دج عاند الن داج لموووال ال داج لارتزدجال دار تعال

 . ذ انارماا الوا ف  عاد الباال  ذ األسر النوود ي دسوي  تم مدرها  نا ووة ثأ س ها ك رةارالدراسي د ذ ثرثما الووامن 

 .دوور البن  بود  عدل الوالد ا اارشاعر دانحنازهم لآل ريا د اصي ال خور  -

 .األ الشوور اانارماا ما ع ف  -

 .دالنكال عا أ وال البن  األبالشوور بود  اهتما   -

 .عا ارنزل دعد  مجالني البن  األبدث ة اناب  -

 .عد  استعرار الواوي ال دجني اسا الوالد ا -

 .األبونوة  -

فنني الااثجي االع رااال الا فال دإهمالام أسبابها أنواعاا د سوء موامتي األ " النوود ي بواواا:  (2002)دراسي ال هراا   -3

 ."ع ها االحب 
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االعنننن رااال الافنننننني الااثجنننني ع هننننا عانننند ب سننننوء موامتنننني األ فننننال دإهمننننالام د تتوننننري عجننننى أسننننبالدراسنننني الوننننا  البا نننن  ا

عجى  (الشرونيتحي الوربني النوود ي )الرربني دالوس ى د اا ق الر منني الااث  ذ ارمار ن   بع  ه ه الدراسي عجى  لالحب 

 مننننا  تبننني ان امونننال د 822) عناننني اترننن 
 
%( 26.6بي إهمنننال ارشننناعر اترنننن  )اننننن إلنننىثوصنننت  الدراسننني ل الننننااا ارحتنننننسا( فنننردا

 .%(22.8ارشاعر ) إلىاسساءة د 

 ."ااءاألاأسالنا اروامتي الوالد ي دعاواها بنتوك "بواواا  ( :1978) دراسي ردبرل سرجا دراند دخونجر ود مي -4

دونند ثننم ا تنننار عننا ال ملتتفنني ل الااانن ة دالوننا ال النننوييالوننا جذ  ننذ الوننا ال ارلنننت ي د  التفاعنننوننا  البا انناا ادراسنني 

 .ااء ددالديهم دإ وانهم دا ن األسرةاألاموووي عجى  ريعي التفاعن اسا اال تنار د د ذ عا ال ملنت ي دناا ة 

دان ننند ر االننن در أا عناننني الدراسننني ال ننن   لييد شنننتمن عناننني الدراسننني عجنننى سنننب  عشنننرة عناننني نااننن ة دسنننب  عشنننرة عا تننني سنننو 

 . ذ ما ددا ر الشر ي دمااثا انخدمي االجتماعني اا ان عتيها البا ا

دونند  لالاعننا ذ ال مننا  ننن  ارنننتوط االوتانناد  داالجتمنناعذ د   ارترسنن ال دعننب اا االننننبي ن مننن  الونناننند ننادل البا انناا ثا 

 :استلد  البا ااا أستوب ارا  ي دا ن اراازل امودل س  ساعال  ذ األسبوع دخان  ارا  ي ثددر  ول عدة مواعن   ذ

 اناوار فنما اسا أفراد الوا تي.التنشئي داراارال دارااوشي د 

 : اآل  دخان  الاتا ج خ

 .ال  ا  نب دا أاااءهم بشان واس   اآلااءم اس  الواد  م  أستوب الوعاب البدا   ذ ستودا إلى ال  ا    أدا  اآلااء تفق  -

 إا ه  ا الام سا النااعسا  تمسزاا اأا عاواهما االجتماعني محدددة جدا. -

 .ثفاعتاا م  أااا ها يالنتبني  ذ  ريع إلىتا نإا أماال األ فال اس  ار توسا  م -

 أل فننننالاا أدثنننن  ممننننا األم -
 
 متتابوننننا

 
 داهتمامننننا

 
 إ جاانننننا

 
هننننو موجننننود لنننندط الوننننا ال الااانننن ة اننننال  ننننذ الوننننا ال الواد نننني  لننننبوا سننننتوخا

 .ارلنت يد 

م   مجموعي ما الدراسال الننااعي لرنرض ثحد ند مشناتي الدراسني دال ن  أجرين   نذ لن ننا عجنى  دعاد محادلي البا اتاا

 اسدنباعإال عجى دراسنال وتنتني لانا عاوني اموعنوع   نا  ددد عتماا دإ اعاا لاا الواور  لناسالنا اروامتي الوالد ي لم  أ

  : د ذ الوا ف 

ددراسننني عا ننندة ل "الننننتودنال انخا ئننني لننندط الفتننناة ان امونننني دعاواهنننا انننالعتق عجنننى الننن داج"دراسننني سنننااء أانننو احنننر ماانننا بوانننواا 

دراسنننني أ ننننا  ان ننننرا  د ل "ارننننراهعسا النننننتودني دعاواهننننا انننناات ابهم األسننننر  مشننننحال بوننننض "مي النننننوداا  الوربنننن  بواننننواا سننننا 

انارمناا "بوانواا  ل ددراسي محمد اا إاراهنم النننف"االات اب الوا ف  دعاوت  احب  ارشاعر الوا فني لدط اررأة"بواواا 

 ."الوا ف   ذ األسرة النوود ي دعاواها اجرا م اسناث

أسننننالنا  اروامتنننني الوالد نننني "دراسنننني أمنانننني منننناد عبنننند ان تنننننن وريمننننندة بواننننواا  : تنننني الوالد ننننيأمنننا دراسننننال أسننننالنا اروام

ل "التنشئي الوالد ي دعاواها االتوافق الاف   "ددراسي أ مد عجى الااد  بواواا  ل"دعاواها ااالدتئاب لدط عناي ما ارراهعسا

 ل ددراسنننني عجننننى ال هراانننن "ا الاف نننن  األمانننناء دعاوتنننن  االشننننوور اننننااأل الواننننف األسننننر  اروجنننن  نحننننو "ددراسنننني عمننننر الفرا نننني بواننننواا 

ددراسنني ردبننرل سننرجا  ل"االعنن رااال الافنننني الااثجنني ع هننا اننالحب  فننال دإهمننالام أسننبابها أنواعاننا د سننوء موامتنني األ "بواننواا 

 ."ااءاألاأسالنا اروامتي الوالد ي دعاواها بنتوك "دراند دخونجر بواواا 
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الوانور  تساالتبنا أ سالنا اروامتي الوالد ي لم  لننندعاواها اأ الوا ف  لتمراهعسا اسدباع إلىأما الدراسال ال   هدف  

دهننن ا دلننننن داضننن  عجنننى الننناع   ( ننننا  نننددد عتمانننا دإ اعننن )عتيهنننا  نننذ دراسنننال سنننااعي سنننواء  عجنننى ارننننتوط ارحجنننذ أد الوربننن  

 .الشد د

 رمارسننني اااونننددباننناء  عجنننى منننا ثعننند   ت ننن  
 
اننناء لتننننتوك اسننن  األا  اال نننناة  نننذ أسنننالنا اروامتننني الوالد ننني روننند سننن با ر منننننا

ااء هم ما ال  ا األادال سنما إما خاا هكالء  لر ال   ود  كد  إلذ سوء ثحنفام االنفوالذاألمل دعد  اث اا شخاناتهم لالنو  

إا  لالوتمنناءلوونن  انااعننر لحاسنن  مننا البننا اسا د مننا ارنننتم انن   ننذ ا لنن ا أصننبحل الرعا نني داالهتمننا  دالتعبننن داناننا إلننى حتنناجوا 

 ا جاانننني أد سننتبني عجنننى شخانننال أاانننا هم
 
لننن لا  ل ننذ اثننن اا انفونناالتهمد لهنن ه األسننالنا الننننويي أد الرسنن  الننننويي ونند ثتننن ك أ ننارا

باعتبنننننارهم رشننننناتوا البنننننننني د ل الونننننا ف  لاااننننناء اسدنننننباع نننننذ  اآلاننننناءالعننننننا  انننننوجراء هننننن ه الدراسننننني إ ماننننننا انننننددر  البنننننا اتساأرادل 

 .ال مأنماي  ذ نفنناهما داالستعرار د األمدارس  واا   لاألساسني  ذ ااا هم

دمنا  اوننوا عتنن  اناء األادباناء  عجنى ثتنا اروامتني ثتحندد شخانني ل دثاوع أسالنا اروامتي الوالد ي ما اسا إ جااني دسنتبني

 .ةلتمت  اصاي نفنني جندأد ا لاجتماعذما ثوافق نف    د 

  نننذ  شنننحنن شخانننني األاا التفاعنننن انننسا الوالننند ا د إ
 
 مامنننا

 
اننناء دمنننا  نشنننأ انننن هم منننا عاونننال دأسنننالنا لتتوامنننن  وتبننن  عننناما

عنا شخانني  ل ن  ثلتتف شخاني الفرد ال   اشأ  ذ امئي ثلنم االتدلنن دالو ف ال ا د دانااناا ارفنر ل ااء دنموهماألا

فوما منا اشنأ الفنرد  نذ امئني ثلننم اانانا دالاعني  لامئي ثلنم االارامي دالا ا  الدونق ال    لنم االعنوة الفرد ال   اشأ  ذ

عجنى عحن  الفنرد النن   اشنأ  نذ جنو مجننذء اانارمناا منا انانا دالشننوور  لأا  اننوا  حنا الاناس ديانق فننيهم إلنىثحنول هن ا انانا 

 ال روري اناا دل
 
 دعدداننا

 
 يا.اآل ر أ   عي  ذ   م  لد االرفض دال   سناوا أناننا

 التعريف النفس ي ألساليب املعاملة الوالدية :

عجنى اسنتلدا  أسنالنا  تناادثعتانر البا ا ل  وددل التوريفال ال ن  ثاادلن  أسنالنا اروامتني الوالد ني امننمنال ملتتفني

 ل ختنط انسا ارننمنال د ل اسنجتسز نيالوربنني د  : لترتنساا اروامتي الوالد ي  ذ ه ا البح  ااعتبارهنا أونرب لتموننأ  نذ
 
ل األ نرط ثجابنا

 ه ه التوريفال. تاادستورض البا ا

مدط إدراك ال فن لتموامتي ما دالد    ذ إ ار التنشئي االجتماعني  ذ اثجاه العبول ال    تمان  "فعد عرفاا عنحر اأنها

أد  ننذ اثجنناه الننرفض  لااننورة لف ننني أد اسنن  لف ننني لاااألمنن ننذ إدراك ال فننن لتننديء دارحبنني دالو ننف داالهتمننا  داالستحننناا د 

 لاالنتعننناد دالتجنننريحن د األمنننأد دنننوورهم النبننني  لك ال فنننن لوننندداا الوالننند ا دا نننبهم عتنننن  داسنننلنا هم ماننن راإدالننن    تمانننن  نننذ 

د ومننند إهانتننن  دثأنمبننن  منننا  نننال سنننتوك ال نننرب دالننننا دال نننخريي دالننناهحم دالامبننناالة داسهمنننال درف ننن   لدالتعتننننن منننا دنننأن 

 اس  محددد ااورة
 
 (2000  -17 ، بركات)  .اام ي رف ا

االجتمننناعذ امنننا ل دعنننا  ريعانننا  نننتم نمنننوه الاف ننن   د اننناءاألا لتتفاعنننن مننن  اآلاننناءأسنننالنا اروامتننني الوالد ننني اأنهنننا دسننننتي   رفنننعُ 

 (71، 2000)الكتاني، .           ت ما  ملا ما ثمات  لتعنم داروا س  داألهداي ال   ث بواا أ  أسرة  ذ مجتم  ما

 جاانني دحنانحي لتنأمسا نمنو ال فنن  نذ إاناء سنواء خانن  األامن   اآلاناءاألسنالنا ال ن   لبوانا " :أما ماادس فورفاا عجى إنهنا 

 إلننننىدبحنننن  ثنننكد   لصنننانحي ال ننن   ونننوة نمنننوه عننننا االثجننناه الصنننانحالاسننن  د  النننننتبنيه الننننتنم ددوا تننن  منننا االنحرافنننال االثجنننا
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دلعند وننماا  نذ  للعندرة عجنى التوافنق الشخصن   داالجتمناعذا ل دب لا ال ثاوا لد  االنحراي  ذ ملتتف جوانا  ناث  ارلتتفي

 :   ا ي أونا  ر منني د ذ إلىمعناس  

 أد تهد د Power Assertion :ثأدند العوة وب الوعاب  د األست -
 
 جنمنا

 
 ديت ما ععااا

 
 .اانارماا ما أدناء أد امتنازال ماد ي ا

عا ا بهم دعد  استحنانهم عا  ريق  اآلااءال   روب  فن   Love With Drewal : أستوب ااا اناا )انارماا الاف   ( -

 ثجاهن أ فالام الراف سا التاتم موام أد االستماع إليهم أد الاهد د ات دام.

ديفننردا ألاانا هم سن ا رابناهم  نذ  رنسن   اآلاناءيت نما دسنا ن عنا  ريعانا رشنرح د Induction : األسنتوب اسردناد  التنوجنه   -

 (18، 2006 ، ) مهندس   .ستودام

ا سلد نني  ثتحنندد  ننذ اثجنناهسا أساسنننسننالنا اروامتنني الواأا أعنناا ننن  مننا  ننال التونناريف ال نن  ثننم عر أ ااالبا اتنن  دال  نن

االسنننتعرار ديتحننندد منننا  نننال أسنننالنا التعبنننن داالهتمنننا  داللننننامح دالتنننوازا  نننذ ا د األمنننسنننو  ديبوننن  عجنننى  :أ ننندهما لملتتفنننساد 

 لدالوعنناب دالتفرونني لدالعنننوة لالاف نن   ديتحنندد  ننذ أسننالنا الننرفض اسنن  سننو  ديبونن  عجننى االعنن راب اآل ننر د  لأسننتوب التنشننئي

اا عجنى م نموا دا ند دهنو أا اروامتني الوالد ني  وبن  عنا أدناال التوامنن ارلتتفني حا رام ا تافامنا إال إنهمنا  كدنددل لداس ها

دما روانن  االنننبي لانم هنو  للا ا التوامن ااءاألادإدراك  لارتبوي ما وبن الوالد ا م   أااا هم أ ااء عمتني التنشئي االجتماعني

فمجنننننرد دالدة ال فنننننن ثبننننندأ عمتنننننني التنشنننننئي  لأ  مننننندط سنننننوي  انننننوا االعننننن راب الاف ننننن   لنننننديهم إلنننننىالوامنننننن ارانننننم الننننن    حننننندد 

أسنالنا موامتني الوالند ا ألاانا هم منا هانا سنوي  شنس   ارتبا اي ما التنشنئي ال ن   وحن  االجتماعني دال   سوي ثحدد األنما 

 أنواع ه ه األسالنا  ذ عوء ما ثحوي  ه ه الدراسي. إلى ااتالبا ا

 Rejecting :الاب  الرفض أد

 ل أد ثجانننا موامتتننن  أد التأنمنننادال نننخريي الدا مننني رت تباثننن  ل تمانننن  نننذ النننرفض الانننريح  نننذ االسنننتجااي ال تناجنننال ال فنننن

دالشوور الدا م ما ث ا ق دالد   ما ثربمت   لالوالد افت ة  ويتي عجى أ  اء بنن ي  شوره اأن  اس  محبوب دال مراوب ما 

 .دااتوادهما عا 

 Discrimination :التفروي

األف ننن سننواء مننا الاا ننني  ل احننن   مسزاننن   ننذ اروامتنني ألننن  نندرك ال فننن اننأا دالد نن  يهتمنناا اأ نند إ وثنن  أدثنن  مانن  افيهنند 

 أد ما  ال الافال ان نمني. لأد ما الاا ني  ال بني لالوتمني

 Cruelty :العنوة

دأا رنتلد  له ي الاهد ند أد انارمناا ألبننط  لمو   ذ  وامت  هما اأن   واس  يهو دوور ال فن ثجاه أ د الوالد ا أدختد 

 األسباب.

 Over Protection :ال ا دة اناما ي

ود يهندده من  إوانار هن ا انخنوي ا ريعني ثكجنن  ثتمان  ذ  وي الوالد ا عجى ال فن ااورة مبالري دمفر ي ما أ    ر 

ثت ننأ بشنننان ا خننن راباثنن  مجاانني د إل د يااآل ر   مننا اال ننتا  اننننن   ماوا نندفيهننا  نندرك ال فننن اننأا دالد لال فننن عجننى ماثنن  اعتمنناد

 سرس .

 Arousing Inferiority :الاع  مشاعر إ ارة
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دالتعتننننن منننا ل اننناء داسنننلاارة مشننناعر الننن نا لنننديهماألا األسنننالنا منننا دنننأنها ثأنمننن اآلاننناءا   تمانننن هننن ا األسنننتوب  نننذ اسنننتلد

ماننننن  لالددننننننيل دالشننننوور اننننالاع  د األلننننمل د دننننوورهم اال نننننق إلننننىممننننا  ننننكد   لرننننا  انننندر عنننن هم مننننا سننننتوك دثاننننرفال همدننننأن

 دالتو . لالتوبنخد ل التأنما

 Authoritarianism :اللنتط

الرأ  دعد  إع اء ال فن الفرصي  ذ التاري  ذ أمور نفنن  رشمن ه ا الامط إساءة اروامتي الوالد ي ما  ال فرض 

 دع  العوانسا الاارمي لتحد د ستود .د ل دالوووي الدا م أما  راباث 

 Neglecting :اسهمال

 إلنىممنا  نكد   لأد ال بنني لمنا الاا نني التوتنمنني أد إهمالن   نذ خافني ان واننا سنواء  ن   ت ما ه ا الامط ثرك ال فن

أد  لعجى ال فن  اجت  لتواج الاف    شرفوا أد األدصناء أد ار أد األوربوا  اآلااءدفن   تجاهن  لالافنني لت فنإهمال الصاي 

ا االهتمننا  دال  بنندد  لااالاشننرال النندا م عانن  اآلانناء  ننن   تمسننز لمننا ارشننحال ال نن  رونناا  م هنناد ثعنند م الرعا نني الصنناني لت فننن 

 (54، 2009،)الصنعاني .او اات  أد ععوبت  عجى ثارفاث اا دال يهتم لود  ل  ال فن اأ  أمر

  التووامنننننن االجتماعنننننني دالافننننننني ددر  أا دمنننننا
 
اننننناء عنننننا  رينننننق ثعتنننننند دثعمننننن  سنننننتوك األارنننننناعد  نننننذ نمنننننو شخانننننني  فننننناعا

 منا  نالل دا نن محننط األسنرة مانال  نذ ثربنني أاانا هاألمد  اآلاناءديرثبط ملا اأستوب اروامتي ال    لبوانا  لدثارفال الوالد ا

  :العول ثرط البا اي ما  جذ ه ا

 .داالوتااد  لتوالد ا في االجتماعني دارنتوط التوتنم ا تاي أسالنا اروامتي الوالد ي ال تاي الاعا 1-

ل اننناء  نننذ ملتتنننف ارواونننف النومنننني ال ننن  ثنننك ر بشنننان مبادنننر عجنننى ثنشنننئاهماألاارثبنننا  أسنننالنا اروامتننني امننننتوط التوامنننن مننن   2-

 .ااء لا ه اروامتياألاحا وناساا ما  ال إدراك ديم

 .اس جااني دالنتبني() ا تاي أبواد أسالنا اروامتي الوالد ي 3-

ارراهعي  م الردد ال    مر  إلىااء  ال مرا ن الامو ارلتتفي ما ال فولي األاثأ س  أسالنا اروامتي الوالد ي عجى شخاني  -4

 .بها اساناا

 :أساليب املعاملة الوالدية السائدة وأثرها على سلوك املراهق  -

ا ختما  راه  لااءاألاألسالنا ارتبوي  ذ ثربني ا اروامتي الوالد ي  ذ استمراريي أستوب موسا أد مجموعي ما  اآلااءد ون  أ   

 اال  ذ دنفني التوامن م  أااا هم.األمد  اآلااءد ذ الد اامنحنال ال   ثوج  ستوك  لااءاألاديتمناوا ا  ما أسالنا  ذ موامتي 

ا سنننتبني أد  األ د  األبأا األسنننتوب الننن   رننننتلدم   ارنننكما وعبنننددمدنننر   نننذ موامتننني أااا همنننا لننن  األ نننر البنننالإ  نننذ أا  تننن ك أ نننار 

 عن الشيخ     دعجى ثحنفام الاف    داالجتماعذ.ل ااءاألاإ جااني عجى شخاني 
ً
 (4: 2010)نقال

دثاسننن  مشننناعر انخنننوي دعننند   لاسنن  هادفننني اآلاننناءأنننن  إما خانننن  هنن ه األسنننالنا ارتبوننني منننا وبنننن  (2000عنننا  ) (الحتننناا )ثننرط د 

 إلىاألسالنا ارتبوي اااءة متوجي ااناا دالتفاهم أدل  ل أما إما خان ا ثرثا عتيها االع راب الاف    داالجتماعذاألمالشوور ا

 . ثنشئي أاااء  تمتووا االصاي الافنني

 : املراهقة
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 انسا ال فولني ارتنأ رة دارراهعني
 
ثحندث فيهنا  ل  ود ارراهعني مر تني انتعالنني  نذ عمنر اسانناا ثبندأ انالبتوغ الن   روند  ريعنا

فانننو  نتعنننن مننا التفحسننن  العنننا م عجنننى إدراك  ل رسنن ال شخانننني ارراهنننق مننا الاا نننني ان ننننمني دالوعتنننني داالنفوالننني داالجتماعنننني

دينتعننن مننا مر تنني  لور األمنندثنن داد ودرثنن  عجننى الاعنند دالتحتنننن دثفاننم  لور ارواوينني دالفحريننياألمننالتفحسنن  األعمننق  ننذ  إلننىارتمننوس 

 (331، 1994)معوض.    ديلن  ن اة عاواث  االجتماعني لاالعتماد عجى الاف  داالدتفاء ال ا   إلىاالعتماد عجى اس ه 

دث انر  نذ  لالشخاني ال   ثاون   نذ ال فولني ألا  ب اثن   نذ الانرر ثلتنف آ ارهنادال  ون  شخاني ارراهق االنفاال عا 

  لسا ارراهعي
 
 ل اوح   ذ ثفاعت  دعاواث  االجتماعني لفوا خان  ما الاوع ال   رشوره االاع  أصبح ه ا الشوور منن را

   ثنندعنم  عتنن  اافننن  د ونند ن ن رثنن  ل اننناة. إلننىأمننا إما خاننن   ب اثنن  مننا الاننوع النن    كدنند عجننى أهمنتنن  دونمتنن  فننوا ملننا  ننكد  

 (571، 1989)منصور 

 انالبتوغ لتداللني عجنى الامنو الندا جذ دالت نور معاانن عمتنني النتوتم
 
لحنا ارراهعني دالبتنوغ لمننتا  لد نمأ ه ه ارر تي أ نانا

ديعتانننننر مونننننأ البتنننننوغ عجننننى الامنننننو  لختمتننننسا متنننن ادفتسا فارراهعننننني ث تننننق عجنننننى مر تنننني ثبنننندأ انننننالبتوغ د نننننتمر   نننننأ مر تنننني الا ننننج

 عجى التااسن د ف  سالت . الفننولوجذ دان ن    ديابح الفرد فيها
 
                   (329، 1994)معوض  وادرا

جنن در الفننراغ الوننا ف  امر تنني ارراهعنني ممتنندة مانن  الاننرر  ؟ مننا  ننذ أسننباب الفننراغ الوننا ف ؟ هننن هانناك جنن در لتمشنناتي

فنالفراغ الونا ف   بندأ  نذ مرا تن  األدلنى مان  الانرر ديتمانن  نذ عند  إدنباع عنوا فام نحنو دالنديهم  ل ونانجدستمتد لتحب  إا لم 

 د نننند االانننادأ ننوتهم دأوربنننا هم دأحننناابهم. دمنننا م ننناهر هننن ا الفننراغ دجنننود 
 
 إلننن للنننم  لننن  أك رنننتن  ا

 
 ىلننن لا  جنننا االنلبننناه دا منننا

  : منننا  نننن  دجنننود أك أد أ ننن  لننن  االانننا  نننورة االدتفننناء انننوالدة  فنننن دا ننند فنجنننا مراعننناة دنننوور 
 
 ديتحننند اا مونننا

 
 توبننناا مونننا

 
 
 .ارر ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني انننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننذ  فولاهمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا .. نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم  اننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ااا  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننذ نفننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  الووننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ديلشننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناجراا مونننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا

مننا أهننم أسننباب اشننوء ارشنناتي عننوف التنن ااط األسننر  ارتماننن بونند  اهتمننا  الوالنند ا اودننباع عا فنني أااننا هم بننن ا  أ  ننا -1

 لتمننزل داسن  متفنرغ لتندلنن أدالده أد  رجن  رجنرد  فن  ال نبط  نذ  وال الننو  دوند رونود م ه  تل بوممشرو  األبااشرالام ف
 
انا

  !محنط البم  فن هر دسواوا ديفعد مشاعره دأب لنحتف  امنئولنت  دهن ت  درب أسرة

 األ الشنننارع. ممنننا  لتنننق فجنننوة دبسننن ة انننسا  إلنننىعاا ننني ارربننننال.. دمننن هم  ىفهننن  منشنننرتي عنننا أااا هنننا دثتننن دام إلننن لالوامتننني األ دننن لا 

 دأصنننبح  لرننني التفننناهم فعنننط  نننذ األدامنننر دالانننوا ذ عنننا أمنننور ثتوتنننق األم رمنننوا منننا عوا نننف  ا دربمنننا  اوننننو  لدأااا هنننا
 
ومننني نها ننننا

  دالوا فني. هم الرد ني ا تناجال أااا إلىددا التفال  لاالدراسي أد النتوك أد ما داا  ملا

انخاص  األسرة دعد  اجتماعام  ول ما دة ال وا  دعد  ا ت ا  ثتا األدوال فان شخ   أ    بع ااودا  اناوار  ذ 2- 

 .اال وا  ديلاادل  امفرده

 .ااء ددالديهماألاال  وجد ا ت اا أد ختمي  ا ثعال دثلبادل اسا 3-

 .ادترال الوالد ا انزاعاتهم أد انفاال الوالد ا -4

أد  البحر أدث  ما الارس   االااأد  !االولد أدث  ما البن   ا التمنسز )التفروي( خاالهتما البم  بن ااء عا فياألاود  فعد  -5

ن  م  اد أد مامن أد ال  جد عاا ي مان اس ه أد اس ة عاد األ فال دسشور بو ام  وج .ثف نن ااا أدث  جماال عجى األون ما 

دلحا انخ ورة أا  بح   لدة لتووي   عما فعده ما  ااا ال أد عم أد جد أد ج ىععد نفنني دود    أ إل  مما  نش ئ لد 

 .عا ملا  ارج البم 
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 .اآل ردسا ن اسعا  دما ث ا  عب  واواتها ما أفاار دعاوال  ا اس  ستنمي م  ان ن   -6

 (. https://www.manhal.net/art/s/20394).     الفراغ الردحذ دعوف الوازع الد ن  لدط البوض -7

 ؟  ما  ذ اآل ار النتبني لتفراغ الوا ف 

إدنباع عننا فاهم ا ريعني  ا ئنني لمننددا هنن ا الفننراغ العاثنن  ننذ نفوسنام داألهننن  ننذ  إلننى ن نوء الحاسنن  منا الشننباب منا ان ننننسا -

 .افتي عا ملا

 لفنا عجنى أنفنناا منا ملنا أصنبح  انرفاا متنئني االانم   الا ن واور الحاس  ما ارشحال الافنني مان بونض الفتننال  -

 .دالحماي دانا ا دعجى سريرها ثمتجو دسادتها االدموع

 أاننناء ددالنننديهم   نننأ األابوننند ارننننافي انننسا  -
 
لوجنننود ثتنننا خانننن  لاننند ع  دال  تفنننوه بهنننا لوالد ننن   ا النننبوض يهنننم اننن در مشننناتت  أ نننا

 .اناواج 

أ نننا خانننن  ل  نننادة فعنننط لتتافنننم  دالبحننن  عنننا االهتمنننا  دانانننا سدنننباع انااجننني لتوا فنننيانالبحننن  الننندا م عنننا صنننداوال اسننن   -

 .دبال ريعي انخا ئي دالشامة دال   ال ثحمد ععباها

 .ن  ب االنلباه دامةالعنا  بنتودنال  -

 .ا رة اس  درعني اآل ر البوض ود    أ سوامي عاوال م  ان ن   -

 :خطورة الفراغ العاطفي

دانانا الن    حتانف الوا تني  لدشف  دراسي ثربويي نفنني أجراها اا اوا عجى مدط  م  ساوال أا لتنردااط الوا تنني

اننناء الننن  ا األا أا نننذ  نننسا  لدثانننويا البننننني الوعتنننني دان نننند ي دالوا فنننني دالافننننني ألااا انننا لاننناءاألاانننالإ التنننأ س  داأل نننر عجنننى مخننناء 

 عجننى نمننو إدراداننم  إلننىو  ديفتعننردا األاننرومشننوا  النني مننا انارمنناا الوننا ف  داناننا 
 
 سننتبنا

 
الرعا نني داالهتمننا  فننوا لنن لا ثننأ س ا

ااء معارني االفئي األدلى األاأن   لتق مشحال دععد نفنني عاد ه ه الفئي ما  إلىااسعافي  لدث ور متااتهم دودراتهم ال هاني

 .ا نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني درعا نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني عا تننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني أدفننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر دأف نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننال نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ثتتعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى عا

هنو  اننتي البحنوث الافننني األ سن ة  لدأهمنني الرن اء الردحنذ لانال عنا اسهمنال الونا ف األمد  اآلاناءدما ال رورف  داس  ما       

.. فانن ا  االاننااآل ننار ان ننند ي دانانوينني دال نن  ثنناوح  عجننى  ذأال د نن
 
 لال  متننا العنندرة عجننى الامننو ان ننند  االانناارحننرد  عا فنننا

 األاا ااءاألابوض عتماء الاف  هكالء  أدل ا سم لددا أ  من ا ع و  
 
 https://www.manhal.net/art/s/20394) ).    ااء األو ا  نفننا

  :املنهجية األساليب

 ألهننننداي الدراسنننني داسننننتحماال رت تباتهنننن
 
سنننناس ار هملننننذ ارنننننتلد  أل  ننننذ هنننن ا الفاننننن اتوعنننننح ا تننننااوامنننن  البا ا لاثحعنعننننا

دد لا ثفرسإ البنانال دموان اها  لال   ثم ث بنعاا عجى الوناي األددالما  ال  لصناااهاثم  تحعق ما مجموعي  نا الل تل

  لال   ثااسا اروعوع  اا نياس  األسالنااواس ي مجموعي ما 
 
  عرعاا ال   سمتمالاتا ج  إلىددصوال

 
 .ال عا

 
ً
 :منهج الدراسةأوال

فعننند ثنننم  لالونننا ف  لتمنننراهعسا دعاوتننن  اأسنننالنا اروامتننني الوالد ننني اسدنننباعلتونننري عجنننى ا إلنننىامنننا أا هننن ه الدراسننني تهننندي 

ب  عننن  النننن   ثنننم منننا  النننن  ماال دمنننا اسننننتلدا  ارننناهج  لاسنننتلدا  ارننناهج الوصنننف  النننن   يهنننتم اوصنننف ونننناهرة موعنننوع الدراسننني

 ختنال. (6دالبالإ عددها ) راسي عجى بوض ختنال جاموي اررواالواو  ارنداا  عاد ث بنق الد إلىاال تاا  

https://www.manhal.net/art/s/20394
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ً
  : مجتمع الدراسة ثانيا

 ارجتمننن
 
أد مجمنننوع الو ننندال أد الشنننان الننن   نلتنننار ماننن  عناننني  اس نننار   الننن   نلتنننار ماننن  عناننني البحننن  أد ديعاننند اننن  عنننادة

 (158 ، 1980، )الهمالي .  البح 

الرابونننني مننننا ختنننننال  ي تبنننني النننننا) مجتمنننن  الدراسنننني مننننا  تبنننني الاتنننننال اروجننننودة  ننننذ مد انننني انخمنننن  احننننن   شننننمن تاننننوا 

  األن جهم  ألنهمالرابوي  يود ثم ا تنار ال اب ما فئي الناد  (ال ا لالعانوا  لاالوتااد لالاادسي لاآلداب لالوتو 
 
ما  ساا

 . الا د البي ما الناي الرابوي (2000) األصجذدالاانني دالاالاي دبتإ عدد ارجتم   األدلىالناوال 

 
ً
  :عينة الدراسة ثالثا

 ننناب الننناي الرابونني مننا ارر تنني ان اموننني رد اننني انخمنن  دملننا بونند التوننري عجننى مجتمننن  عجننى عنانني مننا  البحنن    أجننر 

ددنمت  عناني الدراسني ل الوناي الوشوا ني ال بعني أستوبااستلدا   ا تنارهادود ثم  (250) الدراسي د ددل عناي الدراسي

 (  الب250عجى )
 
  الب (150) البي د (100) م هم ا

 
%( منا مجتمن   12.5) دسشنان هنكالءل موزعسا  نا التلااال اروجنودة ا

 .الدراسي تنارها بشان واد  لت تبي االاتنال ال   دمتاها االدراسي دما التلااال دان ننسا دثم 

 
ً
     :أدوات الدراسة رابعا

اررتعني خوسننتي ن منن  البناننال مننا  االسننلبانيانال دونند اسنتلد   ننذ هن ه الدراسني ن وتمند الدراسنال ارندانننني عجنى االسنت 

 : اآل  خالوناي دال   ثتاوا ما  ا ي معا م  

 فعرة. (20) داراوا ما تاامعناس ارترس ال انختفني لتمبحوث ما إعداد البا ا -1

ومننني األماروامتنني  ل( فعننرة27وينني داراننوا مننا )األااروامتنني  :ونننمسا  إلننىمعننا م  أسننالنا اروامتنني الوالد نني دالنن    اعنننم  -2

 .( فعرة25داراوا ما )

 اسدننباعل فعننرة 12داراننوا مننا  األبالوننا ف  مننا وبننن  اسدننباع  ا نني أونننا  : إلننىالوننا ف  دالنن    اعنننم  اسدننباعمعننا م   -3

 اوا  ذ مجمت  مات دبالتالذ  ل ( فعرة20الوا ف  ارجتم ذ داراوا ما ) اسدباعل ( فعرة13داراوا ما)  األ الوا ف  ما وبن 

 .( فعرة87)

 منننننا البنننننا ا
 
عجنننننى أا ثانننننوا االسنننننلباني صنننننادوي د ااتننننني   نننننأ  و ننننن  نتنننننا ج جننننننده وامننننن  احنننننناب  بنننننال دصننننندة  استد رصنننننا

 : اآل  االسلباني عجى الاحو 

 
ً
  :الدراسة أداةتقنين  خامسا

 :صدق املحكمين  -1

ثم عرض ارعنناس عجنى مجموعني منا ارححمنسا ارتلاانسا  نذ الوتنو  الت اويني دالافننني اوصنفام مححمنسا دثنكد    ن 

ي الفعننرال دمنندط  اجنن فنناوام دمنندط دعننوح  وتنمننال ارعننناسلالباننود ارنننتلدمي  ننذ هنن ا ارعننناس اانندد ارراهعنني موبنن ة عننا اث

 .دعوح فعرال ارعناس لتمفحوصسا طإعادة صنااي الفعرال دمد أد   ي  أد أد  رس   إعافي أل 

أا اننننننبي االثفننننناة انننننسا  تنننننااوننننند دجننننندل البا ال عجنننننى ارعنننننناس منننننا مجموعننننني منننننا ارححمنننننسا خانننننن  الالنجننننني اس ننننناعدبوننننند 

امنن  الافننن  التوصنننال ار توبنني مننا وند و تنناادخنناا مننا نلنجنني ملننا أا البا ا لخاننن  مرثفوني األداءارححمنسا  ننذ مو ننم فعننرال 
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اانننورة ال ثنننك ر عجنننى ل إعنننادة صننننااي د ننن ي بونننض الفعنننرالاوعنننافي بونننض الفعنننرال د  تننناابونننض الوبنننارال  نننن  وامننن  البا ا

 .األداءجوهر 

 أ(  الصدق التكويني:

 نننا الانندة التاننوين  رعننا م   .(2003:116 ل )خوافحنني سننمي مونانني ديعانند انن  منندط وننناس اال تبننار لتاننويا فر نن   أد

 ثوض  ملا. اآل   ان ددل الدراسي دبنانال 

 

 (1) جدول 

 يوضح الصدق التكويني ملقاييس الدراسة

 املقاييس

 

 تال مااملع

 األممعاملة  األبمعاملة 
العببباطفي  اإلشبببباع

 لألب

العبباطفي  اإلشببباع

 لالم

العبببببببببببببباطفي  اإلشبببببببببببببباع

 املجتمعي

 0.367** 0.490** 0.086 0.516**  األبموامتي 

 0.458** 0.383** 0.321*  0.516** األ موامتي 

الوننننننننننننننننا ف   اسدننننننننننننننننباع

 لاب
0.086 *0.321  0.060 **0.382 

الوننننننننننننننننا ف   اسدننننننننننننننننباع

 لا 
**0.490 **0.383 0.060  *0.276 

الوننننننننننننننننا ف   اسدننننننننننننننننباع

 ارجتم ذ
**0.367 **0.458 *0.276 *0.276  

 نن  أا معننا م  الدراسنني ثتمتنن  االانندة التاننوين  مننا روننن  أا جمننن  ارعننا م  ثننرثبط  ا  (1) ان ننددل انانننال  إلننىدبننالا ر 

 .ما ارعا م  ه ن  لم  رثبط برس   األ معناس موامتي  ااستثااءابو اا 

 : مقاييس الدراسةحساب ثبات 

 .ثوض  ملا اآل   ان ددل دبنانال  لب موامال  بال معا م  الدراسيا ن
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 (2) جدول 

 معامالت ثبات مقاييس الدراسةحساب 

 املقاييس

 

 تال مااملع

 مببببببببببببببعببببببببامبببببببببالت الببببببببببببببثببببببببببببببببببببببببببات

     0.757 األبموامتي 

    0.680  األ موامتي 

الونننننننننننا ف   اسدنننننننننننباع

 لاب

  0.708   

الونننننننننننا ف   اسدنننننننننننباع

 لا 

   0.778  

الونننننننننننا ف   اسدنننننننننننباع

 ارجتم ذ

    0.737 

 لاألب( لبونند موامتنني 0.757 نن  أا درجننال  بننال معننا م  الدراسنني اترنن  عجننى التننوالذ ) ا  (2) ان ننددل انانننال  إلننىدبننالا ر 

ل األ الوننا ف  مننا وبننن  اسدننباع( لبونند 0.778)دل األبالوننا ف  مننا وبننن  اسدننباع( لبونند 0.708د) لاأل ( لبونند موامتنني 0.680د)

 .0.01الوا ف  ارجتم ذ. د ذ موامال  بال عالني ددالي عاد منتوط  اسدباع( لبود 0.737)د

 
ً
 :املستخدمة حصائيةاإل  األساليبسادسا

 .موامن االرثبا  اس سوا رنتلد  رورفي درجي االرثبا  اسا مترس  ا مان مورفي الادة الوامجذ دصدة اال ناة الدا جذ -1

 .رنتلد  رورفي داللي الفردة اسا متوسط مترس  ا (z)ا تبار  -2

 .رث   دآ ر رنتلد  رورفي الرثا عجى معناس اسم  ماا دثن  ا تبار  -3

 رث  . اآل ر  دهما اسم  د ألد  رورفي الواوي اسا مترس  ا رنت 2مرب  خا -4

 ؟ الوا ف  لدط أفراد عناي الدراسي اسدباعا ما مدط ارثبا  أسالنا اروامتي الوالد ي :ال   مكداه الر م    إجااي النكال -

 -: اآل  عجى هدا اللنا ل ما  ال  اسجاايدود ثم  

 :األمومعاملة  األب( اختبار العالقة بين متغيري معاملة 1

ل ب  عننن ماال دونند أ  نن  هننندا الفننرض لا تبننار  لاأل دموامتنني  األباننسا مترسنن  موامتننني  إ انننا نيا هانناك عاونني مال داللنني إ

 لا.مالتالذ ثوض   ان ددل دبنانال 
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 (3) جدول 

 األمومعاملة  األبقة بين معاملة يوضح اختبار العال

 املجموع األبمعاملة  األممعاملة 

 مرتفع متوسط منخفض

 100 55.5 35.6 261 مرثف 

 70 28.2 40.7 21.7 متوسط

 68 16.4 23.7 52.2 مالفض

 69 ارجموع

(100)% 

59 

(100)% 

110 

(100)% 

238 

(100)% 

 0.350=االسميمعامل التوافق         0.001دالة بمستوى            4د. ح=     33.133=2كا

 

 نن   لاأل موامتني د  األباسا مترس   موامتني  إ اا ني ا   أا هااك عاوي مال داللي  (3) ان ددل دبالتأمن  ذ انانال 

 االسننم  ننن  اترنن  درجنني موامننن التوافننق (ل 0.001( د ننذ دالنني عانند منننتوط )33.133)( دبننأرب  درجننال ل ارينني 2اترنن  ونمنني )خننا

 ( د ذ ثدل عجى ووة الواوي اسا ارترس  ا.0.001د ذ دالي عاد منتوط ) ل(0.350)

 :األمومعاملة  األب( اختبار العالقة بين متغيري معاملة 2

ا  دوننند أ  ننن  هننن األبلالونننا ف  دموامتننني  اسدنننباعانننسا مترسننن   إ انننا نيأا هاننناك عاوننني مال داللننني    البا اتنننااافت عننن

 التالذ ثوض  ملا. ان ددل دبنانال ل ب  ع ماال الفرض لا تبار 

 (4) جدول 

 األبالعاطفي ومعاملة  اإلشباعين يوضح اختبار العالقة ب

 املجموع األبمعاملة  العاطفي اإلشباع

 مرتفع متوسط منخفض

 87 41.8 16.9 44.9 مرثف 

 64 24.5 40.7 18.8 متوسط

 87 33.6 42.4 36.2 مالفض

 69 ارجموع

(100)% 

59 

(100)% 

110 

(100)% 

238 

(100)% 

 0.245= االسميمعامل التوافق         0.004= مستوى الداللة      4= د. ح     115.224=2كا

 

 لاألبموامتني الونا ف  د  اسدنباعانسا مترسن    إ اا ني(  ا   أا هااك عاوي مال داللي 4) ان ددل دبالتأمن  ذ انانال 

 ننن  اترنن  درجنني موامننن التوافننق  (ل0.004( د ننذ دالنني عانند منننتوط )115.224( دبننأرب  درجننال ل ارينني )2 ننن  اترنن  ونمنني )خننا

 ( د ذ ثدل عجى ووة الواوي اسا ارترس  ا.0.004د ذ دالي عاد منتوط ) ل(0.245) االسم 

 :األبومعاملة  ألملالعاطفي  اإلشباع( اختبار العالقة بين متغيري 3



 
 

 129  مجلة علوم التربية الرياضية والعلوم األخرى            

 

 2018العدد الثالث  ميدانية على عينة من طالب كليات جامعة املرقب بمدينة الخمس الوالدية دراسةاإلشباع العاطفي للمراهقين وعالقته بأساليب املعاملة 

ا  ل دوند أ  ن  هناألبلا  دموامتي الوا ف   اسدباعاسا مترس   إ اا نيأا هااك عاوي مال داللي    البا اتااافت ع

 التالذ ثوض  ملا. ان ددل دبنانال ل ب  ع ماال الفرض لا تبار 

 

 

 (5) الجدول 

 األبلألم  ومعاملة العاطفي  اإلشباعيوضح اختبار العالقة بين 

العاطفي  اإلشباع

 لألم

 املجموع ألبامعاملة 

 مرتفع متوسط منخفض

 60 25.5 18.6 30.4 مرثف 

 65 31.8 27.1 3..20 متوسط

 60 42.7 54.2 49.3 مالفض

 69 ارجموع

(100)% 

59 

(100)% 

110 

(100)% 

238 

(100)% 

 0.143= االسميمعامل التوافق  0.291مستوى الداللة =      4= د. ح   4.961=  2كا

 

  األ الونننننا ف   اسدنننننباعانننننسا مترسننننن    إ انننننا نيال ثوجننننند عاوننننني مال داللننننني   (  ا ننننن  أنننننن5) ان نننننددل دبالتأمنننننن  نننننذ اناننننننال 

 ننننن  اترنننن  درجنننني  (ل 0.291منننننتوط )( د ننننذ دالنننني عانننند 4.961( دبننننأرب  درجننننال ل ارينننني )2 ننننن  اترنننن  ونمنننني )خننننا لاألبموامتنننني د 

 (.0.291د ذ اس  دالي عاد منتوط ) ل(0.143) االسم موامن التوافق 

 :األبالعاطفي املجتمعي  ومعاملة  اإلشباع( اختبار العالقة بين متغيري 4

دوننننند  ل األبالونننننا ف  ارجتم ننننذ دموامتنننني  اسدننننباعانننننسا مترسنننن   إ اننننا نيأا هانننناك عاوننننني مال داللنننني  تننننااافت عنننن  البا ا

 التالذ ثوض  ملا. ان ددل دبنانال ل ب  ع ماال ا الفرض لا تبار  أ    ه

 (6جدول )

 األبالعاطفي املجتمعي  ومعاملة  اإلشباع يوضح اختبار العالقة بين

العاطفي  اإلشباع

 املجتمعي
 املجموع األبمعاملة 

 مرتفع متوسط منخفض

 163 77.3 67.8 55.1 مرثف 

 75 22.7 32.2 44.9 مالفض

 69 ارجموع

(100)% 

59 

(100)% 

110 

(100)% 

238 

(100)% 

 0.198= االسميمعامل التوافق      0.008=  مستوى الداللة           2د. ح=   9.700= 2كا

 



 
 

 130  مجلة علوم التربية الرياضية والعلوم األخرى            

 

 2018العدد الثالث  ميدانية على عينة من طالب كليات جامعة املرقب بمدينة الخمس الوالدية دراسةاإلشباع العاطفي للمراهقين وعالقته بأساليب املعاملة 

الوننننا ف  ارجتم ننننذ  اسدننننباعاننننسا مترسنننن    إ اننننا ني(  ا نننن  أا هانننناك عاونننني مال داللنننني 6) ان ننننددل دبالتأمننننن  ننننذ انانننننال 

 ننن  اترنن  درجنني موامننن  (ل 0.008( د ننذ دالنني عانند منننتوط )9.700ل ارينني )درجتسا ( دبنن2 ننن  اترنن  ونمنني )خننا لاألبموامتنني د 

 ( د ذ ثدل عجى ووة الواوي اسا ارترس  ا.0.008د ذ دالي عاد منتوط ) ل(0.198) االسم التوافق 

 :األمومعاملة   لألبالعاطفي  اإلشباع( اختبار العالقة بين متغيري 5

ا  ل دوند أ  ن  هناأل دموامتي  ابلالوا ف   اسدباعاسا مترس   إ اا نيأا هااك عاوي مال داللي  تااافت ع  البا ا

 التالذ ثوض  ملا. ان ددل دبنانال  لب  ع ماال الفرض لا تبار 

 

 

 (7جدول )

 األمومعاملة  ألبلالعاطفي  اإلشباع يوضح اختبار العالقة بين

العاطفي  اإلشباع

 لألب

 املجموع األممعاملة 

 مرتفع متوسط منخفض

 87 52.0 28.6 22.1 مرثف 

 64 20.0 35.4 27.9 متوسط

 87 28.0 35.7 50.0 مالفض

 68 ارجموع

(100)% 

70 

(100)% 

100 

(100)% 

238 

(100)% 

 0.284= االسميمعامل التوافق       0.000=  مستوى الداللة         4= د. ح    20.854= 2كا

 

موامتني د  لنابالونا ف   اسدنباعانسا مترسن    إ انا ني ا ن  أا هاناك عاوني مال داللني  (7) ان ددل دبالتأمن  ذ انانال 

 نننننن  اترننننن  درجننننني موامنننننن  (ل0.000( د نننننذ دالننننني عاننننند مننننننتوط )20.854( دبنننننأرب  درجنننننال ل اريننننني )2 نننننن  اترننننن  ونمننننني )خنننننا لاأل 

 ( د ذ ثدل عجى ووة الواوي اسا ارترس  ا.0.000د ذ دالي عاد منتوط ) ل(0.284) االسم التوافق 

 :األمومعاملة   األمالعاطفي  اإلشباع( اختبار العالقة بين متغيري 6

ا  ل دوند أ  ن  هناأل دموامتني  األ الونا ف   اسدنباعانسا مترسن   إ انا نيأا هاناك عاوني مال داللني  البا اتاا  افت ع

 التالذ ثوض  ملا. ان ددل دبنانال ل ب  ع ماال الفرض لا تبار 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 131  مجلة علوم التربية الرياضية والعلوم األخرى            

 

 2018العدد الثالث  ميدانية على عينة من طالب كليات جامعة املرقب بمدينة الخمس الوالدية دراسةاإلشباع العاطفي للمراهقين وعالقته بأساليب املعاملة 

 (8جدول )

 األمومعاملة  ألملالعاطفي  اإلشباع يوضح اختبار العالقة بين

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

موامتنني د  ا لننالوننا ف   اسدننباعاننسا مترسن    إ اننا ني ا نن  أا هاناك عاونني مال داللنني  (8) ان ننددل بالتأمنن  ننذ انانننال د 

 نننننن  اترننننن  درجننننني موامنننننن (ل 0.000( د نننننذ دالننننني عاننننند مننننننتوط )26.526( دبنننننأرب  درجنننننال ل اريننننني )2 نننننن  اترننننن  ونمننننني )خنننننال األ 

 ( د ذ ثدل عجى ووة الواوي اسا ارترس  ا.0.000د ذ دالي عاد منتوط ) ل(0.317) االسم التوافق 

 :األمالعاطفي املجتمعي  ومعاملة  اإلشباع( اختبار العالقة بين متغيري 7

د أ  ن  دون لاأل الونا ف  ارجتم نذ دموامتني  اسدباعاسا مترس   إ اا نيأا هااك عاوي مال داللي    البا اتااافت ع

 التالذ ثوض  ملا. ان ددل دبنانال ل ب  ع ماال ا الفرض لا تبار  ه

 

 (9جدول )

 األمومعاملة  العاطفي املجتمعي اإلشباع يوضح اختبار العالقة بين

 

 

 

 

 

 

 

 

 املجموع األممعاملة  العاطفي لألم اإلشباع

 مرتفع متوسط منخفض

 113 31.0 27.1 14.7 مرثف 

 65 37.0 27.1 13.2 متوسط

 60 32.0 45.7 72.1 مالفض

 68 ارجموع

(100)% 

70 

(100)% 

100 

(100)% 

238 

(100)% 

 0.317=االسمي معامل التوافق      0.000مستوى الداللة =   4=  د. ح       26.526= 2كا

العاطفي  اإلشباع

 املجتمعي

 املجموع األممعاملة 

 مرتفع متوسط منخفض

 163 77.0 67.1 57.4 مرثف 

 75 23.0 32.9 42.6 مالفض

 68 ارجموع

(100)% 

70 

(100)% 

100 

(100)% 

238 

(100)% 

 0.173=  االسميمعامل التوافق            0.026= مستوى الداللة    2د. ح=     7.322= 2كا



 
 

 132  مجلة علوم التربية الرياضية والعلوم األخرى            

 

 2018العدد الثالث  ميدانية على عينة من طالب كليات جامعة املرقب بمدينة الخمس الوالدية دراسةاإلشباع العاطفي للمراهقين وعالقته بأساليب املعاملة 

الوننننا ف  ارجتم ننننذ  اسدننننباعاننننسا مترسنننن    إ اننننا ني ا نننن  أا هانننناك عاونننني مال داللنننني  (9) ان ننننددل دبالتأمننننن  ننننذ انانننننال 

 ننن  اترننن  درجنني موامنننن  (ل 0.026( د ننذ دالننني عانند مننننتوط )7.322ل اريننني )تسا درج( دبنن2 ننن  اترننن  ونمنني )خنننال األ موامتنني د 

 عجى ووة الواوي اسا ارترس  ا. ( د ذ ثدل0.026)د ذ دالي عاد منتوط ل (0.173) االسم التوافق 

 :األبالعاطفي املجتمعي  ومعاملة  اإلشباع( اختبار العالقة بين متغيري 8

دوننننند  ل األبالونننننا ف  ارجتم ننننذ دموامتنننني  اسدننننباعانننننسا مترسنننن   إ اننننا نيأا هانننناك عاوننننني مال داللنننني    البا اتننننااافت عنننن

 التالذ ثوض  ملا. ان ددل دبنانال  لب  ع ماال ا الفرض لا تبار  أ    ه

 (10جدول )

 ألبلالعاطفي  اإلشباعو  العاطفي املجتمعي اإلشباع يوضح اختبار العالقة بين

العاطفي  اإلشباع

 املجتمعي

 املجموع العاطفي لألب اإلشباع

 مرتفع متوسط منخفض

 163 74.7 82.8 51.7 مرثف 

 75 25.3 17.2 48.3 مالفض

 87 ارجموع

(100)% 

64 

(100)% 

87 

(100)% 

238 

(100)% 

 0.272= االسميمعامل التوافق           0.000مستوى الداللة =    2= د. ح    18.975= 2كا

 

 

الونننا ف  ارجتم نننذ  اسدنننباعانننسا مترسننن    إ انننا ني(  ا ننن  أا هاننناك عاوننني مال داللننني 10) ان نننددل دبالتأمنننن  نننذ اناننننال 

 نننن  اترنننن   (ل0.000( د نننذ دالننني عانننند مننننتوط )18.975ل اريننني )درجتسا ( دبنننن2 ننننن  اترننن  ونمننني )خنننا للنننابالونننا ف   اسدنننباعد 

 ( د ذ ثدل عجى ووة الواوي اسا ارترس  ا.0.000د ذ دالي عاد منتوط ) ل(0.272) االسم درجي موامن التوافق 

 :األمالعاطفي  اإلشباعالعاطفي املجتمعي  و  اإلشباع( اختبار العالقة بين متغيري 9

ل ا لننالوننا ف   اسدننباعالوننا ف  ارجتم ننذ د  اسدننباعاننسا مترسنن   إ اننا نيأا هانناك عاونني مال داللنني    البا اتننااافت عنن

 التالذ ثوض  ملا. ان ددل دبنانال ل ب  ع ماال ا الفرض لا تبار  دود أ    ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 133  مجلة علوم التربية الرياضية والعلوم األخرى            

 

 2018العدد الثالث  ميدانية على عينة من طالب كليات جامعة املرقب بمدينة الخمس الوالدية دراسةاإلشباع العاطفي للمراهقين وعالقته بأساليب املعاملة 

 (11جدول )

 ألملالعاطفي  اإلشباعو العاطفي املجتمعي  اإلشباع يوضح اختبار العالقة بين

العاطفي  اإلشباع

 املجتمعي

 املجموع العاطفي لألم اإلشباع

 مرتفع متوسط منخفض

 163 81.7 75.4 57.5 مرثف 

 75 18.3 24.6 42.5 مالفض

 113 ارجموع

(100)% 

65 

(100)% 

60 

(100)% 

238 

(100)% 

 0.2236=  االسميمعامل التوافق     0.002مستوى الداللة =   2= د. ح   12.557= 2خا

 

موامتنننني الونننا ف  د  اسدننننباعاننننسا مترسننن    إ انننا ني ا نننن  أا هاننناك عاونننني مال داللننني  (11) ان نننددل دبالتأمنننن  نننذ انانننننال 

 ننن  اترنن  درجنني موامننن التوافننق (ل 0.002( د ننذ دالنني عانند منننتوط )12.557ل ارينني )درجتسا ( دبنن2 ننن  اترنن  ونمنني )خننال األب

 عجى ووة الواوي اسا ارترس  ا. ( د ذ ثدل0.002د ذ دالي عاد منتوط ) (ل0.2236) االسم 

اننسا رثننا درجننال اربحننو سا عجننى معننا م  البحنن   إ اننا نيهننن ثوجنند فننردة مال داللنني  : البب ي مفبباد  الثبباني الهببدف لتحقيببق

 ا عتيها ارلتاريا ؟ندفق مترس ال انختفني ال    ج

 .دفنما  جذ عرض ل لا لا تبار ماا دثن ل جااي عجى ه ا النكال استومن د 

 : اإلقامةمتغير مكان ( 1

 اآل ننن  ان نننددل بناننننال د ل  نننن   ونمننني مننناا دثنننن  رورفننني داللننني الفنننردة انننسا رثنننا درجنننال اربحنننو سا عجنننى معنننا م  البحننن 

 .ثوض  ملا

 (12) جدول 

 اإلقامةتغير ملحساب داللة الفروق 

 مقاييس

 

 اإلقامةمكان 

العاطفي  اإلشباع األممعاملة  األبمعاملة  الحجم

 األب

العاطفي  اإلشباع

 األم

العاطفي  اإلشباع

 املجتمعي

 ر.م ر.م ر.م ر.م ر.م

 122.29 127.17 115.84 113.85 11.591 121 ريف

 116.62 111.57 123.29 125.35 123.21 117 ارد اي

 -z - 0.820- 1.292- 0.843- 1.798- 0.637ونمي 

 0.524 0.072 0.399 0.196 0.412 - منتوط الداللي

اسا درجال اربحو سا م  معا م  البح   إ اا نيثوجد فردة مال داللي     أن  ال ا  (12) ان ددل انانال  إلىدبالا ر 

 دالنننني  (z) نننن  لننننم ثحننننا ونمنننني ل دفنننق مترسنننن  مانننناا اسوامنننني
 
 إلننننىمننننا رونننن  جمننننن  اربحننننو سا  نتمننننوا  ل0.05عانننند منننننتوط  إ انننا نا

 .اسوامي اا   مجتم  دا د عجى الرام ما ا تافام  ذ مااا 



 
 

 134  مجلة علوم التربية الرياضية والعلوم األخرى            

 

 2018العدد الثالث  ميدانية على عينة من طالب كليات جامعة املرقب بمدينة الخمس الوالدية دراسةاإلشباع العاطفي للمراهقين وعالقته بأساليب املعاملة 

 : على قيد الحياة األب وجود ( متغير2

 ثوض  اآل   ان ددل  دبنانالل البح  معا م  عجى اربحو سا درجال رثا اسا الفردة داللي رورفي ثن  مانو ونمي  ن  

 .ملا

 

 (13) جدول 

 على قيد الحياة األبوجود تغير ملحساب داللة الفروق 

 معا م 

 

عجى     األب دجود

 وند اناناة

العاطفي  اإلشباع األممعاملة  األبمعاملة  الحجم

 ألبل

العاطفي  اإلشباع

 ألمل

العاطفي  اإلشباع

 املجتمعي

 م.ر م.ر م.ر م.ر م.ر

 118.57 120.13 121.59 120.96 120.83 210 اوم

 126.46 114.79 103.84 108.55 109.54 28 ال

 -z - 0.818- 0.898- 1.294- 0.397- 0.572ونمي 

 0.568 0.691 0.196 0.369 0.413 - منتوط الداللي

 

اسا درجال اربحو سا م  معا م  البح   إ اا نيثوجد فردة مال داللي     أن  ال ا  (13) ان ددل انانال  إلىدبالا ر 

 دالي  (z) ن  لم ثحا ونمي  لعجى وند اناناة األب دجوددفق مترس  
 
  .0.05عاد منتوط  إ اا نا

 :  على قيد الحياة األم وجود( متغير 3

 ثوض  اآل   ان ددل  دبنانالل البح  معا م  عجى اربحو سا درجال رثا اسا الفردة داللي رورفي ثن  مانو ونمي  ن  

 .ملا

 (14) جدول 

 على قيد الحياة األم وجودتغير ملحساب داللة الفروق 

 مقاييس

 

 

على        األموجود 

 قيد الحياة

العاطفي  اإلشباع األممعاملة  األبمعاملة  الحجم

 األب

 اإلشباع

 األمالعاطفي 

 اإلشباع

العاطفي 

 املجتمعي

 ر. م م.ر ر. م ر. م م.ر

 118.69 118.88 119.71 119.58 118.95 230 اوم

 142.75 137.25 113.38 117.31 135.44 8 ال

 -z - 0.668- 0.092- 0.259- 0.763- 0.974ونمي 

 0.330 0.445 0.796 0.927 0.504 - منتوط الداللي

 



 
 

 135  مجلة علوم التربية الرياضية والعلوم األخرى            

 

 2018العدد الثالث  ميدانية على عينة من طالب كليات جامعة املرقب بمدينة الخمس الوالدية دراسةاإلشباع العاطفي للمراهقين وعالقته بأساليب املعاملة 

اسا درجال اربحو سا م  معا م  البح   إ اا نيثوجد فردة مال داللي     أن  ال ا  (14) ان ددل انانال  إلىدبالا ر 

 دالي ( zونمي )  ن  لم ثحال عجى وند اناناة األ  دجوددفق مترس  
 
 .0.05عاد منتوط  إ اا نا

 

 

 : ( متغير عدد اإلخوة4

 ثوض  اآل   ان ددل  دبنانالل البح  معا م  عجى اربحو سا درجال رثا اسا الفردة داللي رورفي ثن  مانو ونمي  ن  

 .ملا

 

 

 (15) جدول 

 تغير عدد اإلخوةملحساب داللة الفروق 

 معا م 

 

 

 األ وةعدد 

العاطفي  اإلشباع األممعاملة  األبمعاملة  الحجم

 األب

العاطفي  اإلشباع

 األم

العاطفي  اإلشباع

 املجتمعي

 م.ر م.ر م.ر م.ر م.ر

1-5 159 116.32 119.56 122.12 118.45 121.28 

 112.75 118.60 111.02 116.31 123.00 77 فأدث  6

 -z - 0.707- 0.344- 1.183- 0.017- 0.902ونمي 

 0.367 0.987 0.237 0.731 0.479 - الداللي منتوط 

 

اسا درجال اربحو سا م  معا م  البح   إ اا نيثوجد فردة مال داللي     أن  ال ا  (15) ان ددل انانال  إلىدبالا ر 

 دالي  (z) ن  لم ثحا ونمي ل األ وةدفق مترس  عدد 
 
  .0.05عاد منتوط  إ اا نا

 : ( متغير تضايق الوالدين5

 ثوض  اآل   ان ددل  دبنانالل البح  معا م  عجى اربحو سا درجال رثا اسا الفردة داللي رورفي ثن  مانو ونمي  ن  

 .ملا
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 (16) جدول 

 تغير تضايق الوالدينملحساب داللة الفروق 

 معا م 

 

 

ث ننننننننننننا ق 

 الوالد ا

العاطفي  اإلشباع األممعاملة  األبمعاملة  الحجم

 األب

العاطفي  اإلشباع

 األم

العاطفي  اإلشباع

 املجتمعي

 ر. م م.ر م.ر م.ر ر. م

 121.87 120.04 121.28 125.58 127.16 140 ال

 116.12 118.73 116.95 110.81 108.56 98 اوم

 -z - 2.0.58- 1.634- 0.482- 0.148- 0.636ونمي 

مننننننننتوط 

 الداللي
- 0.040 0.102 0.630 0.883 0.525 

 

البح   اسا درجال اربحو سا م  معا م  إ اا نيثوجد فردة مال داللي     أن  ال ا  (16) ان ددل انانال  إلىدبالا ر 

 دالي  (z) ن  لم ثحا ونمي ل دفق مترس  ث ا ق الوالد ا
 
 .0.05عاد منتوط  إ اا نا

 : ( متغير عالقة عاطفية6

 ثوض  اآل   ان ددل  دبنانالل البح  معا م  عجى اربحو سا درجال رثا اسا الفردة داللي رورفي ثن  مانو ونمي  ن  

 .ملا

 

 

 (17) جدول 

 تغير عالقة عاطفيةملحساب داللة الفروق 

 مقاييس

 

 

 عالقة عاطفية

العاطفي  اإلشباع األممعاملة  األبمعاملة  الحجم

 ألبل

العاطفي  اإلشباع

 ألمل

 اإلشباع

العاطفي 

 املجتمعي

 ر. م م.ر م.ر ر. م م.ر

 136.93 123.45 120.29 128.05 123.85 128 ال

 99.22 114.90 118.58 109.55 114.44 110 اوم

 -z - 1.055- 2.074- 0.193- 0.982- 4.225ونمي 

 0.000 0.326 0.847 0.038 0.292 - منتوط الداللي

 

م  البح  اسا درجال اربحو سا م  معا  إ اا نيثوجد فردة مال داللي     أن  ال ا  (17) ان ددل انانال  إلىدبالا ر 

 دالي  (z) ن  لم ثحا ونمي ل دفق مترس  عاوي عا فني
 
  .0.05عاد منتوط  إ اا نا
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 : اآلخرمن الجنس  أصدقاء( 7

 ثوض  اآل   ان ددل  دبنانالل البح  معا م  عجى اربحو سا درجال رثا اسا الفردة داللي رورفي ثن  مانو ونمي  ن  

 .ملا

 (18) جدول 

 اآلخرمن الجنس  أصدقاءتغير ملحساب داللة الفروق 

 مقاييس

 

 من أصدقاء

 اآلخر الجنس

العاطفي  اإلشباع األممعاملة  األبمعاملة  الحجم

 األب

العاطفي  اإلشباع

 األم

 اإلشباع

العاطفي 

 املجتمعي

 ر. م م.ر م.ر م.ر م.ر

 147.77 128.49 127.86 129.82 124.78 90 ال

 102.31 114.03 114.42 113.23 116.29 148 اوم

 -z - 0.926- 1.808- 1.476- 1.617- 4.954ونمي 

 ى 0.000 0.106 0.140 0.071 0.355 - منتوط الداللي

 

اسا درجال اربحو سا م  معا م  البح   إ اا نيثوجد فردة مال داللي     أن  ال ا  (18) ان ددل انانال  إلىدبالا ر 

 دالي  (z) ن  لم ثحا ونمي ل اآل رما ان ن   أصدواءدفق مترس  
 
  .0.05عاد منتوط  إ اا نا

 : متغير خالفات أسرية (8

 ثوض  اآل   ان ددل  دبنانالل البح  معا م  عجى اربحو سا درجال رثا اسا الفردة داللي رورفي ثن  مانو ونمي  ن  

 .ملا

 (19) جدول 

 تغير خالفات أسريةملحساب داللة الفروق 

 مقاييس

 

 

 أسريةخالفات 

العاطفي  اإلشباع األممعاملة  األبمعاملة  الحجم

 ألبل

العاطفي  اإلشباع

 ألمل

 اإلشباع

العاطفي 

 املجتمعي

 ر. م ر. م م.ر م.ر م.ر

 120.20 120.76 121.22 124.77 116.34 167 ال

 117.86 116.54 115.45 107.10 126.93 71 اوم

 -z - 1.089- 1.818- 0.598- 0.446- 0.240ونمي 

 0.810 0.656 0.550 0.69 0.276 - منتوط الداللي

 

م  البح  اسا درجال اربحو سا م  معا  إ اا نيثوجد فردة مال داللي     أن  ال ا  (19) ان ددل انانال  إلىدبالا ر 

 دالي  (z) ن  لم ثحا ونمي ل دفق مترس   افال أسريي
 
  .0.05عاد منتوط  إ اا نا
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 : متغير قسوة الوالدين (9

 ثوض  اآل   ان ددل  دبنانالل البح  معا م  عجى اربحو سا درجال رثا اسا الفردة داللي رورفي ثن  مانو ونمي  ن  

 .ملا

 (20) جدول 

 تغير قسوة الوالدينملحساب داللة الفروق 

 مقاييس

 

 

 قسوة الوالدين

العاطفي  اإلشباع األممعاملة  األبمعاملة  الحجم

 األب

 اإلشباع

 األمالعاطفي 

 اإلشباع

العاطفي 

 املجتمعي

 م.ر م.ر م.ر م.ر م.ر

 143.09 155.77 157.89 151.17 131.38 32 ال

 115.83 113.87 113.54 114.58 117.66 206 اوم

 -z - 1.053- 2.806- 3.424- 3.296- 2.090ونمي 

 0.037 0.001 0.001 0.005 0.293 - منتوط الداللي

 

اسا درجال اربحو سا م  معا م  البحن   إ اا ني   أن  ال ثوجد فردة مال داللي  ا  (20) ان ددل انانال  إلىدبالا ر 

 دالي  (z) ن  لم ثحا ونمي  لدفق مترس  ونوة الوالد ا
 
  .0.05عاد منتوط  إ اا نا

 : ( متغير تحيز الوالدين لألخوات10

 ثوض  اآل   ان ددل  دبنانال لالبح  معا م  عجى اربحو سا درجال رثا اسا الفردة داللي رورفي ثن  مانو ونمي  ن  

 .ملا

 (21) جدول 

 تغير تحيز الوالدين لألخواتملحساب داللة الفروق 

 مقاييس

 

 تحيز

 لألخوات الوالدين

العاطفي  اإلشباع األممعاملة  األبمعاملة  الحجم

 األب

 اإلشباع

 األمالعاطفي 

 اإلشباع

العاطفي 

 املجتمعي

 م.ر م.ر  م.ر ر. م م.ر

 156.09 160.58 164.14 132.23 131.41 37 ال

 112.76 111.94 111.28 117.16 117.31 201 اوم

 -z - 1.149- 1.228- 4.334- 4.064- 3.529ونمي 

 0.000 0.000 0.000 0.220 0.251 - منتوط الداللي

 

البح   اسا درجال اربحو سا م  معا م  إ اا نيثوجد فردة مال داللي     أن  ال ا  (21) ان ددل انانال  إلىدبالا ر 

 دالي ( z ن  لم ثحا ونمي )ل لا والدفق مترس  ثحسز الوالد ا 
 
 .(0.05عاد منتوط  إ اا نا
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 : ( متغير قلة الفضفضة11

 ثوضننن  اآل ننن  ان نننددل  دبناننننالل البحننن  معنننا م  عجنننى اربحنننو سا درجنننال رثنننا انننسا الفنننردة داللننني رورفننني ثنننن  منننانو ونمننني  نننن  

 .ملا

 

 (22) جدول 

 تغير قلة الفضفضةملحساب داللة الفروق 

 مقاييس

 

 

 قلة الفضفضة

العاطفي  اإلشباع األممعاملة  األبمعاملة  الحجم

 األب

 اإلشباع

 األمالعاطفي 

 اإلشباع

العاطفي 

 املجتمعي

 م .ر م.ر ر. م م.ر م .ر

 127.42 127.02 129.87 113.33 118.62 148 ال

 106.47 107.13 102.45 129.64 120.95 90 اوم

 -z - 0.254- 1.777- 3.009- 2.225- 2.283ونمي 

 0.022 0.026 0.003 0.076 0.799 - منتوط الداللي

 

اسا درجال اربحو سا م  معا م  البح   إ اا نيثوجد فردة مال داللي     أن  ال ا  (22) ان ددل انانال  إلىدبالا ر 

 دالي  (z) ن  لم ثحا ونمي  يلدفق مترس  وتي الف ف 
 
 .0.05عاد منتوط  إ اا نا

 التوصيات:

 إ ارة األلم الاف   .توبنخ دال خريي د الأسالنا موامتي بوندة عا العنوة دالاهد د دالوعند د ثباع الوالد ا م  أااا هم إ -

التوجننن  منن  اسننتلدا  أسننتوب  ااننوع مننا انارينني  ننذ ا تنننار األصنندواء ممر تنني عمرينني مونانني رنننمح لانن عانند دصننول األاانناء إلننى -

 فعط.

 .األسرةل    اتوا لاا دهم  ذ داف ماما خان  ارر تي الومريي ا ااا همأل  األهنالتوبس  عا اناا د ارودة ما وبن  -

مانني دم ننموني آوصننول إلننى  تننول الاالسننتماع إلننى األاانناء دإلننى مشنناختام مننا أجننن وار دالاعننا   اننسا أفننراد األسننرة د فننتح انناب انانن -

 . ا إال أنها مامي  ذ رأ  األاااءال رفسا سواء أخان  ه ه ارشحال مامي أد ثافاي  ذ ن ر الوالد اارع

  اافنن  تن ن   نناعده عجنى زرع  ع شن ن  األااناء  نذ جمنن  ارجناالل الاردي م  األاااء  نذ االهتمامنال دارننول داالثجاهنال د ارش -

 ما الاف   .د شوره ااأل 

 

 :املراجع

 

ل ماجننننننتس  رسننننناليل ارننننننتا ااعننننن راب دعاواهنننننا األااننننناء  ننننندرداا دمنننننا الوالد ننننني اروامتننننني أسنننننالنا (.2002)بشنننننرط  لنتنننننيل أانننننو -1

 .ا ة سامنيس ا ان اموي
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 دارراهعنننال ارنننراهعسا بونننض لننندط داالدتئننناب الوالد ننني اروامتننني أسنننالنا انننسا الواوننني. (2000) راجننن  عجنننذ انننن  آسننننا ارخنننالل -2

 النوود ي. الوربني ارمتحي العرط  أ  جاموي اال ا فل الافنني الصاي امنلشفى

 مندانني دراسي الاف    االتوافق دعاواها األاااء  درداا دما الوالد ي اروامتي أسالنا .(2008) محمد الر ما عبد البتنه ل -3

 األماني. لتوتو  نا ف جاموي ماجنتس ل رسالي لاريده امد اي الاانويي ارر تي  اب عجى

  البنننال لننندط داالدتئننناب الافننننني ال مأنمانني منننا دخنننن الوالننند  داسهمنننال البدنننني اروامتننني إسننناءة (.2009)مناامنننن  ونننر ل اننو -4

 العرط. أ  جاموي منشورةل اس  ماجنتس  رسالي ةلجد امد اي ارتوس ي ارر تي

 .لن نا لةاحب  ارشاعر الوا فني لدط اررآات اب الوا ف  دعاوت  األ (. 2009) لأ ا  محمد لان را  -5

 مر تنننني مننننا الاانننننني الننننناي  نننناب لنننندط الاف نننن   اننننالتوافق دعاواهننننا الوالد نننني التنشننننئي .(2006الانننناد  )ذ عجنننن أ منننند اناننننويجل -6

 انخم . امد اي التلاص   الاانو   التوتنم

 جاموني  ذ دراسي لاسناث(( اجرا م دعاواها النوود ي األسرة  ذ الوا ف  ))انارماا .هن(1425إاراهنمل ) اا محمد الننفل -7

 االرياض. األماني فاد ارتا

 رسنالي الاانويي ارر تي  ذ لعراراتهم األاااء ااثلام دعاواها الوالد ي اروامتي أسالنا (.2009) عااد  مدأ ان  أاوا  دون  ل -8

 دإدارة سحا ثلا  ارنزلذ االوتااد  ذ اراجنتس  درجي عجى انااول  مت تبال عما ارنزلل دإدارة النحا ونم إلى معدمي

 النوود ي. العرطل أ  جاموي منزلل

 جاموننننني دان ننننانحوا. مجتننننني األسنننننوياء األاانننناء  ننننندرداا دمننننا الوالد ننننني اروامتننننني أسننننالنا (.2010) الشننننننخ محمنننند  منننننود الشنننننخل -9

 .(04) 26 دمشقل

 اروننناوسا ال تبننني لننندط الوالد ننني اروامتننني دأسنننالنا الاف ننن   االاتننن اب انننسا الواوننني (.2009) محمننند سنننوند عبنننده الاننناواا ل -10

 
 
 النما.  و ل جاموي ماجنتس ل رسالي لالاانويي ارر تي  ذ سمونا

  .أسالنا اروامتي الوالد ي دعاواها بنتوك األاااء (.1978)ردبرل سرجا دراند دخونجر  -11

 .االع رااال الافنني الااثجي ع ها االحب سوء موامتي األ فال دإهمالام أسبابها أنواعاا د  (.2002) ذل عجال هراا  -12

 منننا عناننني لننندط ر  األسننن اننناات ابهم دعاواهنننا الننننتودني ارنننراهعسا مشنننحال بونننض (.2010) الوربننن ل عا ننندة سنننامي الننننوداا  -13

 التلااني. االاانويال دالاانني دلىاأل  الننتسا  تبي

 الوربني الوتو  دار اس دلل دالافننيل الفننولوجني أسناا - دارراهعي ال فولي مشحال(. 1993) الر ما عبد عمنو ل -14

 دالنشر. لت باعي

 األردا. مكثيل جاموي ماجنتس ل رسالي الاف   لااألما  دعاوت  البااء نحو اروج  األسر   الواف. (2006) عمر الفرا يل -15

 ئنناب لنندط عناني مننا ارننراهعسا دراسننيأسننالنا اروامتنني الوالد ني دعاواهننا ااالدت (.2008) ل أمنانني مننناد عبند ان تننننوريمنندة -16

 .اانويال التلااني امد اي ال ادييمندانني اال

 عماا. النشر دار االجتماعنيل التنشئي  ذ الوالد ي االثجاهال. (2000) فا مي الحتاا ل -17

 عتننم مجتنني األ فننالل لنندط الن ال املننادي دعاواهننا االجتماعننني التنشننئي  نذ الوالد نني االثجاهننال(. 2000)فا مننيل  الحتناا ل -18

 عماا. 12 الودد الاف ل
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 ان ام ذ. الفحر دارل اسسحادريي ل3   -دارراهعي  ال فولي -الامو  سناولوجني (.1994)منلا نن   تنن مووضل -19

 .عتق عجى ال داجل لن ناالالنتودنال انخا ئي لدط الفتاة ان اموني دعاواها ا (.2013)سااء أاو احر  لمنهأ -20

  البنننال منننا عناننني لنندط دالعتنننق الاف ننن   اننناألما دالشننوور  الوالد ننني اروامتننني أسنننالنا .(2006) احننر  وسنننف ممنننناء ماانندسل -21

 النوود ي. جدةل العرط  أ  الت انيل ختنيل نتس ماج رسالي جدةل امد ايي ارتوس  ارر تي
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 الرياضة املدرسية والقيادة الرياضية ) 

 من التطبيق إلى التعليق(

 أ. شعبان محمد األزرق

 :املقدمــة

فكددد ف
 
فائلدددقفلما سدددوف ً مدددوفلِق  ددد  فا دددرفكددد   ف دددسا   دددرلب لقدددرف دددساف النددد اف لنيددد  ف لِدددرلذفك ددداف لقمل

 لنيدددد  ف لِددددرلذفباسرقددددوفكِ شددددسافاذلددددرفكِ شددددسافاإدددد افئلددددقفبة  ي دددد ف افبددددرااف   ي دددد فاإ  دددد ف  مددددساف دددد ف ً   ددددوف

اكندو لوفبعليددأبف ب   تدد ف يددقف ًعدد   رفللددرلفكلس دوف ًئعةلدد رف لِر  أددوف ًددر   فا ًقددس  رف لر  مددأوفا ًليةددلاف

ف لن يددد  ف لِدددرلذف دددرفك  مددد ف النددد افاددد ف ًئعةلددد رف ًعخصصدددلافاددد ف ًئددد  ف لتربددد وفا لعليأ ددد فاكددد ف ً  دددرف ا 

  لِر  أوفاليسفبِر وفسريراف س ع ف ًفكساافا ًس  افا ف ل   ف لا  س.

ا دددرف  عةدددررف لااددد   رف لقريةدددوف بددد ف لنيددد  ف لِدددرلذفاددد ف  دددر يف ل أددد  فا ددد ف ل   ددد ف للندددكسوفاددد ف

بأوفا لعليأبفا ًنت جف للنكسوفا ف خعِ   رف لعر ر فا لع ظأبفاإ   ف لتربأوف لِر أوفك ف ة ف ًنت جف لل لفليتر 

 لخركدوفا لعةسر د رف لليسأدوفاكة  مدوف  للدد يفا لسر  د رف ًخعيفدو فاإدنف دا فيئس دد ف يد فكد ف  د ف يأد ف  افادد ف

 ًئ  ف لسر ضي فل ف معلس   فس كل    فاإيأ    ف ًعخصصوفا ف ًئ  ف لسر ضدي فاكر  مد  فاد ف ًس ادنف  م مدأوف

سر  ددأوف  خددسألفإ   ريددوفا لصد قرف ًييقددوفاذلر دد فاكدد ف قدد لفبد ف ئدد  ف ًة  مددوف لسر  ددأوفا لتربأددوفا ً مند رف ل

ف ًئعةددنف دد لفبةليدد اف للريددرفكدد ف ً مندد رفا ًِدد لذفا ًي دد فا لصدد قرفارددسألف  تدد ف  لِر أددوفا ي كعدد فل سددر  ف ا 

 خصفادددد ف ًددددر   فكعةيددددوفا لأددددراف دددد ف ددددسا افكدددد ف لاددددسا ر رف لترب رددددوفا لعليأةأددددوف قف  تدددد ف  ددددِ  ف  افا دددد 

 لعاِأددوفا  ددسيفليعليأددوفا ذددبفاسدد يف اي  افادد ف ًر مددوفا ًليددبفا ًقددس ف لر  جددي فا لعفعددي فادد ف ًئدد  ف لتربدد وف

ففا لعقدد  س لسر ضددي فااددد فادددنف دددا ف ليأددد يف
 
ا لتندددي ف  دددِ  فاصدددوف لتربأدددوف لسر  ددأوفاددد ف ًدددر   ف ة دددنف س ذددد 

فليعيكأدددافائلدددق
 
فك  س ددد 

 
ليأددد يفايتةدددي ف ل عددد رف ًندددو لوفلعدددا ف ًددد ياف لادددسا روفاددد ف لنيددد  ف ًر جددددي ففامدددي إ 

ف الأدددد اف  كدددد  فسدددد اا ف يدددد ف ًر مددددوفا دددد لِ  فبعفلأددددنفاصددددوف لتربأددددوف ف ا 
 
فلددددبفلنددددةنف بددددر 

 
 لددددر خب فا لخدددد ً  فا يادددد 

 ئ فإد اف دا ف لسر  أوفا ف ًر   فليأ يف ل ع فا ل ق  وف  ةأوف دا ف ًد يافبدنفا ئدر بفاسرصد افإدنف لادس ف

ا ف ارألف ً  يف لر  مأوف  خدسألفااد فادنف دا ف ا ةد  ف ًقصد يف اف ليلدرفكقصد يف ِقدرفاصدوف لتربأدوف لسر  دأوف

فكددد ف ًليدددبف ًعخصدددصفا ً  دددنفاكدددريسف ًر مدددوف ل ددد   ف لددداوف اددد ف ًدددر   ف  ددد فودددا اف ًندددو للاف ياتددد ف بعدددر ا 

ا ًفت ف لترب وف ًع بنفليةقس ف لر  جي فاليةليبفا وفير كف  ةأوفاصوف لتربأوف لِري وفا لني  فبصفوف  كوف

 لبر دد كاف ًلددرفا لخاددوف ً  دد  وفاادديف ددنت ف لسر  ددوفادد فلأاأدد فا ددوف ًلدد يلرف لادد ف تِلعدد فإددنف لددرا ف ًعقركددوفادد ف

 د ف  مد  فاد ف ق  قد اف  درك فيند اف د ففاكسف بد ف ًئد قرف  خدسألف اف لدن  ًئ  ف لسر ضي ف لداوفبدرا  فيد ل

 ًنهد ف ل أدرفا لتربد وفا للي د فااديفيدعبف دقنف ً   د فاهليدأبف ًعد   رف ًخعيفدوفبد لاس ف لليةأدوفف ا ر يف سرو

 لصاأ وفا لأرف د ف لليد   أوفلندذفيتندنيفل د ف افيصدنف يد فكصد اف لدرا ف ًعقركدوفاد ف ًئد  ف لسر ضدي ف لداوف

  للي  فكس ِطفب لني  ف لِرلذ.فبرا  في لكسف ب ف ًئ قرف  خسألفا ب ف ل ةأنف افير كف اف لع صأن

ا  قأدددوف ل عددد  افاددد ف ً   دددنف لرالأدددوف ًخعيفدددوفقفيعدددزهرفب لليددد   أ رفا لقفددد  رف لندددس لوفبدددنف ددد ف سردددوف

  بعر افك ف ًر موف ي ف ً منوف لسر  أو.فاوفليعليأبفا ا ر يف ًنعةسفلين  لعخاأطفا لبر كاف لع ي 
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 لع   دنفكدنفبلد فكدر  اف ًدر   فا ًليةدلافاد ف ًئدد  ففا دا فكةد فسليند ف ب د ف د ف لاقأقدوفكد فخددي 

 لسر ضي فاك فيخي فكر موفك ف ًر   ف قفا رفاسريت ف ند بقهت فقف  عةد لفب لاصدوفاقفكع بلدوفاقف ي افيس قدذف

ااددديف يددد فكندددع ألف ًع مدددطفاقف  ددد  فاددد ف لاصدددوف لندددنفيقددد لفبتنددديأبف لكدددسافليعيكأدددافا دددرا  بفيق كددد افبددد ل سوف

عدددد ف قدددددطفا لي لِأددددوفكددددد ف ًليةددددلافيندددددعخرك اف ددددساف لقدددددرلفقفذلددددرفاقفيعقأدددددراافبةفددددسي رف ًددددد   فاقفبدددد لكسافا إي

ف– للادد اف ً دد ي فا ددوف س مدد رف لع اددلرف ًي كددوفلعددبف افاسددررفا ًيددنيوف  دد فكس ِاددوفبدد  ي افلنددنفكدد ف ف ًليددبف

 لسر  أوفا للكسفواأحف  رف ًفت ف(ف افو ف ي ؤ بفاكع كعبف ما ف  ة لعبف ئ  فاصوف لتربأوفف– ًريسف

  لفين.

فبنعدد  اف خدسألف بد فكنددع ألف ً مند رف لسر  دأوفا خدصفب لددا سف  د ف   ريدوف لسر  ددأوف
 
ا دا ف   دِطف ياد 

 لادد ف دد فك تيددسافادد ف لقاددسف ليأردد فالعدد ف دد  رعفادد ف لعزمدديسفيسسددنف يدد ف  لفأددوف ً  ددأوفا  ددرك ف ددس رفامددةل ف دد ف

 ا لق  روفلبف سرفلع فبا لوفا ارافاهع ِ فلالقف!!.ف ا يأةأو   رخع ف لكساوفا ف ً   نف

الكدد فمددس  افكدد فاعددسرف لاقأقددوف ةدد ف بدد مف ليددةسف  سددررفكدد فيق كدد افبعدد ي ف أدد ياف ددا ف ً مندد رف

ا لعدددر ر فا لعخادددأطفبدددنفيلعةدددرااف بددد فف اي  ا لسر  دددأوفاردددريساافشددد ا ت فقفيندددعخرك اف لادددس ف لليةأدددوفاددد ف

منددد رفك لدددرفكددد ف   ريدددوف لسر  دددأوفا ً  لكأدددوفانددد ف لادددرحفالنددد اف لاددد  ف ل عددد  اف لندددس لوفا لصدددأ  رف ا ي 

نع ف س  فك فخد  جف اد  ف لسر  دوفاقفي ةيد اف وفكد  يرفاد ف ًئد  ف لسر ضدي في لسر  أوف افلبفيك فسيع فين

فكددد فئاوف لخبدددراف لاندددأاوف اف سددد  ف  ةددد  ف افكددد ف لددداي فلدددر تبفاةددد  ف ئددد  ف ليلِدددوف افكددد ف
 
بدددنف ئدددر بف اأ  ددد 

ي فيِ  ددد اف بددد فكن  دددوف سعة  أدددوفكلأ دددوفيندددعخرك اف لسر  دددوفلعدددا ف ليدددس فكدددر   لافكددد ف  فندددعبف افكددد ف لدددا

ا دالقف مدعيي ف لسر  دوفلي  د  ففي  اف لندس لوف لاد فمدس  افكد ف عي ديبل ف ل ة  لرف لاي فيِ   اف  ف ل عد

اف لن مدددوف ليلدددرف يددد ف ذدددس  ف خدددسألف ددد ف سردددوف دددا ف ً منددد رف لسر  دددأوف لاددد ف  دددِ  ف ددداأوف ددد قاف لقددد ياف 

كدد  يلافادد ف ًئدد  ف لسر ضددي فا لددرلأنفلددبف صددنف ددا ف   ريددوفاادديف  افاقف ً عخِدد رف لادد ف عيدداألفكدد ف   ريددوفادد ف

إ  دوف ً  شدطف لسر  ددأوفا د  خصف  للدد يف ل ة  أدوفااددس  ف وفبا لدوف بدد ف ًندع ألف لقدد  وف اف للد ل  فا لددرا ف

ف دددد ف ًئدددد  ف  ددددنفا ددددي فبدددد لليبفا قخعصدددد  فالددددبف صددددنفب لاةدددد  فامددددت ادددد فف قخعصدددد  ِقرف كددددا ف يدددد ف افيا

 ًئدد  ف لسر ضددي فا  خددافب لع  ددأ رف لادد ف  ددِ  فكر   ددوفادد ف لكعدد فالددبف ددسألف ل دد  فاادديف  افا ددوف لر  مدد رف

 لليأد ف  دنف قخعصدد  ف لداي فسد ب  فيا ف للدد لبفليدس ف لر  مدوفا لِ دد ف للي د فاك   ِدوف لعادد  ف لاد يحفادد ف

 بت فا فبيي  فاايف  ا.ف ا ف ًئ  فالبفي خا

ادددد ف اي  اف اف اشددددس افبددددنف زخددددافف شددددس  عباقفيلندددد ف ددددا ف اف ِلددددرف  خددددسر ف دددد ف ًئدددد  ف لسر ضددددي فا ددددرلف

بأر بفك فلر تبف لسذِوف لص ي وفا ًلس وف ب ف افين    ف  ا افككةيلاف اف  ا افشسافاكعل ا لافاي  ةلاف

 ا قمعف يافك فخرك يتبفا وف   بطفكلأ و.

لف لسر  وفلديسف لليد   أوفا لاةد  فا ا ديلف لصد خ ف ًد   فا ًشتدسجفلأخصدأ رف افكئة  دوفاكفع  

  دس ي ف ا دديلف لسر ضددي ف لعد ياف دد ف لدداوفينددعخرلف ًصداما رف لسر  ددأوفليعلِلددرف د ف ًة  مددوف لسر  ددأوفا ددوف

  ف  لفدددد لفا للِدددد   رف    ددددرف لييددددوفا  ددددرف مددددعخر لف ًعدددد   رفا مددددة اف ً دددد  وفي خددددنف ًي دددد فا لقدددد   لافا خعأدددد

 ً  مددددِوفلي قددددنف لشددددد فا ًِ شددددسفا ًقددددساافاددددد ف لصدددداتفا ًئدددديرفا  دددددرك فهلقددددرف ل ددددرا رفااددددديفيتنددددنيفليةئعةدددددنف
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 لسر ضي ف افيس قذفب ق  ع ف لسر  أوف لا فهنعبفبرا   فب لنت  فا ًلس وفا لع صأنفاد ف ًئد  ف لسر ضدي ف لداوف

ف ب ف ًة  موف لسر  أوفا ل ع
 
   اف ًسس ا.ي لكسف يئ ب 

ا ددددا فيئليندددد ف   ددددرحف دددد فضخصددددأوف  يكأددددوف ر  ددددأوفادددد فلأاأدددد فلعدددد فبدددد  ف  رددددنفاي  يددددوف ِلددددرافادددد ف ا دددديلف

ف  ف ًة  مدوف لسر  دأوفاد ف لعلِلدرفا ل  دتف
 
 لسر ضي ف لع ياف لاوفإ   ف ِ     فاكلي ك   فذ رسافاي أقوفسر 

لفا دوفا ًع بلدوف ل أدرا ف لخِلدرف ا يكدذف لسر ضدي فا  ي افا لع  نفا ًلي ك رف لقأةوفا لصاأ وفك ف ًصدر فا 

.فب لس   لنأر/فك ةرف
 
  ب  فس   فهللافخلر 

 لسر  دددوف ددد ف يدددبفكددد ف لليدددد لف لعاِأقأدددوف لاددد ف عليدددوفب النددد افكِ شددددساف ددد ف سردددوف ًلس دددوفا لع صددددأنف

.
 
 ًة  موفاهليبف ًع   رفا وفخا  رف يةأوفكر اموفاكلي كوفا س  كافكخاطفل فكنِق 

 :توصيـــــــــــاتال

 -لالقف  صي فب  هذف:

  للةنف ب ف فلأنف لسر  وف ًر مأوفا اِأق يت فا ف ًر   .ف-1

 ب ًليبفا اي  اف ًر مأوفا ي  اف لعفعي ف لترب وف ًخعصف  ف سروفبس كاف ل  يا.ف ق  ق اف-2

  لسر ضي .  صي فبزافهن رف ًع لف لقأ ييوفا للةيأوف  نف قخعص  فا ف ًئ  فف-3

ا لندد   ف  دد فلدد ف ي دد فكئددسيف لعفكلددرف قددطف ادد  ف لصدداوفيددر  فكدد ف  ددنف لصدد   وف اف ل    ددوف بدد فمدداأنف

  ً   فلس  ف ًئعةنفئلق فً ئ ف ً من رف لسر  أوف ر  فبيف خصصف!!؟

 ا لاكةددددددددددددددددددددددددددددددددددددوف قدددددددددددددددددددددددددددددددددددد  :في ف لخبدددددددددددددددددددددددددددددددددددد فلمخِدددددددددددددددددددددددددددددددددددد  فا لصدددددددددددددددددددددددددددددددددددد لوفليصدددددددددددددددددددددددددددددددددددد لنفا ل    ددددددددددددددددددددددددددددددددددددوفليةدددددددددددددددددددددددددددددددددددد     ف

  ليسف الق.
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Abstract 

The rock unit of Al-Haruj Al-Aswad were interpreted using satellite 

image. The satellite image of Land sat band 1,2,3,4,5,6 and 7 of the 

Thematic mapper (TM7) was processed and interpreted following 

standard technique. The PC-image were combined using RGB color 

system to produce FCCs from PCs and ratio images. The resulted images 

were interpreted in the matter of geology of the area. It have been 

found that the PC-transformation is helpful in mapping different lava 

flow phases in the area. Six lava flow phases was interpreted depends on 

their color and shade in the PC-image. 
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Introduction: 

      The study area represents by Al-Haruj Al-Aswad mountain which 

located in the central part of Libya, built up by volcanic activity and 

basalt flow. The study area bounded by longitude from 16 30' to 18 00' 

and latitude from 27° to 28°. 

 Al-Haruj Al-Aswad lava field is mostly a Pleistocene-Holocene geologic 

feature in the SW part of Sirt basin. Neither downward movement nor 

faulting of this large strip of lava field is confined to Pleistocene-

Holocene time when subsidence and final down-faulting of the Sirt basin 

took place. Two major faults located east and south of Al-Haruj sheet 

striking NE and NW and were have no direct relationship to igneous 

activity. The lava field and its associated volcanoes are thus considered 

to have been resulted from a rather continuous release of pressure in 

the main central feeder, probably facilitated by its large size and the 

general distensive as a system of active intrusion located at the 

intersection of major tensional lines and extends laterally along them. 

Geology:  

The exposed lithostratigraphic rock units in sheet Al-Haruj Al-Aswad area 

are divided into six major phases of lava flows and volcanic cones. In 

addition two outcropping formations of sedimentary rocks have been 

distinguished and all have been classified into the following:  

Bishimah formation (Eocene-Upper Paleocene): was divided into three 

members, Kheir marl, Rawaghah chalk with bed of floculina limestones 

and Wadizakim member. 

Maradah formation (Lower Miocene): consists of a sequence of 

carbonate and clastic rocks that crop out along the southern escarpment 
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of DurMaradah. The age of this formation was suggested to be Miocene. 

At the Sirt basin, the lower Miocene rocks, of this formation is composed 

of continental deposits while the middle Miocene rocks are of marine 

origin. Divided Maradah formation into upper member, namely, Qarat 

Jahannam at the base and ArRahlah as an upper member. Only the 

lower of this formation is exposed in the north east corner of the 

mapped area. 

Lava flows (Upper Miocene to Pliocene): it is thought here that lava 

flows of the present study were not erupted at the same time, but were 

produced by episodic eruption from a large deep reservoir. The 

constructional surfaces of the lava flows make conspicuous topographic 

features readily observed on aerial photographs and in the field. The 

topographic forms of the old lava flows are highly modified while the 

recent lava flows are usually very well preserved. 

The lava flows of the Jabal Al-Haruj Al-Aswad sheet have been classified 

into six major phases. The great size of the area covered by flows, the 

quiet character of the eruptions and the absence of pyroclastic materials 

make Al-Haruj Al-Aswad a typical example of the plateau basalt type of 

effusion. The criteria used for classification are: 

1- Tonal variation. 

2- Drainage pattern and density. 

3- Degree of weathering. 

4- Accessibility. 

5- Sequence of superposition. 
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Figure(1) shows distribution of formations and six major phases of lava 
flows in the area.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methodology: 

              The methodology adopted in this study is the enhancement of 

litho contact using the digital enhancement methods. 

The principal component enhancement is made to separate between the 

various spectrum from various electromagnetic energy wavelength and 

frequency. 

Three image of Landsat satellite TM7 single band covered the area was 

transformed from BIL format to reasonable format for the image 

processing software. 

Three band were combined using RGB color system to produce the false 

color composite (FCC) images. The produced FCC was undergone 

through image transformation using Hotelling transformation (PC-

Fig (1) Simplified geologic map of study area  

(After M. T. Busrewil 1993). 



 
 

 149 األخرىالتربية الرياضية والعلوم علوم مجلة 

 

Role of PC-transformation in the rock unit discrimination in 

Al-Haruj Al-Aswad South Central Libya 
 2018العدد الثالث 

Analysis). Three principle component images were produced and 

displayed figure (2). PC-analysis were carried out using MathCAD 

software, using program developed by the author's. since the eignvalue 

and eigenvectors are very large amount the procedures have been taken 

to divided them to make easy the transformation operation; the 

columns which carried same range in three band combined  to create 

new matrix. The later matrix change with number of column change. The 

next step was calculating covariance matrix, that used to estimated  the 

eigenvalue and eigenvector figure(3). The proposed from eigenvector 

was to building transform matrix employed for enhanced the data. 

The result images were combined with each other or with single band 

images to produced FCC image. The produced image was classified  to 

gain a good image used in interpretation. 

Ratio images made from divided digital value in certain bands. The ratio 

images produced from divided of band5/band4 was useful for mapping 

the iron ores. The classified colored image from band5/band7 as first 

layer, band5/band4 second layer and band3/band1 third layer helps to 

defined the various lithounits. 
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CovarianceMatrix
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Fig (2) Three PC-images used to produced FCC image 

principle component. 

Fig (3-a) Covariance matrix usage in one of stages 

principle component transformation. 
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Discussion and conclusion: 

Band3 

Band2 

  Band2 

Band1 

Fig (3-b) Distribution model of digital value when 

represented on Cartesian coordinate. 

Fig (3-c) some eigenvector 

used to build the transform 

matrix. 

Fig (3) Display sample from large data that used to produced 

principle component images. 
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          The resulted image can prove two things, first; thediscrimination 

between the lithology in the sedimentary rock is possible from the PC-

image, moreover the discrimination between the lava flow phases in the 

study area were possible using the interpretation of the FCCs from 

various combination of PC1, PC2, PC3, and B1, B2, B3, B4, B5, B6, and B7 

with image ratios. Figure (4) represented the lava flow phases 

classification and other sedimentary rocks crop out in the study area. 

 The second was determine locations that have iron ore with high ratio. 

This result concluded after ratio image (band5/band4) undergone 

through unsupervised classification. Figure (5) identify different classes 

that rich and poor with iron ore. 

It proposed that the technique developed in this study can be a useful 

tools in the mapping of lithounit and determine rocks that contain high 

percentage of ferrous minerals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-First area (observed in out sheet of Al-Haruj Al-

Aswad) 

- Second area(extensive over sedimentary rocks) 

- Third area(cover the same phase1) 

- Forth area (extend in part of phase3) 

- Fifth area (in other part of phase3) 

- Sixth area (take figure as phase4 in Busrewil 

classified) 

- Seventh area (in part of phase5 and phase6) 

- Eighth area (other rocks that was not covered 

with seventh area) 
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Fig (5) distribution of rocks contain ratio iron ore. 
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ً
 
ًهل كان هناك فراعنة حقا

ًد. حسين محمد سالم

ًكلية اآلداب/ جامعة طرابلس

ً:املقدمة

ارد إلي ذهنه ذلك االسم الشائع ال يمكن ألي باحث أن يتناول تاريخ مصر القديمة، إال ويذكر أو يتو 

، ولو سأل سائل عن معنى هذه التسمية لقيل له على الفور ودون تردد، إن ذلك كان "والفراعنة" "فرعون "

حدود التسمية أو  صفة أطلقت على كل ملوك مصر القديمة، وقد تجاوزت هذه الكلمة عند البعض

ل الصفة، وصارت لدى الكثيرين مقترنة بالظلم والعدوان والكفر والجبروت والقسوة، أو بمعنى آخر ك

الصفات املذمومة، حتى أنها صارت صفة ذم لكل حاكم غير مرغوب فيه. ولكن أي باحث لم يتوقف لحظة 

؟
ً
؟ وهل كانوا من الطغيان  االسم اوهل حمل كل ملوك مصر القديمة هذ ليسأل هل كان هناك فراعنة حقا

هذا  فيعليه  ةاإلجاب؟ هذا ما سوف نحاول  والجبروت بحيث يستحقون أن يوصفوا كلهم بهذه الصفة

 البحث.

ً
 
ًأسماء وصفات ملوك مصر:  أول

ال يمكن لباحث أن يجزم بالوقت الذي اكتشف فيه اإلنسان فكرة إطالق اسم على نفسه وعلى 

اآلخرين من بني جنسه، ولكننا نستطيع أن نخَمن أن ذلك وقع منذ آن صار اإلنسان يعيش في جماعات 

الحاجة إلي تمييز من يخاطبهم برمز يكون عالمة شخصية دالة تتواصل مع بعضها البعض باللغة، فأدرك 

نه استعان بما يحيط به من مظاهر أيرهم، ومن الطبيعي هنا أن نفترض واحد أو أكثر من األفراد دون غ ىعل

و استخدم العالمات الفارقة بين شخص وآخر أبينها بإشارات لفظية تدل عليها، الطبيعة، التي قام بالتمييز 

 على إدراكها  ثم أضاف
ً
إلى ذلك فيما بعد ما توصل إليه من رموز للمفاهيم والقيم املعنوية التي صار قادرا

 فكرة أن اللغة واألسماء كانت توقيفية، وجدت 
ً
بحكم تطوره العقلي والحضاري. )هذا إذا ما استبعدنا طبعا

 من فهمهم لآليات ، ا(1)مع اإلنسان منذ أن خلق، وهو ما يذهب إليه بعض املفكرين املسلمين
ً
نطالقا

ى ﴿  القرآنية التي تتحدث عن خلق آدم عليه السالم، ومنها قوله تعالى
َ
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لعرب، تحقيق: عبد السالم هارون، نساب اأحمد بن سعيد األندلسي، جمهرة أبي محمد علي بن أبن حزم، (ا(1
 .124ص، م1962، دار المعارف بمصر
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ُم َم 
َ
ل عأ

َ
ِض َوأ رأ

َ أ
َماَواِت َواأل ُتُموَن السَّ

أ
ك

َ
ُتمأ ت نأ

ُ
ُدوَن َوَما ك بأ

ُ
 بين العلماء املسلمين، (1)﴾ا ت

ً
، وتلك قضية أثارت خالفا

 وال مجال لطرحه هنا، ويمكن الرجوع إلى كتب التفسير املختلفة ملعرفة صور ذلك الخالف.

 يبدأ التاريخ املصري القديم في العادة مع القرنين األولين لأللف الرابعة ق.م

الذي اشتهر بين املؤرخين بأنه  "نعرمر"هي السنة التقريبية لحكم امللك و  (2)ق.م تقريبا( 3200)عام 

موحد القطرين الشمالي والجنوبي، وهي العملية التي صارت بها مصر دولة واحدة ذات سلطة سياسية 

 كتب بمقاطع صوتية يمكن قراءتها
ً
 منقوشا

ً
، وال (3)مركزية، وتعود أهمية هذا امللك إلى أنه أول من ترك نصا

 في يعني ذلك بالطبع تجاهل الفترات الزمنية 
ً
السابقة، التي قامت فيها ممالك متعددة، توحدت أخيرا

 يمكن التثبت من مضمونه. لقد 
ً
 مكتوبا

ً
مملكتين كبيرتين هما مملكة الشمال والجنوب، ولكنها لم تترك أثرا

واألزميل الذي  "نعر"نقش اسم هذا امللك بعالمتين تصويريتين هما السمكة التي ترمز إلى املقطع الصوتي 

 إلى حد اآلن املعنى الحقيقي لهذين الرمزين"مر"املقطع الصوتي  يشير إلى
ً
 أو إ، و (4)، وليس مؤكدا

ً
ن كانا اسما

صفة للملك، ولكن استعراض تاريخ ملوك مصر يشير إلى أنهم لم يدونوا أسماء شخصية تدل عليهم، بل 

ن األلقاب املختلفة، ذات كانوا يشيرون إلى أنفسهم، أو يشير إليهم من يقوم بتدوين أخبارهم بمجموعة م

الداللة الدينية في معظم األحيان، آو التي تشير إلى القوة والشجاعة، مثل وصف امللك بالثور، تصويره 

من  "العقرب"والتي قد تعود للملك  "صالية الفحل"بذلك الشكل، كما نراه في بعض اللوحات مثل لوحة 

 . (5)عصر ما قبل األسرات

 من الكلمات للتعبير عن معن ىتشير النصوص املصرية إل
ً
كلمة امللك ومنها  ىأنهم قد استخدموا عددا

 :  علي سبيل املثال

مرادفات معني الربوبية، مثل في اللغة العربية، وهي كما هو معلوم من  "املولى"، وهي تقابل كلمة "نب" .1

، ولعله ما يؤكد ذلك أن املصريين (6)(Lord)ـيعبر عنها في اللغات األجنبية ب. والتي "املولى عز وجل"قولنا 

أي ربة البيت، وهو ما يوافق التعبير العربي  "نبت بر"القدماء قد استخدموها للتعبير عن الزوجة 

 
ً
 .(7)تماما

                                                           

 .32-31، اآليتين سورة البقرة(2)
 .154، صم1990سيد توفيق، معالم تاريخ وحضارة مصر الفرعونية، دار النهضة العربية، القاهرة، (1)
م، 1933، 3، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، ط1( عبد العزيز صالح، حضارة مصر القديمة وآثارها، ج 2)

 .224ص
ئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ، الهي4قواعد اللغة المصرية في عصرها الذهبي، ط ،باكير عبد المحسن( 3)

 .142، صم1982
 .224 -222ص -، صالمرجع نفسه( 4)

(1) Alan, Gardiner, Egyptian Grammar, Oxford, 1927 . p. 573. 

، مصراتة ليبيا، دار العربية للنشر والتوزيع واإلعالنالدار  ،1( علي فهمي خشيم، آلهة مصر العربية، ج2)
 .100م ، ص 1990اآلفاق الجديدة ، الرباط ، 
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 " "القاف"ويظن بعض الباحثين أن معناها الساحر، بافتراض قراءة  "حق" .2
ً
ها كما أ، أما من قر (1)"كافا

أو بمعنى آخر امللك الحاكم. وربما رأى  "الذي يحكم ويملك" يلها هلقاف فقد رأى أن أدق ترجمة هي با

املصريون القدماء أن هناك عالقة ما بين السحر والحكم في تصورهم، من حيث هو القدرة على 

 "ورت حكو"الرَبات املصريات وهي  ىحديظهر من تصويرهم إل السيطرة والتفوق على اآلخرين، كما 

 للدال
ً
 سلطانها كما يفعل امللوك. ىلة علتحمل على رأسها تاجا

وقد أشارت هذه الكلمة إلى عدة معاني في املصرية، ومنها ما يتعلق ببحثنا حيث استخدمت في  "نسو"  .3

اإلشارة إلى ملك مصر العليا، أو ما عرف بمملكة الصعيد قبل التوحيد، عندما كانت مصر منقسمة إلى 

 وقد قرئت أحي )2(مملكتين، وكان من مشتقات هذه الكلمة ما يعني العرش، أي كرس ي امللك،
ً
 "نشو"انا

وهي تتشابه مع نظيراتها في بعض اللغات الشرقية القديمة، مثل األكاديـــة والكنـــعانية والعبرية ولغات 

ـــني النــــشأة أو (3)بـــــالد العـــــرب  .(4)التأسيس، أي أن من يوصف بها هو املنش ئ أو املؤسس، التي تعـ

 ر والذي سوف نأتي على ذك -ئع الصيت، وهي الصفة التي ذكرت في حجر رشيد الذا"بت" .4
ً
وقد  - ه الحقا

، وقد قرئت أحيانا بزيادة حرف (5)التي تعني فيها امللك "باسيليوس"جمت إلى ما يقابلها باليونانية تر 

أو  "بطش"وهو ما دفع بعض الباحثين إلى مقارنتها بالكلمة العربية  "بتش" أو الشين "بتس"السين 

 .(6)، وما يدور في فلك ذلك من معانيإشارة إلى قوة الحكام وسطوتهم "الباطش"

، وهذه الكلمة من أشهر األلفاظ التي تتعلق بالحكم والسلطة في مصر القديمة، وهي كما هي "فرعا" .5

، ويمكننا أن نفهم منها أنها قد ال تعني العلو "البيت العالي"عا(  بمعنى -)بر تتكون من مقطعين ةظاهر 

، وهي الصفة التي اختارها بمعناه 
ً
التقليدي فقط، بل أنها قد تعني علو املرتبة والقيمة واألهمية أيضا

هذه الظاهرة التي لم  ى، وقد أشار الكثير من الباحثين إل(7)املصريين القدماء لإلشارة إلى قصر امللك

سبيل  ىومنها عل توجد لدى املصريين فقط، بل وجدت عند شعوب كثيرة في التاريخ القديم والحديث،

 تلك األسماء التي (8)املثال الباب العالي في الدولة العثمانية، والبيت األبيض في أمريكا
ً
، ومنها أيضا

                                                           

Cerney , J , Ancient   Egyptian Religion, London , 1951..p, 583.(3) 

 .356م، ص2000الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  4( سليم حسن، مصر القديمة، ج4)
جورج حداد وعبد الكريم رافق، دار الثقافة،  ، ترجمة:3ط حتي، فيليب، تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين،( 5)

 د.ت. بيروت،
(1) Speiser, Background and Function of "Nasi" in oriental and Biblical Studies"1967 

, p-p 113-122. 

(2) Gardiner, Egyptian Grammar, op cit., p 575. 

 .102( علي فهمي خشيم، مرجع سابق، ص3)
(4) Gardiner, op cit., p75.                                                                       

توفيق، الهيئة المصرية العامة  ارة المصرية، ت: أمين سالمة، سيد( جورج بوزنر وآخرون، معجم الحض5)
 .  255م، ص1996  للكتاب،
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دار "أو  "قصر العدل"أو  "دار الخالفة"أو  "البيت الحرام"تاريخ الحضارة اإلسالمية مثل  ينعرفها ف

 . (1)ة عن السيادة والسلطانوغيرها من التسميات للمراكز العامة املعبر  "الثقافة

ً

 هل كان ملوك مصر فراعنة
 
ً: ؟ ثانيا

قبل أن يتمكن الباحثون من فك رموز الكتابة املصرية القديمة، كانت كل املعلومات عن الحضارة 

، واإلغريقي "مانيثيون "لكالسيكيون، مثل املؤرخ املصري املصرية تأتي من خالل ما كتبه املؤرخون ا

املؤرخين الرومان، كما تأتي من خالل ما ورد في التوراة التي تَدعي روايتها التاريخية ، وبعض "هيرودوت"

عالقة قديمة بين مصر والجماعة اإلسرائيلية، من خالل خمس محطات تاريخية تبدأ بالنبي إبراهيم عليه 

اجر إليها من فلسطين، التي ه "األرض املوعودة"مصر رفقة زوجته سارة قادما من  ىالسالم، الذي وصل إل

، حيث تعرض فيها إلى محنة شديدة ألن الفرعون طمع في زوجته الرائعة الجمال، "أور الكلدانيين"بالده 

 للخروج من هذا املأزق سوى الكذب لينقذ نفسه من 
ً
ولم يجد إبراهيم عليه السالم كما قالت التوراة حال

قاد سارة إلى قصر الفرعون 
ُ
هذه الورطة، حيث يخبر الفرعون أن سارة هي أخته وليست زوجته!، وت

هي زوجة إبراهيم وليست أخته كما غتصب الذي اكتشف بطريقة ما لم توححها لنا التوراة أن سارة امل

 من الهدايا من أموال وأغنام أ
ً
 ويعيدها إليه، ومعها عددا كبيرا

ً
 شديدا

ً
، فيعتب عليه عتبا

ً
خبره سابقا

اول أخوته التخلص منه ، أما املحطة الثانية فقد تمثلت في إنقاذ يوسف ابن يعقوب، الذي ح(2)وحمير!

 في 
ً
 كبيرا

ً
بوضعه في البئر، حيث أنقذ وبيع في مصر إلى زوجة الفرعون، وصار هناك بعد أن كبر مسئوال

 كبيرة تقدر 
ً
حكومة مصر، فأرسل في طلب أسرته لتعيش في مصر، حيث تكاثرت تلك األسرة وصارت أعدادا

 . (3)بمئات اآلالف

تولي السلطة فرعون جديد، تغيرت معه سياسة مصر تجاه تلك أما املحطة الثالثة فهي تبدأ مع 

 وفرضت عليهم 
ً
 شديدا

ً
الجماعة عما كانت عليه أثناء حكم فرعون يوسف، حيث عانى اإلسرائيليون ظلما

السخرة، بل وصل األمر إلى درجة تنفيذ الفرعون الجديد القاس ي سياسة اإلبادة العرقية من خالل قتل كل 

 .(4)دون أن تقدم لنا التوراة أي سبب لتلك السياسة الجديدة.!املواليد الذكور، 

أما املحطة الرابعة والحاسمة فإنها تتمثل في ظهور املنقذ الذي تتمثل في الني موس ى، الذي واجه 

الفرعون الظالم بطلب السماح له وجماعته بالخروج من مصر، ولكنه رفض ذلك وزاد من ظلمه لهم، 

 الذي كانت خاتمته مأساوية للفرعون وجيشه، الذي غرق في البحر. فقرروا الهروب الجماعي،

                                                           

 .64م، ص1975( خشيم، علي فهمي، بحثا عن فرعون العربي، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا، 6)
 

 .14-20، اآليات 12(سفر التكوين، إصحاح 1)
 . 24-15اآليات  ،45( المصدر نفسه، إصحاح 2)
 .15 -22( سفر الخروج، اآليات 1)
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صهر  "شيشنق"ة العسكرية التي نفذها الفرعون تلك الحمل يأما املحطة الخامسة فقد تمثلت ف

 وعاد بعد أن سرق كل كنوز املعبد 
ً
سليمان، ضد اململكة اليهودية وخليفة صهره، حيث عاث فيها فسادا

 كما تقول التوراة.

 خالل سرد التوراة لهذه املراحل صبت كل لعناتها  ومن
ً
فراعنتها، على املصريين وعلى رأسهم طبعا

 للطغيان والقسوة والكفر.
ً
 الذين كانوا مثاال

 تاريخية صادقة ال تقبل الجدل والنقاش، 
ً
نظر الباحثون إلى النصوص التوراتية على أنها نصوصا

 وترسخت من خاللها قناعات راسخة منها :

 ."فرعون "إن جميع حكام مصر القديمة قد حملوا تسمية واحدة هي  .1

 للقسوة والفساد والكفر، الذي وصفت به الحضارة املصرية القديمة كلها، في   .2
ً
إن هؤالء كانوا رمزا

مواجهة قوى الخير والصالح واإليمان. وقد شحن هذا املصطلح بكل اإلسقاطات السيئة، وانتقلت 

احثين املسلمين الذين رأوا في قصة النبي موس ى وفرعون الواردة في القرآن هاتان الفكرتان إلى الب

(*)الكريم، خير دليل على ذلك
مة بملوكها وشعبها وحضارتها دون وهكذا صدر الحكم على مصر القدي .

ن يتمكن املتهم من الدفاع عن نفسه، ألن لغته لم تكن معروفة فكان كاألصم األبكم في تلك املحكمة أ

 خية غير العادلة.التاري

 عندما تمكن الباحث الفرنس ي 
ً
 "شامبليون "حقق البحث التاريخي املتعلق بمصر القديمة تقدما هائال

حد أالصدف الغريبة هنا أن ، ومن ()"حجر رشيد"، من خالل اف رموز الكتابة املصرية القديمةمن اكتش

                                                           

َفَما َآَمَن ِلُموَسى ِإَّلا ﴿ 83، اآلية مواضع ومنها: سورة يونسلقرآن الكريم في عدة )*( وردت كلمة " فرعون" في ا
نا ِفْرَعْوَن َلَعاٍل ِفي اأْلَْرضِ  ياٌة ِمْن َقْوِمِه َعَلى َخْوٍف ِمْن ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِهْم َأْن َيْفِتَنُهْم َواِ  ناُه َلِمَن الْ  ُذرِّ وسورة ﴾ ُمْسِرِفينَ َواِ 

ْيَنا َبِني ِإْسَرائِ َوَلقَ ﴿ 30 -31الدخان اآليتين   ﴾ِمْن ِفْرَعْوَن ِإناُه َكاَن َعاِلًيا ِمَن اْلُمْسِرِفينَ  يَل ِمَن اْلَعَذاِب اْلُمِهينِ ْد َنجا
َوَقاَل ُموَسى َيا ِفْرَعْوُن ِإنِّي ﴿104اآلية وسورة األعراف  ﴾اْذَهْب ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإناُه َطَغى﴿17وسورة النازعات اآلية 

وليس صفة  ، ويرى معظم المفسرين أن "فرعون" هنا هو اسم علم ألحد ملوك مصر﴾ ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمينَ َرُسوٌل 
غة المصرية القديمة، انظر في اَّلسم في الل البحث عن معنى هذا ى، وهو ما يدعو إلللملوك كما جرت العادة

وكذلك: علي  .160، صم1960، القاهرةدار المعارف،  ،1ج، ابن جرير الطبري، تاريخ الرسل والملوك :ذلك
 .108 -109ص -خشيم، آلهة مصر، مرجع سابق، صفهمي 
م الباحث )بيير فرانسوا كافيه( وكان من ضباط الحملة 1799عام  (Rosetta Stoneاكتشف حجر رشيد ))*(

كلم شرق 70، التي تقع على بعد على مصر بقيادة نابليون بونابرت، قرب قلعة جوليان في منطقة رشيد الفرنسية
بطليموس عليها قرارا من الملك البطلمي  ، نقشارة عن لوحة حجرية مستطيلة الشكلعب ، وهواإلسكندرية
وهي الصورة الشعبية  - وط هي الهيروغليفية والديموطيقية، وقد كتب القرار بثالث خطق.م196 -الخامس

كتابة الموجودة داخل ال أهميةيالحظ  أن بعبقريته ستطاع " شامبليون، وقد اواإلغريقية –للكتابة المصرية القديمة 
الملك  نأ، وحيث كانت اسما ملكيا إذا، وفكر فيما كلمة مهمة بالنسبة للمصريين أنها، فافترض شكل اسطواني
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من تحقيق ذلك  "شامبليون "تمكن من خاللها  يالت "كلمة السر"أنفسهم كان  "الفراعنة" هؤالء أسماء

  املصرية ذائعة الصيت وهذا زوج كليوبترا امللكة نجاز العلمي الكبير، وهو بطليموساإل 
ً
ما فتح الباب واسعا

، والتي قدمت النصوص التاريخية املصرية نفسها ، يعتمد علىمصدر جديد للتاريخ املصري القديمأمام 

يخية التي ال تتعلق بحوادث التاريخ املصري فقط، بل بحوادث التاريخ املتعلقة ثروة كبيرة للدراسات التار 

 بالشعوب القديمة املعاصر للدولة املصرية في تلك األوقات. 

 على عقب كل الثوابت 
ً
 من خالل قراءة النصوص املصرية مفاجآت مذهلة، قلبت رأسا

ً
ظهر واححا

 التوراتي، ومنها على سبيل املثال:التي ترسخت في أذهانهم من خالل سيطرة النص 

إن كل النصوص التي ترويها التوراة عن عالقة بني إسرائيل بمصر ال ذكر لها في كل النصوص املصرية  .1

 على اإلطالق.

 كوصف مللوكهم.  "فرعون "إن املصريين لم يعرفوا طيلة تاريخهم هذه التسمية الغريبة   .2

طوال آالف السنين، وردت فيهما كلمة فرعون كاسم إن هناك حالتان وحيدتان فقط في تاريخ مصر  .3

ق. 975 "شيشنق"للملك في مصر، ولكنهما ال تعودان مللوك مصريين، فالحالة األولى هي للملك الليبي 

 "خفرع ابن ابسماتيك"م، مؤسس األسرة الثانية والعشرين الليبية، آما الثانية فهي للملك النوبي 

 "فرعون "بأنه كان أمير لم تكن له مغامرات عسكرية، وقد خلف م، وهو الذي يصفه هيرودوت ق.587

 .(1)أحد مواطني مدينة ممفيس –ويعني بذلك خفرع  –

طويل عن  بزمن هما ليسا مصريين، فإنهما متأخرونواملالحظ هنا أن هذين امللكين إضافة إلى كون

على اإلطالق،  ىالتاريخية التوراتية غير ذات معنالحوادث التاريخية التي ترويها التوراة، مما يعني أن الرواية 

 في روايتها فإنها تتناس ى ك
ً
 اإلشارة ومما يؤكد ذلك أن النصوص التوراتية التي تشير إلى تفاصيل صغيرة جدا

ً
ليا

 . (2)الذين جرت في عهدهم تلك الحوادث املزعومة "الفراعنة"إلى أسماء امللوك 

                                                                                                                                                                      

في العادة َّل تتغير كثيرا عند الترجمة، فقد  األسماء أنوحيث  "بطليموس"هو  اإلغريقيالمذكور في النص 
الرسم الموجود داخل الخرطوش هو اسم "بطليموس" بالخط المصري، فقام بمقابلة حروف اسم  أنافترض 

، وطبق حروفا مصرية أنهابطليموس مقابل الرسوم المصرية  فحصل على مجموعة من العالمات التي افترض 
، عندما وجدها مذهلة له أة، وكانت مفاجموضوعة داخل خراطيش أخرىفرضيته تلك على نصوصا مصرية 

َّلكتشاف حروف  فتح بذلك المجال واسعاً و ملوك مصريين ورد ذكرهم في مصادر تاريخية متعددة،  أسماءون تكً 
ملوكهم  سماءأ، الذين ميزوا مأنفسهالمصريين  إلىفي ذلك بالطبع  األكبر، وكان الفضل الكتابة المصرية

 أدت، سرية شفرة، وكأنه كان سم الخرطوش، الذي عرف عند الباحثين باذلك الشكل المستطيل لداخبوضعها 
 .131معجم الحضارة المصرية، مرجع سابق، ص: ل ذلك اللغز الكبير، انظر في ذلكح إلى
 

(1) Gardiner , Egyptian Grammar , Op Cit. p352. 

 .245م، ص1999، دمشق ،، دار الصفدي1، طاسرائيلئق واباطيل في تاريخ بني ، حقاحميد فوزي محمد (2)
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عقولهم للبحث عن مخرج لهذا املأزق إلثبات صدق النص  دفعت هذه الحقائق الباحثين إلى شحذ

يين التوراتي ولو كان ثمن ذلك تأويالت لغوية تحقق ذلك الهدف، وقد وجد أولئك ضالتهم في وصف املصر 

 يطلق على كل  "عا -بر"لقصر ملوكهم بالبيت العالي 
ً
حيث أشاعوا آن ذلك الوصف قد صار مصطلحا

امللوك املصريين، ونشرت هذه الفكرة، حتى شاعت وذاعت، وصارت من املسلمات، رغم أن أصحاب 

 الشأن لم يستعملوها في نصوصهم على اإلطالق.

 : إن النصوص املصرية التي عرفت وقرئت بشكل مؤكد تشير إلى حقيقتين ظاهرتين

أن املصريين لم يشيروا إلى ملوكهم بأسماء شخصية مثل غيرهم من الرعية، إال في حاالت قليلة  أولهما:

 نادرة، أو عندما كان أولئك امللوك من األصول غير املصرية كالليبيين آو النوبيين.

إن املصريين قد استعاضوا عن ذلك بخمسة أسماء محددة كانت تستخدم لإلشارة إلى ملوكهم،  ثانيهما:

 :  وهذه األسماء هي ))*ع ما يقتضيه ذلك من تقديم وتأخير للتمييز بينهمم

 أي الصقر. "حورس"ويعني نسبة امللك إلى اإلله  :االسم الحوري  .1

 ويعني نسبة امللك إلى شعار مملكة الشمال قبل التوحيد، أي ملك مملكة الشمال. :االسم النبتي  .2

ن هذا االسم مع سابقه أر مملكة الجنوب قبل التوحيد، أي شعا ىوهو نسبته إل :االسم النسوبيتى  .3

 يعني أن امللك هو صاحب السيادة على مملكتي مصر الشمالية والجنوبية.

 .(1)أي حور الذهبي "حور نب"الذي يعني نسبة امللك إلى اإلله  :االسم الحوري الذهبي .4

تعني ابن في املصرية  "سا"ه رع، حيث ومعناه ابن اإلل "رع"أي نسبة امللك إلى اإلله  "سا رع"االسم   .5

 .(2)القديمة

استطاع املصريون من خالل هذه األلقاب الخمسة ومن خالل التقديم والتأخير والتبديل، إيجاد 

قائمة طويلة من األسماء التي أطلقوها على ملوكهم، ولم يشذ عن هذه القاعدة سوى بعضهم لظروف 

ل الرفع من شأن إله مغمور آمن به امللك، وربما بالغ بعض سياسية كالصراع على السلطة أو دينية مث

                                                           

، بل شملت زوجاتهم أيضا حيث أطلقت عليهم عدة أوصاف ذه الظاهرة على أسماء الملوك فقط)*( لم تقتصر ه
سيدة كال السيدات وسيدة زوجات الملك حمت نسو ورت" و وزوجة الملك العظمى " ك "حمت نسو"مثل: زوجة المل

وغيرها من األلقاب. انظر في  "حمت نت حمت نسو" الملكات لقلب الملك واألخت الملكيةالذي يطلق على اقرب 
مركز اإلسكندرية ، مصر وسوريا القديمة -دنى القديم، دراسات في تاريخ الشرق األذلك: محمد علي سعد اهلل

 .Buttles. J, Queens of Egypt, London, 1908. P18:وكذلك ،3ص ،م2001، للكتاب
 .154ص، م1960، القاهرة، األنجلو المصريةمكتبة  ،3ط الفرعونية، ، مصرفخري حمدأ (1)
 .452ص، م2002القاهرة،  ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،1، جـعبد الحميد، مصر الخالدة عبد الحميد (2)
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امللوك في تعظيم أنفسهم ألسباب خاصة فأطلق على نفسه تلك األسماء دفعة واحدة، مثلما فعلت امللكة 

 كبيرا لتوليها السلطة كونها امرأة "حتشبسوت"
ً
 .(1)التي كانت فيما يبدو تواجه رفضا

ًالخالصة : 

 وهي: 
ً
ًنخلص مما سبق إلى مجموعة من املالحظات التي نراها مهمة جدا

 مللوكه باسم  .1
ً
 عاما

ً
كما أشاعت  "فرعون "إن التاريخ املصري القديم لم يعرف تسمية ووصف

 التوراة.

عليه السالم،  ىإن فرعون هو االسم الشخص ي للملك املصري الذي كان معاصرا للنبي موس   .2

 
ً
إلى حد اآلن، وإن ما تميز به هذا امللك من تعنت ورفض لدعوة موس ى  والذي ال نعلم عنه شيئا

التوحيدية، لم يكن سوى حالة خاصة كغيرها من الحاالت التي تعرض لها األنبياء قبل موس ى 

وبعده، وهي ال تنطبق بالضرورة على غيره من ملوك مصر، بل أنها بنص القرآن الكريم لم تكن 

 ى ذلك امللك وهي زوجته، التي ضرب هللا بها املثل، في إيمانها.تنطبق حتى على اقرب الناس إل

 كوثيقة تاريخية يمكن االعتداد بها في إصدار  .3
ً
إن النص التوراتي ال يصلح في الحقيقة إال نادرا

 األحكام التاريخية.

الحذر الشديد في التعامل مع األحكام التاريخية، ملجرد شيوعها وتكرارها، فذلك وحده ال يكفي  .4

 عتبارها من املسلمات التاريخية.ال 

ًاملصادر واملراجع:

ًًاملصادر: أوًل

 برواية حفص عن عاصم.. القرآن الكريم 1

 م.2006، دار الكتاب املقدس في الشرق األوسط، القاهرة، 4. الكتاب املقدس العهد القديم، ط2

 .م1960، دار املعارف، القاهرة، 1. ابن جرير الطبري، تاريخ الرسل وامللوك، ج3

ابن حزم، أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد األندلس ي، جمهرة أنساب العرب، تحقيق: عبد السالم  .4

 م.1962هارون، دار املعارف بمصر، 

ً
 
 املراجع العربية واملترجمة: ثانيا

، الهيئة املصرية العامة للكتاب، 4. باكير، عبد املحسن، قواعد اللغة املصرية في عصرها الذهبي، ط1

 م.1982لقاهرة، ا

توفيق، الهيئة املصرية العامة  ارة املصرية، ت: أمين سالمة، سيد. بوزنر، جورج وآخرون، معجم الحض2

 م.1996للكتاب، 

                                                           

 .  55محمد علي سعد اهلل، المرجع السابق، ص (3)
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 م.1990. توفيق، سيد، معالم تاريخ وحضارة مصر الفرعونية،  دار النهضة العربية، القاهرة، 3

عبد الكريم رافق، دار الثقافة، ترجمة: جورج حداد و ، 3. حتي، فيليب، تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين، ط4

 بيروت، د.ت.

 م. 2000، الهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،4. حسن، سليم، مصر القديمة، ج5

 م.1999، دار الصفدي، دمشق، 1سرائيل، طإباطيل في تاريخ بني أمد، حقائق و حميد، فوزي مح .6

، الدار العربية للنشر والتوزيع واإلعالن، مصراتة ليبيا، دار 1ة، ج. خشيم، علي فهمي، آلهة مصر العربي7

 م.1990اآلفاق الجديدة، الرباط، 

 م.1975. خشيم، علي فهمي، بحثا عن فرعون العربي، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا، 8

 م.2002، ، الهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة1. زائد، عبد الحميد، مصر الخالدة، جـ9

مصر وسوريا القديمة، مركز اإلسكندرية  -. سعد هللا، محمد علي، دراسات في تاريخ الشرق األدنى القديم10

 م.2001للكتاب، 

 م.1933، 3، مكتبة األنجلو املصرية، القاهرة، ط1. صالح، عبد العزيز، حضارة مصر القديمة وآثارها، ج11

 م.1960ة األنجلو املصرية، القاهرة، ، مكتب3. فخري، أحمد، مصر الفرعونية، ط12

ًثالثا املراجع األجنبية :

1. Alan, Gardiner, Egyptian Grammar, Oxford, 1927. 

2. Buttles . J, Queens of Egypt, London, 1908. 

3. Cerney , J, Ancient Egyptian Religion, London, 1951. 

4. Speiser, Background and Function of "Nasi" in oriental and Biblical Studies 1967. 
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 قلق االمتحان وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى طالب كلية التربية قصر بن غشير بجامعة طرابلس

 

 2018العدد الثالث 

 

 قلق االمتحان وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى طالب كلية التربية قصر بن غشير بجامعة طرابلس

tabogamja@yahoo.com 

غمجة أ. طارق ميالد أبو  

املشرف:  مراد بهلول  األستاذ   

 

 امللخص:

لدى طالب كلية التربية قصر بن افعية اإلنجاز العالقة بين قلق االمتحان ود تعالج هذه األطروحة

غشير بجامعة طرابلس، ومعرفة الفروق في قلق االمتحان ودافعية اإلنجاز في ضوء مستوى التحصيل 

 أدبي(. -إناث( والتخصص )علمي  -منخفض( والجنس )ذكور  -الدراس ي )مرتفع 

لدراسة، أما عينة الدراسة تكونت عينة طبيعة االوصفي ملالئمته  املنهج الباحث استخدم منهج الدراسة:

م الباحث تربية قصر بن غشير بجامعة طرابلس، واستخدطالب كلية الطالب وطالبة من ( 300)من الدراسة

نتائج الدراسة إلى وجود عالقة  وتوصلت ،ومقياس دافعية اإلنجاز )إعداد الباحث(، مقياس قلق االمتحان

الدراس ي جاز، ووجود فروق بين مرتفعي ومنخفض ي التحصيل سالبة بين قلق االمتحان ودافعية اإلن

، ووجود فروق في قلق االمتحان ودافعية اإلنجاز بين الطالب التحصيل مرتفعيودافعية اإلنجاز لصالح 

وجود فروق بين الطالب و والطالبات، لصالح الطالبات في قلق االمتحان ولصالح الطالب في دافعية اإلنجاز. 

 وفقا للتخصص علمي أدبي لصالح التخصص األدبي. في قلق االمتحان 

 الفصل األول 

 إشكالية الدراسة:

، بحيث 
ً
 في نظريات الشخصية، وقد يكون القلق شامال

ً
 مركزيا

ً
يعد مفهوم القلق بصورة عامة متغيرا

، ويسمى القلق العام، ومن ناحية أخرى قد يحدد القلق بمجال معين يتخلل عوامل عديدة من حياة الفرد

، بحيث تستثير هذه املواقف محدد مثل قلق االمتحان، وهو نوع مرتبط بمواقف االمتحان و موضوع معينأ

 ب
ً
أن ظاهرة  (1995،22) بو صايمةأعايدة وتذكر  .الخوف والهم عند مواجهة االمتحانفي الفرد شعورا

املحيطة، واملفاجأة  القلق من الظواهر العامة في هذا العصر، وتظهر لدى األفراد نتيجة لظروف الحياة

وقلق الطلبة من  .واألحداث التي يتعرض لها الفرد، بحيث تختلف شدة القلق ودرجته من شخص إلى آخر

االمتحان يبدأ بالخوف، وتزداد شدة الخوف باقتراب موعد االمتحان مما يؤدي إلى اضطرابات سلوكية، 

)محمد من ردة فعل الوالدين واملدرسين  وهذا يشعر الطالب بالقلق من نتيجة االمتحان، وما ينتج عنه

( إلى أن قلق االمتحان قد يتطور ليصبح أحد أشكال Kaya, 2004) ويشير كايا، (19، 2006الزواهرة ،

 من العوامل املعيقة للتفوق والتحصيل األكاديمي والتمييز بين الطلبة على 
ً
 مهما

ً
املخاوف املرضية وعامال

فهو  اإلنسانية، الدوافع نظام في املهمة الجوانب أحد لإلنجاز الدافع اختالف املراحل الدراسية. ويمثل

 ألن ،أهداف من ينجزه ما خالل من ذاته وتحقيق سلوكه، وتوجيه الفرد إدراك عملية مكون جوهري  في

mailto:tabogamja@yahoo.com
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ا أنواًعا يتضمن لإلنجاز الدافع
ً
تحديد  في اإلنجاز دافعية تؤثر أو حيث تعمل ،السلوك من متباينة وأنماط

ر املهم ويرى الباحث أن  الدو  يواجهها. التي واألنشطة املجاالت، مختلف في وإنتاجه الفرد، أداء توى مس

، حيث إن كال من القلق املرتفع، والقلق املنخفض يعتبر من املعوقات التي تعوق الذي يشكله قلق االمتحان

األداء التفكير والحركة و ن الطالب عن اإلنجاز وتحقيق األهداف، فالقلق املرتفع يشل قدرة صاحبه ع

الالمباالة أما القلق املتوسط فيعد من فض إلى ضعف الدافعية واالهتمام و العقلي ككل، ويؤدي القلق املنخ

، حيث وجد بعض هنا ظهرت مشكلة الدراسة الحالية ومن، نجازالطاقات الدافعة للعمل واألداء واإل 

تفكير السلبي في االمتحان والشعور بالخوف والفشل ومن الباحثين أن قلق االمتحان يعد قلقا ناتجا عن ال

سة الحالية على النحو التالي : حاول الباحث صياغة مشكلة الدراو هذه الخلفية النظرية واملالحظة امليدانية 

؟  "ما طبيعة عالقة قلق االمتحان ودافعية اإلنجاز لدى طالب كلية التربية قصر بن غشير بجامعة طرابلس"

 : تم صياغة التساؤالت التاليةاإلشكالية من هذه وانطالقا 

لدى طالب  والتحصيل الدراس يبين قلق االمتحان والدافع لإلنجاز  إحصائيادالة  هل توجد عالقة ارتباط -1

 ؟ كلية التربية قصر بن غشير بجامعة طرابلس

ب كلية التربية قصر بن في قلق االمتحان ودافعية اإلنجاز لدى طال  إحصائية داللة ذات هل توجد فروق -2

 ؟ غشير بجامعة طرابلس منخفض ي ومرتفعي التحصيل الدراس ي

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين قلق االمتحان ودافعية اإلنجاز في ضوء بعض املتغيرات  -3

 ؟ لدى طالب كلية التربية قصر بن غشير بجامعة طرابلس الديموغرافية

صياغة ثالث فرضيات رئيسية، تتفرع منها فرضيات جزئية، وهي لإلجابة على تساؤالت الدراسة تم 

 :  كاآلتي

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قلق االمتحان والدافع لإلنجاز لدى طالب كلية التربية قصر بن  1.

 غشير بجامعة طرابلس.

الب كلية التربية قصر ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قلق االمتحان والتحصيل الدراس ي لدى ط 2.

 بن غشير بجامعة طرابلس.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دافعية اإلنجاز والتحصيل الدراس ي لدى طالب كلية التربية قصر ال 3. 

 بن غشير بجامعة طرابلس.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق االمتحان لدى طالب كلية التربية قصر بن غشير بجامعة  4.

 رابلس منخفض ي ومرتفعي التحصيل الدراس ي.ط

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق االمتحان لدى طالب كلية التربية قصر بن غشير بجامعة  5.

 طرابلس منخفض ي ومرتفعي دافعية اإلنجاز.
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معة توجد فروق ذات داللة إحصائية في دافعية اإلنجاز لدى طالب كلية التربية قصر بن غشير بجاال 6. 

 طرابلس منخفض ي ومرتفعي التحصيل الدراس ي.

طالبات( في كلية التربية قصر  -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق االمتحان بين الجنسين )طالب 7.

 بن غشير بجامعة طرابلس.

ة قصر طالبات( في كلية التربي -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دافعية اإلنجاز بين الجنسين )طالب 8.

 بن غشير بجامعة طرابلس.

أدبي( لدى طالب كلية  -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق االمتحان وفق التخصص )علمي9. 

 التربية قصر بن غشير بجامعة طرابلس.

أدبي( لدى طالب كلية  -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دافعية اإلنجاز وفق التخصص )علمي10. 

 ن غشير بجامعة طرابلس.التربية قصر ب

 في الفروق والتعرف علىاإلنجاز  ودافعية االمتحانقلق  بين العالقة عن لكشفل الدراسة هدفوت

 ومنخفض ي - التحصيل مرتفعي) يالدراس  التحصيل توى سم في طالبال بين اإلنجاز ودافعية االمتحانقلق 

 .ث(إنا - )ذكور  والجنس( أدبي - علمي) الدراس ي والتخصص (التحصيل

يمثلون املستقبل  الذين ،ليبيابشريحة من طالب كلية التربية في  اهتمامهافي  أهمية الدراسة تتضحو 

 تسهم أن املتوقع من فإنه لذا اإلنجاز، ودافعية االمتحانقلق  موضوع تناولت التي ،الليبيالتربوي للمجتمع 

 املجتمع التربية فيكلية  طالب لدى العالقة هذه لطبيعة أكثر فهم أو معرفة إضافية تقديم في نتائجها

 .الليبي

 اإلطار النظري : قلق االمتحان

 
ا
هذا العصر الذي نعيشه اآلن عصر القلق، وهو سمات األلفية الثالثة في هذا الزمان بعد أن  :القلق أوال

 والقلق ظاهرة ،(106، 1997 أصبح التطور املذهل في كافة نواحي الحياة سمة أساسية )أحمد الزعبي،

ا معينة، 
ً
عامة ال تقتصر على املرض ى النفسيين وحدهم، وإنما تمر بكل الناس عندما يواجهون ظروف

واالختالف بين األفراد في هذا األمر يكون عادة في درجة االستعداد الشخص ي، وما يترتب عليه من تفاوت بين 

أحمد السبعاوي تحيط بهم )الناس بمقدار ما يشعرون به من قلق، كذلك في نوع الظروف واألحداث التي 

القلق بأنه عدم ارتياح نفس ي ( 18،2008) العظيم أحمد عبديعرف  ،(11، 1991،وزهير عبد الفتاح

( أن 1994،381) ويرى محمد الطيب ة،وشعور بعدم األمن وتوقع حدوث كارثبخوف منتشر  وجسمي يتميز 

 ،نعدام األمان وتوقع حدوث كارثةالقلق هو عدم ارتياح نفس ي وجسمي، ويتميز بخوف منتشر وشعور با

يتضح من خالل التعريفات السابقة أن القلق حالة نفسية تحدث للكبار والصغار، وهي حالة شعورية 

نتيجة لش يء غير متوقع وغير ظاهر مما يسبب األلم لإلنسان بسبب غموضه مما يجعل اإلنسان يعيش في 

 دم االستقرار.حيرة ويشمل على جوانب متعددة من التوتر والخوف وع
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 -النظريات املفسرة للقلق:

فكار غير املقبولة والتي تعاونت فع الهو من األ تعني مشاعر القلق اقتراب دوا:  النفس ي التحليل ةرينظ أوال 

 
ً
األنا مع األنا األعلى على كبتها من منطقة الالشعور، وبذلك تكون وظيفة القلق إنذار األنا لكي يحشد مزيدا

، (44، 1990ة ليمنع املكبوتات من اإلفالت من أثر الالشعور والنفاذ للشعور )عالء كفافي، من القوة الكامن

والقلق العصابي،  ،واع من القلق وهي القلق املوضوعيوترى مدرسة التحليل النفس ي أن هناك ثالثة أن

كتئاب أوضح فرويد أن القلق يختلف عن بقية العواطف األخرى مثل الغضب واال، و والقلق األخالقي

النفس ي، بسبب ما ينتج عنه من تغيرات فسيولوجية داخلية في اإلنسان وأخرى خارجية تظهر عليه مالمحها 

يتضح من نظرية التحليل النفس ي أنها تنظر إلى النفس البشرية من  .(32، 2006بوضوح )يوسف عواد، 

واألخالق من أجل التحكم في  جانب واحد وهو الجانب املادي، حيث ركزت على الصراع بين العقل واملبادئ

 الغرائز، وهذا خلل في تفسير السلوك اإلنساني املعقد.

 
ا
وأن القلق سلوك  يعتبر أصحاب املدرسة السلوكية أن السلوك اإلنساني متعلم : املدرسة السلوكية ثانيا

لنظرية ، حيث تفسر ات شروط التدعيم اإليجابي والسلبيفيها الفرد تح التي يعيش ،متعلم من البيئة

، وهو ارتباط مثير مع جديد باملثير األصلي، وبذلك يصبح لحالة في ضوء االشتراط الكالسيكيالسلوكية قلق ا

 على استدعاء 
ً
 يمكن أن االستجابة الخاصة باملثير األصلياملثير الجديد قادرا

ً
 محايدا

ً
، وهذا يعني أن مثيرا

هذا املوضوع ال يثير بطبيعته الخوف فإن الفرد  ، وملا كانثير آخر من طبيعته أن يثير الخوفيرتبط بم

يتضح مما سبق أن  ،(87،  1990عالء الدين كفافي وآخرون ،ذا الخوف املبهم الذي هو القلق )يستشعر ه

ثير النظرية السلوكية بسطت مظاهر السلوك اإلنساني املعقد، حيث اقتصر تفسيرهم على العالقة بين امل

 ا بين مفهوم القلق والخوف.طواالستجابة، كما أن هناك خل

 تصنيف القلق: ويمكن اإلشارة إلى بعض تصنيفات القلق كاآلتي:

 في واملطلوب والقلق األساس ي الصحي ( بأنه القلق2001،591) الخطيبيعرف هشام   :املوضوعي القلق-1 

 بدونه، حياة وال الطبيعية، الحياة معه تكون  ما وهو الفرد، به يتزود أن املفروض من والذي الفرد حياة

 .الوجدان متبلد امريض اإنسان أصبح الفرد حياة من اختفي وإذا

الشعور قلق شامل غير محدد املعالم يتميز بنقص  هو  (74،1997) يذكر حامد زهران  :العام القلق -2

 بأنه هويعتبر  يدركه، خارجي لخطر تعرض ما إذا الوجداني، القلق من معاناة إلىالقلق العام  باألمن، ويؤدي

 أخرى، اضطرابات من له سابق لحدث انابع يكون  وهو ،األخرى  النفسية االضطرابات أعراض من عرض

 ولكنه ،واملجال املوضوع محدد وهو ،الفرد حياة من ومختلفة عديدة جوانب يتخلل القلق من النوع وهذا

 .معين بمجال امحدد يكون  أن يمكن

 شأنه اإلحساس وهذا العليا، الذات دوافع إلحباط نتيجة وينشأ : بالذنب واإلحساس الخلقي القلق -3

 أو في صاحبته، التي ،الظروف وعيب دون  متشعب مختلفة، صور  في يحدث أن يمكن العصابي، القلق شأن
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 ال حيث املجتمع، في واملنتشرة املختلفة عصاباأل  بأعراض متعلق قلق صورة في أو مرضية، مخاوف صورة

 .خطر نذير وكأنه القلق يثور  منه، وهنا يفر أو ضميره، من الفرد يتهرب أن الحال بطبيعة يستطيع

 (201، 1997)مصطفى فهمي، 

 الشعور  إلى والنفاذ الالشعور  من اإلفالت املكبوتات محاولة نتيجة ينشأ : املرض ي( (العصابي لقلقا -4

 التسلسل في الالشعورية وتاتاملكب تنجح ال حتى دفاعه يحشد لكي لالنا إنذار بمثابة، ويكون القلق والوعي

 العصابي القلق فإن البيئة في خارجية مثيرات إلى يعود املوضوعي القلق كان وإذا والشعور  الوعيمنطقة  إلى

 مع صدام في وتجعله كثيًرا، األنا تحرج وهي الغريزية الهو دفعات وهو ،غامض داخلي عامل إلي يرجع

 بلال شعورية داخلية، مثيرات أنها إلى بوضوح العصابي القلق تاير مث تحديد عدم ويعود ،االجتماعية املعايير

 (237، 1999)عالء الدين كفافي،  .الفرد إدراك عن بعيدة

 بحيث القلق يكون  أن يمكن:  )الخاص( املوقفي القلق -5
ً
 الفرد حياة من عديدة جوانب يتخلل شامال

 امحدد يكون  أن يمكن أخرى  ناحية من نهولك ،العام بالقلقى ويسم املوضوع محدد غير اطليق اوهائم

 والخوف الناس ومواجهة كاالمتحان التشابه من قدر ذات مواقف تثيره أو خاص موضوع أو معين بمجال

 (31، 1987الخالق، أحمد محمد عبد). املزدحمة األماكن من

 
ا
، حيث إن هذا النوع من وتناول العلماء قلق االمتحان بالدراسة كنوع من أنواع القلق : قلق االمتحان ثانيا

ويبدو ، أثنائهعند بعض الطالب قبيل االمتحان أو في  متحانياإل القلق يطلق عليه قلق الحالة، ويظهر القلق 

(. إلى أن 22: 2006( و)سناء مسعود، 35:1999 أن هذه املشكلة مرتفعة، فقد توصلت )انتصار الصبان،

 %(. 85 – 58قلق االمتحان بنسبة ) أعلى نسبة مئوية للقلق لدى الطالبات كانت مشكلة

قلق االمتحان بأنه حالة من التوتر  .(2013،33) إيمان عبد املقصود الجندي هتعرف : مفهوم قلق االمتحان

 أم
ً
 والضيق تصيب اإلنسان عندما يكون على مشارف موقف اختباري سواء أكان ذلك املوقف شفويا

 
ً
بأنه نوع من القلق يعاني منه الطالب الذين تنقصهم  .(2014،6وتعرفه مها عبد الحميد محمود )، تحريريا

 مهارات االستعداد لالختبار مع عدم القدرة على التحكم في انفعاالتهم السلبية. 

 : مكونات قلق االمتحان

 املعرفي الذي يتداخل مع املهمة املطلوب أداؤها في االنشغاليشير إلى  :) االنزعاج)الجانب املعرفي  -1

متحان، حيث يفكر الفرد في عواقب النجاح أو الفشل، ومقارنة ما يمكن الحصول عليه من موقف اال 

نتيجة بنتائج اآلخرين، والشعور بعدم الكفاءة، وفقدان الثقة بالذات، وغيرها من األفكار التي ليس لها صلة 

 باألداء بموقف االمتحان، ولكنها تتداخل مع ما في ذهن الطالب من إجابة ولذلك فاالضطراب ير 
ً
تبط سلبيا

 بالتدخل املعرفي
ً
  .وإيجابيا

أن االضطراب يتمثل في التأثيرات السلبية على مقدرة  .(212،2003) ويذكر عبد املطلب القريطي

الشخص على اإلدراك السليم ملوقف االمتحان، والتفكير املوضوعي، واالنتباه والتركيز، والتذكر، وحل 
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الذات، والشك في مقدرته على األداء الجيد، والشعور بالعجز، وعدم  املشكالت، فيستغرقه االنشغال في

 الكفاءة، والتفكير في عواقب الفشل مثل فقدان املكانة والتقدير.

أن املكون االنفعالي هو مؤشر ملدى  .(72، 1987يذكر أحمد عبادة، ونبيل الزهار ) : املكون االنفعالي -2

إلى ات البيئية لالمتحان، وتشير إلى تحول هذا القلق من داخل النفس استجابة الجهاز العصبي الذاتي للمثير 

رادي أو الالإرادي واملوجه إلى من تسبب في ذلك سواء املدرسة أو األسرة السلوك الجسدي الفعلي سواء اإل 

 كما يراها الطالب. 

استثارة وتنشيط يتمثل املكون الفسيولوجي فيما يترتب على حالة القلق من  : الفسيولوجياملكون  -3

: ارتفاع ضغط الدم،  للجهاز العصبي املستقل )اإلرادي( مما يؤدي إلى تغيرات فسيولوجية عديدة منها

وانقباض الشرايين، وزيادة معدل ضربات القلب، وسرعة التنفس، والعرق، ويصاحب هذه التغيرات ردود 

عبد ). والظهر والرقبة، وجفاف الفهموالغثيان، واآلالم في الكتف، : ارتعاش األيادي  فعل جسدية مثل

 (122،  2003،املطلب القريطي

التوتر واألرق وفقدان الشهية وتسلط بعض األفكار الوسواسية قبيل  تتمثل في : أعراض قلق االمتحان

تسارع خفقان و ، هأثناءالشعور بالضيق النفس ي الشديد قبل تأدية االمتحان و ، و ليالي االمتحان وأثناءه

مع جفاف الحلق وسرعة التنفس، وتصبب العرق وارتعاش اليدين وعدم  هاالمتحان وأثناءالقلب قبل 

 (400،  1997 )حامد زهران،. والنسيانالتركيز وبرودة األطراف 

ارتبط مفهوم القلق بالدافعية في كثير من  : قلق االمتحان وعالقته بدافعية اإلنجاز والتحصيل الدراس ي

آثار مشتركة في الحالة االنفعالية للطالب، وما يمكن أن يؤديه في ضوء وجود البحوث النفسية بما لها من 

، كما أن البحوث أشارت إلى أن القلق يؤثر في دافعية الفرد فيقلل من الة القلق أو عدم وجود االتجاهاتح

يؤثر في يرتبط بالقلق وبالحالة االنفعالية للطالب و والتحصيل الدراس ي ، (62، 2004)عمر رفعت، .طموحاته

ما يعانيه الطالب من توتر واضطراب في حياته ويجعله من األسباب التربوية تحقيق التحصيل الدراس ي و 

 على التحصيل الدراس ي
ً
وهناك ارتباط بين قلق االمتحان ودافعية ، (2003،42)حامد زهران،  .املؤثرة سلبيا

متغير دافعية اإلنجاز أهمية كبيرة في اإلنجاز يمثل في تأثير كليهما على التحصيل الدراس ي، حيث يمثل 

التحصيل الدراس ي، فقد تكون لدى الطالب قدرة عقلية مناسبة، وظروف بيئية وأسرية جيدة ومع ذلك 

 (78، 2000)عبد اللطيف محمد خليفة، .يفتقد الطالب إلى دافعية اإلنجاز

 علم النفس أهمية وداللة سواء ُيعد موضوع الدافعية من أكثر موضوعات : املحور الثاني دافعية اإلنجاز

، فمن الصعب التصدي للعديد من املشكالت السيكولوجية دون على املستوى النظري أو التطبيقي

، ويرتكز تراث علم وافع الكائن الحياالهتمام بد
ً
 وكيفا

ً
، التي تقوم بالدور األساس ي في تحديد سلوكه كما

العمليات اإلدراكية ومعظم جوانب سلوك اإلنسان أو النفس التجريبي الخاص بعمليات التعلم والتذكر و 

دافعية في ، والسبب في هذه املكانة املركزية للمفاهيم الأساس فروض تتصل بمبادئ الدافعية الحيوان على
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، وهو أنها تساعد في الوقوف على أفضل فهم وتفسير لسلوك الكائن الحي يمكن علم النفس بسيط للغاية

أن الدافعية تكاد ، (60، 2003) ترى نايفة القطامىو  ،(417، 1990الحليم السيد ، )عبد . التنبؤ به وضبطه

وتختلف درجات الطلبة التحصيل باختالف  التعلم وحيويته وبالتالي تحصيله،تكون املؤشر لفاعلية 

 واملتوسط واملتفوق، ويمكن أ
ً
ن مستوياتهم واستعداداتهم لذلك يتباين أداء الطلبة بين الضعيف تحصيليا

 ،تقف وراء مستويات التحصيل مجموعة من العوامل الشخصية تسهم في تفسير تباين هذه املستويات

الدافع بأنه حالة داخلية في الكائن  .(432، 2000مال مختار صادق )آويعرف فؤاد عبد اللطيف أبو حطب و 

الدوافع بهذا املعنى  الحي تؤدي إلى استثارة السلوك واستمراره وتنظيمه وتوجيهه نحو هدف معين، وتحتل

 منزلة خاصة في سيكولوجية التعلم والتعليم.

 -: ( وظائف الدافعية في اآلتي2007،25حدد محمد محمود بن يونس ) : وظائف الدافعية

 في التوازن  يتؤد : التنشيط أو التحريك وظيفة -1
ً
ا أو انخفاًضا أو اختالال

ً
الحاجة التي تعد انحراف

ام املتعلم بنشاط إلى قي ييؤد الذييهدف إليه الفرد إلى إحداث نوع من التوتر،  للعوامل املؤدية إلى ما

، التي يتحقق بها الهدف اإلستراتيجيةكما أن الدوافع هي التي تحدد وتختار  ،وإعادة التوازن  ،لتحقيق الهدف

املفاتيح الخارجية من خالل تعاون يمكن القول بأنها تقوم بإطالق الطاقة واستثارة النشاط لألداء الفعال و 

في تحريك  "االهتمامات الرغبات، األهداف،" املفاتيح الداخلية، مع "التهديد، اللوم، الثناء ،الجوائز"

 السلوك، وتدفعه نحو الهدف لتحقيقه.

إن الدافعية تدعم وتعزز السلوك الذي قام به الفرد املنجز حتى يصبح عادة  : التدعيمية الوظيفة -2

 وألنها تحقق الشعور بالسعادة.سلوكية في حياته 

 بهدف من األهداف، وهذه املثابرة رغم التغيرات التي تحدث في السلوك  : ثابرةامل -3
ً
يستمر السلوك مرتبطا

 تجعل من الضروري أن نسلم بعملية املتغيرات الوسطية، التي يستدل على خصائصها من شروط محددة.و 

نشاط الفرد نحو هدف معين، وتوجه من تركيز الفرد نحو  إن الدافعية توجه : التوجيهية الوظيفة -4

مواقف معينة حتى يتصرف اتجاهها، ويتجاهل املواقف األخرى، كما تملى عليه طريقة التصرف، وتقلل من 

 النشاط الذهني والجسمي. ي فرص التشتت والسرحان وتيهئ االستعداد للتعلم، وتقو 

حرك األساس ي وراء كل نشاط يقوم به الكائن الحي، وكذلك أي تعتبر الدوافع هي امل : دافعية اإلنجاز -5

سلوك يسلكه في مختلف املواقف البسيطة منها أو املعقدة، وعلى ذلك فإنه ال يمكننا معرفة سلوك الفرد 

 على حقيقته إال إذا عرفنا الدوافع التي تكمن وراء هذا السلوك.

بأنها صفة فردية تعكس امليل إلى  .(2000،23) حمودترى فايزة إسماعيل مو :  تعريفات الدافعية لإلنجاز

كما وسريع في آن واحد كلما أمكن ذلك،  ٍ  ن أجل تحقيق ش يء صعب على نحو مرضالكفاح والنضال م

للوصول إلى مستوى ح والرغبة في األداء الجيد بأنها الحافز للسعي إلى النجا .(2007،35عرفها هاني عطية )

 ح والتفوق، والشعور بالكفاءة، والحصول على تقدير اآلخرين وتقبلهم.تحصيلي متقدم، وتحقيق النجا
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 -: النظريات املفسرة لدافعية اإلنجاز

 
ا
في تحديد مفهوم الحاجة لإلنجاز، ويبدو ذلك  "موراي"يرجع الفضل إلى :  (1938) نظرية مورايأوال

 من خالل عرضهما لنسقهما الدينامي عن الحاجات النفسية بوصفها 
ً
أحد املتغيرات األساسية واضحا

 للشخصية.

، شياء بسرعة وبإجادة قدر اإلمكانرغبة أو نزعة الفرد إلى عمل األ " بأنها ويعرفان الحاجة لإلنجاز

)عبد الحميد  ،واالندماجات والتفريعات ،واألفعال، والتأثيرات ،كما يعرف في ضوء مفاهيم أخرى كالرغبات

ا، از، أو رغبة الفرد في أن يتم شيئا صعبأثيرات بالحاجة إلى اإلنجوتتحدد الرغبات والت. (1997،24درويش ،

وأن يتمكن من املوضوعات أو األشياء الفيزيقية أو األفكار، ويتناولها وينظمها، بحيث يفعل ذلك بسرعة 

 من اإلنجاز. ويشير 
ً
واستقاللية قدر اإلمكان، وأن يتغلب على ما يصادفه من عقبات، ويحقق مستوى عاليا

إلى أن االنفعال من املمكن أن يؤدي إلى تنظيم السلوك أو اضطرابه، وهو قد يؤدي  .(82:2003ل زايد )نبي

إلى اضطراب السلوك الراهن، ولكنه مع ذلك قد يؤدي إلى خلق صور جديدة من السلوك، تكون موجهة 

يؤدي االنفعال  نحو األهداف، وتؤدي املستويات الضعيفة من االنفعال عادة إلى تسهيل السلوك بينما

 إلى تنظيم السلوك أو اضطرابه. 
ً
 شديد الشبه جدا بالدوافع التي قد تؤدي هي أيضا

 
ا
حيث  ،لتأصيل النظري للدافعيةمساهمة فيما يتعلق با النظرية أسهمفقد  : (1971) نظرية ماكليالند ثانيا

ة إلى تصور آخر تبدو فيه تتمثل هذه املساهمة في االنتقال من تصور للدافعية يقوم على حتمية الحاج

فهو يقرر أن  "توملان"و "يونج"متأثًرا في ذلك بنظريات الحاجة محتومة بما ترتبط بها من توقع وجداني 

، وهذه االستجابة التوقعية بوجود رد فعل توقعي تجاه الهدف عبارة عن ارتباط وجداني قوي يتميز  الدافع

 أو وبين اللذة واأللم معينة اراتتقوم على وجود ارتباط سابق بين إمارات أو إش
ً
، ولكنه ال يكون مفيدا

 مثل حاجة الجوع أو العطش
ً
حاجة إلى اإلنجاز يتصفون الشخاص ذوو املستويات العالية في ، فاألمحكوما

 "يالندماكل"وقد وجد . ( 39:1979طلعت منصور،و  ،)إبراهيم قشقوشفي العمل  هدحمثابرة وأكثر بأنهم أكثر 

فإذا كانت مواقف  ،جابية وما يحققه الفرد من نتائجطا بين اإلشارات السابقة واألحداث اإليأن هناك ارتبا

لسلوكيات املنجزة، أما إذا حدث ، فإنه يميل لألداء واالنهماك في اولية إيجابية بالنسبة إلى الفرداإلنجاز األ 

)عبد  .لتحاش ي الفشل، وتكونت بعض الخبرات السلبية فإن ذلك سوف ينشأ عنه دافع نوع من الفشل

 (109:2000 ،اللطيف محمد خليفة

 :( ثالث مراحل لنمو دافعية اإلنجاز وهي1969) يحدد فيروف:  نجازنمو دافعية اإل 

إن النمو من خالل اإلنجازات االستقاللية في الطفولة املبكرة يعني أن اإلنجاز  : ـ التنافس االستقاللي1

أي مع ظهور اللغة ونمو  ،( عام من العمر1.5 : 2.5طفل ما بين )الذاتي حسن التنظيم يظهر حين يبلغ ال

 املهارات والقدرات.
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ألنها تبنى على التوجه الذي  ،هذه العملية تأتي بعد املرحلة األولى : ـ املقارنة االجتماعية في اإلنجاز2 

د ما، قبل أن يتكون لدى الطفل نحو أهدافه، إن التمركز حول الذات ال بد أن يكون قد تناقص إلى ح

حيث إنها تزوده  ،ملقارنة االجتماعية وظيفية للطفليستطيع الطفل أن يقارن أداءه بأداء اآلخرين، وا

 باملعلومات واملعايير التي تيسر األداء السليم.

إن هذين الدافعين  : الكفاح في املقارنة االجتماعية ـ تكامل دافعية اإلنجاز االستقاللية مع3 

مان في املوقف املناسب، كما في التوجه الناضج لإلنجاز، وهذا التوجه الذي يوفق بين منفصالن، ويستخد

هذه املراحل متتابعة ، املعايير الشخصية لإلنجاز واملعايير االجتماعية، وال يضحي باألولى لحساب الثانية

 من حيث إن النمو في إحداها وإتقانه ضروري للنمو في املراحل التالية
ً
 والنجاح فيها. ومنظمة هرميا

 دراسات وبحوث سابقة

 
ا
 دراسات تناولت قلق االمتحان وعالقته بدافعية اإلنجاز: أوال

قلق املستقبل وقلق االمتحان وعالقتها ببعض املتغيرات النفسية لدى عينة  (2000) دراسة محمد أحمد -

، وتوصلت النتائج إلى لبة( طالب وطا300) ، وتكونت عينة الدراسة منن طالب الثاني الثانوي في املنيام

، ة وقلق االمتحان ودافعية اإلنجازوجود عالقة بين قلق املستقبل ودافعية اإلنجاز ووجود عالقة سالب

 .اث في قلق االمتحان لصالح اإلناثوتوجد فروق بين الذكور واإلن

( أكتوبر 7) جامعةدافع اإلنجاز وعالقته بقلق االختبار لدى طلبة  (2007) إبراهيم الغويل دراسة زينب -

بين دافع  إلى وجود عالقة عكسية النتائج، توصلت ( طالًبا259) تكونت عينة الدراسة من، و همصراتب

 ى، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث علاإلنجاز وقلق االختبار

 مقياس الدافع لإلنجاز لصالح اإلناث.

قلق االختبار ودافعية اإلنجاز الدراس ي لدى عينة من الطالب  (2014زق الغامدي )دراسة عزام عبد الرا -

( 350، وتكونت عينة الدراسة من )ي املرحلة الثانوية بمكة املكرمةمرتفعي ومنخفض ي التحصيل الدراس ي ف

روق بين ، وعدم وجود فين قلق االختبار ودافعية اإلنجازإلى وجود عالقة سالبة ب النتائجوتوصلت  ،طالبا

، ووجود فروق بين مرتفعي ومنخفض ي التحصيل التحصيل الدراس ي في قلق االختبارمرتفعي ومنخفض ي 

 الدراس ي في دافعية اإلنجاز لصالح مرتفعي التحصيل الدراس ي. 

 ميدانية دراسة لإلنجاز بالدافعية االختبار قلق عالقته (2014) دراسة غزال نعيمة وبن زاهي منصور  -

 وجود ، وتوصلت النتائج إلى عدماطالب (120) الدراسة عينةوتكونت  ،ورقلة بمدينة لثانوي ا تالميذ لدى

 االمتحان قلق مستوى  في فروق وجود عدم إلى توصلت كما، لإلنجاز والدافعية االمتحان قلق بين عالقة

 .والتخصص الجنس من كل ملتغير اتبع الدراسة عينة طالب لدى

 
ا
 االمتحان: دراسات تناولت قلق  ثانيا
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العالقة بين قلق االختبار والتحصيل الدراس ي العام لدى طلبة الثانوية ( 1988) زيتون  دراسة موس ى أبو -

 بين إيجابية عالقة وجود الدراسة أظهرت ( طالًبا،412) من الدراسة عينة محافظة إربد، وتكونتبالعامة 

 لدى االختبار قلق مستوى  على للجنس أثر ودوج عدم على ودلت النتائج الدراس ي، والتحصيل االختبار قلق

 .الطلبة

قلق االمتحان وأثرة على التحصيل الدراس ي لدى طالب ( 1991) دراسة عبد العزيز مهيوب الوحش -

، وتوصلت النتائج إلى وجود طالب (180) ت عينة الدراسة مناملرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية، وتكون

االمتحان املنخفض واملتوسط لصالح القلق املتوسط في التحصيل الدراس ي فروق بين الطالب ذوي قلق 

ووجود فروق بين الطالب ذوي قلق االمتحان املتوسط املرتفع في التحصيل لصالح الطالب ذوي قلق 

 االمتحان املرتفع.

ت عينة تكون، و دراس ي عند طلبة املدرسة الثانويةعالقة القلق بالتحصيل ال (1992دراسة كمال مرس ي ) -

( طالًبا وطالبة. وقد أشارت النتائج إلى وجود معامالت ارتباط سالبة بين القلق 370الدراسة من )

 والتحصيل الدراس ي، وهذا كله في حالة القلق العالي.

العالقة بين قلق االختبار وبعض املتغيرات املرتبطة بطالب وطالبات  (1998) محمود شعيب يدراسة عل -

 وطالبة182) مكة املكرمة، وتكونت عينة الدراسةالثانوية العامة ب
ً
، وتوصلت النتائج إلى وجود فروق ( طالبا

 بين الطالب في قلق االمتحان لصالح اإلناث.

 
ا
 دراسات تناولت دافعية اإلنجاز: ثالثا

والجنس على أثر مستوى دافعية اإلنجاز والذكاء  (1985دراسة عبد الرحمن سليمان الطريري ) -

 وطالبة وتوصلت النتائج110، وتكونت العينة من )دراس ي لدى طالب جامعة اإلماراتالالتحصيل 
ً
إلى  ( طالبا

عدم وجود فروق بين مجموعات الطالب ذوي التخصصات املختلفة في الدافع لإلنجاز. وأن ذوي الدافع 

 املرتفع لإلنجاز يفوقون ذوي الدافع املنخفض في اإلنجاز.

الدافعية لإلنجاز وعالقتها بكل من الثقافة األسرية والتخصص ( "1991) دراسة أحمد شعبان عطية -

، وتوصلت النتائج إلى وجود من طلبة (368) ، وتكونت العينة من"جامعةالدراس ي والجنس لدى طلبة ال

أنثى( ووجود  - عالقة بين دافعية اإلنجاز والثقافة األسرية، وجود عالقة بين دافعية اإلنجاز والجنس )ذكر

 ة بين دافعية اإلنجاز والتخصص الدراس ي.عالق

عالقة الدافع لإلنجاز بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة املرحلة الثانوية بدولة  (1996دراسة ربيعة الرندي ) -

، وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق في ( طالب وطالبة502الكويت وشملت عينة الدراسة على )

، ختالف املناطق التعليمية، والجنس، ونظام التعليم، واملستوى التعليمي لألموفًقا ال مستوى دافعية اإلنجاز 

، وعدم وجود عالقة بين دافعية اإلنجاز والتحصيل الدراس ي لدى لألب، وعدد األخوة واملستوى التعليمي

  .طلبة نظامي الفصلين واملقررات
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الب املرحلة اإلعدادية والثانوية من دافعية اإلنجاز الدراس ي لدى ط( 2002) دراسة عمر الفاروق عطية -

 وطالبة( طال420) وتكونت عينة الدراسة من "دراسة ارتقائية"الجنسين 
ً
وجود إلى ، وتوصلت الدراسة با

فروق بين الصفوف في املرحلة اإلعدادية بالنسبة إلى مقياس دافعية اإلنجاز، وكانت هذه الفروق لصالح 

 ملتغيري العمر واملستوى الدراس ي في املرحلة  الصفوف األعلى أي أن دافعية اإلنجاز 
ً
الدراس ي تنمو وفقا

 اإلعدادية.

 

 

 

 -:اإلجراءات املنهجية للدراسة

 منهج الدراسة: 

أتبع الباحث املنهج الوصفي االرتباطي املقارن ملناسبته ألهداف الدراسة، حيث يقوم هذا املنهج على 

 من خ
ً
 دقيقا

ً
الل التعبير النوعي، ودراسة العالقات التي توجد بين وصف الظاهرة كما هي في الواقع وصفا

هذه الظواهر، وبذلك يعد املنهج الوصفي أنسب املناهج لتحقيق هدف الدراسة. املتمثلة في معرفة العالقة 

 .بن غشير بجامعة طرابلس بين قلق االمتحان ودافعية اإلنجاز لدى طالب كلية التربية قصر 

  :عينة الدراسة

العلمية واألدبية من طالب كلية التربية قصر بن غشير بجامعة طرابلس الدارسين  اماألقسمن طالب 

 .طالب وطالبة (300) في مرحلة البكالوريوس وعددهم

 : أدوات الدراسة

)إعداد  . مقياس دافعية اإلنجاز لدى طالب الجامعة(و ، س قلق االمتحان لدى طالب الجامعةمقيا

 الباحث(

على الدراسات واملراجع واملقاييس تم التوصل إلى  اإلطالعن خالل وم : قلق االمتحانمقياس  - أ

 : أربعة أبعاد لقلق االمتحان ممثلة في التالي

وسوء األداء والعواقب الناتجة ل باألفكار السلبية كتوقع الرسوب : وهو انشغال العق . البعد املعرفي1

 ز في االمتحان.عن الفشل كفقدان املكانة والتقدير مما يؤدي إلى عدم التركي

: وهو فقدان الشهية لألكل واضطراب النوع وتصارع نبضات القلب وسرعة التنفس  . البعد الجسمي2

 وزيادة التعرق وارتعاش األطراف وبرودها والشعور باأللم والغثيان وقت االمتحان.

 املذاكرة وتنظيم وقت اإلجابة و  . البعد السلوكي3
ً
الخوف من انتهاء : وهو عدم التهيؤ لالمتحان بدءا

 وقت االمتحان قبل االنتهاء من اإلجابة.
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 : وهو حالة من عدم االرتياح ينتابها التوتر والخوف والقلق وسرعة االستثارة . البعد االنفعالي4

 .والعصبية ناتجة عن كره االمتحان

معامالت  (1والتجزئة النصفية، ويوضح جدول ) معامل ألفاكرونباخ تم تقدير ثبات املقياس بطريقة

 .الثبات التي تم الحصول عليها

 

 

 

 

 

 

 (1جدول )

 معامالت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ والتجزئة النصفية

 التجزئة النصفية ألفاكرونباخ األبعاد ت

 0.911 0.832 البعد املعرفي 1

 0.877 0.791 البعد الجسمي 2

 0.900 0.811 البعد السلوكي 3

 0.833 0.747 البعد االنفعالي 4

 0.922 0.835 لدرجة الكليةا

 

( في حين تراوحت 0.747 - 0.835كرونباخ تراوحت )( أن معامالت الثبات بطريقة ألفا1يوضح جدول )

(، حيث يتضح أن جميع معامالت الثبات 0.833 - 0.922معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية بين )

 مرتفعة مما يدل على ثبات املقياس.

على الدراسات السابقة واإلطار النظري  اإلطالعوبعد  (نجاز: )إعداد الباح ب. مقياس دافعية اإل 

 توصل الباحث إلى أربعة أبعاد لدافعية اإلنجاز املتمثلة في التالي: ةالسابقواملقاييس 

هو قدرة الطالب على وضع أهداف في حياته يسعى لتحقيقها مما يؤدي به إلى التفوق  تحديد الهدف: .1

 .ألهداف من خالل إنجاز األعمال املفيدةوتحقيق هذه ا

هي قدرة الطالب على إنجاز أي عمل من األعمال التي يقوم بها ويراها اآلخرون صعبة لتحقيق  . املثابرة:2

 النجاح وعدم إحساسه بالفشل واالستسالم مما يجنبه عناء املشقة.

لتحقيق التفوق واتخاذ القرارات من هي قدرة الطالب على استغالل أفضل األساليب  . الكفاءة املدركة:3

 خالل معرفة قدراته وجوانب الضعف لديه.
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. الطموح: هو أن يكون للطالب طموحات يسعى لتحقيقها ويميل للمنافسة وإثبات نفسه بين زمالئه من 4

 خالل التفوق عليهم.

( معامالت الثبات 2)والتجزئة النصفية، ويوضح جدول  تم تقدير ثبات املقياس بطريقة معامل ألفاكرونباخ

 .التي تم الحصول عليها

 

 

 

 

 

 

 

 (2جدول )

 معامالت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ والتجزئة النصفية

 التجزئة النصفية ألفاكرونباخ األبعاد م

 0.867 0.811 تحديد الهدف 1

 0.877 0.833 املثابرة 2

 0.922 0.901 الكفاءة املدركة 3

 0.899 0.865 الطموح 4

 0.900 0.842 لكليةالدرجة ا

 تم االعتماد على سبيرمان ألن عدد العبارات فردي     

 ( في حين0.901 - 0.811كرونباخ تراوحت بين )ألفا ( أن معامالت الثبات بطريقة2يوضح جدول )

(، حيث يتضح أن جميع معامالت 0.922 - 0.867تتراوح معامالت الثبات باستخدام التجزئة النصفية بين )

 رتفعة مما يدل على ثبات االختبار.الثبات م

االرتباط لفحص العالقة بين قلق االمتحان كمعامل على األساليب اإلحصائية  الباح  اعتمدو 

لحساب صدق أدوات والتوكيدي التحليل العاملي االستكشافي و ،ودافعية اإلنجاز والتحصيل الدراس ي

فروق بين متوسطات درجات الطالب في املتغيرات ( للعينات املستقلة ملعرفة الT.test) اختبارو  ،الدراسة

 املعنية في الدراسة الحالية.

 :عرض نتائج الدراسة

)ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قلق االمتحان والدافع لإلنجاز لدى  : الفرضیة األولى -

رفة العالقة بين استخدم معامل ارتباط بيرسون ملعو  طالب كلية التربية قصر بن غشير بجامعة طرابلس(،

 : ( يبين النتائج التي أسفرت عنها املعالجة اإلحصائية3) قلق االمتحان والدافع لإلنجاز، وجدول 



 
 

 177 مجلة التربية الرياضية والعلوم األخرى

 

 2018العدد الثالث  ية قصر بن غشير بجامعة طرابلسقلق االمتحان وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى طالب كلية الترب

 (3جدول )

 (300معامالت االرتباط بين قلق االمتحان ودافعية اإلنجاز لدى طالب كلية التربية )ن =

 الدرجة الكلية الطموح فاءة املدركةالك املثابرة تحديد الهدف القلق       إنجاز                 

 **0.310 - **0.266- **0.268- **0.285- **0.250- البعد املعرفي

 **0.526- **0.479- **0.313- **0.521- **0.531- البعد الجسمي

 **0.538- **0.500- **0.273- **0.563- **0.262- البعد السلوكي

 **0.321- **0.213- **0.271- **0.321- **0.312- البعد االنفعالي

 **0.453- **0.467- **0.356- **0.542- **0.532- الدرجة الكلية

 (0.01( دالة عند مستوى )0.181** ) 

، بعاد دافعية اإلنجازوأ ،وجود عالقة سالبة بين أبعاد قلق االمتحان ى( عل3) يتضح من جدول 

ذه النتيجة أن الفرضية لم تتحقق ويمكن ، ونستنتج من ه(0.01) وجميع هذه االرتباطات دالة عند مستوى 

نجاز، أي أنه كلما كان اإل تفسير االرتباط السالب بأن أبعاد قلق االمتحان لدى الطالب لها تأثير على دافع 

ن القلق سلبي كلما ارتفع دافع ، أي كلما كاكلما انخفض دافع االنجاز والعكس يجابيإقلق االمتحان 

ويرجع  ة في أحد املتغيرين يرتبط بالنقص في املتغير اآلخر والعكس صحيح.، وهذا يعني أن الزيادنجازاإل 

املسؤوليات ويعتريه القلق بسبب متطلبات الدراسة األكاديمية  هن الطالب الجامعي تكثر لديأالسبب إلى 

، وفي ظل هالتي تحتاج إلى كثير من الوقت والجهد وبسبب تطلعه ملستقبل أفضل يحقق له ذاته وطموح

ن في حيرة وقلق بشأن يوف املجتمعية واالقتصادية الحالية وظهور البطالة أصبح الشباب الجامعيالظر 

 محمد أحمد وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة مستقبلهم مما قد يؤثر على الدافع لإلنجاز لديهم.

 منصور غزال  دراسة، واختلفت مع (2014)الغامدي دراسة عزام و  (2007) الغويل دراسة زينبو ( 2000)

ويرى الباحث أن الدور  ،التي توصلت إلى عدم وجود عالقة بين قلق االمتحان ودافعية اإلنجاز (2014)

القلق املرتفع، والقلق املنخفض يعتبر من املعوقات التي فالذي يشكله مستوى القلق في األداء واإلنجاز، 

شل قدرة صاحبه عن التفكير والحركة واألداء تعوق الطالب عن اإلنجاز وتحقيق األهداف، فالقلق املرتفع ي

أما القلق املتوسط فيعد  ،العقلي ككل، ويؤدي القلق املنخفض إلى ضعف الدافعية واالهتمام والالمباالة

فالطالب ذوو القلق املرتفع يشعرون بالتهديد في مواقف ، نجازمن الطاقات الدافعة للعمل واألداء واإل 

فيظهرون دوافع إثارة القلق، التي بدورها تثير استجابات داخلية وخارجية التقويم، وباإلحساس بالفشل 

مما يضعف من مستوى األداء لديهم، وتنخفض دافعية  باالمتحانفينشغلون بها أكثر من انشغالهم 

اإلنجاز، أما الطالب ذوو القلق الطبيعي )العادي( فإنهم يظهرون في مواقف االمتحان دوافع إنجاز للعمل، 

ويرى الباحث أن صاحب اإلنجاز ذو ، ون على األداء بشكل أفضل، مما يجعلهم يبدون بمستوى أفضلويركز 

ء في عمل آخر، وكلما حقق هدفا سعى في تحقيق هدف آخر. والدافع عالية ال يمل كلما أنجز عمال بد همة

الفشل فيه فيسعى لإلنجاز يكون من دوافعه القلق، فعندما يعمل اإلنسان عمال يقلق من عدم إتقانه أو 

 إلى انجازه بالشكل املطلوب.
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 لدى والتحصيل الدراس ي قلق االمتحان بين إحصائية داللة ذات عالقة )ال توجد : الفرضیة الثانية -

استخدم معامل ارتباط بيرسون ملعرفة العالقة بين  كلية التربية قصر بن غشير بجامعة طرابلس(. طالب

 : فيما يلي عرض النتائج التي أسفرت عنها املعالجة اإلحصائية قلق االمتحان والتحصيل الدراس ي،

 (4جدول )

 (300)ن= معامالت االرتباط بين قلق االمتحان والتحصيل الدراس ي لدى طالب كلية التربية

 التحصيل الدراس ي قلق االمتحان

 **0.441- البعد املعرفي

 **0.591- البعد الجسمي

 **0.680- البعد السلوكي

 **0.357- االنفعاليالبعد 

 **0.660- الدرجة الكلية

 (0.01( دالة عند مستوى )0.181** ) 

، وجود عالقة سالبة بين قلق االمتحان وأبعاده الفرعية والدرجة الكلية ى(عل4) يتضح من جدول 

( وهذا يعني أن الزيادة في أحد 0.01) ع هذه االرتباطات دالة عند مستوى والتحصيل الدراس ي وجمي

غيرين يرتبط بالنقص في املتغير اآلخر والعكس صحيح كذلك، أنه توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة املت

والتحصيل الدراس ي لدى الطالب، ونستنتج من هذه النتيجة أن الفرضية لم  بين قلق االمتحان إحصائيا

ل التحصير على متحان لدى الطالب لها تأثيتتحقق ويمكن تفسير االرتباط السالب بأن أبعاد قلق اال 

كلما كان ، أي قلق االمتحان ايجابي كلما انخفض التحصيل الدراس ي والعكس، أي أنه كلما كان الدراس ي

، وهذا يعني أن الزيادة في أحد املتغيرين يرتبط بالنقص في املتغير القلق سلبي كلما ارتفع التحصيل الدراس ي

 دراسة عبد العزيز الوحشو  (1992) مرس ي لكماوتتفق هذه النتيجة مع دراسة  ،اآلخر والعكس صحيح

في حين  ،ن قلق االمتحان والتحصيل الدراس يالتي توصلت نتائجهما إلى وجود عالقة سالبة بي (،1991)

التي توصلت لوجود عالقة موجبة بين قلق ( 1988) زيتون  دراسة موس ى أبونتائج الدراسة مع اختلفت 

احثون العالقة السلبية بـين القلـق والتحصـيل علـى أسـاس أن وقد فسر الب االمتحان والتحصيل الدراس ي.

قلـق االمتحان يشـكل حالـة مـن التـوتر الشـامل الـتي تصـيب الفـرد وتـؤثر في العمليـات العقليـة كاالنتبـاه 

ي فــإن حالــة التــوتر هــذه تــؤثر والتفكـير والتركيـز والتــذكر والــتي تعتــبر مــن متطلبــات النجــاح في االمتحــان وبالتــال

( إن أهمية االمتحـان بالنسـبة للطالـب تكمـن في كونـه 1995صائمة،  أبو) في تحصــيل الطالــب تأثيرا سلبيا

البعض اآلخر باألرق وآالم األسـاس الـذي يـتم بنـاء عليـه تقريـر مصـيره بعض الطلبة عن االمتحانات وشعور 

، وأشارت أغلـب الدراسـات الـتي ذه تـؤثر في تحصـيل الطالب سلبيافإن حـاالت التـوتر هـ ، وبالتالياملعدة

تناولـت العالقـة بـين قلـق االمتحان والتحصـيل إلى أن العالقـة بينهمـا عالقـة عكســية أي أنــه كلمــا زاد القلــق 

قلـق الأخــرى إلى وجــود عالقــة بـين درجـات  ، وأشــارت نتــائجــتوى التحصــيل والعكــس صــحيحانخفــض مس

والتحصـيل الدراسـي أي كلمـا زاد القلـق تحسـن مسـتوى التحصـيل إلى أن يصـل القلـق إلى مسـتوى معـين 
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بعـده يضـعف التحصـيل بازديـاد القلـق وهـذا يعـنى أن تحصـيل أصـحاب القلـق املتوسـط أفضل من تحصيل 

( إلى العديد من العوامل التي تتوقف عليها Corisini, 1987يشير )و ، يهئهم أصحاب القلق املنخفض والعالزمال

العالقة بين قلق االمتحان والتحصيل الدراس ي والتي يعود بعضها إلى الطالب نفسه، أو أسرته أو املعلم، أو 

تعتبر الحاالت االنفعالية التي يخبر بها  املادة الدراسية، أو طريقة التدريس أو ظروف املوقف املدرس ي، كما

، وأن قلق اإلنجاز السيئ إلىالطلبة تحت تأثير التوتر والضيق في تطبيق االختبارات. األمر الذي يؤدي بدوره 

 ف
ً
ي السنوات األولى من االختبار ينمو من خالل عمليات التنشئة االجتماعية في املواقف األسرية خصوصا

لقلق يشكل حالة ، إلى أن ان قلق االمتحان والتحصيل الدراس يباحث هذه العالقة بي، ويرجع الحياة الطفل

، التي تصيب الفرد وتؤثر في عملياته العقلية كاالنتباه والتفكير والتركيز والتذكر، والتي من التوتر الشامل

 .الطالب تأثيًرا سلبًيا تعتبر من متطلبات النجاح في االمتحان، وبالتالي فإن حالة التوتر هذه تؤثر في تحصيل

 دافعية اإلنجاز والتحصيل الدراس ي بين إحصائية داللة ذات عالقة ال توجد) : الفرضیة الثالثة -

كلية التربية قصر بن غشير بجامعة طرابلس(. استخدم معامل ارتباط بيرسون ملعرفة العالقة  طالب لدى

 النتائج التي أسفرت عنها املعالجة اإلحصائية : ( يبين5) بين دافعية اإلنجاز والتحصيل الدراس ي، وجدول 

 

 (5جدول )

 (300معامالت االرتباط بين قلق االمتحان ودافعية اإلنجاز لدى طالب كلية التربية )ن=

 التحصيل الدراس ي دافعية اإلنجاز

 **0.488 تحديد الهدف

 **0.494 املثابرة

 **0.314 الكفاءة املدركة

 **0.466 الطموح

 **0.603 كليةالدرجة ال

 (0.01( دالة عند مستوى )0.181** )         

وجود عالقة موجبة بين دافعية اإلنجاز والتحصيل الدراس ي، وجميع هذه  ىعل (5) يتضح من جدول 

خر (، وهذا يعني أن الزيادة في أحد املتغيرين يرتبط بالزيادة في املتغير اآل 0.01) ى االرتباطات دالة عند مستو 

، ونستنتج من هذه النتيجة أن الفرضية قد تحققت ويمكن تفسير االرتباط بأن كذلك والعكس صحيح

، أي أنه كلما كان دافعية اإلنجاز ايجابي التحصيل الدراس يأبعاد دافعية اإلنجاز لدى الطالب لها تأثير على 

يرتبط بالزيادة في ، وهذا يعني أن الزيادة في أحد املتغيرين لدراس ي والعكسكلما كان ارتفع في التحصيل ا

ويفسر الباحث أن هذه النتيجة منطقية ومتوقعة بحيث عندما تزيد دافعية ، املتغير اآلخر والعكس صحيح

ا اإلنجاز لدى طالب الجامعة لتحقيق طموحاتهم والوصول لتحقيق أهدافهم واملثابر للحصول على ذلك مم

 في الشخصية بمعنى أن حيث تعتبر دافعية اإلنج ،يؤدي إلى ارتفاع التحصيل لديهم
ً
 ديناميا

ً
از متغيرا

إلنجاز يدفع الفرد اشأنها شأن غيرها من الدوافع تتأثر بمتغيرات الشخصية وتتأثر بها، فدافع الدافعية 
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 ليظهر كل ما لديه من إمكانات، وأن يقوم بأعمال نافعة وذات قيمة لل 
ً
 مبدعا

ً
، خرين، وأن يكون منتجا

، ويعتبر التحصيل النشاط املؤدي إلى إشباع حاجاته رك الكائن الحي نحو والدافع لإلنجاز هو الذي يح

، ومن ثم فهو متياز أو النجاح أو الفشل واضحاالدراس ي من أهم األنشطة املعرفية التي يبدو فيها معيار اال 

بالتالي أكثر األنشطة ارتباطا بالدافع لإلنجاز، وعلى ذلك فمن املمكن تباين دافعية اإلنجاز بين الطالب و 

يعتبر من املكونات الهامة تباين التحصيل الدراس ي ويعد الدافع لإلنجاز هدف ذاتي ينشط ويوجه السلوك و 

ك املحاوالت الجادة للحصول على قدر تل ، ويوصف األفراد ذوو اإلنجاز املرتفع بأنهم يميلون إلى بذلللنجاح

ر في تحديد مستوى الذكر أن دافعية اإلنجاز تؤثكبير من النجاح في كثير من املواقف االجتماعية والجدير ب

، حيث أن هذا الدافع يعمل كقوة إضافية توجه سلوك الطالب نحو اآلمال التي ترتبط الفرد التعليمي

، ولكي يتعلموا بطريقة أسرع، وينجزوا الب إلى زيادة معارفهم ومهاراتهمبتحصيلهم الدراس ي، فهو يدفع الط

إلى وجود عالقة بين  (1991) وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أحمد شعبان ،همغير أعمالهم في وقت أقل من 

( عدم وجود عالقة 1996) ، في حين توصلت نتائج دراسة ربيعة الرنديدافعية اإلنجاز والتحصيل الدراس ي

 بين دافعية اإلنجاز والتحصيل الدراس ي.

لدى طالب كلية التربية االمتحان  قلق: )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في  الفرضیة الرابعة -

للعينات ( T. testاستخدم الباحث ) قصر بن غشير بجامعة طرابلس منخفض ي ومرتفعي التحصيل الدراس ي(

 الجدول التالي يوضح النتائج الخاصة بذلك :   و املستقلة 

 (6جدول )

للمنخفضين   71) ن=  المتحانالفروق بين متوسطات درجات الطالب منخفض ي ومرتفعي التحصيل الدراس ي في قلق ا

 للمرتفعين في التحصيل ( 74في التحصيل و 

قلق 

 االمتحان

 مستوى الداللة ح د قيمة ت االنحراف املتوسط التحصيل

 0.01 دالة عند 143 6.731 5.45 21.27 منخفض البعد املعرفي

 4.47 15.70 مرتفع لصالح املنخفضين

البعد 

 الجسمي

 0.01 دالة عند 143 10.623 6.22 22.94 منخفض

 3.72 13.95 مرتفع لصالح املنخفضين

البعد 

 السلوكي

 0.01 دالة عند 143 13.841 4.23 23.34 منخفض

 4.25 13.59 مرتفع لصالح املنخفضين

البعد 

 االنفعالي

 0.01 دالة عند 143 4.804 5.43 21.28 منخفض

 6.21 16.62 مرتفع لصالح املنخفضين

رجة الد

 الكلية

 0.01 دالة عند 143 12.618 14.19 88.83 منخفض

 13.45 59.86 مرتفع لصالح املنخفضين

في  ( يوضح الفروق بين متوسطات درجات الطالب منخفض ي ومرتفعي التحصيل الدراس ي1وشكل )

 .قلق االمتحان
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 (1شكل )
 س ي في قلق االمتحانالفروق بين متوسطي درجات الطالب منخفض ي ومرتفعي التحصيل الدرا

 في قلق االمتحان والدرجة الكلية ى(: عل1) وشكل (6) يتضح من جدول 
ً
 دالة إحصائيا

ً
 ،وجود فروقا

حيث كانت الفروق دالة لصالح منخفض ي التحصيل  ،بين املنخفضين واملرتفعين في التحصيل الدراس ي

رتفعي التحصيل الدراس ي ويفسر الباحث وجود فروق بين الطالب م ،(0.01الدراس ي عند مستوى )

ومنخفض ي التحصيل الدراس ي في قلق االمتحان بأنه يعود إلى أن الطالب مرتفعي التحصيل الدراس ي لديهم 

قدرة تنظيمية على مواجهة املواقف وحل املشكالت وتنظيم األعمال املطلوبة ذات العالقة بالتحصيل 

ت التفوق الدراس ي بشكل منظم ، وينجزون متطلباالدراس ي، فيمارسون عادات االستذكار املناسبة والفعالة

 
ً
م التحصيل الدراس ي باعتباره بأول، وكل هذه املمارسات التي يقومون بها تأتي متسقة مع ما يمثله له أوال

الدراس ي يتفاعلون  ، وفي الجهة األخرى فإن الطالب منخفض ي التحصيلمجاال لتأكيد الذات والثقة بالنفس

 غير متصل بالذات وال ينظرون بأهمية إلى مستوى التحصيل الدراس ي مع التحصيل الدراس ي با
ً
عتباره متغيرا

ا لديهم هي اجتياز املقررات الدراسية فقط، وعليه فإن للتمايز فالغاية التحصيلية دراسيكمحك أو قيمة 

ــيل حســب ضــي التحصالســبب في ارتفــاع مســتوى قلــق الطلبــة منخف ، ويرجعنخفضسلوكهم التحصيلي ي

إلى إخفــاق ســابق في ميدان التحصيل مما جعل القلق مالزما لهذه املجموعة، وعدم املقدرة  رأي الباحث

 ييل مسـتواها التحصـيلعلى التغلب علـى هـذا القلـق أو تجـاوزه حـال بـين طلبـة هـذه املجموعة وبـين تعـد

خاصة وأن ة والـذي مـن شأنه أن يولد قلقا لدراسـأضـف إلى ذلـك الخـوف مـن الرسـوب أو الفصـل مـن ا

، عدمها عينة الدراسة من طلبة السنة األولى وهي السـنة الـتي تحـدد اسـتمرارية الطالـب في الدراسـة مـن

التي توصلت نتائجهما إلى وجود  (1991) دراسة عبد العزيز مهيوب الوحش واتفقت نتائج الدراسة مع نتائج

 تحان بين املرتفعين واملنخفضين في التحصيل الدراس ي لصالح مرتفعي التحصيل الدراس ي.فروق في قلق االم

إلى عدم وجود فروق بين منخفض ي  أشارتالتي ( 2014واختلفت مع دراسة عزام عبد الرازق الغامدي )

 ومرتفعي التحصيل الدراس ي في قلق االمتحان.

التربية قصر  ئية في قلق االمتحان لدى طالب كلية)ال توجد فروق ذات داللة إحصا : الفرضیة الخامسة -

للعينات ( T . testاستخدم الباحث ) بن غشير بجامعة طرابلس منخفض ي ومرتفعي دافعية اإلنجاز(.

 الجدول التالي يوضح النتائج الخاصة بذلك.و املستقلة 
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  الدرجة الكلية البعد االنفعالي البعد السلوكي البعد الجسمي البعد المعرفي

21.2722.9423.3421.2888.83 منخفضي

15.713.9513.5916.6259.86 مرتفعي
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 (7جدول )

 نجاز في قلق االمتحانالفروق بين متوسطات درجات الطالب منخفض ي ومرتفعي دافعية اإل 

 للمرتفعين في الدافعية ( 78للمنخفضين  في الدافعية و  86) ن=  

 مستوى الداللة ح د قيمة ت االنحراف املتوسط الدافعية قلق االمتحان

 0.01 دالة عند 162 5.294 5.32 20.62 منخفض البعد املعرفي

 5.24 16.24 مرتفع لصالح املنخفضين

 0.01 دالة عند 162 9.905 6.09 21.93 خفضمن البعد الجسمي

 4.01 13.87 مرتفع لصالح املنخفضين

 0.01 دالة عند 162 10.839 4.81 22.31 منخفض البعد السلوكي

 4.78 14.18 مرتفع لصالح املنخفضين

 0.01 دالة عند 162 4.928 5.10 21.03 منخفض البعد االنفعالي

 6.49 16.56 مرتفع لصالح املنخفضين

 0.01 دالة عند 162 10.426 15.49 85.90 منخفض الدرجة الكلية

 15.21 60.86 مرتفع لصالح املنخفضين

 

 

 

يوضح الفروق بين متوسطات درجات الطالب منخفض ي ومرتفعي دافعية اإلنجاز في قلق  (2وشكل )

 .االمتحان
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 (2الشكل )
 مرتفعي دافعية اإلنجاز في قلق االمتحانالفروق بين متوسطي درجات الطالب منخفض ي و 

 في قلق االمتحان والدرجة الكلية : (2) ( وشكل7) يتضح من جدول 
ً
 ،على وجود فروقا دالة إحصائيا

حيث كانت الفروق دالة لصالح منخفض ي دافعية اإلنجاز  ،ين واملرتفعين في دافعية اإلنجازبين املنخفض

قلق االمتحان  هالب الذي لديه دافعية إنجاز منخفضة يكون لديويرى الباحث أن الط (.0.01عند مستوى )

مرتفع والطالب الذي لديه دافعية إنجاز مرتفعة يكون لديه قلق االمتحان منخفض، حيث يتميز الطالب ذو 

دافعية اإلنجاز املرتفعة باملثابرة والسعي لتحقيق أهدافه وتحقيق طموحاته فهو يرى موقف االمتحان 

وطموحاته بعكس الطالب املنخفض على دافعية اإلنجاز الذي يرى أن االمتحان  هداففرصة ليحقق أه

 (1992:169، وهذا ما يشير إليه )أحمد عبد الخالق ومياسة النيال ،له وملكانته بين رفاقه ومجتمعه تهديد

سؤولية مل املإلى أن من خصائص الدافعية أنها تنمي لدى الفرد السعي نحو اإلتقان والتميز والقدرة على تح

أن قلق  على (2009:140، وريما بنت سالم ،)منيرة بنت صالح ، كما تذكروالقدرة على تحديد الهدف

ألنه يساعد الفرد على تحقيق ما يصبو  ،مل والشعور باملسؤولية واملثابرةاالختبار ال بد أن  يالزمه حب الع

، مال املطلوبة  منه  بمهارة عاليةاز األعإليه فالطالب ذو دافعية اإلنجاز املرتفعة يحب النشاط وإنج

ما يجعل قلق االمتحان ، وهذا ليس مجرد صدفة بل ثمرة جهد ونشاطفالطالب يعتقد بأن النجاح 

 كلما حقق أهدافه.ينخفض لديه
ً
عبد العزيز  تائج الدراسة مع نتائج دراسةوتتفق ن ، حيث كلما أنجز شيئا

ن يعانون من دافعية ا إلى أن الطالب الذين لديهم قلق امتحاالتي توصلت نتائجهم (1991) مهيوب الوحش

  .إنجاز منخفضة

لدى طالب كلية التربية دافعية اإلنجاز : )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في  الفرضیة السادسة -

 استخدم الباحث اختبار ت قصر بن غشير بجامعة طرابلس منخفض ي ومرتفعي التحصيل الدراس ي(.

(T.test )وضح النتائج الخاصة بذلكيوالجدول التالي عينات املستقلة لل : 

 (8جدول )

 الفروق بين متوسطات درجات الطالب منخفض ي ومرتفعي التحصيل الدراس ي في دافعية اإلنجاز

 للمرتفعين في التحصيل ( 74للمنخفضين  في التحصيل و  71) ن= 

 مستوى الداللة ح د قيمة ت االنحراف املتوسط التحصيل دافعية اإلنجاز
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  الدرجة الكلية البعد االنفعالي البعد السلوكي البعد الجسمي البعد المعرفي

20.6221.9322.3121.0385.9 منخفضي

16.2413.8714.1816.5660.86 مرتفعي
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 تحديد الهدف

 

 0.01 دالة عند 143 9.670 3.75 15.99 منخفض

 4.05 22.26 مرتفع لصالح املرتفعين

 املثابرة

 

 0.01 دالة عند 143 9.494 3.80 15.99 منخفض

 4.12 22.24 مرتفع لصالح املرتفعين

 0.01 دالة عند 143 7.830 4.60 16.87 منخفض الكفاءة املدركة

 4.60 22.54 مرتفع صالح املرتفعينل

 0.01 دالة عند 143 9.453 4.11 17.06 منخفض الطموح

 4.55 23.32 مرتفع لصالح املرتفعين

 0.01 دالة عند 143 10.935 6.36 65.65 منخفض الدرجة الكلية

 13.10 90.36 مرتفع لصالح املرتفعين

التحصيل الدراس ي في  جات الطالب منخفض ي ومرتفعي( يوضح الفروق بين متوسطات در 3وشكل )

 .دافعية اإلنجاز

 (3شكل )

 الفروق بين متوسطي درجات الطالب منخفض ي ومرتفعي التحصيل الدراس ي في دافعية اإلنجاز

 في دافعية اإلنجاز والدرجة الكلية ى: عل (3( وشكل )8) يتضح من جدول 
ً
 دالة إحصائيا

ً
 وجود فروقا

 .(0.01فعي التحصيل الدراس ي، حيث كانت الفروق دالة لصالح املرتفعين عند مستوى )بين منخفض ي ومرت

 في دافعية اإلنجاز والدرجةإ
ً
 دالة إحصائيا

ً
بين منخفض ي ومرتفعي التحصيل الدراس ي،  الكلية ن هناك فروقا

الدراسة مع وتتفق نتائج  (0.01، عند مستوى )لصالح املرتفعين دافعية االنجاز حيث كانت الفروق دالة

دراسة و  ،(2014) دراسة غزال نعيمة وبن زاهي منصور و  (2014دراسة عزام عبد الرازق الغامدي )نتائج 

ويرى الباحث أن هذه النتيجة طبيعية، فالطالب الذين لديهم  ،(1985عبد الرحمن سليمان الطريري )

 ما يظهرون أو يحرزون مستوى مرتفع من دافعية اإلنجاز الدراس ي غ
َ
ا والعكس تحصيال دراسيا مرتفعالبا

إلحداث تغير ملحوظ في تحصيل  ال بأن الدافع لإلنجاز يعتبر مصدر صحيح، ومثل هذه النتيجة تدعم القو 

ويفسر الباحث وجود فروق في دافعية اإلنجاز بين الطالب ، املتعلم، وأنه مصدر لتباين أداء املتعلمين

 مرتفعي ومنخفض ي التحصيل الدراس ي بأن الطالب 
ً
دافعية  مرتفعو مرتفعي  التحصيل الدراس ي هم أيضا
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  الدرجة الكلية  الطموح  الكفاءة المدركة  المثابرة تحديد الهدف

15.9915.9916.8717.0665.65 منخفضي

22.2622.2422.5423.3290.36 مرتفعي
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ا للوصول إلى حلول للمواقف التي تتطلب حل املشكلة، واالستمرار في العمل اإلنجاز فهم أكثر ميال وحرص

يجعل من هؤالء واالجتهاد فيه حتى في حالة عدم وجود مراقبة خارجية، فشعورهم بالقدرة على اإلنجاز 

ذلك يرتفع التحصيل الدراس ي وب ،دات االستذكار املناسبة والفعالةرفة وممارسة لعاا ومعالطالب أكثر تنظيم

ا الب منخفض ي التحصيل الدراس ي غالبا ما يحددون ألنفسهم أهداف، وعلى العكس من ذلك فإن الطلديهم

 ومن ثم إنجازها يخلق لديهما يسعون إلى تحقيقها، فتعاملهم مع هذه املستويات املتدنية فضة جدمنخ

التحصيل الدراس ي و الدافعية إلى  ألمر الذي ال يسمح بارتفاع مستوى ا بتجنب الفشل، اشعورا إيجابي

اإلنجاز لديهم، ومن هنا جاء ارتباط أداء التحصيل الدراس ي املنخفض لديهم  مع مستوى مواز من الدافعية 

 املنخفضة كذلك.

بين متوسط درجات  ي قلق االمتحان: )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ف الفرضیة السابعة -

للعينات  (T.testاستخدم الباحث اختبار ) طالب وطالبات كلية التربية قصر بن غشير بجامعة طرابلس(

 : والجدول التالي يوضح النتائج الخاصة بذلكاملستقلة 

 

 

 (34جدول )

 لإلناث( 145 -ذكور لل 155)ن =  إناث( في قلق االمتحان -الفروق بين متوسطات درجات الطالب )ذكور 

 مستوى الداللة ح د قيمة ت االنحراف املتوسط النوع قلق االمتحان

 0.01 دالة عند 298 4.836 5.24 16.59 ذكور  البعد املعرفي

 5.42 19.57 إناث لصالح اإلناث

 0.01 دالة عند 298 3.416 5.92 16.47 ذكور  البعد الجسمي

 6.62 18.94 إناث لصالح اإلناث

 0.01 دالة عند 298 6.970 5.29 15.34 ذكور  البعد السلوكي

 6.55 20.12 إناث لصالح اإلناث

 0.01 دالة عند 298 6.155 5.99 16.15 ذكور  البعد االنفعالي

 5.73 20.30 إناث لصالح اإلناث

 0.01 دالة عند 298 6.912 19.16 64.56 ذكور  الدرجة الكلية

 17.81 78.93 إناث لصالح اإلناث

 .إناث( في قلق االمتحان -( يوضح الفروق بين متوسطات درجات الطالب )ذكور 8وشكل )
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 (4شكل )

 إناث( في قلق االمتحان -الفروق بين متوسطي درجات الطالب )ذكور 

 في قلق االمتحان والدرجة الكلية  ىعل (:4( وشكل )9) يتضح من جدول 
ً
وجود فروقا دالة إحصائيا

 
ً
ول ويتبين من الجد(. 0.01ذكور( حيث كانت الفروق دالة لصالح اإلناث عند مستوى ) -للنوع )إناث  وفقا

قلق االمتحان، حيث  ى ا بين الذكور واإلناث في متوسطات درجات مستو السابق وجود فروق دالة إحصائي

ئية. ويعزو الباحث كانت متوسطات درجات قلق االمتحان لدى اإلناث أعلى منه لدى الذكور وبداللة إحصا

اإلناث أعلى منه عند الذكور، إلى طبيعة تفكير الطالبة، حيث تجد أن  ىنتيجة درجات قلق االمتحان لد

الطالبة مهمومة على مستقبلها التعليمي، وبالتالي تزيد عندها حدة القلق والتوتر. كما أن كثيرات من 

كثير  ن دراستها كلما اقتربت االمتحانات، وتقوم بقضاءالطالبات تكون في منافسة مع زميالتها وبالتالي تزيد م

جل أن تتفوق على زميالتها، وبالتالي ال تستطيع أن تستمر على هذا الحال أمن األوقات في الدراسة من 

بدون راحة، وبالتالي يزيد عندها التفكير والتوتر والقلق نتيجة هذا األمر، هذا بخالف الطالب في املجتمع 

ك يرجع وجود مستوى أقل لقلق االمتحان عند الطالب عنه عند الطالبات إلى حالة الالمباالة الليبي. وكذل

التي يكون عليها الطالب الليبي في ظل األوضاع السياسية واالقتصادية الحالية، وتكدس اآلالف من 

عزوفه عن هذا األمر إلى تشتت ذهن الطالب و  ىالخريجين والحاصلين على شهادات جامعية بدون عمل، أد

 ،الدراسة طوال العام الدراس ي، وتركيزه على فترة قصيرة وقت االمتحان أدى إلي زيادة التوتر والقلق عنده

ألنه ال يستطيع أن يدخل االمتحان وهو غير مستعد له خالل الفترة القصيرة. كما يرجع الباحث وجود 

ات وتقاليد يقوم بها الذكر عن األنثى، فروق في مستوى قلق االمتحان إلى ما يترتب عليه من أدوار وعاد

فالطالب يميل إلى الخروج من البيت مع أصحابه والتنزه، ويستطيع أن يشغل وقت فراغه خارج املنزل، 

وبالتالي يستطيع أن يروح عن نفسه بطرق عديدة، بينما على العكس فالطالبة حسب العادات والتقاليد، 

لبة باالهتمام ا بالخروج من البيت إال في حدود، وبالتالي تقوم الطاودورها األنثوي في املجتمع ال يسمح له

كثيرة في الدراسة تفوق األوقات التي يقضيها  هتمام بالدراسة، حيث تقض ي أوقاتاال لبشغل وقت الفراغ 

القلق  االطالب في الدراسة بمراحل كبيرة وبالتالي تكون تحت ضغط املذاكرة والدراسة وبالتالي يزداد عنده

وف والرهبة لديه، ، القوة( تقلل من الخ )الطالب( )الخشونة أن طبيعة الذكر الباحث ى كما ير ، التوترو 
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ا عدم إظهار أي من األعراض املختلفة لقلق االمتحان، بينما على النقيض فطبيعة األنثى حيث يحاول جاهد

ا هي مرهفة الحس، تتأثر سريعلها، ف، الضعف( تميل إلى الخوف واالرتباك على مستقب )الطالبة( )النعومة

( 1988:14ويرى محمد الطيب )، بالعوامل النفسية واالنفعالية وبالتالي تزداد درجة حدة القلق والتوتر لديها

أن زيادة قلق االمتحان لدى اإلناث عن الذكور يرجع إلى أن اإلناث حين تضطر إلى مواجهة مواقف 

املواقف التي يشعرن بأنها مهددة لذواتهن ويكون ذلك عن  االمتحان فإنهن يحاولن حماية أنفسهن من هذه

طريق التكيف السلبي وذلك باللجوء إلى الشعور بالخوف الشديد، ويرافق هذا مظاهر انفعالية مثل 

تساعدهن على تجنب مواقف الصداع واأللم واإلغماء والنسيان، وهذه وسائل للتكيف يلجأن إليها ل

 الصدد يذكر ا، وفي هذاملكونات األساسية لقلق االختبارا تشكل أحد ، وهذه املظاهر جميعهاالختبار

( أن الفروق في القلق بين الجنسين يصعب برهنتها ومن املتفق 1991:102، )مغاوري عبد الحميد مرزوق 

 أن البنات يسهل عليهن أكثر من البنين االعتراف بالقلق أما الذكو 
ً
ر فيتوقع منهم أن يتصرفوا عليه عموما

، وهذا ال يضعف أو رجع إلى أن اإلناث يعترفن بالقلق، ويرى الباحث أن الفروق بين الجنسين تعةبشجا

، كما يرجع الباحث وجود فروق هم بالقلق فإنه يقلل من رجولتهمينقص من أنوثتهن أما الذكور عند اعتراف

، كما يرجع الباحث ذلك نأقل قدرة على تحمل موقف االمتحااإلناث فبين الذكور واإلناث في قلق االمتحان 

إلى أساليب التنشئة االجتماعية التي يمر بها كل من الذكور واإلناث داخل األسرة خالل مراحل حياتهم 

 في املجتمعات الشرقية فاإلناث يسمح لهن املجت
ً
ضمنها ، والتي من مع باإلفصاح عن مشاعرهنخصوصا

خفاهئها وإنكارها فيتعلمون عدم التعبير عن الضعف ، بينما الذكور يتم تنشئتهم على ضبطها وإمشاعر القلق

 في املواقف املؤملة واألزماتخصو 
ً
املوقف على أنه أزمة أو ، حيث يظهر قلق االختبار عندما يدرك الطالب صا

 عن مصدر الضيق بل وأكثر صراحة في التعبيمصدر ضيق
ً
ر عن مشاعرهن في القلق ، فإن اإلناث أكثر تعبيرا

، أما الذكور عن مشاعرهن في املقاييس املختلفةعلى ذلك يكون لإلناث قابلية للتعبير ، وبناء من الذكور 

 ال يعترفون بمشاعر 
ً
دراسة محمد أحمد واتفقت نتائج الدراسة مع ، هم اتجاه االختبارات مثل اإلناثفغالبا

التي أشارت  ،(1985) دراسة عبد الرحمن سليمان الطريري و  (2007)ل إبراهيم الغوي (، دراسة زينب2000)

غزال نعيمة وبن زاهي دراسة مع  ، واختلفت النتائجوق في قلق االمتحان لصالح اإلناثنتائجهم إلى وجود فر 

الذكور  التي توصلت نتائجهم إلى عدم وجود فروق بين( 1988) زيتون  ودراسة موس ى أبو ،(2014منصور )

سات السابقة في مجال الفروق بن الجنسين في وفي ضوء التعارض بين نتائج الدرا واإلناث في قلق االمتحان

طبيعة هذين املتغيرين. ولقد بين رواد نظرية  الدافعية يرى أنه مازالت هناك حاجة ملحة للكشف عن

ا، لكن كل ف الطبيعية بين هذه الحاالت غالبالتقلبات النفسية على أن األشخاص ينقلبون تحت الظرو 

هلكه في حالة ما أو ضدها، واألشخاص يتناوبون أو يتقلبون شخص يختلف عن غيره في الوقت الذي يست

 .بين مختلف ثبوت حاالت في مختلف املواقف
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بين متوسط درجات دافعية اإلنجاز : )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في  الفرضیة الثامنة -

للعينات  (T.testاستخدم الباحث اختبار ) طالب وطالبات كلية التربية قصر بن غشير بجامعة طرابلس(.

 : والجدول التالي يوضح النتائج الخاصة بذلكاملستقلة 

 (10جدول )

 لإلناث( 145 -للذكور  155)ن =  إناث( في دافعية اإلنجاز -الفروق بين متوسطات درجات الطالب )ذكور 

 مستوى الداللة ح د قيمة ت االنحراف املتوسط النوع دافعية اإلنجاز

 تحديد الهدف

 

 0.01 دالة عند 298 4.152 4.70 21.10 ذكور 

 4.70 18.84 إناث لصالح الذكور 

 املثابرة

 

 0.01 دالة عند 298 4.639 4.66 21.33 ذكور 

 4.67 18.83 إناث لصالح الذكور 

 0.272 298 1.102 5.30 20.27 ذكور  الكفاءة املدركة

 5.13 19.61 إناث غير دالة

 0.01 دالة عند 298 4.362 4.60 22.05 ذكور  الطموح

 5.03 19.63 إناث لصالح الذكور 

 0.01 دالة عند 298 3.933 17.46 84.63 ذكور  الدرجة الكلية

 16.51 76.90 إناث لصالح الذكور 

 .اإلنجاز إناث( في دافعية -( يوضح الفروق بين متوسطات درجات الطالب )ذكور 5شكل )
 

 (5شكل )
 إناث( في دافعية اإلنجاز -ات الطالب )ذكور الفروق بين متوسطي درج

  : (5( وشكل )10) يتضح من جدول 
ً
 في دافعية اإلنجاز علي وجود فروقا

ً
 ،والدرجة الكليةدالة إحصائيا

 للنوع )إناث 
ً
وأرجعت ، (0.01ذكور( حيث كانت الفروق دالة لصالح الذكور ودالة عند مستوى ) -وفقا

اث مقارنة بالذكور إلى أنهن يكشفن عن توتر أعلى مما يكشف عنه انخفاض الدافع لإلنجاز لدى اإلن

الذكور، نظرا ملعايشتهن الصراع في األدوار، حيث يؤدي التوتر العالي إلى انخفاض القدرة على اإلنجاز، 

ومستوى الطموح واملثابرة والحماس وتحقيق الذات. ويرجع ارتفاع درجة التوتر لدى اإلناث عن الذكور 

كما يبين الجدول السابق أن بعد الكفاءة املدركة لم اإلحساس بالهامشية والضغوط االجتماعية،  العتبارات

لعل هذا يتفق مع يصل حد الداللة مما يدل على عدم وجود فروق بين الجنسين في الكفاءة املدركة، 
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الباحثان عدم حيث أرجع  (1988رشاد علي عبد العزيز موس ى وصالح أبو ناهية سنة )التفسير الذي قدمه 

وجود فروق جوهرية بين الجنسين في الدافع لإلنجاز، إلى أن الفرص التعليمية واملهنية أصبحت اآلن متاحة 

لكل من الجنسين، وتضاءلت النظرة الوالدية التي تميز بين الذكر واألنثى. فكالهما أصبح يلقي نفس املعاملة 

تقالل واالعتماد على النفس واإلنجاز. وربما يرجع إصرار الوالدية والرعاية واالهتمام في غرس مفاهيم االس

األنثى على التفوق والنجاح والتحمل واملثابرة إلى ميكانزمات دفاعية عما القته من غبن املجتمع في مكانتها 

االجتماعية. لذا فهي تحاول أن تتفوق في املجاالت الحياتية املختلفة التي كشفت نتائجها عن عدم وجود 

هرية بين الذكور واإلناث في الدافع لإلنجاز، وأرجع الباحث ذلك إلى أن األسرة العربية اليوم تحث فروق جو 

 مثل الذكور على النجاح والتفوق في الدراسة والعمل، وأن هذا هو املجال املقبول 
ً
وتشجع اإلناث تماما

 والذي يسمح للمرأة العربية بالتفوق واالمتياز فيه. ولذلك أصبح
ً
ت اإلناث ترغبن في اإلنجاز اجتماعيا

 مثل الذكور.
َ
التي توصلت إلى وجود  (2007) دراسة زينب إبراهيم الغويل اختلفت معو  والتفوق فيه تماما

التي توصلت  (1991) دراسة أحمد شعبان عطية، ومع اإلناثفروق بين الجنسين في دافعية اإلنجاز لصالح 

 . ين في دافعية اإلنجازق بين الجنسنتائج دراساتهم إلى عدم وجود فرو 

)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق االمتحان بين متوسط درجات  : الفرضیة التاسعة -

 استخدم لدى طالب كلية التربية قصر بن غشير بجامعة طرابلس(.الطالب في التخصصات العلمية واألدبية 

(T.test ) خاصة بذلكوالجدول التالي يوضح النتائج الللعينات املستقلة.  

 (11جدول )

 150 -للعلمي  150)ن =  األدبية( في قلق االمتحان -)العلمية  الفروق بين متوسطات درجات الطالب في التخصصات

 لألدبي(

 مستوى الداللة ح د قيمة ت االنحراف املتوسط النوع قلق االمتحان

 0.01 دالة عند 298 6.184 4.88 16.17 علمي البعد املعرفي

 5.52 19.89 أدبي بيلصالح أد

 0.01 دالة عند 298 5.923 5.31 15.60 علمي البعد الجسمي

 6.70 19.73 أدبي لصالح أدبي

 0.01 دالة عند 298 5.484 5.62 15.72 علمي البعد السلوكي

 6.54 19.73 أدبي لصالح أدبي

 0.01 دالة عند 298 5.249 5.82 16.35 علمي البعد االنفعالي

 6.07 19.96 أدبي الح أدبيلص

 0.01 دالة عند 298 7.456 15.44 63.44 علمي الدرجة الكلية

 19.87 79.17 أدبي لصالح أدبي

األدبية( في قلق  -( يوضح الفروق بين متوسطات درجات الطالب في التخصصات )العلمية 6) وشكل

 .االمتحان
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 (6شكل )

 األدبية( في قلق االمتحان -في التخصصات )العلمية الفروق بين متوسطي درجات الطالب 

علي وجود فروق بين طالب التخصص العلمي واألدبي في قلق  : (6( وشكل )11يتضح من جدول )

 االمتحان لصالح التخصص األدبي في جميع أبعاد قلق االمتحان والدرجة الكلية وهي دالة عند مستوى 

ودراسة غزال نعيمة وبن  (2014) ة عزام عبد الرازق الغامديدراسنتائج الدراسة مع  اختلفتو  (.0.01)

 والتي توصلت إلى عدم وجود فروق بين التخصصات العلمي واألدبي في قلق االمتحان( 2014) زاهي منصور 

ربما يرجع ذلك إلى أن قلق االمتحان مشترك لدى التخصصات العلمية واألدبية ويعود ذلك لألوضاع 

االجتماعية غير املستقرة التي يعيشونها، إضافة إلى أن التخصصات تقريبا لهم نفس الحياتية االقتصادية و 

، والبيئة االجتماعية والنفسية ترفع من قلق االمتحان. إلى غير ص من حيث املواد املدروسة والعمرالخصائ

قلق ذلك وينتمي إلى نفس الكلية. ويفسر الباحث وجود فروق بين التخصصات العلمية واألدبية في 

االمتحان لصالح طالب التخصصات العلمية بسبب النظرة الدونية من قبل طالب التخصص األدبي 

 أما طالب التخصص العلمي فيرون أن االمتحان يتوقف 
ً
لالمتحان فهو يعتبر بالنسبة إليهم تحصيال حاصال

إليهم الفرصة التي  ، وبذلك يكون االمتحان بالنسبةقيق أهدافهم لبلوغ ما يسعون إليهعليه مصيرهم وتح

 وقيمة بين رفاقهم في املجتمع والحصو 
ً
 همل على ما يسعون إليه وبذلك تعتبر سوف تجعل لهم مركزا

( إلى أن االنفعال من املمكن أن يؤدي 2003 81-82)نبيل محمد زايد، ويذكر ،منخفضين في قلق االمتحان

وك الراهن، ولكنه مع ذلك قد يؤدي إلى إلى تنظيم السلوك أو اضطرابه، وهو قد يؤدي إلى اضطراب السل

خلق صور جديدة من السلوك، تكون موجهة نحو األهداف، وتؤدي املستويات الضعيفة من االنفعال عادة 

 إلى تنظيم 
ً
 بالدوافع التي قد تؤدي هي أيضا

ً
إلى تسهيل السلوك بينما يؤدي االنفعال شديد الشبه جدا

طبيعة املوقف املشترك بينهما وهو ضغط االمتحان وأن هذا القلق وقد يرجع هذا إلى  السلوك أو اضطرابه.

 ال يرتبط بمتغير التخصص وهو سمة عامة لدى كل متمرس.

)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دافعية اإلنجاز بين متوسط درجات  : الفرضیة العاشرة -

استخدم  (.بن غشير بجامعة طرابلس الطالب في التخصصات العلمية واألدبية لدى طالب كلية التربية قصر 

 : والجدول التالي يوضح ذلكللعينات املستقلة  (T.test) الباحث اختبار
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 (12جدول )

 150 -للعلمي  150)ن =  األدبية( في دافعية اإلنجاز  -الفروق بين متوسطات درجات الطالب في التخصصات )العلمية 

 لألدبي(

 مستوى الداللة ح د قيمة ت االنحراف ملتوسطا النوع دافعية اإلنجاز

 تحديد الهدف

 

 0.01 دالة عند 298 4.229 4.72 21.15 علمي

 4.67 18.86 أدبي لصالح علمي

 املثابرة

 

 0.01 دالة عند 298 4.441 4.64 21.32 علمي

 4.72 18.92 أدبي لصالح علمي

 0.01 ة عنددال 298 2.785 5.22 20.78 علمي الكفاءة املدركة

 5.11 19.12 أدبي لصالح علمي

 0.01 دالة عند 298 6.490 4.63 21.86 علمي الطموح

 5.09 19.90 أدبي لصالح علمي

 0.01 دالة عند 298 4.315 16.48 85.11 علمي الدرجة الكلية

 17.36 76.68 أدبي لصالح علمي

األدبية( في  -ب في التخصصات )العلمية ( يوضح الفروق بين متوسطات درجات الطال 7وشكل )

 .دافعية اإلنجاز
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 (7شكل )

 األدبية( في دافعية اإلنجاز -الفروق بين متوسطي درجات الطالب في التخصصات )العلمية 

على وجود فروق بين طالب التخصص العلمي واألدبي في دافعية  : (7( وشكل )12يتضح من جدول )

في جميع أبعاد دافعية اإلنجاز والدرجة الكلية وهي دالة عند مستوى  اإلنجاز لصالح التخصص العلمي

( 1991) عطيةودراسة أحمد  (1985) دراسة عبد الرحمن الطريري نتائج الدراسة مع  ختلفتاو  .(0.01)

العلمية واألدبية في  التي توصلت إلى عدم وجود فروق بين التخصصات (1996ودراسة ربيعة الرندي )

ويرجع الباحث سبب ذلك إلى أن الطالب الجامعي يعتقد أن حصوله على الشهادة  .دافعية اإلنجاز

األدبية قد يكون  األقسام، فطالب ت الحياة التي يخوضها ويعمل بهاالجامعية تفسح له أي مجال من مجاال 

 بسبب ضيق مجاالت التخصص وكثرة أعداد الخريجين من هذه 
ً
طموحهم نحو املستقبل محدودا

، كما أن هناك سوف يشغلونها في املستقبل محدودةاملراكز االجتماعية واالقتصادية التي التخصصات ف

 لط
ً
، ويتمثل هذا التأثير في اختالف طبيعة الدراسة في التخصصات بيعة الدراسة على الدافع لإلنجازتأثيرا

صات العلمية تحتاج إلى ، فاملواد الدراسية في التخصحيث تأثيرها على الدافع لإلنجاز العلمية واألدبية من

والطموح الستيعابها أكثر من املواد الدراسية في التخصصات األدبية مما يولد  الجهد واملثابرةمزيد من 

الدافع لإلنجاز لديهم بصفة مستمرة وبقوة أكبر من غيرهم، وهذا يعني أن الطالب في األقسام العلمية 

 .األدبية ر من زمالهئهم في األقساملديهم دافع لإلنجاز أكب

 االستنتاج العام: -

 مما تم عرضه من خلفية نظرية في كل ما يتعلق بقلق االمتحان ودافعية اإلنجاز و 
ً
 استنتاجا

ً
اعتمادا

، وهو التأكد من وجود عالقة بين قلق االمتحان وفي إطار الهدف الرئيس ي للدراسة ،على البيانات اإلحصائية

، ومن خالل تحديد فرضيات قصر بن غشير بجامعة طرابلس لدى طالب كلية التربيةودافعية اإلنجاز 

الدراسة التي من مضمونها توجد عالقة بين قلق االمتحان ودافعية اإلنجاز والتحصيل الدراس ي باإلضافة 

، والفروق بين التحصيل الدراس ي في قلق االمتحانإلى الفروق بين مرتفعي ومنخفض ي دافعية اإلنجاز و 

 لق االمتحان ودافعية اإلنجاز، وبعد إجراء الدراسة امليدانية على عينة مكونة منالطالب والطالبات في ق

از ( طالب وطالبة وتطبيق أدوات الدراسة املتمثلة في مقياس قلق االمتحان ومقياس دافعية اإلنج300)

 ، وبعد التحليل اإلحصائي توصلنا للنتائج التالية :ونتائج درجات التحصيل الدراس ي
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 بين قلق االمتحان ودافعية اإلنجاز مما يدل على أن الزيادة في . وجود عال1
ً
قة سالبة دالة إحصائيا

 أحد املتغيرين تقابلها النقصان في املتغير اآلخر.

 بين قلق االمتحان والتحصيل الدراس ي مما يدل على أن الزيادة  .2
ً
وجود عالقة سالبة دالة إحصائيا

 املتغير اآلخر. في أحد املتغيرين تقابلها النقصان في

3 
ً
بين دافعية اإلنجاز والتحصيل الدراس ي مما يدل على أن الزيادة  . وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا

 في أحد املتغيرين تقابلها زيادة في املتغير اآلخر.

. وجود فروق بين الطالب مرتفعي ومنخفض ي التحصيل الدراس ي في قلق االمتحان لصالح منخفض ي 4

 ي.التحصيل الدراس 

 . وجود فروق بين الطالب مرتفعي ومنخفض ي في قلق االمتحان لصالح منخفض ي دافعية اإلنجاز.5

. وجود فروق بين الطالب مرتفعي ومنخفض ي التحصيل الدراس ي في دافعية اإلنجاز لصالح مرتفعي 6

 التحصيل الدراس ي.

 . وجود فروق بين الطالب والطالبات في قلق االمتحان لصالح الطالبات.7

. وجود فروق بين الطالب والطالبات في اإلنجاز لصالح الذكور باستثناء بعد الكفاءة املدركة غير دال 8

.
ً
 إحصائيا

. وجود فروق بين طالب التخصصات العلمية واألدبية في قلق االمتحان لصالح طالب التخصصات 9

 األدبية.

اإلنجاز لصالح طالب  . وجود فروق بين طالب التخصصات العلمية واألدبية في دافعية10

 .ت العلميةالتخصصا

 التوصيات واملقترحات :

 في ضوء ما توصلت له نتائج الدراسة فإن الباحث يوص ي بالتالي :

 السلبية. ةثار إالتعامل مع قلق االمتحان وتجنب  . إكساب الطالب أساليب1

لألداء في االمتحان  أبناهئهمدة . إرشاد أولياء األمور كيفية التعامل مع أبناهئهم فترة االمتحانات ملساع2

 بطريقة سليمة.

 تطوير مفاهيم الطالب عن االمتحان بغية تكوين اتجاهات إيجابية لديهم حوله. .3

. توجيه الطالب حول الدراسة الفاعلة وكيفية تقديم االمتحانات والتعامل مع أوراق األسئلة أثناء 4

 االمتحان.

ية الصعبة مثل التركيز على االمتحانات التجريبية التي تسبق تدريب الطالب على املواقف االختبار  .5

 االمتحانات النهائية والتي تؤهلهم ملواجهه االمتحان النهائي بإيجابية.
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 والتي تحيط بالطالب أثناء تأديته االمتحان والتي من  .6
ً
توفير الجو املناسب والظروف املريحة نفسيا

 شأنها خفض قلق االختبار.

ملناسب للتعليم داخل الجامعات وخارجها وااللتفات للحاجات الحقيقية للمتعلمين . التخطيط ا7

 واملتعلمات، واستثمار نظام من املعززات الداخلية والخارجية والتي تستثير دافعية املتعلمين.

 . عمل برامج إرشادية من قبل وزارة التعليم العالي إلرشاد العاملين في التربية لتبصيرهم بأهم سمات8

 املنجزين من أجل رعايتها وتشجيعها.

 ألنها تزيد من دافعية املتعلمين وتحصيلهم.  ،هارات التفكير العليا في التدريس. استخدام م9

 بحوث مقترحة:

 لدى طالب الجامعة 1.
ً
  .قلق االمتحان وعالقته باستراتيجيات التعلم املنظم ذاتيا

 .لدى طالب الجامعةتقدات املعرفية قلق االمتحان وعالقته باملع 2.

 .تها بقوة األنا لدى طالب الجامعةدافعية اإلنجاز وعالق .3

 . دافعية اإلنجاز وعالقتها بالكفاءة األكاديمية والكفاءة االجتماعية لدى طالب الجامعة.4
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