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 0202العدد الخامس  التعليمات الخاصة بنظم النشر

والعلااوم  الرياضااية التربيااة مجلااة النشاار باانظم الخاصااة التعليمااات

 ألاخرى 

 طبيعة املواد املنشورة

تهدؾ املجلت ئلى ئجاحت الـسصت لياؿت املخخصصين ليشس ئهخاحهم العلمي في 

اضت والتربُت  الري جخىاؿس ؿُه ألاصالت والجدًت  ألاخسي،والعلىم  البدهُتمجاٌ علىم الٍس

 العلمُت.واملىهجُت 

ت وجلبل  وجلىم املجلت بيشس املىاد التي لم ٌظبم وشسها باللؼت العسبُت أو إلاهجليًز

 الخالُت: املىاد في الـئاث

 .البحىر ألاصُلت -

 .املساحعاث العلمُت -

س البحىر -  .جلاٍز

 .املساطالث العلمُت اللصيرة -

س املإجمساث والىدواث -  .جلاٍز

 :التنظيمية الالئحة

 .لليشس كبىلها أو وشسها ٌظبم ولم أصلُت الدزاطاث جيىن  أن 1-

اضيُال التربُت )مجلت علمُت حظمي مجلت املسكب حامعت البدهُت التربُت ولُت جصدز-2-  تٍس

 ) .ألاخسي  والعلىم –

 .عام ول مً أشهس-6 ول دوزٍت بصـت املجلت جصدز-3-

 :املجلة أهداف

 .العلمي البحث حسهت حشجُع في املشازهت1-

اضُت املجاالث في العلمُت الظاحتى عل حدًدة ئضاؿت جحلُم2-  .الٍس

ص وشس-3- اضُت العلمُت وألابحار الدزاطاث وحعٍص  .الٍس
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 :النشر سياسة

اضيُت املجيياالث يفي العلمُييت وامللياالث ألابحييار بيشيس املجلييت جخيخ 1-   البدهُييت والتربُييت الٍس

اض يخأهُل وال العبُعي والعالج ت وألابحار الٍس  .بها املسجبعت ألاخسي  والعلىم التربٍى

 ءاضييييعأ اؿحهيييي نتر ٌشييي أو ًجسيهييييا التيييي املليييياالث أو باألبحيييار فيييي املجلييييت باالشييييتران ٌظيييم -2-

 يالعلميي ثالبحيي اثوهُئيي هييصومسا تالعلمُيي واملعاهييد تعييالجام فييي البيياحنين أو عَزالخييد تهُئيي

 .وخازحها لُبُا في

 يئالجهيا يلهاشي يف وئعدادها اجحىُمه بعد ادوزه بلُتألاط وؿم تاملجل يف ألابحار جيشس-3-

 .املجلت جلسزها التي دعواللىا اليشس شسوط وؿم

 ذجميييي وئذا سجيشيييي مليييي أو وشييييسث ءىاطيييي حابهاألصيييي سدال جيييي سلليشيييي تمييييامللد ألابحييييار حمُييييع4- 

س لهُئت ؿان وشسهاى عل املىاؿلت . جساه يرال الىكذفي  وشسها يف الحم الخحٍس
ً
 مىاطبا

 .ؿىُت العخبازاث املجلت يف اثعاملىضى ب جسجِ ًخضع-5-

 :النشر ومعايير شروط
 .لليشس كبىلها أو وشسها ٌظبم ولم أصلُت طاثاالدز  جيىن 1- 

 ؿلييغ واحييد وحييهى لييعو  تعييمعبى  وسيي  زالزييت CD +ىعليي وسيي ت + أصييل الباحييث ًليدم 2-

 .جسكُم بدون  الصـحاث نجس  ضسوزة مع 4A ضملُا وىازجس وزق ىوعل

 .ووظائـهم نينالباح أو الباحث اطم ،البحث ىىانعى ولألا  الصـحت جخضم3ً- 

يد أال بًجي4-  ييادة حاليت يوفي صييـحت 20 ًعي الصيـحاث ددعيي ًٍص  خمًيي صيـحت 20 ًعي الٍص

 .صـحت ول ًع دهاهير خمظت مبلؽ عدؿ

ٌ  يف ثالباح تزػب تحال يوف امجاه تاملجل ًم  تحنين وسالبا أو حثاالب  ًمى5-   الحصيى

 .الىاحدة اليس ت ًع دًىاز شسونعو  عخم مبلؽ ٌظدد ئضاؿُت وس تى عل

 :التحكيم إجراءات

ٌ  الباحث باشعاز املجلت لجىت جلتزم1-  س هُئتى ئل وئحالخه هنبح بىصى  .الخحٍس

ي تهُئي ًمي تمبدئُ بصىزة تامللدم البحىرمساحعت  خمج2-  ي سالخحٍس  الحُتهاصيي ميد سلخلٍس

مىيييي تاملجليييي تطُاطيييي عميييي حهاوجمشيييي  الهائزطيييي موعييييد ىرالبحيييي ضبعيييي دبعاداطيييي لييييرلً اجبعيييي ًٍو

 .رلًب البحث بصاح ئبالغ ضسوزة مع للخحىُم
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 تالعلمُييي تاللجىييي اءضيييعأ يناملحىمييي ألاطييياجرة ميييً تزيييالز كبيييل ميييً للخلُيييُم البحيييث ًحييياٌ-3-

 .لُبُا يف البدهُت للتربُت تالدائم

 خمازةاطييي ثالبحييي عمييي موجسؿييي دن واحيييآ يفييي ينمييياملحىى ئلييي سلليشييي تامللدمييي ىرالبحييي جحييياٌ-4-

 .محددة ؿترة خالٌ الاطخمازة رهه ءبمل محىم ول لُلىم الخحىُم

ٌ  حُث مً باألػلبُت املحىمين ثازاس ك حعخمد5-  س هُئت كبل مً السؿض أو اللبى  .الخحٍس

ييييس تولهُئيييي، همثبحيييي باحيييياشة البحيييىر بأصييييحا بييييابالغ املجلييييت لجىييييت جليييىم6-  جعلييييب  أن الخحٍس

 بىا ُتعمىضى  أو شيلُت حعدًالث حساءئ
ً
  لليشس البحث ئحاشة كبل املحىمين جىصُتى عل ءا

ت املجلت جلتزم-7-  .املحىمين ءوأطما الخحىُم لعملُت باليظبت الخامت بالظٍس

 :عامة قواعد

 .لُبُا خازج مً البحىر جلبل - 

س هُئت كبل مً جحدد السطىم حظدًد  -  .الجامعت عمجل أو اليلُت عمجل أو الخحٍس

 :البحوث كتابة شروط

 .4A .حجم وزق ىعل للمجلت امللدمت البحىر بجىخ 1- 

 :الخالُت الشسوطى جساع للهىامش باليظبت-2- 

 .طم 3 ىاهبالج باقي ومً طم 3.5 ىعلأ مً  -

 . Bold 20 .حجم SakkalMajalla للبحث السئِس ي العىىان خغ  -

 نيناحالبييييي ءماأطييييي رخيييييأوج عيييييادي 14 محجييييي SakkalMajalla العسبيييييي تالىخابييييي غخييييي  -

 ..Boldوالعلماء

 . Bold 12 .حجم Times New Roman ألاحىبي الىخابت خغ  -

ً خغ  - ً Bold 16 حجم Simplified Arabic العىاٍو  . Bold 14 الصؼيرة والعىاٍو

ً خغ  -   Bold 16 .حجم Times New Roman ألاحىبي العىاٍو

ٌ للجد بتباليظ 3-   جحدًد عسةومظ اهبينالج ًم تمـخىح ىن جي او
ً
 تونهاً تبداً اأم سدامـ ا

 ٌ   الخحدًد ؿُيىن  الجدو
ً
 . مصدوحا
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 العدد كلمة
  ينأحمعيييييييييييي مال ليييييييييييي رخييييييييييييي ىعليييييييييييي لموأطيييييييييييي وأصييييييييييييلي املينالعيييييييييييي زبهلل  الحمييييييييييييد

ً
 الىبييييييييييييي محمييييييييييييدا

 .وبعد........... أحمعين وصحبه لتآى علو  ألامين

 )م0202ؿبراًيييييييييس) ال يييييييييامع ددالعييييييييي دمأكييييييييي أن تاليلُييييييييي عمجلييييييييي ًعييييييييي تهُابييييييييي لِظيييييييييعدوي هئهييييييييي

ٌ ألا  املجلييييييييييييد ًميييييييييييي اضييييييييييييُت التربُييييييييييييت مجلييييييييييييت مييييييييييييًال ييييييييييييامع العييييييييييييدد  و  ألاخييييييييييييسي  والعلييييييييييييىم الٍس

ُييييييييت ًميييييييي الصييييييييادزة ُييييييييت ول  لدظييييييييهم الجدًييييييييدة صييييييييىزتهاي فيييييييي املسكييييييييب تحامعيييييييي – تالبدهُيييييييي الترب

اضيييييييييييُت التربُيييييييييييت أوشيييييييييييعت مخخليييييييييييف يفييييييييييي يالعلمييييييييييي اليشيييييييييييس  يفييييييييييي واؿيييييييييييس بجهيييييييييييد  والبدهُيييييييييييت الٍس

 ئييييييييييييدةاز  خبازهيييييييييييياعبااملسجبعييييييييييييت  ألاخييييييييييييسي  العلييييييييييييىم ضوبعيييييييييييي والتروٍحُييييييييييييت والـىُييييييييييييت والصيييييييييييحُت

 ىملييييييييييييييييعو  تالبدهُيييييييييييييييي تالتربُيييييييييييييييي ولُيييييييييييييييياثي   مظييييييييييييييييخى ى عليييييييييييييييي تاملخخصصيييييييييييييييي تالعلمُيييييييييييييييي الثاملجييييييييييييييي

اضييييييييييي  اماحظييييييييييي تُييييييييييياعس م دالصيييييييييييدرا هييييييييييي فيييييييييييي تالجامعييييييييييي التبسطييييييييييي ائًماهييييييييييي تاللُبُييييييييييي توليييييييييييدب تالٍس

ييييييييييييييييي تاملجلييييييييييييييييي ي ى محخييييييييييييييييي سوالخعييييييييييييييييي ببالخجٍس  اثالجامعييييييييييييييييي اؾأهيييييييييييييييييد لظييييييييييييييييي يفييييييييييييييييي موالخعبُييييييييييييييييي ٍى

عطيييييييييييي المعيييييييييييي يفيييييييييييي تملحيييييييييييي سوزةضيييييييييييي  بأصيييييييييييي يلييييييييييييرا ألامييييييييييييس إلاكلُمُييييييييييييت يييييييييييي رالخؼُييييييييييييي َس  تبابخياٍز

ُييييييييييييث ،هلرامليييييييييييي يالعلمييييييييييييي موالخلييييييييييييد االخىىىلىحُيييييييييييي  ويييييييييييييل يفيييييييييييي هبييييييييييييييرة بييييييييييييتزو  العلييييييييييييم حليييييييييييييم ح

 اهيييييييؤ لماع حى ظمييييييي بلعييييييي ثحُييييييي مالخليييييييد راهييييييي ًمييييييي ِباهصييييييي تالبدهُييييييي تللتربُييييييي انووييييييي املجييييييياالث

 ز دو 
ً
 طاطأ ا

ً
 . للخلدم املىعلم امجه ىن لُي نتحدً علىم ىعل ادخمعالا  يف ُا

سجعييييييييى لييييييييع تبالجامعيييييييي تالبدهُيييييييي تالتربُيييييييي تولُيييييييي ذلييييييييآ وكييييييييد ى ئليييييييي لجصييييييييى حتيييييييي تاملجلييييييييره هيييييييي ٍى

ُييييييييت الجامعيييييييياث بييييييييين بهييييييييا ضللجهييييييييى  لييييييييهرجب يراليييييييي بالجهييييييييد مالالئييييييييي خى املظيييييييي ُييييييييت اللُب  والعسب

 .والعاملُت

 بالىليييييييد ءىاطييييييي تاملجلييييييي ىز ظهييييييي يفييييييي همىاأطييييييي ًمييييييي علجمُييييييي ىسبالشييييييي دمهخلييييييي أن ئال عىاٌظييييييي وال

 حمُعيييييييي حهمئليييييييي هوهخىحيييييييي تالعلمُيييييييي حمار تييييييييوال ىروالبحيييييييي االثاملليييييييي دًمجليييييييي أوء االبىيييييييي
ً
 بلعليييييييي ا

ٍييييييد  يفييييييي لمييييييااملخي يوالـنييييييي يالعلمييييييي املظيييييييخى ى ئليييييي املجليييييييت هربهيييييي لهصيييييييى حتيييييي اون الخعييييييي ًميييييي املص

اض تالتربُ عتأوش االثمج ت حُتوالص ُتالٍس  .والتربٍى

 الكلية عميد                                                                 
 التحرير هيئة ورئيس

 النفر عمار ميلود :د
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 لدىالرياضية  إلاصابات ألنواعدراسة تحليلية 
ً
 الجودو العرب العبي والعبات ألاكثر شيوعا

 * أ. جالل محمد عبد الفتاح

 نور عبد العظيم هنيديأ أ.** 

 ** أ. نبيل صالح دراويل

 ملخص البحث

 لدىالرياضية  إلاصابات أنواعالتعرف على  إلىهدف البحث ي
ً
الجودو العرب في  العبي والعباتل ألاكثر شيوعا

كما يهدف البحث  للسيدات والشابات، 5الو للشباب  6للرجال وال 41البطولة العربية لألندية البطلة ال

 لإلصابات، 
ُ
ماهي إلاصابات ألاكثر  وهي ، تساؤالتيجيب البحث على عدة و ملعرفة نوع النزال ألاكثر حدوثا

  و ما هكذلك شيوعا بين العبي والعبات الجودو العرب ؟ 
ً
ربين العبي والعبات  نوع النزال ألاكثر إصابات حدوثا

وتحدد مجتمع البحث بالعبي  ياملسح هبأسلوباملنهج الوصفي  ون الباحث ستخدموا ،؟ الجودو العرب

( 405)البالغ عددهمو  املذكورة التي نظمت في دولة املغرب .والعبات الجودو املشاركون في البطولة العربية 

خالل رياضية  إصابات إلىالذين تعرضوا  الالعبين والالعباتعينة البحث من  اختيارتم قد و العب والعبة 

 ألادوات ون الباحث خدم(، واست%18بنسبة مئوية مقدارها )، والعبة  ( العب50وقد بلغ عددهم )،  البطولة

الرياضية واملقابالت الشخصية واملالحظة(، وقد  إلاصاباتووسائل جمع املعلومات ومنها )استبانة  وألاجهزة

من داخل  ين( العب40تجربة استطالعية لهذه الاستبانة على عينة استطالعية عددها ) ون الباحث ى أجر 

توزيعها على عينة  ، وبعد بيان صالحيتها تملالختبار العلمية ألاسس يجادل  مجتمع البحث وخارج عينته

استمارات الاستبانة وفرز  بجمع ون ، ومن ثم قام الباحثوالعبة ( العب50البحث الرئيسية البالغ عددها )

املناسبة ومناقشتها بصيغة علمية معتمدة على املصادر العلمية ذات  إلاحصائيةبياناتها ومعالجتها بالوسائل 

ج توصل الباحثون إلى أن إلاصابات الاكثر شيوعا في رياضة ، وبعد إلاطالع على أهم النتائبالبحث العالقة

وخاصة في النزال الفردي املعتمد على كثرة التصفيات في إلادوار الجودو هما الكدمات وإصابة الركبة 

 التمهيدية .

 رياضة الجودو.دراسة تحليلية ، إلاصابات الرياضية ، الكلمات املفتاحية : 

 ومشكلة البحث : املقدمة -1

 تحتاج ملعد بمهارات تتمتع الرياضات واملنافسات الفردية      
ً
 إيضا

ً
جهود عال يدة ولياقة بدنية عالية جدا

بسبب ما  إلاصابات، ولكن يرافق هذا املجهود احتمال حدوث املنافسة  أوالتدريب  إثناءيبذله الالعب في 

الجسم املختلفة )العظام  أجهزةالجهاز الحركي الذي تمثله  السيماالجسم و  أجهزةيفرضه ضغط كبير على 

من  ألاكبر العاملة الكبيرة بشكل رئيس النسبة (، وتتحمل املجموعات العضلية وألاوتارواملفاصل والعضالت 
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من غيرها من املجموعات العضلية، وتختلف الجهود  لإلصابةعرضة  أكثر تكون  أنهذه الجهود مما يجعلها 

 .املمارسة الرياضةختالف نوع املهارات وطبيعة املبذولة با

فرياضة الجودو إحدى رياضات الدفاع عن النفس التي تتطلب مهارات دفاعية وأخرى هجومية تهدف       

 . على املنافس ببلوغ أقص ى مقدرة وأقل جهد )مراد طرفة( لالنتصار 

ومن موقف إلى آخر في املنافسة ، ألخرى من مهارة الرياضية في رياضة الجودو  إلاصاباتوبذلك تختلف       

تعمل على  أخرى حدوث تراكم الخبرات الرياضية لدى الالعبين سنة بعد  أنومما ال شك فيه الرياضية 

هنا قد يكون  ألامر  أن إالالوقاية والحماية منها،  وأساليبالرياضية  إلاصابةفي كيفية تجنب  ماتساع مداركه

 في حدوث 
ً
 في انخفاض نسب  إذلدى الالعبين  ابةإلاصمختلفا

ً
قد يكون في تراكم هذه الخبرات بات سببا

 ،   لديهم إلاصابةلوب فتزداد بذلك نسب طالرياضية، وقد ال يتم الاستفادة منها بالشكل امل إلاصابات

السلبية على مسيرة الالعب الرياضية وحالته الصحية فهي تلقي بظاللها عليه  أثارهاالرياضية  ولإلصابات

 عن مستوى 
ً
، فضال

ً
 ونفسيا

ً
 وفسيولوجيا

ً
واملهارات  الحركات أداءتمنع وتحد من  ألنها املهاري، أدائهبدنيا

اللعبة الرياضية  تحد من تطوير قدراته البدنية والحركية والعقلية التي تتطلبها مهارات أو  وإتقانهاالجديدة 

تتراكم لديهم  أخرى مرحلة  إلىالالعبين كلما انتقلوا من مرحلة تدريبية  أنالتي يمارسها، ومن البديهي 

 إلاحماء بإجراءه تزامالرياضية والحماية من خالل ال إلاصاباتالوقاية من  أساليبالخبرات الرياضية ومنها 

رشاقة اكبر وكذلك يؤدي تطور القدرات البدنية والحركية له املهارات بانسيابية وتوافق حركي و  وأداءالجيد 

 في هذه الوقاية وكذلك زيادة عمليات التعلم نتيجة املمارسة املستمرة لديهم 
ً
السيما القوة العضلية دورا

 .الرياضية إلاصاباتفي حدوث  ألاكبر التي قد يكون لها الحصة  ةفيتجنبوا الحركات والسلوكيات الخاطئ

تؤذي الرياضية التي قد  إلاصاباتيتعرضون للعديد من  الالعبين أنيتبين  تم التطرق إليهومن خالل ما      

 في عزل الالعب كليا على إلاستمرار في 
ً
إلى عرقلة مسيرة الالعب أو الالعبة وفي بعض ألاحيان قد تكون سببا

 إلاصابات أنواعالبحث في معرفة  ةمشكلومن هنا تكمن  التدريب أو العودة من جديد إلى أرض املنافسة ،

العبي والعبات الجودو العرب قيد البحث ، وماهي إلاصابات ألاكثر شيوعا ونوع الرياضية وطبيعتها لدى 

 النزال ألاكثر إصابات .

 أهمية البحث : 1-2

املهاري،  ألاداءالرياضية من الحاالت املهمة في املجال الرياض ي كونها ترتبط بطبيعة  إلاصاباتتمثل      

 في 
ً
الالعبين يتباينون في درجة  أن، وبما نافسات خالل التدريب واملمن  رياضة الجودوويبرز ذلك واضحا

  ألاداءظهور تفاوت في  إلىالرياضية وهذا يؤدي  إلاصاباتالوقاية من  ألساليبامتالكهم 
ً
املهاري، ونظرا

ومن  والعبات الجودو الرياضية لدى العبي  تإلاصاباواثر حدوث  بأهميةاملدربين ومعرفتهم لضعف تشخيص 

 في كل منافسة ، إلاصاباتاالت مالحظة حو  عمل الباحثون في الرياضة عامة ورياضة الجودو خاصة ،خالل 

قد ال تحظى باالهتمام الذي تستحقه والدليل على ذلك هو قلة وجود دراسات بهذا  تهذه الحاال  أنو 
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 لدى العبي ألاكثر شيوعاالرياضية  إلاصابات ألنواعدراسة مسحية  إجراء ون الباحث قرر  الخصوص، لهذا

 في  والعبات الجودو العرب
ً
بمساعدة املدربين  إلاسهاملقياس هذه الحالة وتشخيصها بدقة، محاولة

الالزمة  إلاجراءاتالوقاية ومن ثم اتخاذ  أساليبوالالعبين في التعرف على ما يمتلكه الالعبين من 

 .نافسةواملأالتدريب  إثناءفي  إصابة أيئل املالئمة لتالفي واستعمال الوسا

 : أهداف البحث 1-3

 :ويهدف البحث الى  

 .في رياضة الجودوالرياضية  إلاصابات أنواعالتعرف على  -4

 التعرف على أكثر إلاصابات شيوعا وفي أي نوع من النزال . -2

 : البحث تساؤالت 1-4

 ماهي إلاصابات ألاكثر شيوعا بين العبي والعبات الجودو العرب ؟ -4

 بين العبي والعبات الجودو العرب؟  -2
ً
 ماهو نوع النزال ألاكثر إصابات حدوثا

 :اجراءات البحث  -3

 : منهج البحث 3-1

 ملالئمته ألهداف الدراسة .حي سامل باألسلوبيناملنهج الوصفي  استخدم الباحثون 

 : وعينتهمجتمع البحث  3-2

 6للرجال وال 41لالعبي الجودو العرب في البطولة العربية لألندية البطلة التم تحديد مجتمع البحث 

الالعبين والالعبات املشاركون يمثلون  عب والعبة( ال 405البالغ عددهم )للسيدات والشابات  5للشباب وال

اختيار عينة تمثل ، وقد تم  21/02/2041-41التي نظمت في مراكش ، املغرب الفترة :  في البطولة املذكورة

، العب والعبة ( 50متنوعة والبالغ عددهم ) إصابات إلىاملجتمع تمثيل صادق من الالعبين الذين تعرضوا 

 توصيف عينة البحث . يوضح التالي والجدول  (%18وبهذا تكون النسبة املئوية لعينة البحث هي )

 ( 1جدول رقم )

 بحثالعينة توصيف يوضح  

 النسبة % التكرار الفرق املشاركة

 %36.00 18 شباب وشابات في النزال الفردي

 %22.00 11 شباب وشابات في نزال الفرق 

 %32.00 16 رجال وسيدات في النزال الفردي

 %10.00 5 رجال وسيدات في نزال الفرق 

 %100 50 املجموع
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 : البحث أدوات 3-3

 :آلاتيةالبحث  أدواتاستخدم الباحثون 

  الشخصيةاملقابالت  -

 ) استبانة من تصميم الباحثون( املقياس -

 الحظة والتسجيل امل -

 : الرياضية إلاصابات أنواعاستبانة  إعداد 3-3-4

( وتم عرضها على 4 رفقالرياضية )م إلاصابات أنواع أهم خاص للتعرف على مقياس بإعداد ون قام الباحث

 واملختصين. املحكمينمجموعة من 

 : التجربة الاستطالعية 3-3-2

تم  ا ألالعابيمثلون  ين ( العب40على عينة مكونة من ) 24/02/2041بتاريخ  استطالعية دراسة إجراءتم  

 : هذه التجربة هو التعرف على إجراءاختيارهم بصورة عشوائية وكان الهدف من 

 على فقرات املقياس. لإلجابةاملستغرق  الوقت -4

 كفاية فريق العمل املساعد.  -2

 صياغتها. أو ها اعتطب إعادةعدم وضوح الطباعة لغرض  أوتشخيص الفقرات  -3

 : العلمية لالستبانة ألاسس 3-3-3

 ققاسه وال ي ألجلالصدق يعني "أن الاختبار يقيس ما وضع 
ً
  "أخريس شيئا

 (23، ص4111)مصطفى باهي،                                                                            

على مجموعة من السادة الخبراء  ألاوليةبعرض الاستبانة  ون صدق الاستبانة، قام الباحث وليجاد

ققت الاستبانة صدق ، وبذلك حصممت ألجله ملا  ومطابقتهامن صالحيتها  للتأكدواملختصين، وذلك 

( خبراء 5املحتوى بعد أن حصلت على موافقة جميع السادة الخبراء واملختصين، والبالغ عددهم )

( كما هو ورياضة الجودوالرياضية والاختبارات والقياس  وإلاصاباتومختصين في مجاالت )الطب الرياض ي 

 (2مبين في الجدول )

  ( 2جدول )

 البحثيبين نتيجة صدق الاستبانة قيد 

 ( املحسوبة2قيمة )كا الخبراء واملختصين الاستبانة قيد البحث

 غير املوافقون  املوافقون 

 5 صفر 5

 

( عند 4883( هي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة )5( املحسوبة البالغ )2قيمة )كا أن( 2الجدول )يبين 

 الاستبانة بمعامل صدق عالي.( وهذا يدل على تمتع 4( وتحت درجة حرية )0805مستوى داللة )
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 : التجربة الرئيسية 3-3-1

وقد وزعت الاستبانة الخاصة باملقياس  والعبة ( العب50تم تطبيق الاستبانة على عينة البحث البالغة )

قام الباحث بشرح  إذمساعد  وبمساعدة فريق أحد الباحثون قيد البحثالاتصال املباشر من  بأسلوب

 عن جميع فقرات الاستبانة بصدق. إلاجابةعلى ضرورة  التأكيدالعينة مع  ألفرادالبحث  أهداف

 : إلاحصائية إلاجراءات 3-1

 :  آلاتية إلاحصائية إلاجراءات استخدم الباحثون 

 النسبة املئوية  -

 (، حسن املطابقة2قانون )كا -

 عرض نتائج البحث وتحليلها ومناقشتها: -4

 الرياضية وتحليلها ومناقشتها: إلاصابات أنواععرض نتائج  1-4

 الرياضية  إلاصاباتعرض نتائج التعرف على عدد  3-4-4
ً
 تحليلها ومناقشتها:و ألاكثر شيوعا
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 (3الجدول ) 

 ( 4جدول رقم )

 النسب املئوية لإلصابات لعينة الدراسةيوضح  

 النسبة % التكرار الفرق املشاركة

 %56.00 28 الكدمات

 %6.00 3 التشنج العضلي

 %4.00 2 التمزق العضلي

 %6.00 3 الكسور 

 %2.00 1 الخلع

 %12.00 6 إصابة الركبة

 %8.00 4 الجروح

 %6.00 3 أخري 

 %100 50 وعماملج

 

 إلاصابة
شباب وشابات في النزال 

 الفردي

شباب وشابات في 

 نزال الفرق 

رجال وسيدات في 

 النزال الفردي

رجال وسيدات في 

 نزال الفرق 
Total 

 الكدمات
 28 4 9 8 7 العدد

ةالنسبة املئوي  38.89 72.73 56.25 80 56 

 التشنج العضلي
 3 0 0 1 2 العدد

ةالنسبة املئوي  11.11 9.09 0 0 6 

 التمزق العضلي
 2 0 1 0 1 العدد

ةالنسبة املئوي  5.56 0 6.25 0 4 

 الكسور 
 3 0 1 0 2 العدد

ةالنسبة املئوي  11.11 0 6.25 0 6 

 الخلع
 1 0 0 0 1 العدد

ةالنسبة املئوي  5.56 0 0 0 2 

 إصابة الركبة
 6 1 3 0 2 العدد

ةالنسبة املئوي  11.11 0 18.75 20 12 

 الجروح
 4 0 1 0 3 العدد

ةالنسبة املئوي  16.67 0 6.25 0 8 

 أخري 
 3 0 1 2 0 العدد

ةالنسبة املئوي  0 18.18 6.25 0 6 

Total 
 50 5 16 11 18 العدد

ةاملئويالنسبة   100 100 100 100 100 
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 4الشكل البياني )

 
 

 (5 جدول رقم )

 النسب املئوية لإلصابات بالكدمات لعينة الدراسةيوضح 

 

 النسبة % التكرار الفرق املشاركة

 %25.00 7 شباب وشابات في النزال الفردي

 %28.57 8 الفرق شباب وشابات في نزال 

 %32.14 9 رجال وسيدات في النزال الفردي

 %14.29 4 رجال وسيدات في نزال الفرق 

 %100 28 املجموع
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 (2الشكل البياني )

 
 

 ( 6 جدول رقم )

 النسب املئوية لإلصابات بالتشنج العضلي  لعينة الدراسةيوضح 

 النسبة % التكرار الفرق املشاركة

 %66.67 2 شباب وشابات في النزال الفردي

 %33.33 1 شباب وشابات في نزال الفرق 

 %0.00 0 رجال وسيدات في النزال الفردي

 %0.00 0 رجال وسيدات في نزال الفرق 

 %100 3 املجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.00%
28.57%

32.14%

14.29%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

شباب وشابات في النزال 
الفردي

شباب وشابات في نزال 
الفرق

رجال وسيدات في النزال 
الفردي

رجال وسيدات في نزال 
الفرق

الكدمات



 
 
 
 
 

 
 

 لدى العبي والعبات الجودو العرب
ً
 2020العدد الخامس  دراسة تحليلية ألنواع إلاصابات الرياضية ألاكثر شيوعا

 مجلة التربية الرياضية والعلوم الاخري 

 

 9 

 (3الشكل الباني )

 
 ( 7 جدول رقم )

 ت بالتمزق العضلي  لعينة الدراسةالنسب املئوية لإلصابايوضح 

 النسبة % التكرار الفرق املشاركة

 %50.00 1 شباب وشابات في النزال الفردي

 %0.00 0 شباب وشابات في نزال الفرق 

 %50.00 1 رجال وسيدات في النزال الفردي

 %0.00 0 رجال وسيدات في نزال الفرق 

 %100 2 املجموع
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 (4الشكل الباني )

 
  

 ( 8جدول رقم )

 الدراسة بالكسور لعينةلإلصابات النسب املئوية يوضح 

 النسبة % التكرار الفرق املشاركة

 %66.67 2 شباب وشابات في النزال الفردي

 %0.00 0 شباب وشابات في نزال الفرق 

 %33.33 1 النزال الفرديرجال وسيدات في 

 %0.00 0 رجال وسيدات في نزال الفرق 

 %100 3 املجموع
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 (5الشكل الباني )

 
 

 (  9جدول رقم )

 لإلصابات بالخلع  لعينة الدراسة النسب املئويةيوضح 

 النسبة % التكرار الفرق املشاركة

 %100.00 1 الفرديشباب وشابات في النزال 

 %0.00 0 شباب وشابات في نزال الفرق 

 %0.00 0 رجال وسيدات في النزال الفردي

 %0.00 0 رجال وسيدات في نزال الفرق 

 %100 1 املجموع
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 (6الشكل البياني )

 
 (  11جدول رقم )

 لعينة الدراسةلإلصابات بالركبة  النسب املئوية يوضح 

 النسبة % التكرار الفرق املشاركة

 %33.33 2 شباب وشابات في النزال الفردي

 %0.00 0 شباب وشابات في نزال الفرق 

 %50.00 3 رجال وسيدات في النزال الفردي

 %16.67 1 رجال وسيدات في نزال الفرق 

 %100 6 املجموع
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 (7الشكل البياني )

 
 

 ( 11 جدول رقم )

 لإلصابات بالجروح لعينة الدراسة النسب املئويةيوضح 

 النسبة % التكرار الفرق املشاركة

 %75.00 3 شباب وشابات في النزال الفردي

 %0.00 0 شباب وشابات في نزال الفرق 

 %25.00 1 رجال وسيدات في النزال الفردي

 %0.00 0 الفرق رجال وسيدات في نزال 

 %100 4 املجموع
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 (8الشكل )

 
 ( 12جدول رقم )

 ة لإلصابات ألاخرى لعينة الدراسةالنسب املئوييوضح 

 النسبة % التكرار الفرق املشاركة

 %0.00 0 شباب وشابات في النزال الفردي

 %66.67 2 شباب وشابات في نزال الفرق 

 %33.33 1 رجال وسيدات في النزال الفردي

 %0.00 0 رجال وسيدات في نزال الفرق 

 %100 3 املجموع
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 (9الشكل البياني )

 
 مناقشة النتائج .  4-2

( نتائج عدد إلاصابات الرياضية ونسبها املئوية لدى العبي والعبات الجودو املشاركين 3-1الجدول ) يتضح من

فييي البطوليية العربييية،  إذ نجييد أن عييددها ونسييبها املئويييية تختلييف بييين النييزال الفييردي والفييرق لكييال التصييينيفين 

 عيين ذليييك نجييد أن النسييبة ألاعلييى فيييي إلاصيياب
ً
ات هييي الكيييدمات الشييباب والشييابات والرجييال والسييييدات ، فضييال

 بنسيييييبة )%56والبالغييييية نسيييييبتها )
ً
( والشيييييباب %80( لصيييييالح نيييييزال الفيييييرق ، حييييييث ييييييأتي الرجيييييال والسييييييدات أوال

 بنسيييبة )
ً
( ويليهيييا النيييزال الفيييردي فيييي نفيييس إلاصيييابة لصيييالح الرجيييال والسييييدات بنسيييبة %22.23والشيييابات ثانييييا

 بنسيييب56.25%)
ً
(، ويعييييزو البييياحثون ذلييييك إلييييى أن %38.81ة )( ثيييم الشييييباب والشيييابات فييييي النيييزال الفييييردي أيضييييا

رياضيية الجييودو مييين رياضييات إلاحتكيييام وجهييا لوجييه ميييع الخصييم مميييا يييؤذي إلييى إلاصيييابة بالكييدمات السيييتخدام 

قييييوة كييييال الخصييييمين لطاحيييية أحييييدهما بيييياةخر ، وتليهييييا إصييييابة الركبيييية حيييييث بلغييييت نسييييبتها بييييين كافيييية الالعبييييين 

 %20زال الفييييرق للرجييييال والسيييييدات بنسييييبة )( بينمييييا كانييييت النسييييبة ألاعلييييى فييييي نيييي42%)
ً
( والنييييزال الفييييردي ايضييييا

 ذات طييابع %48.25للرجييال والسيييدات بنسييبة )
ً
( . ويعييزو البيياحثون هييذه النتيجيية إلييى أن رياضيية الجييودو أيضييا

ميييرن وتحتييياج ملرونييية عاليييية فيييي كافييية الحركيييات ميييع مقاومييية قيييوة مضيييادة بييينفس الكفييياءة مميييا ييييؤذي إليييى دوران 

ل الركبييية أثنييياء تنفييييذ حركييية مييين حركيييات رميييي الخصيييم للفيييوز بنقطييية، وتتضيييح نسيييبة إلاصيييابتين مفييياملف ملفصييي

ألاعلييى لصيييالح الرجيييال والسييييدات حييييث اعتيييادت هيييذه الفئيية عليييى اللعيييب القييياري واليييدولي الخاضيييع للتصييينيف 

والت املؤهيييل إليييى ألالعييياب ألاوملبيييية مييين خيييالل تجمييييع النقيييام للوصيييول إليييى التر يييح ، رغيييم عيييدم خضيييوع البطييي

مواقييييف متغيييييرة كثيييييرة العربييييية لهييييذا التصيييينيف، وهييييذا يتفييييق مييييع مييييا تييييم ذكييييره أن "الجوانييييب التطبيقييييية فيهييييا 

ومختلفيييييية تتطلييييييب ميييييين الالعييييييب ألاداء بسييييييرعة متعييييييددة ومتغيييييييرة كتحمييييييل ألاداء املهيييييياري والسييييييرعة القصييييييوى 

 ( .2041ومازن هادي الطائي،  )ظافر هاشم الكاظمي،                                واملتوسطة واملتغيرة.
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ً
وبهذا نكونقد أجينا على سؤالي البحث بالصابات ألاكثر شيوعا لدى العبي والعبات الجودو العرب ، أيضا

 لإلصابة .
ً
 تحديد النزال ألاكثر عرضة

 : الاستنتاجات والتوصيات -4

 : الاستنتاجات 4-1

  إلاصابات أكثر -4
ً
 والشابات.ثم الشباب  والسيداتفئة الرجال لدى  الرياضية حدوثا

 الركبة.إصابة الكدمات ومن ثم  إصابةهي الجودو العرب الرياضية لدى العبي  إلاصابات أكثر -2

 الفردي.الرجال والسيدات في النزال الكدمات لدى  إصابةكثرة حدوث  -3

 .في النزال الفردي الرجال والسيداتلدى الركبة  إصابةكثرة حدوث  -1

 التوصيات: 4-2

صيانتها  إعادةوالعمل على  والعبات الجودو العبي باملالعب والصاالت املغلقة املخصصة لتدريب  الاهتمام-4

 وتوسيعها.

 ألاداءلضمان استمرار جيدة النوعية رياضة الجودو من بدل تدريب ومراتب  تتوفير متطلباعلى  التأكيد-2

 أطول.الوحدات التدريبية ملدة  إثناءوعدم التوقف في 

مع مراعاة الاحمال  العام والخاص إلاحماءة بتنفيذ يحالصح باألسساهتمام املدربين والالعبين  ضرورة-3

 .التدريبية التي يتبعها املدربون 

 التدريب.مع كافة املنتخبات الوطنية وداخل صاالت وجود طبيب رياض ي ومعالج طبيعي  ضرورة-5

 لإلقاللالسيما القوة العضلية واملرونة لالعبين والنفس ي البدني  ينعلى ضرورة الاهتمام بالجانب التأكيد-6

 الجسم. أجزاءالرياضية في مختلف  إلاصاباتحدوث  إمكانيةمن 

املرئي واملسموع  الاتصالعبر كافة وسائل  البرامج الوقائية للحد من الاصابات الرياضية من نشر  إلاكثار -2

 الاجتماعي. الاتصالوعبر وسائل 

عملية في بداية كل موسم تدريبي ملعرفة مستوى اللياقة البدنية لالعبين ومقدار  ختباراتا إجراء-8

 جاهزيتهم للتدريب واملنافسة.

 إلاصابة.إلى دراسات أخرى في هذا املجال للتعرف على أسباب حدوث  التطرق -1
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 املراجع:
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  ةتربية البدنية وعلوم الرياضلدى طلبة كلية ال تقدير الذاتمستوى 
 عبد العزيز                   ألميند. فتح هللا 

           الودود احمد خطاب    د. عبد

  أمجد علي فليح .أ
الرياضىرة اليدنرىة ععلى   هدفت الدراسة على التعرف علىى ستىت ت ديىدار الىلاى لىدت كليىة للرىة ال   رىة       

في جاسعة كرل ك عدراسة اثر لل سن الجنس, عاملتىت ت الدراسىة, عاملعىدل ال  اكعىى علىى ستىت ت ديىدار الىلاى 

فيىىرة  53ى  دك نىىت سىىن اداة ستىىت ت ديىىدار الىىلا ليرىىا سىىن عج ىىة ن ىىرهج سىىن اجىىل د يرىىا اهىىداف الدراسىىة  

س زعة على سجاالى اربعةهي: امل  ر الجتعى, التييل, عق ة الشخصرة, عضيط اللاى عدج الت يا سن صدق 

اداة الدراسىىة  يرييىىة صىىدق امل تىى ت سىىن عىى ل عرضىى ا علىىى سجذ عىىة سىىن امل تذىى    عع  عتصىىا  كذىىا دىىج 

( عكرييىة  ستىىاق الىداعلي للتيىراى الىىداعلي TىىTestالت يىا سىن الايىاى  داة  يرييىىة  عتيىار ععىادة  عتيىىار 

 على الت الي  (%68ع  (%68عقد  لغ سعاسل الاياى ل داة   للتيراى كرعنياخ التا(

 سىىىىىن كىىىىى ر للرىىىىىة ال   رىىىىىة (543كالىىىىىل عكاليىىىىىة سىىىىىن سجتذىىىىى  الدراسىىىىىة اليىىىىىالغ   (061دك نىىىىىت عردىىىىىة الدراسىىىىىة سىىىىىن  

  في جاسعة كرل ك الرياضرة اليدنرة ععل  

املت سىىىياى البتىىىا رة ع ن رافىىىاى املعراريىىىة للتعىىىرف علىىىى ستىىىت ت ديىىىدار  علت لرىىىل اليرانىىىاى اسىىىتثد  الي ىىىا 

اللاى عاستثدا  اعتيار"ى"  حصائي ملعرفة اثر الجنس على ستت ت ديدار اللاى عاستثدا  د لرل التيىاان 

ستىىت ت ديىىدار الىىلاى عاعتيىىار دىى لي   حىىادل للتعىىرف علىىى اثىىر لىىل سىىن املتىىت ت الدرارىىمى عاملعىىدل ال  اكعىىى علىىى

 ملعرفة داللة الترعق 

لىىىة  ىىىرى نتىىىارا الدراسىىىة ا  ستىىىت ت ديىىىدار الىىىلاى علىىىى جذرىىى  املجىىىاالى لىىىا  عالرىىىا عا  هدىىىاك فىىىرعق  اى دالأظ

ا لتغ ىىىى اى الجىىىىنس علىىىىى سجىىىىالي التييىىىىل عامل  ىىىىر الجتىىىىعى ع داة ككىىىىل عفيىىىى احصىىىىاررة فىىىىي ستىىىىت ت ديىىىىدار الىىىىلاى

 املعدل ال  اكعى ع  عاملتت ت الدرارمى

اهذ ىىىىا زيىىىىادة  هتذىىىىا   االر ىىىىاد  لىىىىاداعى  سجذ عىىىىة سىىىىن الت صىىىىراى فىىىىي ضىىىى ا نتىىىىارا الدراسىىىىة اع ىىىىم  الي ىىىىا ع

   عالدتسمى لليلية عاندساج ج  في سجذ عة ستياادة د فرا ل   ر الترعق اليييرة

 بالبحث: التعريف-1

 -البحث: املقدمة وأهمية  1 – 1
 

عاليىىدرة علىىى عضىىع ا فىىي امل ضىى  أالرىىا   ادىىل,إ  سىىن معىىج ى علىىى العيىىد إ  دريىىل امليىىدرة علىىى سعرفىىة   

إ  إ  عىىد  سعرفىىة نمتىىا  نتتىىل ععىىد  سعرفتىىل  يدردىىل اجعلىىل ايىىرج  ادىىل ديررذىىا عاك ىىا ف سىىا ا   عي رىىا  برىىا,

ط نتتىىىل  فالرىىىع ر التىىى   عىىىن أكثىىى  سذىىىا ستىىىت ا فريلىىىل لاهل ىىىا, عإسىىىا إ  اىىىمدرل  ادىىىل عييلىىىل سىىىن قرذ رىىىا ف تىىىي

فاملرىاعر عححاسى س اللىى نذلت ىا دجىاس أنتتىدا  الشىخ،,الدتس لىل دىيث   كي ى  فىي دىدس   ااجا رىاى اللىى اذتلت ىا 

 هي اللى دتتبدا الشخصرة الي ية أع دجعلدا سلير  , إ  إعياردا عإنتاجدا اتيثر سليا عإاجا ا  تيدارنا للعاددا 

ديىىىىدار الىىىىلاى  اهتذىىىىا  كي ىىىى  لىىىىدت اليىىىىاحا   ملىىىىا لىىىىل سىىىىن اثىىىىر فىىىىي حرىىىىاة التىىىىرد فىىىىي سراحىىىىل البرىىىىىاة  سىىىىن هدىىىىا ا  ىىىىم 

املثتلتة, أ ا ايدأ ديدار اللاى  التي ر سدل ف  ة الرضاعة, عملذارسة ال الدان عنع ة امل ري    اليتل دعرا 

لى اليعا  عإحتاسىل  الىدفا, هاسا برلا التي ر كذا إ   ع ر اليتل  االهتذا  عالرعااة سن ع ل حص لل ع
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عالبىىىىىىىىىىل, عالبدىىىىىىىىىىىا ,  عيرىىىىىىىىىىل  ىىىىىىىىىىىع را  يرذتىىىىىىىىىىل عأهذرتىىىىىىىىىىىل سذىىىىىىىىىىا  تىىىىىىىىىىىاعد فىىىىىىىىىىي أ  اكىىىىىىىىىىى   ديىىىىىىىىىىدارا ااجا رىىىىىىىىىىىا للادىىىىىىىىىىىل 

 Cripe.2001 علدت دع ل حكتال املدرسة دك   قد سركلت لددرج ستاهرج عن  عاترج ع ل سرحلة اليت لة )

الىىىىىىىىىم  اليتىىىىىىىىىل السىىىىىىىىىتذرار فىىىىىىىىىي ديىىىىىىىىى ير ديىىىىىىىىىدارس  امليتىىىىىىىىىرة عسىىىىىىىىىا ا جىىىىىىىىىل علىىىىىىىىىى العىىىىىىىىىاسل   فىىىىىىىىىي املدرسىىىىىىىىىة عذىىىىىىىىىل لىىىىىىىىىل سىىىىىىىىىا

 ( Felker.1997للادل 

سل ك, شخصرة الترد, ال د سىن الرىارة إلىى التىذاى, عاملذ ىلاى اللىى  علت ضرح أهذرة ديدار اللاى في انتعال,

 اذتلت ىىا حفىىراد  عع ديىىدار الىىلاى املردتىى , عحفىىراد  عع ديىىدار الىىلاى املىىدثتذ, حرىىي اذرىىل حفىىراد  عع ديىىدار 

رة عىىىىن الىىىىلاى املىىىىدثتذ إلىىىىى عىىىىد  س ىىىىاعل رج املرىىىىاركة فىىىىي النرىىىىاكاى الجداىىىىدة ,كذىىىىا اذرلىىىى   إلىىىىى د ىىىىد   تىىىىلي

 كذىا إ  حفىراد   اإلحيىا  عالرىك ت الدارذىة سىن ال ىرعف ععغلىل على رج ال رىا   أنتتى ج عي  ىر على رج الرىع ر 

سذىىىا اجعل ىىىج ايعىىى   د ىىىت  عل ديىىىدار الىىىلاى املىىىدثتذ  عىىىان   سىىىن عىىىد  استىىىاق ععضىىى   فىىىي ف ذ ىىىج لىىىلعاترج 

,عالتىريرة علىى أسى رهج, اذتلكى   هى الا  رحذة ححىدا , عامل اقىا املتغ ى ة عيجىدع  صىع  ة فىي إدارة  ى ع رج

سعتيىىىىىداى ااجا رىىىىىة قلرلىىىىىة دجىىىىىاس أنتتىىىىىى ج دجعل ىىىىىج  رىىىىىعرع   ال ىىىىىرا, عال ىىىىىىغط علىىىىىددرج صىىىىىع  ة فىىىىىي س اج ىىىىىىة 

 ( 8114املرت ى  الخيرل

 الشخصىرة,ة ديدار اللاى   ري ا تل ديىدار الىلاى سركىما هاسىا فىي الد ريىاى دني  أهذرة الدراسة سن أهذر   

عدتذاىىىل  عىىىا ,كذىىىا  عتمىىى  سىىىن الع اسىىىل ال اسىىىة اللىىىى دىىى ثر دىىىيث  ا كي ىىى ا فىىىي حرىىىاة حفىىىراد عفىىىي حرىىىاة اليليىىىة  رىىىكل 

ا ا ىرط  ىل عسى  سى ف رىا,أهذرة ديدار الىلاى علىى التىرد فىي دىيث  س علىى سيدردىل علىى التترىا سى   رعتىل اللىى  عى   

 سثتلتة سن ظرعف ععم اى 

علتيىىىدار الىىىىلاى أهذرىىىة كىىىللر فىىىىي حرىىىاة التىىىىرد  جتذاعرىىىة, فىىىا فراد الىىىىلان لىىىددرج ديىىىىدار  (Yarnel.2000عأ ىىىار 

سردتىىىىىى  لىىىىىىلعاترج اذرلىىىىىى   إلىىىىىىى  سىىىىىىتذتاك فىىىىىىي التتىىىىىىاع ى  جتذاعرىىىىىىة, عاملرىىىىىىاركة فىىىىىىي النرىىىىىىاكاى املثتلتىىىىىىة ع دىىىىىىاا 

الدتترة ع جتذاعرة, علتيدار اللاى أهذرة في قدرة الترد على دك ين سعتيداى  الصداقاى عدثترا الت ارق 

 سع  ضىىىىىلثا تىىىىىة ععاصىىىىىة, عفىىىىىي قدردىىىىىل علىىىىىى التىىىىىريرة عانجىىىىىاز امل ذىىىىىاى اللىىىىىى ايىىىىى   برىىىىىا عس اج ىىىىىة الصىىىىىع  اى اللىىىىىى 

لىاداذر   كذىا دنيى  أهذرىة هىلس الدراسىة كىللر سىن إسى اس ا فىي اكى ك أسىادلة الجاسعىة عاملرىرف   ح عدجاعزها,

 ذتىىىت ياى ديىىىدار الىىىلاى لىىىدت اليليىىىة, ععىىىن سىىىل ك ج, فىىىي دصىىىذرج المىىى اسا ال زسىىىة عنجىىىراااى امل رذىىىة فىىىي رفىىى  

 ديدارهج للعاترج 
  

 -البحث: مشكلة  2 – 1
الرياضرة اتذت   ذتت ت اليدنرة ععل    كلية للرة ال   رةلة الدراسة في أ  هداك كا   سن دتذن سرك             

هىىى   سعرفىىىي جرىىىد علتىىىن أثدىىىاا املرىىىاركة فىىىي البىىىداي أع املدافتىىىة حىىى ل إل سرىىىاركة اكىىى   ستىىىت ت حداا اقىىىل سذىىىا

علىىىىىىللر فىىىىىىا  نعىىىىىداد الدتسىىىىىىمى العىىىىىىل دعرا هاسىىىىىىا  نعتاقىىىىىاى,إلىىىىىىى التا ىىىىىى  سىىىىىىن  ع التىىىىىىالي اتعىىىىىىر  اليليىىىىىة ست قىىىىى ,

ل  الا اليلية ععاصة في املدافتاى الرياضرة اللى سعر  على  عأساسرا في امل اف ة على ستت ت حداا امل ارل 

 ال عل أعياا نتترة كا  ة قد د ثر على ستت ت أداا اليلية 

اليليىىة دىىيثرا برىىلس الع اسىىل اليليىىة اللىىلان ال اذلكىى   ديىىدار الىىلاى الجرىىد, حرىىي أ ىىارى رت الي ىىا  أ  أكثىى  يىىع 

نتىىىية لليليىىىة, عا  اليليىىىة الىىىلان اذتلكىىى   ديىىىدار  اى جرىىىد العداىىىد سىىىن الدراسىىىاى إلىىىى أهذرىىىة ديىىىدار الىىىلاى  ال

فانىل ال د جىد دراسىة دداعلىت ديىدار الىلاى  النتىية  أف ل سن غ  هج, ععلى حىد علىج الي ىا ا  رع  ستت ت 

ال   رىىىة الرياضىىىىرة فىىىي س اف ىىىىة كرلىىى ك,  رىىىىكل عىىىا  عكليىىىىة للرىىىة ال   رىىىىة اليدنرىىىة ععلىىىى    عاقتىىىىا  ليليىىىة للرىىىاى
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  يهذرىة ديىدار الىلاى د اجىىل اا علىى سىىا ديىد  عإاذانىا سىن الي ىىا ة كرلى ك  رىىكل عىا , ع دىالرياضىرة فىي جاسعى

       على هلس ال تا الى  نجا ةإلجراا هلس الدراسة, لرتذتن سن  الي ا 

 -البحث:  هدف 3 – 1
الرياضىىىرة فىىىي  اليدنرىىىة ععلىىى   هىىىدفت هىىىلس الدراسىىىة التعىىىرف إلىىىى ستىىىت ت ديىىىدار الىىىلاى لىىىدت كليىىىة للرىىىة ال   رىىىة 

 جاسعة كرل ك سن عج ة ن رهج ع لر سن ع ل نجا ة عن حس لة التالرة:

الرياضىىىىرة فىىىىي جاسعىىىىة كرلىىىى ك سىىىىن عج ىىىىة  اليدنرىىىىة ععلىىىى   ىىىىى سىىىىا ستىىىىت ت ديىىىىدار الىىىىلاى لىىىىدت كليىىىىة للرىىىىة ال   رىىىىة0

 ن رهج 

فىىي ستىىت ت ديىىدار الىىلاى لىىدت كليىىة للرىىة  (α=1 13هدىىاك فىىرعق  اى داللىىل إحصىىاررة عدىىد ستىىت ت داللىىة ىىى ها8

 الرياضرة في جاسعة كرل ك سن عج ة ن رهج سعمت ملتغ   الجنس؟اليدنرة ععل   ال   رة 

فىي ستىت ت ديىدار الىلاى لىدت كليىة للرىة  (α=1 13ى ها هداك فىرعق  اى داللىل إحصىاررة عدىد ستىت ت داللىة 5

 عج ة ن رهج سعمت ملتغ   املتت ت الدرارمى؟الرياضرة في جاسعة كرل ك سن اليدنرة ععل   ال   رة 

فىي ستىت ت ديىدار الىلاى لىدت كليىة للرىة  (α=1 13ى ها هداك فىرعق  اى داللىل إحصىاررة عدىد ستىت ت داللىة 4

 الرياضرة في جاسعة كرل ك سن عج ة ن رهج سعمت ملتغ   املعدل ال  اكعى؟اليدنرة ععل   ال   رة 

 -البحث: مجاالت  4 – 1

 املجال البشري: 1 – 4 – 1 

 كرل كجاسعة  الرياضة /للرة ال   رة اليدنرة ععل   ك ر 

 الزماني: املجال 2 – 4 – 1

 8102/  4/  8عالغااة  8106/  00/  80 للت  ة سن

 املجال املكاني: 3 – 4 – 1

 الرياضرة في جاسعة كرل ك للرة ال   رة اليدنرة ععل    

 -املصطلحات: تحديد  5 – 1
 اللاى إجراررا فهى الدرجة الكلرة الستجا اى أفراد عردل الدراسة على أداة الدراسة ديدار 

للرىة ال   رىة الرياضىرة  لى را  8102 /8106هج اليلية املسجل   للتدة الدراسىرة  الرياضرة:كلية للرة ال   رة 

 عإناثا للذتت ياى حربعة:  أعلى , ثانرة , ثالاة , را عة( 

ى  ع ر  ينىل اذتلىر نيىا  قى ة دذتدىل سىن التىيث    ىايعرين ع رعتىل امل ريىة عححىدا  اللىى سعن الشخصرة:الي ة 

  ع ر ا 

ضىىىيط الىىىلاى: ععرىىى   إلىىىى كرترىىىة إدراك التىىىرد عاسىىى رعا ل للع قىىىة  ىىى   أفعالىىىل عنتىىىارا هىىىلس حفعىىىال , نا بىىىة أع 

 فا لة(

 التييل :  ع ر الترد  ينل  تت ا البل عستييل سن آلاعرين 

 الجتعى:  ع ر الترد دجاس س  رس الجتعى ع كلل الخارجي عدص رادل ح ل هلا الركل عامل  ر  امل  ر 

قىىىىى ة للذجىىىىىاالى  إجراررىىىىىا فهىىىىىى الدرجىىىىىة الكلرىىىىىة السىىىىىتجا اى أفىىىىىراد عردىىىىىة الدراسىىىىىاى علىىىىىى فيىىىىىراى أداة الدراسىىىىىاى 

 امل  ر الجتعى(  التييل, اللاى,ضيط  الشخصرة,
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 النظرية: الدراسات 1– 2

 وتقدير الذات:الذات  1-1
عسعىددى آلاراا عاعتلتىت الترىاراى اللىى دداعلىت  الشخصرة,ليد احتلت اللاى سكانة  ارزة في الد رياى         

علانىت ل ىج فىي د داىد ست  س ىا عسىدل ل ا  أهذر رىا,فترة اللاى  عقد اهتج علذاا الىدتس  الي ىي فىي سىدل ل ا عسىا 

لىىت لىىىل سنرىىا ا  دصىىيغ هىىلا املت ىىى   فىىي إكىىار التلتىىتة اللىىىى أ  ىىا  ستعىىددة أدى إلىىى عجىىى د سىىدار  ستعىىددة حاع 

 ( 0226دتبداها عن ك الي    اللى أجرترا  قيل 

عيثتلىىىا ديىىىدار التىىىرد للادىىىل فىىىي امل اقىىىا املثتلتىىىة ديعىىىا لتغ ىىى  ست  سىىىل عىىىن  ادىىىل سىىىن عىىى ل ع قادىىىل الشخصىىىرة 

فيىىد ايىىد  ادىىل  درجىىة عالرىىة إ ا  للادىىل, ىىايعرين  عالتىىرد اذرىىل إلىىى سيارنىىل نتتىىل  ذىىن ح لىىل إ ا احتىىا  ديىىدارا 

فيىىىد عييىىىدر  ادىىىل  رىىىكل سىىىالل إ ا لىىىا  ديىىىدار آلاعىىىرين لىىىل سىىىاليا فىىىي هىىىلا امل قىىىا  ااجا رىىىة,لانىىىت هىىىلس الع قىىىة 

 ( 8111 رس ا 

(  ي رىا جى هر الشخصىرة  أسىا  تىر 8118عععد ست    اللاى س  ريا في ن ريىة رعجىرز الشخصىرة عععرف ىا  زهىرا 

عصىىىتادل الشخصىىىرة  اجا رىىىة عالتىىىليرة كذىىىا اىىىدرك ا هىىى  فىىىي الج انىىىل  عصىىىار، التىىىردإ رىىىا فرعىىىرف الىىىلاى علىىىى 

 ( 0221 جتذاعرة عاملماجرة ع نتعاالى عالعيلرة عالجتذرة   ل رمى

 ةاملثتلتة, اليدنرسن أفكار الشخ،  سعرفي اتك    داا  يلللاى: هعسذا سيا اذتن استث   التعريا التالي 

 رة عالبترة ع جتذاع

 مفهوم تقدير الذات: 1-2
 عد ديدار اللاى سن أهج ستاهرج املتعلية  شخصرة نمتا  , فذت    ديدار اللاى  عىد احىد ن عىاد ال اسىة 

 للشخصرة,  ل عععدس العلذاا , سن أكث  دلر ن عاد أهذرة عديث   في التل ك 

ل سىىىرية ست ىىى   ديىىىدار الىىىلاى  فىىى  اذتىىىن ا  ن يىىىا ف ذىىىا عادىىىبا للشخصىىىرة دع  أ  مرىىىذل ضىىىذن ستغ  اددىىىا ا

(عيىىىىدعل ديىىىىدار الىىىىلاى فىىىىي لىىىىل التىىىىذاى عالج انىىىىل ال جدانرىىىىة للتىىىىرد  عييىىىىرر  ر  ىىىىر Alportحرىىىىي اىىىىرت اليىىىى رى  

 Becher إ  دافىىىىىىىىىىى  التىىىىىىىىىىىريرة علىىىىىىىىىىىى التىىىىىىىىىىىرد سىىىىىىىىىىىا هىىىىىىىىىىى  إال سعي ىىىىىىىىىىى  عىىىىىىىىىىىن الباجىىىىىىىىىىىة الىىىىىىىىىىىى ديىىىىىىىىىىىدار الىىىىىىىىىىىلاى  كذىىىىىىىىىىىا اىىىىىىىىىىىرت)

(  0220  س اعلىة لرفى  ديىداراى الىلاى  عكا ىة(أ  الغر  حسارمى لكل أن اك النرا  هىHayakawaهااالاعا 

علذاا الدتس قد استثدس ا سصيلح ديدار اللاى  كذا انىل سجذ عىة سىن نحكىا    ( أ0220كذا أكد عكا ة  

 عن نتتل كذ صلة عصار،  نتعالرة عالعيلرة عالجتذرة  اراها التردالشخصرة اللى 

 ٍٍ لشخصمى للتىرد عىن قرذتىل اللادرىة عي دىح عيىد الىرحرج ( ديدار اللاى على انل البتج اSmithععرف سذري ٍ

إ  ديىىىدار الىىىلاى هىىى  سجذ عىىىة  دجاهىىىاى عاملعتيىىىداى اللىىىى  تىىىتدع را التىىىرد عدىىىدسا ا اجىىىل العىىىالج  ى( إلىىى0220 

أل  الىىىىلادر  ,التىىىىرد  تتاادىىىىل ع ىىىىع رس  تعالرتىىىىل عقرذتىىىىل   ( أحتىىىىاBradon.1969امل ىىىىرط  ىىىىل  سعريىىىىا  ىىىىرد   

عقرذىىىة فىىىي البرىىاة  عيىىىرت  ىىىرد   ىىىا  ديىىىدار الىىلاى حاجىىىة أساسىىىرة ستيصىىىلة فىىىي نمتىىىا   كتىىىااة,اعتيىىادس  انىىىت  ع 

 ( Murkعالرع ر  يرذتل, عكتارتة عه  في سل كل  تعى إل ياك هلس الباجة  لإلحتا ,ددفعل 

 ىىىدا سصىىىيلح ديىىىدار الىىىلاى فىىىي ال  ىىى ر أعاعىىىر الخذتىىى داى , عاعىىىل سكانىىىل  تىىىرعة فىىىي كتا ىىىاى اليىىىاحا   عالعلذىىىاا 

املصيلباى حعرت في ن رية اللاى, عاللى زعدى برا الد رية حدر الترك ل جي عقت  اك سال"اللاى   جانل

(أع (Ideal Self(اللل  ر   إلى إدراك الترد للادل عكذا هي في ال اق , عست    "اللاى املاالرة"Real Selfال اقعرة 

ٍِ الدذ  جرة اللى لا  اتذن  املرا أ  ارت نتتل على سد ال ا,  عه   (Acceptenceعست    دييل اللاى املاالرة " ِ
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املت    اللل  ر   إلى الترق     املت  س   التا ي   , أع      اى الترد ال اقعرة ع ادل املاالرة ثج ظ ر ست    

عه   ر    درجة أساسرة إلى حتن ديدار الترد للادىل ع ىع رس  جداردىل عكتااتىل  (Self Esteem"ديدار اللاى" 

 ( 0262تافي الت

عأصىىىيح ديىىىدار الىىىلاى سدىىىل أعاعىىىر التىىىت داى عأعارىىىل التىىىيعرداى عكينىىىل أكثىىى  ج انىىىل ست ىىى   الىىىلاى ان رىىىارا   ىىى   

التتىىىار عاليىىىاحا  , عدىىى فر عىىىدد كي ىىى  سىىىنرج لي ىىىي ع قتىىىل  ىىىاملتغ  اى حعىىىرت,  ىىىل اهىىىتج  ع ىىى ج   ضىىى  ن ريىىىاى 

 ة ح ل ديدار اللاى, كرا ادذ  عأثرس في سل ك الترد  صتة عاس

أ ارى أد راى علج الدتس إلى  عذ الد رياى اللىى دت ىد  عىن ديىدار الىلاى سنرىا ن ريىة سىدر  الباجىاى اللىى 

عاللىى د ىدد ف رىا سلتىلة ستدرجىة سرديىة سىن أدمىل إلىى أعلىى  رىكل هرسىي فعدىدسا  (Maslow1970قدس ا ساسل   

 (8110فىىا  الباجىىة حعىىرت اللىىى د  ىىر, عد تىىا  إلىىى إ ىىياك  أليىىلافي  اىىتج إ ىىياك حاجىىة سعردىىل فىىي أسىىتل ال ىىر ,

 (0كذا في الركل رقج 

 (هر  ساسل  0 كل رقج                                      
كييىىا ل ىىلا ال ىىر  فىىا  الباجىىاى  اى املتىىت ت حدمىىل فرىىل  الييىىاا, التىى سة,  نتذىىاا, ديىىدار الىىلاى( اجىىل أ  ع 

ل كي ىىى  قيىىىل أ  دىىىتذتن الباجىىىاى ال اقعىىىة فىىىي املتىىىت ياى حعلىىىى  املعرفىىىة, الجذىىىال, عد يرىىىا اىىىتج إ ىىىياع ا  رىىىك

( Maslow 1970علتن ساسىل    ستت ياى,فا  ال ر  ا ت ل على عذتة  حصلي,اللاى (سن العذل  عفي  كلل 
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 ( 0222راجعة أع  ا ععاصلل إلى سي  ستت ياى  عد  

, التىىى سة,  نتذىىىاا ( فىىىا  اليليىىىة اصىىىي    سىىىدف ع    رغيىىىة لتىىىاس    ععدىىىد د يرىىىا الباجىىىاى الا ثىىىاا  الييىىىاا

 عاترىىج, اح ىى ا  الرفىىاق أهىىج , ع ع ىى اف  ذىى اه رج عصىىتاترج  عهىىلس الباجىىة التيىىدار الىىلاى اذتىىن إ ىىياع ا سىىن 

 ع ل نع   عن انجازهج ال اسة أع  ع  اف برا 

الرياضىىرة عاللىىى ديا ل ىىا الباجىىة لتيىىدار الىىلاى عفعالرىىة الىىلاى أ    ىى  اك فىىي املدافتىىاى  (0226عأ ىىار  عىى عل 

 عاللى اذتن سن اعتيارها سن     أهج الع اسل في الباالى الدفاعرة الرياضرة 

إ  حشىىىىخا  الىىىىلان اتذتعىىىى    تيىىىىدار سردتعىىىىة  (Smithسىىىىذري ٍ االىىىىلاى, اسىىىىتنتعفىىىىي دراسىىىىاى ستاتىىىىة لتيىىىىدار 

 عل املتىت ت املىدثتذ فىي ديىىدار الىلاى  أ رىج ا ىع   أهىىدافا  يىرق عداىدة عىىن حشىخا     الىلاى, اثتلتى  

 عرىىىدة عععىىىان    رىىىكل اقىىىل سىىىن اليلىىىا عسرىىىاعر س لااىىىدة ستعليىىىة  ال ىىىيط, ع   ىىى رج عسىىىن ثىىىج ات ىىى   إ  ديىىىدار 

 ( 0226 حتن لإلنجاز اللاى ات سط ى جمررا ى أع ايدع ستغ  ا سعدال  النتية للذرل 

 الذات:نظريات تقدير  1-3

( فرعتذد دتت  ها لتيدار اللاى علىى سيىادو عأفكىار فىي الد ريىة Epsteinالد رية املعرفرة ى التجريبرة ال تتاان  

املعرفرىىة عسنرىىا الخمىى ة, عالتد ىىرج, عالتذارىىل ععذلرىىة التيىى ر حرىىي دىىتثل، عج ىىة الد ىىر املعرفرىىة فىىي أ  حفىىراد 

عالىىلاى , عآلاعىىرين اعتذىىادا علىىى اف ىى ا  أسارىىمى فىىي  اد ىىذ   الخمىى اى, عاملعل سىىاى املتعليىىة  العىىالج الخىىارجي,

الد ريىىة اترىىىد  ىىىا  الىىىدسا  نمتىىىامي لىىل اليىىىدرة علىىىى ال رىىىترل, أع التصىىى ير عيذرىىل إلىىىى دد ىىىرج الخمىىى اى فىىىي ن ىىىا  

ستىىاهرعى, حرىىي  ديىى    عذىىل رعا ىىط  ىى   ححىىدا , ععذىىل رعا ىىط  ىى   هىىلس الىىرعا ط حلىى  ات اصىىل ا إلىىى دد ىىرج 

 ( Murk1995ة عستكاسلة عدي ير أ نرة سذ ل 

 الفرق بين مفهوم الذات وتقدير الذات:1-4
  دذىىىا ديىىىدار الىىلاى  ديرىىىرج ل ىىىلس الصىىىتاى  فذت ىىى    ست ىى   الىىىلاى عيىىىارة عىىىن سعل سىىىاى دتذاىىل صىىىتاى الىىىلاى,

اللاى ات ذن ف ذىا س ضى عرا اع سعرفرىا للىلاى,   دذىا ديىدار الىلاى ف ىج انتعىالي للىلاى  عتىس الايىة  ىالدتس 

(سعريتىا ا دىح  ى   ست ى   الىلاى عديىدار الىلاى ثىج إاجىازس فرذىا الىي: Smith(  عقد  سذري 0268بافظ عيد ال

ست ىى   الىىلاى  رىىذل ست ىى   الشىىخ، عنرااس  عىىن نتتىىل   دذىىا ديىىدار الىىلاى ات ىىذن التيرىىرج الىىلل اصىىتل عسىىا 

لداىىىىة سىىىى  اعتيىىىىارس للادىىىىل عل ىىىىلا فىىىىا  ديىىىىدار الىىىىلاى  عمىىىى  عىىىىن ادجىىىىاس الييىىىى ل أع  لسىىىىا ل فىىىىاتذتىىىىر  ىىىىل سىىىىن عىىىىاداى 

الىىرفذ, ععرىى   إلىىى سعتيىىداى  التىىرد   اسىىية  دجىىاس الىىلل ا ذلىىل ن ىى   ادىىل, ف ىى  عمىى س  ادرىىل اديل ىىا ل عىىرين 

 ( 0268عن كريا التيارير اللت رة, عععم  عنرا  التل ك ال اهر  عيد البافظ 

ألتيررعىىىىى ملت ىىىى   الىىىىلاى حرىىىىي إ  حفىىىىراد اي سىىىى    صىىىىراغة عإصىىىىدار نحكىىىىا   رج  العدصىىىىر فىىىى أسىىىىا ديىىىىدار الىىىىلاى 

الخاصىىة  يرذتىىل الشخصىىرة كذىىا ارع رىىا  ع بتىىاكل فىىا  ست ىى   الىىلاى  تىىذح للتىىرد  ىىا  اصىىرا نتتىىل  فىىي إكىىار 

التجر ة  الدعسرل  دجر ل سا  ة, أسا ديدار اللاى  ف رتج   اليرذة عالتتااة اللى ار ي ا الترد  يدارل ع ل هلس

8110 )  

عمتىىىتنتا سذىىىا سىىىيا, عست ىىى   الىىىلاى هىىى  التتىىىرة اللىىىى اك  رىىىا التىىىرد عىىىن  ادىىىل, ديىىىدار الىىىلاى هىىى  التيرىىىرج الىىىلل 

 ا عل الترد للادل  ذا ف را سن صتاى 

 

 

 



 

 

 

 

 ستوى تقدير الذات لدى طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة م

 
 2020العدد الخامس 

25 

 املشابهة:الدراسات  2 – 2

استثدا  الياحىي اعتيىار  ع دجاهاى,ح ل سرك ل جرة الع قة     ست    اللاى  (0228عفي دراسة دعيدار  

عدك نىىىىت عردىىىىل  الجنتىىىى  ,ست ىىىى   الىىىىلاى عسيرىىىىا   دجىىىىاس ن ىىىى  الدراسىىىىة عسيرىىىىا   دجىىىىاس ن ىىىى  الع قىىىىاى  ىىىى   

عإ ىارة الدتىارا إلىى  كاليا عكاليىة سىن عري ىي املىدار  الاان يىة الرسىذرة عحجدبرىة  اليىاهرة, (488الدراسة سن  

 نا  في درجة دييل اللاى عدرجة دييل آلاعرين عد  عج د فرعق     اللل ر عن 

(هدفل إلى سعرفة ستت ت الع قة     ديدار اللاى,عاملتت ت الايافي لدت عردل Hoppe1995عفي دراسة ل  ر 

(سىىىدل,علا  حىىى الي 48ى  ىىى06انىىىا ( دراعحىىىت أعذىىىارهج سىىىا  ىىى   58 لىىى ر,80( 35سىىىن الرجىىىال عالنتىىىاا  لىىىغ عىىىددهج  

سىىىىىىنرج حاصىىىىىىل   علىىىىىىى درجىىىىىىة %81عردىىىىىىة سذىىىىىىن لىىىىىىج اتليىىىىىى ا إل دراسىىىىىىة رسىىىىىىذرة, عحىىىىىى الي ديرييىىىىىىا سىىىىىىن أفىىىىىىراد ال 41%

املاجتىىت  , أع أعلىىى عإ ىىارة نتىىارا الدراسىىة إلىىى عجىى د ارديىىا   ىى   املتىىت ت  العذىىرل عديىىدار الىىلاى اردتىى   ميىىادة 

اللاى      العذر لدت عردة الدراسة, كذا أ ارى الدتارا أا ا إلى عج د فرعق دالل إحصاررا في ستت ت ديدار 

 املتعلذ  , عغ   املتعلذ   علصالح املتعلذ   

 التعليق على الدراسات السابقة:
سرىى   الدراسىىاى اللىىى أجريىىت فىىي سجىىال ديىىدار الىىلاى, علىىى أ  هدىىاك ع اسىىل ستعىىددة دىى ثر فىىي ن عرىىة عقىى ة ديىىدار 

رىىىمى, عاملتىىىت ت الايىىىافي الىىىلاى سىىىن ااجا راترىىىا عسىىىليراترا, عسىىىن هىىىلس الع اسىىىل العذىىىر, الجىىىنس, عالت صىىىرل الدرا

ع قتصىىىىىىىىادل ع جتذىىىىىىىىاوي, عسكىىىىىىىىا  التىىىىىىىىتن عالي  ىىىىىىىىىة, عحشىىىىىىىىخا  املير ىىىىىىىى  , امل قىىىىىىىى  الىىىىىىىى ظرتي, الخصىىىىىىىىىار، 

 الجتذرة, حسن ع ستيرار, عالنرا  اليدمي, عالرياضة املذارسة عن ع ا عكيرع را 

ة فرل, ملعرفة آلاثار التعالة فىي قاست هلس الدراسة على س اعلة أاجاد فرعق ديدار اللاى   صر الع اسل امل ثر 

ددذرة ديىدار الىلاى لىدت نفىراد, ع لىر إلثىراا هىلا املجىال  الع اسىل اللىى اذتىن إ  د تىرنرا فىي س اعلىة د تى   

عددذرىىىة ديىىىدار الىىىلاى ع ىىىىللر د تىىى   سجىىىاالى عداىىىىدة سىىىن نىىى ا ي البرىىىىاة حفىىىراد فىىىي  ىىىىل  املجىىىاالى حرىىىي أ ىىىىار 

 اللاى سن أهذرة اليالغة في د يرا الدجا  في أس ر كا  ة  الياحا   عاملتصل   في علة ديدار 

 Gegede,1980  )Twengeلىىىىا  هدىىىىاك دراسىىىىاى عداىىىىدة لترىىىىا اثىىىىر العذىىىىر فىىىىي ديىىىىدار الىىىىلاى في ىىىىار لىىىىل سىىىىن  

etal,2002 الىىى ا  هدىىاك فىىرعق فىىىي ديىىدار الىىلاى  ىى   حعذىىار املثتلتىىة, علانىىىت 0228( عىىرعق0223( انرىىال علىىافي)

 Twenge( اى هىىدف عادىىح إلاجىاد التىىرعق  ىى   حعذىىار عقىد د صىىل إلىىى فىىرعق, علتىن  Gehede,1980دراسىة  

Etal,2002 أ ار إلى ارديا  العذر  املتت ت  جتذاوي ع قتصادل حري زاد ارديىاك ج فىي سىن املراهيىة عقىل فىي)

اثىىىىر العذىىىىر علىىىىى سىىىن الر ىىىىد عسىىىىا  عىىىىدس إ  إ   الىىىر  رىىىى   إلىىىىى أ  العذىىىىر لىىىل دعر هىىىىا  فىىىىي ديىىىىدار الىىىلاى , عكىىىىلالر 

التتاعىىل سىى  الع اسىىل حعىىرت املىى ثرة فىىي ديىىدار الىىلاى إ  إ  لكىىل سرحلىىة عذريىىة دعافع ىىا ععصارصىى ا  فذىىا  قىىد 

اتىىيثر املراهىىا  ىىالت  ر  أكثىىى  سىىن حكتىىال عالرا ىىىد ملىىا اىىرت فىىىي نتتىىل سىىن ظ ىىى ر علىىى البرىىاة عاثيىىىاى  ادىىل فىىي هىىىلس 

 فرعق  اى دالل إحصاررة     ف اى العذرية املثتلتة املرحلة,عفي دراسة الدرال عكتافي اللى أظ رى 
 

 منهج البحث وإجراءاته امليدانية : -3

 : منهج البحث : 1 – 3
 

 املدهج ال صتي الت لرلي ن را مل رذتل مل ض ك الي ي عأهدافل  جفي دراس ر استثد  الي ا 

 عينة البحث : 2 – 3
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الرياضرة في جاسعة كرل ك ملرحلىة اليكىال ري   عاملسىجل    دك   سجتذ  الدراسة سن جذر  كلية للرة ال   رة

كاليىىا عكاليىة حتىل نحصىارراى الصىادرة سىىن  (543عاليىالغ عىددهج   ( 8102/ 8106للتصىل الدرارىمى الاىامي  

( د زعى  أفىراد سجتذى  الدراسىة 0سجل الدا ا  في للرىة ال   رىة الرياضىرة فىي جاسعىة كرلى ك عييى   الجىدعل رقىج 

 عاملتت ت  حتل لجنس 

 (0الجدعل رقج 

 د زع  أفراد سجتذ  الدراسة حتل الجنس عاملتت ت 

 المجموع       النسبة انثى ذكر المستوى       الجنس

 %41           141 55 66 الثاني

 %31           106 30 86 الثالث

 %26           96 26 66 الرابع

 %100         345 113 232 المجموع

 
كاليىىىا عكاليىىىة, سىىى زع   حتىىىل الجىىىنس عاملتىىىت ت الدرارىىىمى عاملعىىىدل ال  اكعىىىى  (061دك نىىىت عردىىىة الدراسىىىة سىىىن 

 سىىىن سجتذىىى  الدراسىىىة عقىىىد دىىىج اعترارهىىىا  يرييىىىة عرىىى اررة كييرىىىة, سىىىن  ىىى   كليىىىة للرىىىة ال   رىىىة (%38عسرىىىكل  

 (8عييى   الجىىدعل رقىىج   (2112-2112 صىل الدرارىىمى الاىىامي للعىا  الدرارىىمىالرياضىرة املسىىجل   للت اليدنرىة ععلىى  

  لاداعى, املعدل ال  اكعى  ت الجنس, عاملتت  د زع  افراد عردة الدراسة 

 (8جدعل رقج 

 املتتيلةالتتراراى عالنتل امل  ية لعردة الدراسة حتل املتغ  اى 

 
 

 النسبة التكرار الفئات المتغير

 36.66 80 ذكر الجنس

 61,11 110 انثى

 33.33 60 الثاني

 33.33 60 الثالث

 33.33 60 الرابع

 

 التقدير 

 48.22 65 مقبول

 31.11 56 جيد

 21,66 39 جيد جدا

 100,0 331 المجموع
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 ألاجهزة وألادوات والوسائل املساعدة: 3 – 3
 

 ال سارل آلادرة لل ص ل إلى اليراناى : استثد  الي ا  

 1( 0كذا في امللبا رقج    لاناستذارة  س ي -

 1املصادر عاملراج  -

 1*فريا العذل املتاعد -

 1الخبراء** -
 ـــــــــــــــــــــــــ

 خطوات إعداد ألاداة:3-4

 اداة الدراسة:

 اسىىىىتثدا   سىىىىتبرا  للتعىىىىرف علىىىىى ستىىىىت ت ديىىىىدار الىىىىلاى لىىىىدت كليىىىىة للرىىىىة ال   رىىىىة قىىىىا  الي ىىىىا  

 دج اعداد استبرا  دك   سن قتذ   عهذا: ا ا كرل ك,في جاسعة  ععل   الرياضرةاليدنرة 

اليتج  عل: ععرتذل علىى اليرانىاى الشخصىرة علىى اليالىل الىلل قىا   تعي ىة  سىتبرا  عسرىذل 

 املعدل ال  اكعى  حلاداعى,املتت ت  الجنس,هلس اليراناى على 

   رىىىىىىة للتعىىىىىىرف علىىىىىى ستىىىىىىت ت ديىىىىىىدار الىىىىىلاى لىىىىىىدت للرىىىىىىة ال ة سىىىىىى ياناليتىىىىىج الاىىىىىىامي: ععرىىىىىىذل علىىىىىى 

 (فيرة  س زعة على سجاالى الدراسة عهي:53عد ج   كرل ك,الرياضرة في جاسعة 

  8ى0فيراى  8 الجتعى, عيت ذناملجال حعل امل  ر ) 

  08ى7فيراى سن   01املجال الاامي التييل, عيت ذن ) 

  83ى07( فيراى سن  2عيت ذن  الشخصرة,املجال الاالي عق ة ) 

  53ى 88( فيراى سن  01عيت ذن  املجال الرا   ضيط اللاى ) 

 بإعداد هذا الاستبيان وفق الخطوات آلاتية: ينثحاقام الب

اكلىىى  الياحىىىي علىىىى حدر الد ىىىرل الىىىلل ا دىىىاعل س ضىىى ك ديىىىدار الىىىلاى عكىىىللر الدراسىىىاى التىىىا ية  اى الصىىىلة 

(, عسىىىن ع لىىىل دىىىج د داىىىد أهىىىج املجىىىاالى 8111( عيىىىد البىىىاScott,1996( 0222(, أ ىىى  سىىىعدMidgett.2002عهىىىي 

الرياضىىىرة فىىىي جاسعىىىة اليدنرىىىة ععلىىى    اللىىىى اذتىىىن أ  دتكىىى   سنرىىىا سجىىىاالى ديىىىدار الىىىلاى لىىىدت كليىىىة للرىىىة ال   رىىىة 

كرلىىى ك عهىىىي سجىىىال امل  ىىىر الجتىىىعى, عسجىىىال التييىىىل, عسجىىىال قىىى ة الشخصىىىرة, عسجىىىال ضىىىيط الىىىلاى , عدكىىى   

نجا ىىة عىىن لىىل فيىىرة دتكىى   سىىن  تحربعىة, علانىىفيىىرة س زعىىة علىىى املجىىاالى  (41ة سىىن   سىتبرا   صىى رة حعلرىى

 عهلس املتت ياى هي (4ى0أربعة ستت ياى دي س ستت ت ديدار اللاى عستدرجة سن  

 درجاى  4س افا  ردة                                 عد صل على 

 درجاى 5د صل على س افا                                       ع 

 غ   س افا                                 عد صل على درجت   

 غ   س افا  ردة                            عد صل على درجة عاحدة
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 صدق ألاداة: 5-

فيىىىد دىىىج  (Content Validityكرييىىىة صىىىدق امل تىىى ت  ق أداة الدراسىىىة, فيىىىد اعتذىىىد الي ىىىا للت يىىىا سىىىن صىىىد

(س تذىىىىى   ا ذلىىىىى   درجىىىىىة الىىىىىدكت راس فىىىىىي ال   رىىىىىة الرياضىىىىىرة, ععلىىىىىج الىىىىىدتس ,عاليرىىىىىا  3 سىىىىىتبرا  علىىىىىى عىىىىىر  

(, عقىىىد كلىىىل الياحىىىي سىىىن امل تذىىى   8عالتيىىى يج, سىىىن أع ىىىاا هر ىىىة التىىىدرعس فىىىي الجاسعىىىاى العىىىراق سلبىىىا رقىىىج 

اى لىىىدت كليىىىة أ ىىىداا س ح ىىىاترج عأرالرىىىج حىىى ل سىىىدت  ىىىبة هىىىلس التيىىىراى عسداسىىىي را ليرىىىا  ستىىىت ت ديىىىدار الىىىل

الرياضىىىىىىىرة جاسعىىىىىىىة كرلىىىىىىى ك عسىىىىىىىدت سداسىىىىىىىية لىىىىىىىل فيىىىىىىىرة للذجىىىىىىىال الىىىىىىىلل عضىىىىىىىعت اليدنرىىىىىىىة ععلىىىىىىى    للرىىىىىىىة ال   رىىىىىىىة 

أل فيىىىراى ارع رىىىا سداسىىىية  عدىىىج دترعىىىغ اسىىىىتبرا  الت تىىىرج, إ  دىىىج اعىىىل التيىىىرة اللىىىى حصىىىلت علىىىىى  فرل,عإضىىىافة

(فىىىىىيكث  عدىىىىىج حىىىىىلف التيىىىىىراى اللىىىىىى لىىىىىج ا افىىىىىا عل رىىىىىا %61إجذىىىىىاك ثذانرىىىىىة سىىىىىن امل تذىىىىى   ك ىىىىىد أدمىىىىىل أل  نتىىىىىية  

( 3ذ  ,عدج حلف ( فاقل عدج حعل  التعدا ى عامل ح اى اللى أعردها امل ت%81امل تذ   فاقل أل  نتية  

(, أصىىىىي ت حداة  صىىىى رترا النراررىىىىة سك نىىىىة سىىىىن قىىىى   5535852501فيىىىىراى سىىىىن فيىىىىراى حداة عهىىىىي  اى حرقىىىىا   

 (فيرة س زعة على املجاالى آلادرة:53 

 فيراى  (8   امل  ر الجتعى                  

 فيراى  (01   التييل                              

 ( فيراى 2                    ق ة الشخصرة     

 ( فيراى 01ال يط اللاسي                         

 ثبات ألاداة: 3-6

(ا ا دىىىج د زعىىى  Test_Retest  كرييىىىة  عتيىىىار عإعىىىادة  عتيىىىار  ا ىىىسىىىن ثيىىىاى أداة الدراسىىىة اسىىىتثد  اليللتيكىىىد 

الرياضة, سن عار  عردة الدراسة  لغ عددهج  اليدنرة ععل   استبرا  على عردة جمررة سن اليلية للرة ال   رة

إنىىىا (, عقىىىد دىىىج دييرىىىا حداة علىىىى نتىىىس حفىىىراد سىىىرد   ستتىىىالرت  , ثىىىج دىىىج  06 لىىى ر  ,  08    (كاليىىىا عكاليىىىة51 

( , عهىىىى  سعاسىىىىل ارديىىىىا  سردتىىىى  اتىىىىي %25أجىىىىاد سعاسىىىىل  رديىىىىا   ىىىى   التييريىىىى   عصىىىىلدا علىىىىى سعاسىىىىل  رديىىىىا   

ج حتىىار الايىىاى  يرييىىة  ستىىاق الىىداعلي للتيىىراى حرىىي  لىىغ سعاسىىل كرعنيىىاخ ألتىىا  ىى غرا  الدراسىىة, كذىىا دىى

 66% ) 

 (5جدعل رقج                                            

 سعاسل الاياى حداة                                        

  ستاق الداعلي  عدد التيراى املجال  الرقج 

 72 1 8 امل  ر الجتعى 0

 1575 2 التييل 8

 1588 01 ق ة الشخصرة  5

 1570 01 ضيط اللاى  4

 65 1 53 حداة الكلرة  3

 



 

 

 

 

 ستوى تقدير الذات لدى طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة م

 
 2020العدد الخامس 

29 

 

 

 تصميم الدراسة: 3-7

 ا تذلت الدراسة على عدد سن املتغ  اى املتتيلة عستغ   دا   عاحد ا  ل أرب  سجاالى:

 أعال: املتغ  اى املتتيلة

 ى الجنس علل ستت يا   كر , أنث (

  سدة أعلى, سدة ثانرة, سدة ثالاة, سدة را عة( املتت ت الدرارمى علل أربعة ستت ياى ى

  سيي ل , جرد, جرد جدا فذا ف ق( ى املعدل ال  اكعى علل ث ثة ستت ياى

 املتغير التابع:

ستىىىىت ت ديىىىىدار الىىىىلاى عفىىىىا املجىىىىاالى التالرىىىىة: امل  ىىىىر الجتىىىىعى, التييىىىىل, قىىىى ة الشخصىىىىرة, ضىىىىيط 

 اللاى 

 املعالجة إلاحصائية: 3-2

 عىىىىىىىد جذىىىىىىى  املعل سىىىىىىىاى عدترعىىىىىىىغ اليرانىىىىىىىاى دىىىىىىىج نجا ىىىىىىىة عىىىىىىىن أسىىىىىىى لة الدراسىىىىىىىة  اسىىىىىىىتثدا  الت لرىىىىىىىل 

 نحصائي التالي:

ىىىىى لإلجا ىىىىة عىىىىن التىىىى ال حعل دىىىىج حتىىىىار املت سىىىىياى البتىىىىا رة لتيىىىىراى لىىىىل سجىىىىال ع ن ىىىىراف 0

 املعرارل  ركل عا  لجذر  اليلية 

االي عالرا  , دىج حتىار ست سىياى البتىا رة ع ن ىراف املعرىارل ى لإلجا ة عن س ال الاامي عال8

, On_way Anovaلتيراى لل سجال عاستثدا  اعتيار  ى( نحصىائي, عد لرىل التيىاان ححىادل  

 عاعتيار  د لل( لل ق ف على دالالى الترعق 

 عرض ومناقشة النتائج4-1

الرياضىىرة فىىي جاسعىىة ععل   ال   رةاليدنرىىةدار الىىلاى لىىدت كليىىة للرىىة ديىىسىىا ستىىت ت التىى ال حعل: 

 كرل ك سن عج ة ن رهج 

لإلجا ىىىىىىىة عىىىىىىىن  ا التىىىىىىى ال دىىىىىىىج اسىىىىىىىتثرا  املت سىىىىىىىياى البتىىىىىىىا رة ع ن رافىىىىىىىاى املعراريىىىىىىىة ملجىىىىىىىاالى 

 الدراسة, عالجدعل التالرة  د دح  لر 
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 (4جدول)

 مرتبة تنازليااملتوسطات الحسابية املعيارية ومستوى التقدير للمجاالت الدراسة 

 الرياضيةوعلوم  التربية البدنية حساب متوسطات من وجهة نظر طلبة كلية

 ستت ت التيدار  ن راف املعرارل  املت سط  البتابي املجال    رقج الردية

 عالي 1552 5554 التييل 8 0

 عالي 1548 5585 امل  ر الجتعى 0 8

 عالي 1552 5512 ق ة الشخصرة 5 5

 عالي 1553 5515 اللاىضيط  4 4

 عالي 1582 5508 حداة ككل 

 

ايى   الجىدعل أعى س املت سىياى البتىا رة ع ن رافىاى املعراريىىة عستىت ت التيىدار فىي املجىاالى عجىااى جذرع ىىا 

( 1552عان ىىىىىىراف سعرىىىىىىارل  (54 5 ذتىىىىىىت ت التيىىىىىىدار عىىىىىىالي, حرىىىىىىي جىىىىىىاا سجىىىىىىال التييىىىىىىل  ىىىىىىيعلى ستىىىىىىت ت حتىىىىىىابي  

(علىىىىىىىىى التىىىىىىىى الي, 5512(, 5585الجتىىىىىىىىعى, عقىىىىىىىى ة الشخصىىىىىىىىرة, علىىىىىىىىى ست سىىىىىىىىياى  لغىىىىىىىىت  عحصىىىىىىىىلت سجىىىىىىىىاالى امل  ىىىىىىىىر 

( علىىى التىىى الي,   دذىىا جىىاا سجىىىال ضىىيط الىىلاى  ىىىيدمل ستىىت ت حتىىابي  لغىىىت 53 1ع   (1552عان رافىىاى سعراريىىة 

 ( 1582( ع ان راف سعرارل 08 5( ع لغ املت سط البتابي لألداة ككل  1553( عان راف سعرارل 5515 

 هر الجسمي.ملظا اوال:
 (5جدول )

املتوسطات الحسابية وانحرافات املعيارية ومستوى التقدير لفقرات مجال املظهر الجسمي مرتبة تنازليا 

 حسب  املتوسطات الحسابية.

 مستوى  الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات رقم  الرتبة

 التقدير

 عالي 1655 3662 أحب مظهري وشكلي الذي ابد وفية  .1 1

 عالي 1661 3642 أتمتع بمظهر جميل .2 2

 عالي 1662 3622 وجهي يبعث السرور على آلاخرين. .3 3

 عالي 1672 2622 اشعر بان جسمي قويا. .6 4

اشـــــــعر أن ضــــــــعف قــــــــدر ي الجســــــــمية  .5 5

 تحد من ممارسة ألانشطة الرياضية.

 علي 1621 2617

اشــــــــــــــعر أن جســــــــــــــمي ومظهــــــــــــــري  يــــــــــــــر  .4 6

 رياض ي.

 منخفض 1627 1621

ايىىىىىى   الجىىىىىىدعل أعىىىىىى س املت سىىىىىىياى البتىىىىىىا رة ع ن رافىىىىىىاى املعراريىىىىىىة عستىىىىىىت ت التيىىىىىىدار لتيىىىىىىراى سجىىىىىىال امل  ىىىىىىر 
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الشخصىىىمى, عجىىىاا ستىىىت ت التيىىىدار عىىىالي فىىىي جذرىىى  التيىىىراى,  اسىىىتوداا فيىىىرة عاحىىىدة لىىىا  سىىىدثتذ, ع لىىىغ أعلىىىى 

 (3(في فيرة رقج  1533(  ان راف سعرارل  5576ست سط حتابي 

(اللىىىى دىىىد، على"ا ىىىعر أ  01د، على"أحىىىل س  ىىىرل ع ىىىتلي الىىىلل أ ىىىدع فرىىىل"   دذىىىا جىىىااى التيىىىرة رقىىىج اللىىىى دىىى

 ( 1567( عان راف سعرارل 0520" يدمل ست سط حتابي  جتعى عس  رل غ   رياضمى

 ثانيا: التقبل.

 (6جدول )
مرتبة تنازليا حسب املتوسطات ات الحسابية والانحراف املعيارية ومستوى التقدير للفقرات مجال التقبل  املتوسط

 الحسابية

املتوســــــــــــــــــط  الفقرات رقم الرتبة

 الحسابي

الانحــــــــــــــــــــراف 

 املعياري 

مســــــــــــــــــــــــــتوى 

 التقدير 

 عالي 1.51 3663 أحب مساعدة آلاخرين. .12 1

 عالي 1.52 3.52 أنا مخلص لزمالئي . .13 2

الطريقة التي أ عامل بها مـع آلاخـرين تجعلهـم  .11 3

 يحبونني.

 عالي 1.65 3.44

 عالي 1.62 3.37 معظم الناس الذين اعرفهم يحبونني. .2 4

 عالي 1.74 3.22 اشعر أن جميع من أ عامل معهم يحبونني. .15 5

 عالي 1.75 3.12 أتمتع بشهرة زمالئي في الكلية. .7 6

 عالي 1.23 2625 يصفني الناس باني حاد الطباع. .14 7

 منخفض 1.77 1.61 اشعر أني مستبعد من آلاخرين .2 2

 منخفض 1.71 1.43 يسخر مني زمالئي في الجامعة. .11 2

اي   الجدعل أع س املت سياى البتا رة ع ن رافاى املعرارية عستت ت التيىدار لتيىراى سجىال التييىل, عجىاا 

 اسىىىىىىىىىىىىتوداا  فيىىىىىىىىىىىىرد    لىىىىىىىىىىىىا  سىىىىىىىىىىىىدثتذ, ع لىىىىىىىىىىىىغ أعلىىىىىىىىىىىىى ست سىىىىىىىىىىىىط  ستىىىىىىىىىىىىت ت ديىىىىىىىىىىىىدار عىىىىىىىىىىىىالي فىىىىىىىىىىىىي جذرىىىىىىىىىىىى  التيىىىىىىىىىىىىراى,

(اللى دد، على"أحل ستىاعدة آلاعىرين "   دذىا جىااى 08(في فيراى رقج  1530( ان راف سعرارل  5585حتابي 

عان ىىىىىىراف  (45 0(اللىىىىىىى دىىىىىىد، علىىىىىىى  سىىىىىىخر سنىىىىىىى زس ئىىىىىىي فىىىىىىي الجاسعىىىىىىة"  ىىىىىىيدمل ست سىىىىىىط حتىىىىىىابي  01التيىىىىىىرة رقىىىىىىج 

 ( 70 1سعرارل 
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 الشخصية. ةقو  ثالثا:

 (7جدول )

 املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية ومستوى التقدير للفقرات مجال القوة الشخصية

 مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية

املت سط  التيراى الرقج الردية 

 البتابي

 ن ىىىىىىىىىىراف 

 املعرارل 

ستىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت ت 

 التيدار

 عالي 1573 5545 ا عر إ  لدل كذ   دارذا ن   حف ل   08 0

 عالي 1574 5558 لدت التصذرج عالعميذة  داا أعذالي   06 8

 عالي 1588 5587 لدل اليدرة على انجاز حعذال ال اسة   02 5

 عالي 1575 5502 ا   سنى زس ئي لي ة شخصرلى   84 4

 عالي 1577 5502 استير  الت تج  االدجاس اللل ست   فرل حراسي 07  3

 عالي 1573 8523 استجرل عأدترا  ترعة في امل اقا الغ   امليل فة  81 8

 عالي 1568 8566 ا عر  ا  آلاعرين  تت ي   التتت   برج   83 7

 عالي 1576 8563 ا ين  زس ئي أفكارل عددسا أد د  سع ج   88 6

 عالي 0511 8517 انصاك ل عرين حتل سكان رج عثرعترج   80 2

 سدثتذ 0568 0522 في دك ين انيياعاى جردة لدت آلاعرين افرل  85 01

ايىىىىىى   الجىىىىىىدعل أعىىىىىى س املت سىىىىىىياى البتىىىىىىا رة ع ن رافىىىىىىاى املعراريىىىىىىة عستىىىىىىت ت التيىىىىىىدار  لتيىىىىىىراى املجىىىىىىال قىىىىىى ة 

الشخصىرة, عجىىاا ستىت ت التيىىدار العىىالي فىي جذرىى  التيىراى,  اسىىتوداا فيىىرة لىا  سىىدثتذ  ع لىغ أعلىىى ست سىىط 

( اللىىىىىى دىىىىىد، على"ا ىىىىىعر ا  لىىىىىدل ك حىىىىىا دارذىىىىىا ن ىىىىى  08(فىىىىىي التيىىىىىرة رقىىىىىج 1573( ىىىىىان راف سعرىىىىىارل 5545حتىىىىىابي  

( اللىىى دىىد، علىىى "افرىىل فىىي دكىى ين انيياعىىاى جرىىدة لىىدت آلاعرين" ىىيدمل 85حف ىىل"   دذىىا جىىااى التيىىرة رقىىج 

 ( 1568( عان راف سعرارل  0522ست سط حتابي 
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 رابعا: ضبط الذات.

 (2جدول رقم )

 املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية ومستوى التقدير للفقرات مجال ضبط الذات

 مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية

املت سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىط  التيراى  رقج الردية

 البتابي

 ن ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراف 

 املعرارل 

ستىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت ت 

 التيدار 

 عالي 1570 5553 استير  الت د  عن رئي دع  حر    82 0

 عالي 1575 5582 الخاصة في التتت   عدد اليرا   يل عذل أف ل كرييلى   86 8

 عالي 1567 5588 أجد  ست ا  صعيا أ ا لج استعد لل   54 5

 عالي 1571 5580 ا  ر زس ئي رغية في صداقلى   51 4

 عالي 1588 5502 ا عر أننى افعل ح راا الصبر ة   87 3

 عالي 1582 8508 أثا في قدرسي في التثيرط   58 8

 عالي 1528 8584 كا   سن ح راا اللى د د  سعي ا تذ ا البظ   55 7

 عالي 1511 8584 العل البظ دعرا هاسا في حراسي  53 6

 عالي 1562 8556 ا عر  الغ ل أ ا لج ا افا آلاعرين على أرائي   88 2

 عالي 1527 8513 ال ايدر احد قرذلى س ذا  للت سن ج د   50 01

ايىىىىى   الجىىىىىدعل أعىىىىى س املت سىىىىىياى البتىىىىىا رة ع ن رافىىىىىاى املعراريىىىىىة عستىىىىىت ت التيىىىىىدار لتيىىىىىراى املجىىىىىال ضىىىىىيط 

( ىىىىىىىىىان راف 5553الىىىىىىىىلاى, عجىىىىىىىىاا ستىىىىىىىىت ت التيىىىىىىىىدار العىىىىىىىىالي فىىىىىىىىي جذرىىىىىىىىى  التيىىىىىىىىراى, ع لىىىىىىىىغ أعلىىىىىىىىى ست سىىىىىىىىط حتىىىىىىىىابي 

 دذىا جىااى التيىرة ( اللى دد، على "اسىتير  الت ىد  عىن أرائىي  ىدع  حىر "  82( في التيرة رقج 1570سعرارل 

عان ىىىىراف  (8513( اللىىىىى دىىىىد، علىىىىى "ال ايىىىىدر احىىىىد قرذلىىىىى س ذىىىىا  ىىىىللت سىىىىن ج ىىىىد" يدمل ست سىىىىط حتىىىىابي 50رقىىىىج 

 ( 1527سعرارل 

( فىىىي ستىىىت ت ديىىىدار الىىىلاى  α=1513التىىى ال الاىىىامي: هىىىل هدىىىاك فىىىرعق  اى دالىىىل إحصىىىاررة عدىىىد ستىىىت ت داللىىىل 

 في جاسعة كرل ك سن عج ة ن رهج سعمت ملتغ   الجنس؟  الرياضرةاليدنرة ععل    لدت كلية للرة ال   رة 

لإلجا ة عن هلا الت ال دج استثرا  املت سياى البتىا رة ع ن رافىاى املعراريىة الجا ىة افىراد عردىة الدراسىة 

علىى ستىت ت ديىىدار الىلاى لىىدت كليىة للرىىة ال   رىة الرياضىىرة فىي جاسعىىة كرلى ك, سىىن عج ىة ن ىىرهج فىي املجىىاالى 
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, عليرا  داللىل التىرعق  ى   املت سىياى البتىابي دىج اسىتثدا  املتغ ى  "ى"عفيىا  ثىر ستغ ى  الجىنس, عحداة ككل

 عالجدعل التالي ا دح  لر 

 

 

 (2الجدول)
املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية واختبار"ت" في املجاالت وألاداة ككل على مستوى تقدير الذات لدى طلبة كلية 

 الرياضية في جامعة كركوك من وجهة نظرهم حسب متغير الجنس.وعلوم  البدنية التربية 

املت سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىط  العدد الجنس  

 البتابي

 ن ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراف 

 املعرارل 

 ستت ت  قرذة "ى"

 الداللة

امل  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر 

 الجتعى

 15388 15853ىى 15538 8566 054  كر

 15873 8521 027 أنث 

 التييل

 

 *15103 85430 15505 8521 054  كر

 15871 8568 027 أنث 

قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ة 

 الشخصرة

 *15114 85287 15418 8526 054  كر

 15556 8568 027 أنث 

 ضيط اللاى

 

 15783 15822 15588 8528 054  كر

 15530 8520 027 أنث 

 *15148 85152 15871 8528 054  كر حداة ككل

 15808 8567 027 أنث 

 (α=1513ستت ت الداللة  
 اي   الجدعل أع س حسي:

o   عدىد ستىىت ت 15853أ ا  لغىىت قرذىة "ى"  الجىنس,عىد  عجى د فىىرعق  اى دالىة إحصىاررة سعىىمت  ثىر )

 (في سجال امل  ر الجتعى 15388داللل  

o  عدىىد ستىىت ت داللىىة 85430إ   لغىىت قرذىىة "ى"  الجىىنس,عجىى د فىىرعق  اى دالىىل إحصىىاررة سعىىمت  ثىىر )

 اللل ر, في سجال التييل  (, عجااى الترعق لصالح15103 

o  عدىد ستىت ت الداللىة 85287إ   لغىت قرذىة "ى"  الجنس,عج د فرعق  اى دالل إحصاررة سعمت  ثر )

 (, عجااى الترعق لصالح اللل ر, في سجال ق ة الشخصرة 114 1 

o  عدىىىد ستىىىت ت 15822ن   لغىىىت قرذىىة "ى"  الجىىنس,عىىد  عجىىى د فىىرعق  اى دالىىىة إحصىىاررة سعىىىمت  ثىىىر )

 (في سجال ضيط اللاى 15783الداللة  

o  عدىد ستىت ت الداللىة 85152إ   لغىت قرذىة "ى"  الجنس,عج د فرعق  اى دالل إحصاررة سعمت  ثر )
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 (, عجااى الترعق لصالح اللل ر, في حداة ككل 148 1 

( فىىي ستىىت ت ديىىدار الىىلاى α=1513تىىت ت داللىىة  التىى ال الاالىىي: هىىل هدىىاك فىىرعق  اى دالىىة إحصىىاررة عدىىد س

الرياضىىىرة فىىىي جاسعىىىة كرلىىى ك سىىىن عج ىىىة ن ىىىرهج سعىىىمت ملتغ ىىى  املتىىىت ت ععلىىى    ال   رىىىة اليدنرىىىةلىىىدت كليىىىة للرىىىة 

 الدرارمى؟

لإلجا ة عن هلا الت ال دج استثرا  املت سياى البتىا رة ع ن رافىاى املعراريىة إلجا ىة أفىراد عردىة الدراسىة 

سىىىىن عج ىىىىة  كرلىىىى ك,الرياضىىىىرة فىىىىي جاسعىىىىة اليدنرىىىىة ععلىىىى    دار الىىىىلاى لىىىىدت كليىىىىة للرىىىىة ال   رىىىىةعلىىىىى ستىىىىت ت ديىىىى

عليرىا  داللىىل التىرعق  ى   املت سىىياى البتىابي دىج اسىىتثدا  د لرىل التيىىاان  ككىل,ن ىرهج فىي املجىىاالى عحداة 

 ( ا دح  لر 00 ,( 01 ل الدرارمى, الجدع ححادل عفيا  ثر ستغ   املتت ت 

 (11جدول )

ستت ت ديدار اللاى لدت كلية للرة  ككل علىاملت سياى البتا رة ع ن رافاى املعرارية في املجاالى ع داة 

 عج ة ن رهج حتل ستغ   املتت ت الدرارمى  كرل ك سنجاسعة  ععل   الرياضرة فيالينرة  ال   رة

 الرا عة  الاالاة الاامي حعل  

املت سىىط  

 البتابي

 ن ىىىىىىىىىىراف 

 املعرارل 

 املت سط

 البتابي

 ن ىىىىىىىىىىراف 

 املعرارل 

 املت سط

 البتابي

  ن راف

 املعرارل 

 املت سط

 البتابي

  ن راف

 املعرارل 

امل  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر 

 الجتعى

8567 1588 8528 1553 8568 1550 8562 15828 

 15866 8572 1586 8573 1586 8525 1582 8563 التييل

قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ة 

 الشخصرة

8525 1553 8523 1556 8561 1557 8568 15578 

ضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيط  

 اللاى 

8562 1550 8523 1557 8521 1540 8520 15585 

 داة 

 ككل

8562 1580 8524 1583 8565 1584 8568 15855 

املت سياى البتا رة ع ن رافاى املعرارية على ستت ت ديدار اللاى لدت  ظاهريا فيام  الجدعل أع س دياادا  

 الاالاىىىة, الاىىىامي, حعل, الدرارىىىمى  تىىىبل اعىىىت ف ف ىىىاى املتىىىت ت  الرياضىىىرة,اليدنرىىىة ععلىىى    كليىىىة للرىىىة ال   رىىىة

 الرا عة( 
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 (11الجدول )

علىىى ستىىت ت ديىىدار الىىلاى لىىدت كليىىىة  ع داة ككىىلد لرىىل التيىىاان ححىىادل الثىىر املتىىت ت الدرارىىمى فىىي املجىىاالى 

 عج ة ن رهجالرياضرة في جاسعة كرل ك سن ععل    ال   رة اليدنرةللرة 

ست سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىط  درجاى البرية سجذ ك املربعاى املصدر 

 املربعاى

 مستوى الداللة قيمة "ف"

 

 املظهر

 الجسمي

  15188 5 15027     املجذ عاى

 

16621 

 

 

 15128 587 505422 داعل املجذ عاى 16564

  551 505828 التلي

 

 التقبل

 

  15474 5 05488     املجذ عاى

 

56272 

 

 

 15160 587 885414 داعل املجذ عاى 16111

  551 875688 التلي

 

 قوة الشخصية

  15576 5 05055     املجذ عاى 

 

26222 

 

 

16132 
 15054 587 455760 داعل املجذ عاى

  551 445204 التلي

 ضبط

 الذات

  15176 5 15853     املجذ عاى

 

16615 

 

 

 15086 587 405715 داعل املجذ عاى 16616

  551 405256 التلي

 

 

 ألاداة ككل

  15028 5 15367     املجذ عاى

 

36522 

 

 

 

16115 
داعل 

 املجذ عاى

065087 587 15133 

  551 065704 التلي

 (α=1513ستت ت الداللة  
 اي   الجدعل أع س حسي:

o  عدىىد 15860إ   لغىىت قرذىىة ف   الدرارىىمى,عىىد  عجىى د فىىرعق  اى داللىىة إحصىىاررة سعىىمت  ثىىر املتىىت ت)

 (في سجال امل  ر الجتعى 15384ستت ت داللل  
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o  عدىىىىد 35678إ   لغىىىىت قرذىىىىة "ف"   الدرارىىىىمى,عجىىىى د فىىىىرعق  اى داللىىىىل إحصىىىىاررة سعىىىىمت  ثىىىىر املتىىىىت ت )

 (في سجال التييل 15110ستت ت الداللة  

o  عدىىىىىد 85688 لغىىىىىت قرذىىىىىة "ف"  إ   الدرارىىىىمى,عجىىىى د فىىىىىرعق  اى داللىىىىىل إحصىىىىاررة سعىىىىىمت  ثىىىىىر املتىىىىىت ت)

 ( في سجال ق ة الشخصرة 15152ستت ت الداللة  

o   "عدىد 15803عد  عج د فرعق  اى داللل إحصاررة سعمت  ثر املتت ت الدرارمى, إ   لغت قرذىة "ف)

 ( في سجال ضيط اللاى 15818ستت ت الداللة  

o عدىىىىىد 55386غىىىىىت قرذىىىىىة "ف"  عجىىىى د فىىىىىرعق  اى داللىىىىىل إحصىىىىاررة سعىىىىىمت  ثىىىىىر املتىىىىىت ت الدرارىىىىمى, إ   ل)

 ( في حداة ككل 15103ستت ت الداللة  

ملعرفىىىىة ادجىىىىىاس التىىىىىرعق المعجرىىىىىة الداللىىىىة نحصىىىىىاررة  ىىىىى   املت سىىىىىياى البتىىىىا رة دىىىىىج اسىىىىىتثدا  اعتيىىىىىار امليارنىىىىىة  

اليعداىىىة  يرييىىىة دىىى لي  عفيىىىا  ثىىىر املتىىىت ت الدرارىىىمى فىىىي سجىىىال التييىىىل عقىىى ة الشخصىىىرة عحداة ككىىىل, عالجىىىدعل 

 الي ا دح  لر الت

 (08الجدعل                                         
 امليارناى اليعداة  يريية د كرل اثر املتت ت الدرارمى في سجالي التييل عق ة الشخصرة ع داة ككل 

 املت سط الت اى 

 البتابي

 الرا عة الاالاة الاامي  عل 

 

 

 التييل

     8563 حعل 

    1516ىى  8525 الاامي

   *1507 1512 8573 الاالاة

  1515ىى  *1504 1518 8572 الرا عة

 

 

الي ة 

 الشخصرة

     8525 حعل 

    1510ىى  8523 الاامي

   *1503 1504 8561 الاالاة

  1517ىى  1512 1517 8568 الرا عة

 

 

 حداة ككل

 

     8562 حعل 

    1513ىى  8524 الاامي

   *1500 1518 8565 الاالاة

  1,15ىى  1516 1515 8568 الرا  

 اي   الجدعل أع س حسي:

ىىىىى عجىىى د فىىىرعق  ىىى   ستىىىت ت الاىىىامي عستىىىت ت الاالاىىىة عالرا عىىىة عجىىىااى التىىىرعق لصىىىالح ستىىىت ت الاىىىامي فىىىي سجىىىال 
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 التييل 

ستىت ت الاىامي فىي سجىال قى ة ىى عج د فرعق     ستت ت الاامي عستت ت الاالاة عالرا عة عجااى التىرعق لصىالح 

 الشخصرة 

 ىى عج د فرعق     ستت ت الاامي عستت ت الاالاة عجااى الترعق لصالح ستت ت الاامي في حداة ككل 

(فــي مســتوى تقــدير α=1615هــل هنـاك فــروق اات دالــة إحصـائية  عنــد مســتوى الدالـة )السـاال الرابــع:

فــي جامعــة كركــوك مــن وجهــة نظــرهم  عــزى ملتغيــر البدنيــة وعلــوم  الرياضــية  الــذات لــدى طلبــة كليــة التربيــة

 املعدل التراكمي؟.

لإلجا ىىىىىة عىىىىىن هىىىىىىلا التىىىىى ال دىىىىىىج اسىىىىىتثرا  املت سىىىىىىياى البتىىىىىا رة ع ن رافىىىىىىاى املعراريىىىىىة إلجا ىىىىىىاى أفىىىىىراد عردىىىىىىة 

كرلىىى ك سىىىن عج ىىىة لرياضىىىرة فىىىي جاسعىىىة ت ديىىىدار الىىىلاى لىىىدت للرىىىة ال   رىىىة  اليدنرىىىة ععلىىى   الدراسىىىة علىىىى ستىىىت  

ن ىىرهج فىىي املجىىاالى عحداة ككىىل, عليرىىا  داللىىة التىىرعق  ىى   ست سىىياى البتىىابي دىىج اسىىتثرا  د لرىىل التيىىاان 

 (عدح  لر 05( ع 08ححادل عفيا  ثر ستغ   التيدار, عالجدعل  

 

 (13جدول )

املت سياى البتا رة ع ن رافاى املعرارية في سجاالى عحداة ككل على ستت ت ديدار الىلاى لىدت كليىة للرىة 

 الرياضرة في جاسعة كرل ك سن عج ة ن رهج حتل ستغ   املعدل ال  اكعىاليدنرة ععل    ال   رة 
 

 

 جرد جدا         جرد         سيي ل           

 املت سط 

 البتابي

 ن ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراف 

 املعرارل 

املت سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىط 

 البتابي

 ن ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراف 

 املعرارل 

املت سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىط 

 البتابي

 ن ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراف 

 املعرارل 

 1586 8521 1558 8566 1553 8520 امل  ر الجتعى

 1588 8521 1586 8564 1558 8574 التييل

 1558 8528 1556 8521 1558 8576 ق ة الشخصرة

 1553 8528 1558 8524 1558 8563 ضيط اللاى

 1588 8528 1583 8562 1584 8560  دة ككل

 

 
اي   جدعل أع س دياادا ظاهريا في املت سىياى البتىا رة ع ن رافىاى املعراريىة علىى ستىت ت ديىدار الىلاى لىدت 

الرياضىرة فىي جاسعىة كرلى ك,  تىبل اعىت ف ف ىاى التيىدار  سييى ل , جرىد , اليدنرة ععل    كلية للرة ال   رة 

 جرد جدا( 
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 (14جدول )

د لرل التياان  ححادل  ثر املعدل ال  اكعى في املجاالى عحداة ككل على ستت ت ديدار اللاى لدت كلية للرة 

 الرياضرة في جاسعة كرل ك سن عج ة ن رهجاليدنرة ععل    ال   رة

 سجذ ك املصدر 

 املربعاى

 درجاى

 البرية

 ست سط

 املربعاى

 قرذة 

 "ف"

ستىىىىىىىىىىىىىىت ت 

 الداللة

 

 امل  ر

 الجتعى

  15106 8 15158     املجذ عاى

15067 

 

 15127 586 505881 داعل املجذ عاى 15651

  551 505828 التلي

 

 التييل

 

  15528 8 15764     املجذ عاى

45738 

 

15112 
 15168 586 875145 داعل املجذ عاى

  551 875688 التلي

 

قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ة 

 الشخصرة

  15438 8 15214     املجذ عاى

55571 

 

15158 
 15054 586 445101 داعل املجذ عاى

  551 445204 التلي

 

 ضيط اللاى

 

  15050 8 15888     املجذ عاى

05182 

 

15536 
 15087 586 405877 داعل املجذ عاى

  551 405256 التلي

 

 حداة ككل

 

  15074 8 15547     املجذ عاى

55018 

 

15148 
 15138 586 065587 داعل املجذ عاى

  551 065704 التلي

 ام  الجدعل أع س حسي: 

( عدىىد ستىىت ت 15067ىى عىىد  عجى د فىىرعق  اى داللىىة إحصىاررة سعىىمت  ثىىر املعىدل ال  اكعىىى, إ   لغىىت قرذىة"ف"  

 (في  سجال امل  ر الجتعى 15651داللة  

( عدىد ستىت ت داللىة 45738ى عج د فرعق  اى داللة إحصىاررة سعىمت  ثىر املعىدل ال  اكعىى, إ   لغىت قرذىة"ف"  

 (في  سجال التييل 15112 
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( عدىد ستىت ت داللىة 55571ى عج د فرعق  اى داللة إحصىاررة سعىمت  ثىر املعىدل ال  اكعىى, ن   لغىت قرذىة"ف"  

 (في  سجال ق ة الشخصرة 15158 

( عدىىد ستىىت ت 05182ىى عىىد  عجى د فىىرعق  اى داللىىة إحصىاررة سعىىمت  ثىىر املعىدل ال  اكعىىى, ن   لغىىت قرذىة"ف"  

 (في  سجال ضيط اللاى 15536داللة  

( عدىد ستىت ت داللىة 55018ى عج د فرعق  اى داللة إحصىاررة سعىمت  ثىر املعىدل ال  اكعىى, إ   لغىت قرذىة"ف"  

 (في  حداة ككل 15148 

دجاهىىاى التىىرعق المعجرىىة الداللىىة نحصىىاررة  ىى   ست سىىياى البتىىا رة نىىج اسىىتثدا  اعتيىىار امليارنىىاى ملعرفىىة ا

اليعداة  يرييىة دى لي عفيىا  ثىر التيىدار فىي سجىالي التييىل عقى ة الشخصىرة عحداة ككىل, عالجىدعل التىالي ا دىح 

  لر 

 (15جدول )

 ألثر املعدل التراكمي في مجالي التقبل وقوة الشخصية وألاداة ككل  املقارنة البعدية بطريقة  توكى

 جرد جدا جرد سيي ل  املت سط البتابي الت اى 

 

 التييل

 

    8574 سيي ل 

   1501ىى  8564 جرد

  1508ىى  *1508ىى  8521 جرد جدا 

 

 ق ة الشخصرة 

 

    8576 سيي ل 

   1508ىى  8521 جرد

  1513ىى  *1507ىى  8528 جرد جدا

 

  داة ككل

 

    8560 سيي ل 

   1516ىى 8562 جرد

  1515ىى  *1500ىى  8528 جرد جدا

 اي   الجدعل أع س حسي:

 ى عج د فرعق     ديدار امليي ل عديدار جرد جدا عجااى الترعق لصالح التيدار جرد جدا في سجال التييل 

 عجااى الترعق لصالح التيدار جرد جدا في سجال ق ة الشخصرة ى عج د فرعق     ديدار امليي ل جرد جدا 

 ى عج د فرعق     ديدار امليي ل جرد جدا عجااى الترعق لصالح التيدار جرد جدا عحداة ككل 
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 مناقشة النتائج4-2

الرياضىرة فىي جاسعىة  اليدنرىة ععلى   هدفت الدراسىة التعىرف علىى ستىت ت ديىدار الىلاى لىدت كليىة للرىة ال   رىة

كرل ك عاثر لل سىن الجىنس, املتىت ت الدرارىمى, عاملعىدل ال  اكعىى علىى ستىت ت ديىدار الىلاى  أسىترى الدراسىة 

 عن نتارا ستعددة, عست   لعرض ا ا اعل الياحي سداقرة لل س ال على حدة 

 مناقشة النتائج املتعلقة بالساال ألاول::اوال
الرياضىىرة فىىي جاسعىىة اليدنرىىة ععلىى    ديىىدار الىىلاى لىىدت كليىىة للرىىة ال   رىىة نىى، التىى ال حعل علىىى: سىىا ستىىت ت 

 كرل ك سن عج ة ن رهج 

دلىىت نتىىارا هىىلا التىى ال إلىىى إ  سجىىاالى ديىىدار الىىىلاى جىىااى  درجىىة عالرىىة إال إ  درد ىىل املجىىاالى لىىا   املرديىىىة 

 املرديىىة الاانرىىة عجىىاا سجىىال حعلىىى سجىىال التييىىل فىىي حىى   جىىااى سجىىالي امل  ىىر الجتىىعى عقىى ة الشخصىىرة جىىااى 

 ضيط اللاى في  يدمل ست سط حتابي ست سط البتابي 

عععىىىىمع الياحىىىىىي هىىىىلس الد رجىىىىىة إلىىىىىى أ  سجىىىىال التييىىىىىل  النتىىىىىية لليليىىىىة  رىىىىىكل أهذرىىىىىة  الغىىىىة, ع لىىىىىر ال  املرحلىىىىىة 

ملرحلىة اللىى العذرية اللى اذر برا الي ر الجاسعي, عهي سرحلة  دااة دك ين ع قاى اجتذاعرة عسن ع ل هلس ا

  سكا  اليالل ددذر را سن ع ل الجاسعة, لي ا  ل  اح  ا  عديدار سن قيل المس ا, في الكلرة كذا أ  كيرعة 

الدراسة ال   رة الرياضرة عاللى  غلل عل را اليا   العلعى عد ركل سن ع ل ا جذاعاى رياضرة انتذ   إلى فرق 

عىىرت املتعليىىة  ىىامل  ر الجتىىعى, ا يىىل اليليىىة دارذىىا امل  ىىر الىىلل لألمرىىية املثتلتىىة, عفرذىىا اتعلىىا  املجىىاالى ح 

ايدع فرل س سح الشخصرة الي ية سن حري ستت ت اللراقة اليدنرة لي اصيح سصدر جلر ل عرين , عدرتذ   

أا ا  ي ة الشخصرة ملا ل ا سن سذاى قراداة عاصة أ  هداك لىدت اليليىة نمعىة دجىاس التىلية عاللىى د  رهىا 

 ة  التذاى عهي ن رية قراداة د كد على أ  التذاى الشخصرة هي اللى د كد اليرادة اليراد

 ثانيا: مناقشة النتائج املتعلقة بالساال الثاني :
( فىي ستىت ت ديىدار α=1513ن، الت ال الاامي على هل هداك فرعق  اى دالة إحصاررة عدىد ستىت ت الداللىة 

فىىىىي جاسعىىىىة كرلىىىى ك سىىىىن عج ىىىىة ن ىىىىرهج سعىىىىمت ملتغ ىىىى     الرياضىىىىرة للرىىىىة ال   رىىىىة  اليدنرىىىىة ععلىىىىالىىىىلاى لىىىىدت كليىىىىة 

 الجنس؟ 

(فىي ستىىت ت α=1513اظ ىر نتىارا اعتيار"ى"نحصىائي ا  هدىاك فىرعق  اى داللىىة إحصىاررة عدىد ستىت ت داللىة 

فىي جاسعىة كرلى ك سىن عج ىة ن ىرهج سعىمت ملتغ ى  للرة ال   رة  اليدنرة ععلى   الرياضىرة ديدار اللاى لدت كلية 

س, علانت لصالح اليلية اللل ر على سجاالى التييل, عق ة الشخصرة ععلى حداا ككل, علج اتن هدالر الجن

فىىىرعق  اى داللىىىة إحصىىىاررة فىىىي ستىىىت ت ديىىىدار الىىىلاى عفيىىىا ملتغ ىىى  الجىىىنس علىىىى سجىىىالي امل  ىىىر الجتىىىعى عضىىىيط 

 اللاى 

نىىىىا  ع لىىىىر ل جىىىى د ضىىىى ا ط عععىىىىمع الياحىىىىي هىىىىلس الد رجىىىىة إلىىىىى أ  اليليىىىىة اتذتعىىىى    تىىىىيا حريىىىىة أعلىىىىى سىىىىن ن 

اجتذاعرىىة سىىن عىى ل التنرىى ة حسىىرية اللىىى ستىىاهج فىىي د داىىد دعر الجىىنس لكىىل سىىن الىىلل ر عننىىا  حرىىي دجىىد 
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الىىدعج عالتعميىىم  جتذىىاوي لتصىىرفاى الىىلل ر اللىىى دتتىىا سىى  دعرس الجنسىىمى سىىن د ذىىل املتىى علرة ع عتذىىاد علىىى 

عج عالتعميىىىىم  جتذىىىىاوي لألنثىىىى  لتىىىىل ك  ستاىىىىال عالياعىىىىة الىىىىدتس عالايىىىىة عالتصىىىىرف   ريىىىىة, فىىىىي حىىىى   ايىىىىد  الىىىىد

عالتييل سن د ذل ن املت علرة عهلا ا دل إلى دك   دك ين ست    ديدار اللاى عدد اللل ر أعلىى سذىا هى  عدىد 

 ننا  

( علل ىىج  رىى  ع  إلىىىى 0225( عسىىرا  Gegede,1980 )panda,1997عادتيىىت نتىىارا الدراسىىة سىى  دراسىىة لىىىل سىىن 

 ر لددرج درجة أعلى في ديدار اللاى  سن ننا  أ  اللل  

, 0228, دعيىىىدار0228, عىىىرعق0222, عهبىىىى 0222عاعتلتىىىت نتىىىارا هىىىلس الدراسىىىة سىىى  دارسىىىة لىىىل سىىىن أ ىىى  سىىىعد 

 (Chapman2002, 0228, سرحا  0228, عاملي ك8111عيدالبا

 Varwing,1990 إلى عد  عج د فرعق في ديدار اللاى ديعا لعاسل الجنس) 

 عىىىىىت ف فىىىىىي الدتىىىىىارا  تىىىىىبل اعىىىىىت ف أدعاى الدراسىىىىىة البالرىىىىىة ععرد رىىىىىا عىىىىىن أدعاى ععردىىىىىاى الدراسىىىىىاى عيتتىىىىىر 

  التا ية

 ثالثا:مناقشة النتائج املتعلقة بالساال الثالث:

( فىىي ستىىت ت α=1513نىى، التىى ال الاالىىي على:علىىى ا  هدىىاك فىىرعق  اى داللىىل إحصىىاررة عدىىد ستىىت ت داللىىة  

فىي جاسعىة كرلى ك سىن عج ىة ن ىرهج سعىمت ملتغ ى  ة ال   رة  اليدنرة ععلى   الرياضىرة للرديدار اللاى لدت كلية 

 املتت ت الدرارمى؟

أ ارى نتارا هلا الت ال إلى عج د فىرعق  اى داللىة إحصىاررة فىي سجىالي التييىل عقى ة الشخصىرة عحداة ككىل 

دلىت نتىارا الدراسىة الىى عىد  عجى د  عفيا ملتغ   املتىت ت الدرارىمى علىا  لصىالح املتىت ت التىدة الاانرىة, فىي حى  

فىىىرعق  اى داللىىىة إحصىىىاررة فىىىي سجىىىالي امل  ىىىر الجتىىىعى, عضىىىيط الىىىلاى, عفيىىىا ملتغ ىىى  املتىىىت ت الدرارىىىمى  عععىىىىمع 

الياحىىي هىىلس الد رجىىة الىىى ا  كليىىة املتىىت ت الاانرىىة ايىىدا اليالىىل  ىىالتترا سىى  ال سىىط  جتذىىاوي الجداىىد علىىى 

املتىىىت ت الاالىىي عالرا ىىى  ايىىدا اليالىىىل  هتذىىا   الجانىىىل الدرارىىمى علىىىى  اعىىت ف اليالىىىل فىىي ستىىىت ت  عل, عفىىي

حتىىىىار الج انىىىىل  عىىىىرت ن ىىىىرا الهتذاسىىىىل  ىىىىالتثر   عد قتىىىىت نتىىىىارا هىىىىلس الدراسىىىىة سىىىى  دراسىىىىة لىىىىل سىىىىن  الدرىىىىال 

( ىىىار عالىىىى ا  هدىىىاك فىىىرعق فىىىي ديىىىدار الىىىلاى  ىىى    عذىىىار املثتلتىىىة  Gegede,1982( 0228(, عىىىرعف0223عكتىىىافي

 (اللى ا ارى  الى عد  عج د فرعق في ديدار اللاى ديعا للعذر 8111داك سعار  في دراسة عيد البا علتن ه

 رابعا:مناقشة النتائج املتعلقة بالساال الرابع:

( فىىىىي ستىىىىت ت α=1513نىىىى، التىىىى ال الاالىىىىي علىىىىى: هىىىىل هدىىىىاك فىىىىرعق  اى داللىىىىة إحصىىىىاررة عدىىىىد ستىىىىت ت داللىىىىة  

فىي جاسعىة كرلى ك سىن عج ىة ن ىرهج سعىمت ملتغ ى  اليدنرة ععلى   الرياضىرة   للرة ال   رةديدار اللاى لدت كلية 

 املعدل ال  اكعى؟

أ ارى نتارا الت ال الرا   إلى عج د  اى داللة أعصاررة في سجالي التييىل عقى ة الشخصىرة عحداة ككىل عفيىا 

يط الىىلاى ال د جىىد فىىرعق ملتغ ىى  املعىىدل ال  اكعىىى علانىىت لصىىالح جرىىد جىىدا,   دذىىا فىىي سجىىال امل  ىىر الجتىىعى عضىى

  اى داللة إحصاررة عفيا ملتغ   املعدل ال  اكعى 

اتتىىر الياحىىي هىىلس الد رجىىة إلىىى أ  هدىىاك ع قىىة كرداىىة للذىىا  زاد املعىىدل ال  اكعىىى لليالىىل زادى ثيتىىل  دتتىىل, 

لل قىدرس عكللر دييلل ل عرين عأا ا دييل آلاعرين لل, عهلا املتت ت سن التيدار الت صرل اجعل  لدت اليا

 في ضيط اللاى, في ح   لج ا  ر اهتذا   امل  ر الجتعى,

ال  اهتذىىا  اليالىىل اصىىرف فىىي الجانىىل حلىىاداعى أكثىى , عىى عة علىىى  لىىر  ا  ىىل  اليليىىة سىىن هىىلا املتىىت ت سىىن 
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املعىىىدل ال  اكعىىىى  ىىىاح  ا   عديىىىدار سىىىن قيىىىل املدرسىىى  , كىىىللر ا ىىىاعل اليليىىىة  التيىىىرر سىىىنرج  عدكىىى ين صىىىداقاى 

, ا ىىىىىىىىى  سىىىىىىىىىىعد Midgett,2002)ملىىىىىىىىىىا اثىىىىىىىىىد  سصىىىىىىىىىىلب رج الشخصىىىىىىىىىرة  عادتيىىىىىىىىىىت نتىىىىىىىىىارا هىىىىىىىىىىلس الرسىىىىىىىىىالة سىىىىىىىىىى  سع ىىىىىىىىىج  

0222 ٍٍ )Scott,1996الىىىىلل أ ىىىىارى نتىىىىارا دراسىىىى رج إلىىىىى عجىىىى د فىىىىرعق فىىىىي ديىىىىدار الىىىىلاى عدىىىىد 8111( عيىىىىد البىىىىا ,)

لت صىىىىىىرل املتىىىىىىت ياى املثتلتىىىىىىة سىىىىىىن الت صىىىىىىرل عاملتىىىىىىت ت الدرارىىىىىىمى, إ  أ  نفىىىىىىراد فىىىىىىي املتىىىىىىت ياى الدراسىىىىىىرة عا

  الدرارمى العالي س ف دك   ل ج  س لاى اكم  س ثر في ديدار اللاى

 الاستنتاجات

 : سا الي املعالجاى نحصاررة  تتنتا الي ا  في حدعد أهداف الدراسة عإسال را عفي ض ا

 ديدارهج للاترج جاا  درجة عالرة للرة ال   رة  اليدنرة ععل   الرياضرة كلية   0

الرياضىىىىرة لىىىىا  اليدنرىىىىة ععلىىىى     ىىىى   سجىىىىاالى ديىىىىدار الىىىىلاى ليليىىىىة للرىىىىة ال   رىىىىة إ  أعلىىىىى ستىىىىت ت  سىىىىن  8

 سجال التييل عيلل سجال امل  ر الجتعى عق ة الشخصرة,عأدمل سجال لا  ضيط اللاى 

 رنىىت الدتىىارا الدراسىىة  ىىا  هدىىاك فيىىرة سىىن فيىىراى سجىىال قىى ة الشخصىىرة عاللىىى دىىد، على"افرىىل فىىي   5

رين" عجىىااى  ذتىىت ت سىىدثتذ علىى امليرىىا  املعتذىىد لىىدت الياحىىي دكى ين انيياعىىاى جرىىدة لىىدت آلاعى

سيارنىىىة سىىى  فيىىىراى حعىىىرت فىىىي نتىىىس املجىىىال  عأا ىىىا جىىىااى فيىىىرة سدثت ىىىة املتىىىت ت فىىىي سجىىىال امل  ىىىر 

الجتىىىىىىعى عاللىىىىىىى دىىىىىىد، علىىىىىىى "ا ىىىىىىعر أ  جتىىىىىىعى عس  ىىىىىىرل غ ىىىىىى  رياضمى"ا ىىىىىىعر  ىىىىىىامي ستىىىىىى يعد سىىىىىىن قيىىىىىىل 

 سجال التييل  آلاعرين", ععسخر سنى زس ئي في الجاسعة" سن

 اليلية اللل ر  ديدارهج للاترج أعلى سن اليلية ننا    4

 اليلية  عل املعدالى املردتعة لددرج ديدارا للاترج أعلى سن التيداراى املدثت ة   3

 كلية التدة الاانرة لددرج ديدار للاترج  ص رة أعلى سن التد اى الدراسرة حعرت   8

 التوصيات

 :    ذا اليا راسة سن نتارا ا  م  اليإلرة الد  داا على سا د صلت

زيىىىادة  هتذىىىا   ذجىىىال ضىىىيط الىىىلاى لىىىدت اليليىىىة ن ىىىرا ل نثتىىىا  ستىىىت اس سيارنىىىل سىىى  ستىىىت ت   0

 سجاالى الدراسة حعرت 

 زيادة  هتذا    ر اد اليلية ألاداذرا عاجتذاعرا ل ردياا  ذتت ت ضيط اللاى   8

ستياادة لكي اصيح هداك اك تار للتل كراى العذل على دسا اليلية في جذاعاى سن ستت ياى   5

 الجردة سن أقرا رج 

ن عرة اليلية  يهذرة املعدل ال  اكعى, ملا لل سن اثر  الغ حهذرة في ق ااا التع   عكللر ستا عة   4

 الدراسة 

زيىىىىىادة  هتذىىىىىا   الياليىىىىىاى ع لىىىىىر سىىىىىن عىىىىى ل المىىىىى اسا نر ىىىىىاداة للعذىىىىىل علىىىىىى صىىىىىيل شخصىىىىىراترج   3

عىىىىىاى اليليىىىىىة ل رديىىىىىاا  ذجىىىىىاالى ديىىىىىدار الىىىىىلاى اللىىىىىى أظ ىىىىىرى ف رىىىىىا دىىىىىدمل فىىىىىي عانىىىىىدساج ج سىىىىى  سجذ  

 املتت ت 
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 زيادة  هتذا   اليلية سن ستت ت للاالي عالرا    يهذرة ديدار اللاى  ذجاالى املثتلتة   8

إجراا سميد سن الدراساى ح ل ستت ت ديدار اللاى عع قتل  ذتغ  اى أعرت غ    اي    الي ا   7

الينرىىىىة ععلىىىى    دداعل رىىىىا الدراسىىىىة, كىىىىللر إجىىىىراا دراسىىىىاى سيارنىىىىل  ىىىى   للرىىىىة ال   رىىىىة املتغ ىىىى اى اللىىىىى 

 الرياضرة عللراى الجاسعة حعرت 

أجىىىىىىىىراا دراسىىىىىىىىاى د دىىىىىىىىاعل سىىىىىىىىن ستغ ىىىىىىىى اى دا عىىىىىىىىة عع ق رىىىىىىىىا  تيىىىىىىىىدار الىىىىىىىىلاى, كثلترىىىىىىىىة  قتصىىىىىىىىاداة   6

 ع جتذاعرة لليالل, عسكا  التتن, ستت ت سعلرج ال الدان,

 املراجع

 أوال:املراجع العربية

   سرك ل جرة الشخصرة, ستتية  نجل  املصرية, الياهرة 0266ح  ل, عادل عم الدان  .1

   الصبة الدتترة جاسعة  غداد,  غداد , العراق 0221 ل رمى, جذال حت     8

 سرك ل جي  نجاز,ستتية النر ة املصرية, الياهرة ىى سصر 0226حتن ,على حتن    5

  عاق  ديدار اللاى لدت كلية املرحلة حساسرة العلرا 8114  ل عادل عيد ى , الخيرل,  4

 في حرد  رسالة دكت راس,جاسعة عذا  ىى حرد  

  أدراك الييىىىىىىىىى ل عالىىىىىىىىىت تج أل الىىىىىىىىىدل لىىىىىىىىىدت كاليىىىىىىىىىاى 8110الدعسرل,سىىىىىىىىىارة ناصىىىىىىىىىر نل جريىىىىىىىىىر   3

   الريىا , للرىة ال   رىة, الجاسعة, ع ق رذا  تيدار الىلاى عالتعالرىة اللادرىة, رسىالة ساجتىت

 جاسعة امللر سع د ىى الريا  

  الع قة     ست    اللاى ع دجاهاى, دار التتر العربي, 0222دعيرار, عيد التتا  س ذد   8

 الياهرة 

  أفىىاق سعاصىىرة فىىي الصىىبة الدتتىىرة  لأل دىىاا دار التتىىل 8111رس ىىا , ر ىىردة عيىىد الىىر عف   7

 رة العاملرة للنرر عالت زع  ىى الياه

 ,عالج التتل, الياهرة 5  الت جرل عنر اد الدتسمى,  8118زهرا  , حاسد عيد الت  ,   6

  الع قىىة  ىى   ست ىى   الىىلاى عسركىىم ال ىىيط لىىدت اليليىىة الجىىاسعر   فىىي 0228سىىرحا , عي ىى    2

الجاسعىىىىىاى التلتىىىىىيرنرة فىىىىىي  ال ىىىىىتة الغر رىىىىىة, رسىىىىىالة ساجتىىىىىت  , جاسعىىىىىة الدجىىىىىا  ال كدرىىىىىة, 

 نا لس ىى فلتي   

  دىىاا سيرىىا  ديىىدار الىىلاى لىىدت عردىىة سىىن أكتىىال املرحلىىة 0228لرذا , عيىىد الىىرحذن سىىرد سىى  01

  تداررىىىىة, سجلىىىىة علىىىىج الىىىىدتس, ال ر ىىىىة املصىىىىرية  العاسىىىىة للتتىىىىار, العىىىىدد الربعىىىىة ععرىىىىرع , 

 التدة التادسة 

  الرىىىىىىىع ر  ىىىىىىىا سن عع قتىىىىىىىل  تيىىىىىىىدار الىىىىىىىلاى عدىىىىىىىد 0225سىىىىىىىرا,فاكذة س ذىىىىىىىد أسىىىىىىى   سىىىىىىىعرد   00

 ة ساجتت  , الجاسعة حردنرة, عذا  ىى حرد  املراهي    رسال
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  علىىىىىج الىىىىىدتس الدذىىىىى   ستتيىىىىىة التىىىىى   للنرىىىىىر عالت زعىىىىى  ىىىىىىى 8113ال ىىىىىاسن, سدىىىىىلر عيىىىىىد البذرىىىىىد   08

 الك يت 

  ست ىىىىى   الىىىىىلاى  ىىىىى   الد ريىىىىىة عالتييرىىىىىا, دار عارىىىىىل, عذىىىىىا  ىىىىىىى 8114ال ىىىىىاهر, ق يىىىىىا  احذىىىىىد   05

 حرد  

جذعىىي فىىي ديىىدار الىىلاى عسصىىادر ال ىىيط لىىدت    فاعلرىىة  رنىىاسا إر ىىاد0220عيىىدس عي ىى  سىىاز    04

 كلياى املراهية ال سيل  رسالة ساجتت  , الجاسعة حردنرة, عذا  ىى حرد  

  دىىىىىىاا سيرىىىىىىا  املعاسلىىىىىىة الىىىىىى  الداىىىىىىة ليليىىىىىىة 0220عيىىىىىىد الىىىىىىرحرج, أنىىىىىى ر, الخيرىىىىىىل عيىىىىىىد العميىىىىىىم   03

ال   رىىىة, جاسعىىىة  الىىدار   الاان يىىىة عالجاسعىىىاى كذىىا اىىىدرك ا ح دىىىاا فىىي املجتذىىى  الييىىىرل, للرىىة

 قير, العدد الااسن, التدة الااسدة 

,دار التتىىىر لليياعىىىة 8 علىىىج الىىىدتس ال   ىىى ل  ن ىىىرة سعاصىىىرة(   0222عىىىد , عيىىىد الىىىرحذن   08

 عالنرر عالت زع , عذا  

  ديىىىىىىى ر ست ىىىىىىى   الىىىىىىىلاى لىىىىىىىدت كليىىىىىىىة املرحلىىىىىىىة الرا عىىىىىىىة 0228عىىىىىىىرعق, إدرعىىىىىىىس صىىىىىىىالح س ذىىىىىىىد    07

 ك, ار د ىى حرد حساسرة, رسالة ساجتت  , جاسعة ال  س  

 ديىىىدار الىىىىلاى عع قتىىىل  ىىىيعذ املتغ ىىى اى اليرعرىىىة عالشخصىىىىرة 0221عكا ىىىة, س ذىىى د فت ىىىي,  06

 لدت عردة سن أكتال سدادة صدعاا  الجذعرة الك ي رة لتيداج اليت لة العربي, الك يت 

 ,سركم كتار للنرر, الياهرة 8سدعل عالج الدتس الرياضمى,  0226ع عل,س ذد حت    02

  الشخصىىرة ن رياترىىا, عاعتيارادىىل, عأسىىالرل قراسىى ا  املتتىىل 8110 ىىا  س ذىىد  أليىىلافي, رس  81

 الجاسعي البداي, نستددرية, سصر 

  نفىىاق املعاصىىىرة فىىىي الصىىىبة الدتتىىىرة لأل دىىىاا  دار 0226قيىىل, ر ىىىرد عيىىىد الىىىر عف رس ىىىا     80

 التتار العلذرة للنرر عالت زع , الياهرة  

فىىىىي ع قتىىىىل   التنرىىىى ة الىىىى  الداىىىىة  عآلاسىىىىن الدتسىىىىمى,  ديىىىىدار الىىىىلاى 0262كتىىىىافي, عىىىى ا الىىىىدان   88

دراسىىىىىىىىة فىىىىىىىىي عذلرىىىىىىىىة ديىىىىىىىىدار اللاى جاسعىىىىىىىىة الك يىىىىىىىىت, سجلىىىىىىىىس النرىىىىىىىىر العلعىىىىىىىىى, سجلىىىىىىىىة العلىىىىىىىى   

  جتذاعرة, املجلد التاس , العدد الخاسس عالا ث   

  التىىىىىىىى از   الدتسىىىىىىىىمى  ليىىىىىىىى ر عكاليىىىىىىىىاى املىىىىىىىىرحلت    عداداىىىىىىىىة 0228امليىىىىىىىى ك, س ذىىىىىىىىد حتىىىىىىىىن   85

قتىىىل  الىىىداف  ل نجىىىاز ع دجىىىاس ن ىىى   عتيىىىاراى عديىىىدار الىىىلاى  دعلىىىة الي ىىىرين  عالاان يىىىة عع 

 سجلة جاسعة امللر سع د, سجلد الااسن,العل   ال    ية عالدراساى نس سرة,الريا  

  صىى رة الجتىىج عبعىىذ املتغ ىى اى الشخصىىرة لىىدت 0223احذىىد عكتىىافي, عىى ا  الدرال,ساسىىرة  84

 عرداى سن املرهياى  دار املعرفة الجاسعرة, نستددرية ى سصر 
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 املالحق                        
 جامعة كركوك         

                          لرياضة   كلية التربية البدنية وعلوم ا

 الدراسة الصباحية     

 استبانه خاصة بالخبراء واملحكمين

 ألاستاا  الدكتور الفاضل ......................................      املحترم

 د رة إج ل عديدار:

جاسعىىىىة فتدىىى ل الياحاتىىىىا  إجىىىراا دراسىىىىة س سىىىى سة   ىىىى"ستت ت ديىىىىدار الىىىىلاى لىىىدت كليىىىىة للرىىىىة ال   رىىىة اليدنرىىىىة ععلىىىى   الرياضىىىة فىىىىي 

 كرل ك" 

 عفي ض ا الخم ة املردانرة, عسراجعة الدراساى التا ية عحد راى العر رة عحجدبرة,

 
 
 ملىىىىىا دتذتعىىىى    ىىىىىل سىىىىن عمىىىىى ة علذرىىىىة فىىىىىي هىىىىلا املجىىىىىال ارجىىىىى  رىىىىىا  رارىىىىرتج حىىىىى ل صىىىى حرة سيرىىىىىا  ديىىىىدار الىىىىىلاى  املرفىىىىا كرىىىىىا

 
عن ىىىىرا

 ة سن التيراى ال اردة في  س يانل, نرج :الستثداسل في هلس الدراسة , ع هذرة أرارتج  را  لل فير 

 ( إ ا لانت الدصلح x(د ت حيل ص حر را إ ا لانت دصلح, عع سة  √_ ض  ع سة  

 ( إ ا لانت ال دنتعى للذجال x(د ت حيل "انتذا ها للذجال" إ ا لانت دصلح دنتعى للذجال, عع سة  √_ عض  ع سة  

 ( ا ا لانت ال دنتعى للذجال xاللل عضعتل فرل, الكر رقج املجال, عع سة _ إ ا لانت التيرة ال دداسل املجال 

 _ إ ا رغل امل تج   ضافة أاة فيرة فرذتن إضاف را  في عانة التعدال املي   ( 

 *نجا ة على فيراى  س يانة هي:      *س ح ة:

 دارذا        غاليا       نادرا      أ دا

4           5          8         0 

 س  الرتر عالتيدار لج  دكج عى على الت فرا

  -املرفقات:

 استمارة مقياس تقدير الذات
 

  الجامعة والكلية   الاسم الثالثي 

تاريخ الحصول على اخر لقب   الاختصاص 

 علمي

 

  التوقيع   الشهادة

  التاريخ   اللقب العلمي 
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 ( مقابل التقدير الذي يعبر عن رأيك أزاء كل عبارة من العبارات التالية   يرجى وضع عالمة )  

س افىىىىا  درجىىىىىة كي ىىىىى ة  التيراى            الرقج 

 جدا 

س افىىىىىىىىىىىا  درجىىىىىىىىىىىة 

 كي  ة 

س افىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا 

 درجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 ست سية

س افىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا 

 درجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 قلرلة

 املجال ألاول: املظهر الجسمي

     أحل س  رل الجتعى  ع تلي اللل أ دع علرل ى0

     أدذت   ذ  ر جتعى ع تلي جذرل   ى8

     س  رل أنرا عجلار ى5

     عجهى ايعي الترعر لدت آلاعرين ى4

     ا عر أ  جتعى جذرل  عستداسا ى3

ا ىىىىىىىىىىىىىىىىىعر إ  جتىىىىىىىىىىىىىىىىىعى ن رىىىىىىىىىىىىىىىىىا عال ا رىىىىىىىىىىىىىىىىىج جذرىىىىىىىىىىىىىىىىى   ى8

 النراكاى

    

ا ىىىىىىعر أ  ضىىىىىىىعا قىىىىىىىدرسي الجتىىىىىىىذرة سعرينىىىىىىىى سىىىىىىىن  ى7

  ن ذا  إلى الترق الرياضرة

    

     ا عر  يننى ق ل جتذرا ى6

أفتر  العذل في عضىرتة سري ىة ال د تىا  الىى ج ىد  ى2

 جتعى

    

     أثا  ايعرين ى01

 املجال الثاني: التقبل                                             

    أدذت   ر رة ع عيرة     زس ئي ى00

    سع ج الدا  اللان اعرف ج ا ي ننى ى08

    ا عر إ  لدل صتاى دجعل الدا  ا ي ننى ى05

    ا عر إننى ست يعد عست ان  سن آلاعرين ى04

     سخر سنى زس ئي في الجاسعة ى03

    أحل التعاسل س  جذر  زس ئي ى08

    أحل ستاعدة آلاعرين ى07

    أننى سثل، لمس ئي عأح رج ى06

    اصتنى الدا   يننى حاد  نيياك ى02

    ا عر إ  جذر  سن أسعاسل سع ج ا ي ننى ى81

انتذالرىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  ص حر را  التيراى            الرقج

 للذجال

التعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدال 

 املي   
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 املجال الثالث قوة الشخصية

    ا عر إ  لدل كذ   دارج ن   حف ل ى80

ا ىىىعر إننىىىى ال اسىىىتير  الىىىت تج  االدجىىىاس الىىىلل ستىىى   فرىىىل  ى88

 حراسي

   

    لدل التصذرج عالعميذة  داا أعذاليا عر إ   ى85

    لدل اليدرة على انجاز نعذال ال اسة ى84

    استجرل عأدترا  ترعة في امل اقا الغ   امليل فة ى83

    انصاك ل عرين حتل سكان رج عث رترج  ى88

    ا ين  زس ئي أفكارل عددل أد د  عنرا ى87

    في دك ين انيياعاى جردة لدت آلاعرين افرل ى86

    ا عر إننى أ ثر  ايعرين ى82

    ا عر  ا  آلاعرين  تت ي   التتتر برج ى51

 املجال الرابع: ضبط الذات

    ا عر  اإلحيا  إ ا لج ا افا آلاعرين على أرائي عأفعالي ى50

    ا عر إننى افعل ح راا الصبر ة ى58

    الخاصة في التتت   عدد اليرا   يل عذل أف ل كرييلى ى55

    استير  الت د  عن أرائي دع  حر  ى54

    ا  ر زس ئي رغية في صداقلى  ى53

غاليىىىىىا سىىىىىا دذ ىىىىىمى حرىىىىىاة التىىىىىرد دع  إ  ايىىىىىدر قرذتىىىىىل احىىىىىد  ى58

 س ذا  لل سن ج د

   

عدىىىىىدسا أضىىىىى  عييىىىىىا فىىىىىيننى ألىىىىى   عاثيىىىىىا سىىىىىن قىىىىىدرسي علىىىىىى  ى57

 ددترلها

   

    كا   سن ح راا اللى د د  ا تذ ا البظ ى56

نىادرا سىا اجىد اليالىل  ست ىا  صىعيا إ ا لىا  اسىتعدادس  ى52

 لل جردا

   

 تىىىىىىىت رل إ  اقتدىىىىىىى  أ  البىىىىىىىظ أع الصىىىىىىىدفة العيىىىىىىىا  دعرا  41

 هاسا في حراسي 
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 جامعة كركوك          

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  

 الدراسة الصباحية       
 مقياس تقدير الذات 

 

 

 عزيزي الطالب ......عزيز ي الطالبة 
 

اساسر سجذ عىة سىن التيىراى  مليرىا  ديىدار الىلاى , ارجىى عضى  ع سىة    ( سيا ىل التيىدار الىلل 

 , س  سراعاة ساايسي : عم  عن رأار أزاا لل عيارة سن العياراى التالرة

 

 قيل اعترار  جا ة الصبر ة    قرااة لل فيرة  ركل جرد -0

 عد  درك ااة فيرة  دع  اجا ة   -8
 

                                                                                   شاكرين  عاونكم معنا خدمة للبحث العلمي .

  املرحلة

  الجنس

  العمر

  الوزن

  الطول 

  نوع الدراسة

 

 

 الياحا  
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 يرجى وضع عالمة )     ( مقابل التقدير الذي يعبر عن رأيك أزاء كل عبارة من العبارات التالية

س افىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  التيراى            الرقج 

 درجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 كي  ة جدا 

س افىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا 

 درجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 كي  ة 

س افىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا 

 درجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 ست سية

س افىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا 

 درجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 قلرلة

 املجال ألاول: املظهر الجسمي

     اللل أ دع علرل أحل س  رل الجتعى  ع تلي ى0

     أدذت   ذ  ر جتعى ع تلي جذرل   ى8

     س  رل أنرا عجلار ى5

     عجهى ايعي الترعر لدت آلاعرين ى4

     ا عر أ  جتعى جذرل  عستداسا ى3

ا ىىىىىىعر أ  ضىىىىىىعا قىىىىىىدرسي الجتىىىىىىذرة سعرينىىىىىىى سىىىىىىىن  ى8

  ن ذا  إلى الترق الرياضرة

    

 املجال الثاني: التقبل                                             

     أدذت   ر رة ع عيرة     زس ئي 0

     سع ج الدا  اللان اعرف ج ا ي ننى 8

     ا عر إ  لدل صتاى دجعل الدا  ا ي ننى 5

     ا عر إننى ست يعد عست ان  سن آلاعرين 4

     الجاسعة سخر سنى زس ئي في  3

     أحل التعاسل س  جذر  زس ئي 8

     أحل ستاعدة آلاعرين 7

     أننى سثل، لمس ئي عأح رج 6

     ا عر إ  جذر  سن أسعاسل سع ج ا ي ننى 2
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 املجال الثالث قوة الشخصية

     التيراى            الرقج

الىىىت تج  االدجىىىاس الىىىلل ستىىى   فرىىىل  ا ىىىعر إننىىىى ال اسىىىتير  0

 حراسي

    

     ا عر إ  لدل كذ   دارج ن   حف ل 8

     ا عر إ  لدل التصذرج عالعميذة  داا أعذالي 5

     لدل اليدرة على انجاز نعذال ال اسة 4

     استجرل عأدترا  ترعة في امل اقا الغ   امليل فة 3

     انصاك ل عرين حتل سكان رج عث رترج  8

     ا ين  زس ئي أفكارل عددل أد د  عنرا 7

     افرل في دك ين انيياعاى جردة لدت آلاعرين 6

     ا عر إننى أ ثر  ايعرين 2

     ا عر  ا  آلاعرين  تت ي   التتتر برج 01

 املجال الرابع: ضبط الذات

     ا افا آلاعرين على أرائي عأفعاليا عر  اإلحيا  إ ا لج  0

     ا عر إننى افعل ح راا الصبر ة 8

     أف ل كرييلى الخاصة في التتت   عدد اليرا   يل عذل 5

     استير  الت د  عن أرائي دع  حر  4

     ا  ر زس ئي رغية في صداقلى  3

 غاليىىىىىا سىىىىىا دذ ىىىىىمى حرىىىىىاة التىىىىىرد دع  إ  ايىىىىىدر قرذتىىىىىل احىىىىىد 8

 س ذا  لل سن ج د

    

عدىىىىىدسا أضىىىىى  عييىىىىىا فىىىىىيننى ألىىىىى   عاثيىىىىىا سىىىىىن قىىىىىدرسي علىىىىىى  7

 ددترلها

    

     كا   سن ح راا اللى د د  ا تذ ا البظ 6

نادرا سىا اجىد اليالىل  ست ىا  صىعيا إ ا لىا  اسىتعدادس  2

 لل جردا

    

 تىىىىىىىت رل إ  اقتدىىىىىىى  أ  البىىىىىىىظ أع الصىىىىىىىدفة العيىىىىىىىا  دعرا  01

 هاسا في حراسي 
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    غازى الكفايات التدريسية لدي معلمي ومعلمات التربية البدنية بمدينة بن

 يحي محمود مللوم *  د .                                                                                                
 ايمان فرج بشير. **   د                                                                                             

  عبد الرسول عطية صالح  .  ***  د                                                                                           
 املقدمة ومشكلة البحثــ  1

 مقدمة البحث :1ـ1

للر هههههل ريشهههههعصر الحهههههلر يدهههههلتطر الصاهههههصر ههههه ر اجاهههههرف  ر ورةهههههلف  ر ر  ههههه ر    هههههلفر ولل هههههطر  هههههرف ر و

تهههجبرطجاههرللر اههتعبر اجلل   هه رصهههصار اريههر رطلال ل هه ر اجلل   هه ر تههطرتا  هه رر  تحههل  ر  ههلرالههلر اههص   

شههل ل ر ههطر اجللهه بر ر ههه  ر اعههصار راههجبرتالل لهه ر ر هه ر هه  ر التلاهه ر  ههل الار صجحههل ر ولل ههطر  يلههر  ر ا

تالهه ر  ههلر وللههبر ر  اهه الارححههلرائلههورهلدههلر اههطر    ف ر والر هه ر رر هههبر الههل فر ال ل هه ر ا وطرلهه ر هههر رطأحههص

  ت ر ال لمرطلالصاصر  رألا   فر  ار ا ل ر ا وطرل ر  اجلل    ر  اتيرتج  ر عرذاكر اعصا.

 صصرحعير وللبركلحهصر رهل ار ال ل ه ر ا وطرله رطلهج هلمر ا الهررر  اصف لهل رطهلال بر ه ر  ر لعهبر

 الا ر  وتهجر رلقر اجصفيس.  ر  ا وطرل رفكز راعر هلر اطر ا ا الررر ات ة

 مشكلة البحث : 2ـ1

فههعر ةههجر  ر اللنههير هه رف (ر  ر  ل هه ر  ههص  ر ههصفبر ا وط هه ر ا ص  هه ر  6002 لهه كلر اههلرمر ح ههص ررر

 يهه ار وههصفبرصههر رفللاهه ر ههطر فههعرر اجلل   هه رح هه   ههرفر لللهه  ر اعل هه ر ههطر وتلةههل ر ا وطرلهه ر  اع  ههل ر

 الصاهههصر هه ر ات لاههل ر اجصفيةهه  ر   د ههه ر اتههيراةهه اراههه رر  ج كهه  ال ل هه ر اجلل   هه ر  ا وطرلهه ر هههه  رف اههعر

 علفت ر  لهجلص   ت ر  ر ه ه ر صصف ته ر ه ر اهلر  رال ه ررةلهبر طرتالةل يط لفل ر  ف رطلاشكلر والربر  

 رر6002 اههلرمر ررط ةهجر ر    هص ر   راجلهصمر ل  هلر  عت هلر  هلريلهر رطلا لدهص ر اهطر ال ل ه ر اجلل   ه ر. 

 (ر20صر

  ههههتهجرر رضههههر    ر     ر (ر  رتلههههرلبرك لاهههه ر وللههههبر    هههه6000 لهههه كلر بههههلر  ههههصر ا ههههل طر   ههههل   

 ه  هه رتلههرلبرر لنههيردهههصار تههطر يههص فر حكههلمر اههطر ههص رتالل هه ر ال ل هه ر ا وطرلهه ر هههص فعلر   ل ضههعلر تععههل 

حر ارلهلدلر   ر اهص ر  ص هو  ر ا وطرل ر ر كشفر هر يطر الحهرفرتل لور وللبر طر ال ل ر وللبر طر اتشفر  

 (.ر83 رصرر6000 رر بل ر رر وتلل  ر  ال لر اطرتالل  ر هص ار ا وطرل ر  اجلل    

  الصر ات لال ر اجلل    ر  اجصفية  ر حصر يلر   ر الدية  راجلرلبر    ر ونهيرال للب.

 تجكر ر ات لال رر اجصفية  ر  ر  سر تليلرفدية  رر ج ل له ر هعرضلبهعلر اه لير ههطر ههص ار اهصفب ر

 تخا طر اصفب رتت   ر اصفبر  للا  ر اصفب رتلرلبر اصفب.

 را هههه ر  رتجههههرفلرف هههه رههههه  ر ات لاهههل ر اجلل   هههه رح هههه ر  هههه رطههههص  رههههه  ر ات لاههههل ر رلوهههصفبر اتههههفف

 اج ت ر وللبر  رتالل  ر هص ار وللل ر اطر لتل .

تلللهههههههههلر افلتههههههههه ر وكل ههههههههه رطرضهههههههههعرر(ر تههههههههه ر  رر6002 رر يههههههههه  طركلاهههههههههصر الهههههههههصر  هههههههههير  هههههههههص راتليهههههههههل أشهههههههههلفر

ه ل ر تصفل  ر وللبر تأر  ص  ضل ف ررأكص ر ا (0912 رررر ل و ت   ل راجارللر ا وط  ر طر ا   ر الل   ر لم

 يخص  رر  تل  طررك ل تهب لل ل رالفعرطل  جرتصفيسرالر  ص  ضل ف ر ك اكر ر ات لال ر اجلل    ر ر طرضر

 (ر.رر062 رصر6002  ص راتليلر رر ررألاكل انيط لراتلل ر ةجر هبر
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اجصفيسر وعلف  ر الللض  رش يرض  رالت لال ر اجلل    ر ا ز  ر للبر ا وط  ر الللر  ج ك يلصر

 اج ت ر  ر ال لمرطص ف رطت لا ر فل ل  .رارهلالارحتى

 اتيرال رصهلر الصاصر  ر اصف لل ر  ر ات لال ر اجلل    روللنير ا وط  ر ا ي ل ر  عل ر  ج ار

 فا ر ات لال ر اجصفية  روللنير  لل ل ررلار اطل طر اجر  ر عل ر شكل ر ا ال راصالار ا اللر الللض 

  ا وط  ر الللض  ر طر صات رطتئلزالار  ر ا ر علهب.

 : الدراسة أهداف 3ـ1

راأله  ههههه  ا ص  ههههه  ر هههههطر صاتههههه رطتئهههههلزالارت لهههههلررتلتيههههه ر ات لاهههههل ر اجصفيةههههه  راهههههصالار للنهههههير  لل هههههل ر ا وط ههههه ر_0

  انةب  .
 .رتالصاصر ات لال ر اجصفية  راص ر للنير  لل ل ر ا وط  ر ا ص   ر طر صات رطتئلزالا _ 6

 ـت الدراسةل تساو  4ـ1

 هههل ر ا وط ههه ر ا ص  ههه ر هههطر صاتههه رللاهههصالار للنهههير  رأله  تههههلاههه رتلتيههه ر ات لاهههل ر اجصفيةههه  رت لهههلر_ر هههلهطر ف 0

 طتئلزالا.

  ا وط  ر ا ص   ر.رلال ر اجصفية  راص ر للنير  لل ل _ر لرهطر فا ر ات 6

 : تحديد املفاهيم واملصطلحات 5ـ1

 ل ر  ر للف ر ر صتل ل ر ر  علف  رت تت ر  رأ   ر لت ط لص فر لااللز ر ا :رهطر ات لا ر.1

 (ر28 رصرر0930ترف  ر رر .ط ع  ر ترر رط رر

ربو  ر ا وطرل :رهرر اللدصر ا وطر ر ا الارالرمرضل ل  رتري لر وللر ل ر  يخ للبر ا وط  ر الللض  .6

 .( ال ئي الللفرر تعبررأرلف ل ل ر طر ترا  ر اةلركراصالار ول

 : الدراسات السابقةـ  2

 (  10( ) 2002دراسته وليد معتوق محمد ) 1ـ 2

 ا وطرل ر ا ز  روللبر ا وط  ر ا ص   ر  ر اع ر عل ر وشلفل رر:ر ات لال  اصف ل ر تر  رر

  وتل  .ط ت ر" ا وطرلل ر  صالالار وص فبر

 ا وطرل ر ا ز  روللبر ا وط  ر ا ص   ر طر ولحل ر اثل رل ر  ررطلاكلف ل  رلد صر:رتالصاص اصف ل رهصا

   ج عر اصف ل .ر فل   ا ر علر

ر علر اثل رل ر  ر اع ر ولحل رتالصاصر فا ر  ج كر ات لال ر ا وطرل ر ا ز  روللبر ا وط  ر ا ص   ر ط

   ج عر اصف ل ررر فل  

 ر اري ي  وتهجرر  ا لحر لجخصم:ر اصف ل  تهجر

طلولحل ر اثل رل رر ا وط  ر ا ص   ر  صالالار وص فبر  عر للنيتكر تر  ت ر ا ال ر  رارالدراسة:عينة 

ر01فل   رتببررك لا ر90 كر رر ر لجب ل ر لجخص مر ا لح.فل  رر622  ا لاغر ص هبرر ت ط تال ر

   ل .
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طلولحل ررط  ر ا ص   رلال ر ا وطرل ر ا ز  روللبر ا و صلد  ر ات ر تطتريلتر اصف ل ر:رر جلدجر اصف ل 

 تصنير ةجرالار لجخص مر للنير ا وط  ر ا ص   رالت لال ر ا وطرل . ك اكر.ثل رل ر ا

 ( . 5)  (2002)راشد دراسة فتحي  2ـ 2

 طررألاللس ي  ر اجلل بررألا تطوللبر ا وط  ر الللض  رطلولحل ررألا  د  تل بر ات لال ر":  عنوان الدراسة

  ررإلالتتصفل ر" اللفع ر

  ر اجلل بررألا تطوللبر ا وط  ر الللض  رطلولحل ررألا  د   ص وحرطالص رتل  بر ات لا رر:ر اصف ل راهص

  رألاللس ي

 لل لر  ر للنير ا وط  رر26 لجخصمر ا لح ر وتهجر اري ير  لغرحلبر ال ت ر: منهج الدراسة 

وللبرر ا لط  رطل ر ات لا رألا  د  ر فت لر    ص ر ار رر تطتريلتر اصف ل ر:رر جلدجر اصف ل ر الللض  

 .ألاللس ي اج    ر طر ولحل ر اجلل بررأ    ا وط  ر الللض  ر  ةجر ر

 (ر.ر9 رر(6001 رأح  ص  ف ل ر حلورر8هر6

ك لال ر اجلرلبراصالار للت  ر ا وط  ر ا ص   ر  الللض  ر طرضر ر جئلور يخبو رر" :  عنوان الدراسة 

  "ر  اجر يلر اللني

جلرلبر  اتشفر  ر ا وط  ر ا ص   رات لا ر ارألجلذ اجللار اطر فا ر  ج كرر:  الدراسةهدف 

 ر.رل ار طرك لا ر اجلرلبرت للروجئلور يخبو ر ر لجخصمر ا لح ر وتهجر اري ي اع

  طص   تل   ررألجلذر(21 تكر تر  ت ر ا ال ر  ر:  عينة الدراسة

 ا وط  ر ا ص   رت للررأللت   طرك لا ر اجلرلبراص رر ححلد   ار رفل قرذ  ر  ا ر: نتائج الدراسة 

     .تهلوجئلور يخبو ر  و

 . ( 2)  (2011)وآخروندراسة مضر عبد الباقي  4ـ 2

  ألاوسط ل   ا رل  صفلل ر ا وط  ر الللض  ر طر اللفع اجلل    روصفبر   ات لال ر :  وعنوان الدراسة 

رأوجرلا ال لحل ر  صفلل ر ا وط  ر الللض  رريتالصاصر ات لال ر اجلل    راصالار صفس  : الدراسة هدف

 .  انةب  راكلر نهلر تالصاصرألاه   

 املنهج الوصفي ،  احثيناستخدم الب منهج الدراسة 

(ر صفبر  صفل ر لجخصمر ا اللرر لجب ل ر ا الار060كل رصر مر  ت ر ا ال  عينة الدراسة : 

  (ر  ل   1فلل ر رز  ر اطر ر10 حجرالار اطر

 ات لاههههههل ر اجصفيةهههههه  رضههههههل فل روههههههصفبر  صفلههههههل ر ا وط هههههه رر  ر تههههههطتريههههههلتر اصف لهههههه ر: نتــــــائج الدراســــــة

ر تل  رألا    اطر ا وتي ررص األاه ححلر  ل رراةجخصمرك ل لفرال للبر اتف ر ر   الللض  ر  اتيرا  ر

   ل ر اجخا طرتبر اجت   ر  اجلرلب.

 ( . 7)  (2014دراسة محمد غيث عبد السالم) 5ـ 2

  ا ص   ر  لرمر الللض ررل طلس ر ا وط  ر  تل بر ات ل   ر   د  رالالا ر وللبرطكلر: عنوان الدراسة
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  ر ا ص  هههه ر  تههههل ر ا وط هههه  ههههطر ا وط ههههرتل هههه بر ات ههههل   ر   د هههه رالالاهههه ر وللههههب هــــدف الدراســــة : 

 العملية .

 . واستخدم الباحث املنهج الوصفي  منهج الدراسة :

صهلمر ا لحه رطل هص  ر لهج لف رتل ه بر ات هل   رر  ر(ررلاه ر رلا ه 80طلهغرحلهبر ال ته ر  عينة الدراسة :

 .ر   د  رالالا ر وللبر طر ا وط  ر ال ل  

توصــلا النتــائج انــي ان الكفــاة  ادائيــة واهــداف الــدر  والتخطــيط همــا افضـــ   :نتــائج الدراســة 

 ور في تنفيذ الدر  .قصويوجد 

 : البحث إجراةاتـ  3

 املنهج الوصفي كونه مناسبا لطبيعة البحث واهدافه. استخدم البحاث : منهج البحث1ـ 3

 :مجتمع البحث2ـ 3

ت عينة لبدنية بمدينة بنغازي ، حيث اختير يتمث  مجتمع البحث من معلمي ومعلمات التربية ا 

 ( معلم ومعلمة 171البحث من معلمي الصف الثامن من مرحلة التعليم اساس ي والبالغ عددهم )

 : عينه البحث3ـ 3

 .%21سبة وبن ( معلمة21( معلما و)21) بعدد تم اختيار عينة البحث بالطريقه العمديه 

 : ادا  جمع البيانات 4ـ 3

ك  من محرو  محمد محرو  البحاث باالطالع علي دراسات  قام لتحديد محاور استبيان         

( ، 2011( ،مضر عبد الباقي واخرون)2002( فتحي رشيد )2001( ، عمر عبد العزيز عبد الرازق )2000)

 .والذى تكون من  (2014)  ( ، محمد غيث عبد السالم2015)  نصير حميد

 (13_ محور كفايات تخطيط الدر ) 2        (10) سيدر ت_ محور كفايات اهداف ال1

  (10_ محور كفايات اساليب التدريس)4              (13_ محور كفايات تنفيذ الدر ) 3

 (.14_ محور كفايات التقويم)5          

( خبراة من اعضاة هيا  التدريس 5اولية علي )  وبعد ذلك قام البحاث بعرض استبيان في صورته

التعديالت التي اقرها الخبراة وحذف تخصص مناهج وطرق تدريس بكليات التربية البدنية، تم اجراة 

بح استبيان ة املفردات كما ايدها الخبراة واصوا عليها، قام البحاث بصياغالعبارات التي لم يجمع

 ( عبار  موزعه علي النحو التاني41ا )( محاور ينبثق منه5يحتوي علي )

 ( عبارات2)يسدر ت_ محور كفايات اهداف ال1

 ( عبارات2_ محور كفايات تخطيط الدر ) 2

 ( عبارات12_ محور كفايات تنفيذ الدر ) 3

 ( عبارات9_ محور كفايات اساليب التدريس)4

 (.عبارات9_ محور كفايات التقويم)5

 مراجعة الدراسات السابقة تم اعتماد النسبة املئوية التالية في تفسير النتائج وبناة علي
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الخبراة حول السلم التقديري للمقيا  وتم املوافقة علي ان يكون سلم  راةتم استطالع ا

 ( استجابات هي 5اجابة من )

 درجات. 5_ اوافق بدرجة كبير  1

 درجات. 4_ اوافق بدرجة متوسطة 2

 .دراجات 3 راىلم اكون _ 3

 .درجتين 2_ غير موافق بدرجة متوسطة 4

 درجة. 1_ غير موافق بدرجة كبير  5

 ئوبة التالية في تفسير النتائجامل دراسات السابقة تم اعتماد النسبةوبناة علي مراجعة ال

 فما فوق درجة كفاية كبير  جدا. 20%

 .درجة كفاية كبير  %79اني  70%

 .ةمتوسطدرجة كفاية  %19اني 10%

 .درجة كفاية قليلة %59اني 50%

 درجة كفاية قليلة جدا. % 50اق  من 

 ملعامالت العلمية :ا 5ـ 3

 ألاداة دقص1.5.3

املنــــاهج  ( خبـــراة فـــي تخصـــيص5الصـــدق مــــن خـــالل عـــرض اســـتبيان علــــي ) حـــاثاســـتخلص الب

 الخبـــراة علـــي صـــالحية( مـــن %90)اجمـــع تطبيـــق حيـــثللوصـــالحي ها  ا علـــي اد وطـــرق التـــدريس للحكـــم

 استبيان للتطبيق.

 :الثبات 2.5.3

أســلوالا اختبــار وإعــاد  تطبيقــه بفاصــ  زمأــي بمانيــة أيــام بــين التطبيــق ألاول  حــاثاســتخدم الب

مــــن  10والثـــاعي علـــ  عينـــة عشـــوائية مــــن مجتمـــع البحـــث ومـــن خـــارج عينــــة البحـــث اساســـيه وعـــددهم 

 (.0.77وأسفرت النتائج عن وجود معام  ببات قدره ) معلمى ومعلمات التربيه البدنيه

 التجربة استطالعية: 1ـ 3

قـــام البحـــاث  لغـــرض الوقـــوف علـــ  املشـــكالت التـــم قـــد تعتـــرض املعلمـــين عنـــد ملـــ  اســـتمارات.

 .(  من معلمين ومعلمات التربية البدنية من خارج عينة الدراسة  10باجراة التجربة استطالعية عل  ) 

 : ألاساسيةتجربة ال 7ـ 3

 بعد أستكمال اجرات الخاصة بالبحث قام البحاث باجراة التجربة اساسية عل  عينة الدراسة 

  إلاحصائية :الوسائ   2ـ 3

 ـ الوسط الحسابى  1

 ـ. انحراف املعيارى 2

 . النسبة املئوية 3

 ارتباط البس ي. 4
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 عرض ومناقشة النتائج: ـ  4

ي معلمي ومعلمات ماهي درجة وترتيب الكفايات التدريسية تبعا الهمي ها لد:  التساؤل اول  1ـ 4

 . التربية البدنية
 ( 1)  جدول 

 والنسب املئوية ملحاور استبيان الحسابى الوسط

الوسط  عدد الفقرات محور الكفايات التدريسية الترتيب

 الحسابي

 الدرجة النسبة املئوية

 كبير  جدا  %95 4.79 12 تنفيذ در  التربية البدنية 1

 كبير  %74.2 3.74 2 اهداف التدريسية 2

 كبير  %73 3.17 9 التقويم 3

 متوسطة %17.93 3.39 2 التخطيط 4

 متوسطة %12.1 3.39 9 اساليب التدريس 5

درجة الكفايات التدريسية  1

 كليةال

 متوسطة 15.07% 12.92 41

لــدي معلمــي ومعلمـــات التربيــة البدنيــة فــي مدينـــة  التدرســيه( ان ترتيــب الكفايـــات 1يتضــح مــن ال)ــدول)

 بنغازي جاة علي النحو التاني:_

 ( %95) تنفيذ در  التربية البدنية الترتيب اول / محور كفايات 

 (%74.2) اهداف التدريسيةالترتيب الثاعي/ محور كفايات 

 ( %73) تقويم در  التربية البدنيةالترتيب الثالث/ محور كفايات 

 ( %17.93)تخطيط در  التربية البدنيةالترتيب الرابع/ محور كفايات 

 (.%12.1)اساليب التدريسمحور كفايات الترتيب الخامس/

ة علـــي املحـــاور مجتمعـــة كانـــا الكفايـــات التدريســـية الكليـــ( ان درجـــة  1كمـــا يتضـــح مـــن جـــدول )

اهيــ  الخاصــة بتخصــص ذلــك انــي قلــة اقامــة الــدورات واعشــطة وبــرامج الت حــاثويعــزى الب  متوســطه

 التربية البدنية

 التساول الثاعي : 2ـ 4

 ما هي درجة الكفايات التدريسية لدي معلمي ومعلمات التربية البدنية في مدينة بنغازي 
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 ( 2 جدول )

 يبين املتوسطات الحسابية والنسبة املئوية ملحور اهداف

 الدرجة النسبة املئوية الوسط الحسابي العبارات الترتيب

 كبير  %7.22 3.91 احدد اهداف بوضوح ودقة 1

اصيغ اهداف في صور  سلوكية لك  جزة من اجزاة  2

 الدر 

 قليلة 57% 2.25

 كبير  %79.2 3.91 اربط اهداف الدر  بمحتوي املاد  الدراسية 3

 كبير  %72.7 3.12 فرعيةاقسم اهداف اني اغراض  4

 كبير  جدا         %20 4.00 اختار اهداف التي يمكن قياسها 5

 كبير  %79.2 3.99 اختيار اهداف التي تحقق مستوى مناسب من اللياقة 1

 كبيره %77 3.25 اختار اهداف املناسبة للمرح  العمرية 7

 كبير  %75 3.75 انفذ وحدات املنهج في مستوي اهداف 2

 كبير             %74.2 3.74 الدرجة الكلية 9

( ان املتوســــطات الحســــابية والنســــب املئويــــة الخاصــــة بوجهــــات ن ــــر  2يتضــــح مــــن جــــدول )     

  معلمي ومعلمات التربية البدنية حول درجة امتالكهم لكفايات اهداف در  التربية البدنية كانا كبير 

( بينمـا كانـا 2( وكانا قليلة علي العبـار  )1،3،4،1،7،2علي العبارات) ( وكبيره5جدا علي العبار  رقم )

دل تحليــ  بيانــات ( ويــ74.2)   الدرجــة الكليــة ملحــور اهــداف در  التربيــة البدنيــة كبيــر  وبلغــا النســبة

لكفايــــات اهــــداف در  ( ان املوافقــــة علــــي درجــــة امــــتالا معلمــــي ومعلمــــات التربيــــة البدنيــــة  2جـــدول )

، ويــدرا افــراد الدراســة اهميــة امــتالكهم لكفايــات اهــداف نيــة فــي اداة الدراســة كانــا عاليــةبدالتربيــة ال

 . الدر ، ومدى نجاح العملية التعليمية باالعتماد علي تحديد اهداف بدقة

 ( 3 ) جدول 

 التربية البدنيةدر  يبين اوساط الحسابية والنسب املئوية ملحور تخطيط 

الوسط  العبارات الترتيب

 الحسابي

 الدرجة النسبة املئوية

 كبير  جدا %24 4.20 أعد خطة الدرو  اليومية لتنفيذها في ضوة الخطة السنوية 1

 كبير  جدا %21 4.30 التزام بالخطة الزمنية لتوزيع محتوي املاد  2

 متوسط %13 3.15 اراعي اعداد امللعب قب  الدر  بوقا كافي 3

 متوسط %14 3.20 املناسبة بوقا كافي اراعي تجهيز اداوت 4

 كبير  جدا %23.2 4.11 اراعي ترتيب محتويات الدر  بشك  منطقي 5

 كبير  جدا %21 4.30 اراعي قدرات الطلبة في التخطيط برامج التربية الرياضية 1

 متوسط %10 3.00 اعد خطة بديلة في ال روف الطارئة 7

 كبير  جدا %25 4.21 للطلبةاعد انواع التشكيالت الرياضية  2

 متوسط %17.93 3.39 الدرجة الكلية 9
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( ان املتوســــطات الحســــابية والنســــب املئويــــة الخاصــــة بوجهــــات ن ــــر  3يتضــــح مــــن جــــدول )     

در  التربيـــة البدنيـــة كانـــا  تخطـــيطمعلمـــي ومعلمـــات التربيـــة البدنيـــة حـــول درجـــة امـــتالكهم لكفايـــات 

الدرجـــة كانـــا بينمـــا و  (7.4.3علـــي العبـــارات)وكانـــا متوســـط  (2.1.5.2.1كبيـــر  جـــدا علـــي العبـــار  رقـــم )

 ( .17.93الكلية ملحور تخطيط در  التربية البدنية متوسطة وبلغا النسبة املئوية ) 

ان العبـارات التــي مهـتم بكفايــات تخطـيط الــدر  الخاصـة بــاملعلم (   3يتضـح مــن خـالل جــدول) 

وتجهيــز ادوات واعــداد خطــط بديلــة فــي  امللعــب املتصــلة باعــدادكانــا كبيــر  جــدا بينمــا كانــا العبــارات 

جـــاةت متوســـطة ويعـــزي البحـــاث ذلـــك لقلـــة امكانيـــات وعـــدم تـــوفر اجهـــز  وألادوات الن ـــري الطارئـــة 

 باملدر .

 ( 4 جدول )

 ملحور تنفيذ در  التربية البدنية يبين املتوسطات الحسابية والنسبة املئوية

الوسط  اراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب الترتيب

 الحسابي

 الدرجة النسبة املئوية

 كبير  جدا %90 4.50 الشرح والنموذج بكفاةباقوم  1

 كبير  جدا %21 4.30 اهتم باملهارات ال)ديد   2

 كبير  جدا %24 4.20 اتخذ اوضاع املناسبة الداة النموذج 3

 كبير  جدا %22 4.10 تحقيق اهداف الدر اراعي   4

 كبير  جدا %21 4.30 اقوام بتصحيح اخطاة )فردية _ جماعية(  5

 كبير  جدا %21 4.30 اختيار التشكيالت املناسبة 1

 كبير  جدا %21 4.30 اراعي عوام  امن  7

 كبير  جدا %22 4.40 بين التلميذ الفردية فروق الاراع   2

 كبير  جدا %21 4.30 التالميذ بصفة مستمر اعزز  9

 كبير  جدا %22 4.40 اعطي فرص التدريب علي القياد  10

 كبير  جدا %90 4.50 اراعي احماة واعدادالعام 11

 كبير  جدا %22 4.10 اتمكن من تجز  املهارات الصعبة 12

 كبير  جدا %95 4.79 الدرجة الكلية 13

 

   

( ان املتوســـــطات الحســـــابية والنســـــب املئويـــــة الخاصـــــة بوجهـــــات ن ـــــر معلمـــــي  4يتضـــــح مـــــن جـــــدول )  

كانــا كبيــر  جــدا كفايــات تنفيــذ در  التربيــة البدنيــة حــول محــور امــتالكهم لومعلمــات التربيــة البدنيــة 

الدرجة الكلية علي محور تنفيذ الدر  كبير  جدا ووصلا النسبة املئويـة وكانا  علي جميع العبارات،

 ( .%95)لالستجابة 
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عينـــــة معلمـــــي ومعلمـــــات التربيـــــة البدنيـــــة اهتمـــــو بالكفايـــــات (  ان  4يتضـــــح مـــــن خـــــالل جـــــدول) 

يوكد ان نجاح در  التربية البدنيـة ععتمـد علـي قـدر  تنفيـذ التدريسية املتعلقة بمحور التنفيذ . وهذا 

 ر مهارات تنفيذ الديمية الخاصة بخالل امتالا املعلم للكفايات التعل اتي ا ال ياملعلم للدر  وهذا 

 (  5جدول )  

 سيبين املتوسطات الحسابية والنسبة املئوية ملحور اساليب التدري

الوسط  اراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب الترتيب

 الحسابي

النسبة 

 املئوية

 الدرجة

 متوسطة %14 3.20 الرياضيةاستخدام الطرائق الحديثة في تعليم املهارات  1

 متوسطة %45 2.25 اقدم عروض مرئية بالفيديو 2

 متوسط %44.1 2.23 استخدام وسائ  ايضاح صور متسلسلة 3

 قليلة %50 2.50 اهتم بالنشرات الثقافية في املجال الرياض ي 4

 قليلة جدا %41 2.30 اوجه التالميذ نحو التعليم الذاتي 5

 كبير  جدا %24 4.20 والسالمة ألامن  اعالتي تر استخدام الطرائق  1

 كبير  جدا %22 4.10 الفردية فروقال ةاستخدام الطرائق التي تراعي مبدا 7

استخدام الطرائق التي تعتمد علي التدريج من السه  اني  2

 الصعب

 كبير  جدا 22% 4.10

 متوسط %11 3.30 استخدام ادوات البديلة بمشاركة الطلبة 9

 متوسطة 12.1 3.13 الدرجة الكلية 10

 

( ان املتوســـطات الحســـابية والنســـب املئويـــة الخاصـــة بوجهـــات ن ـــر معلمـــي  5يتضـــح مـــن جـــدول )      

اساليب التدريس كانا كبير  جد  علي العبارات امتالكهم لكفايات محور  ومعلمات التربية البدنية حول 

قليلــة ( بينمـا كانـا 4) كانــا قليلـة علـي العبــارا ( 9.3.2.1كانـا متوســطة علـ  العبـارات )  ( بينمـا 2.7.1)

 عل 
ً
 جدا

 (.12.1الدرجة الكلية ملحور اساليب التدريس متوسطة وبلغا النسبة املئوية لالستجابة)(  5عباره )  

اســـتجابات معلمــــي ومعلمـــات التربيـــة البدنيــــة علـــي محــــور  ان(  ان  5يتضـــح مـــن خــــالل جـــدول) 

اســـاليب التـــدريس كانـــا متوســـطة فـــي الدرجـــة الكليـــة ، وهـــذا يوعـــح عـــدم امـــتالا املعلمـــين واملعلمـــات 

 فـــــ  طـــــرق  وأســـــاليبدورات  إقامـــــةلالســـــاليب التدريســـــية بشـــــك  كـــــافي ويعـــــزي البحـــــاث ذلـــــك انـــــي عـــــدم 

 . التدريسية الحديثة
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 (  1جدول )  

 ملحور التقويم طات الحسابية والنسبة املئويةيبين املتوس

الوسط  العبارات الترتيب

 الحسابي

 الدرجة النسبة املئوية

 كبـــــــــــيــر %71 3.20 استخدام اساليب تقويم متنوعه  1

 كبـــــــــــيــر %72 3.90 اطبق اساليب التقويم املناسبة 2

  %22 4.10 انواع في اساليب التقويم بما يتالئم مع اهداف التعليمية 3
ً
 كبير جـــدا

  %22 4.10 اراعي استمرارية عملية التقويم 4
ً
 كبير جـــدا

 كبـــــــــــيــر %71 3.20 اختبارات دورية ملعرفة مستوى املتعليمناقوم بأجراة  5

 كبـــــــــــيــر %72 3.10 الشام اهتم بالتقويم  1

 قليــ  %54 2.70 استخدام البطاقات التعليمية عند التقويم 7

 كبـــــــــــيــر %72 3.10 استخدام اختبارات معنية للمهارات واللياقة البدنية 2

 كبـــــــــــيــر %70 3.50 اتمكن من تقويم برنامج النشاط الداخلي والخارجي 9

 كبـــــــــــيــر %73 3.71 الدرجة الكلية 10

 

( ان املتوســــطات الحســــابية والنســــب املئويــــة الخاصــــة بوجهــــات ن ــــر  1يتضــــح مــــن جــــدول )     

در  التربية البدنيـة  كانـا كبيـر   قويممعلمي ومعلمات التربية البدنية حول درجة امتالكهم لكفايات ت

وكانــا الدرجــة الكليــة علــي محــور (،7قليلــة علــي العبــار  رقــم )وكانــا   ( 9.2.1.5.2.1) العبــاراتفــ  جــدا 

 ( .%73)كبير  وبنسبة مئوية بلغا   التربية البدنيةدر  تقويم 

امتالكهم لكفاية ومواكبة التقويم  وهذا يدل علي ادراا معلمي ومعلمات التربية البدنية باهمية

  للعملية التعليمية واعتماد العملية التعليمية علي عملية التقويم

 والتوصيـات :استنتاجات ــ  5

 استنتاجات : 1ـ 5

 _ جاةت الكفاةات التدريبية لدي معلمي ومعلمات التربية البدنية في مدينة بنغازي علي النحو التاني:1

 ( %95الترتيب اول / محور كفايات تنفيذ در  التربية البدنية ) 

 (%74.2الترتيب الثاعي/ محور كفايات اهداف التدريسية) 

 ( %73الترتيب الثالث/ محور كفايات التقويم ) 

 ( %17.93الترتيب الرابع/ محور كفايات التخطيط )

 (.%12.1الترتيب الخامس/محور كفايات اساليب التدريس)

 (15.07)  متوسطة،وجاةات الدرجة الكلية 

 : التوصيات 2ـ 5

 يلي:بما  ينثحاالب استنتاجات يوص مف  ضوة 
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اهتمام من قب  ال)هات املختصة باقامة دورات لتطوير كفايات التدريس ، التخطيط واساليب ــ 1

 التدريس .

مدر  التربية  عنددراسات للكشف من جوانب القصور  _ تكليف املشرفين التربويين باجراة2

 الرياضية.

 لتطوير الكفاةات التدريبية لديهم._ اجراة دراسة حول فاعلية برنامج تدريبي للمعلمين 3

 ( 1ملحق ) 

 في صورته النهائية أستبيان قيا  الكفايات التدريسية

 

     أخ  املعلم /  أختم املعلمة 

مهدف هذه الدراسة ان  التعرف عل  درجة الكفايات التدريسية لدى معلمى ومعلمات التربية الرياضية 

 بمدينة بنغازى .

  x يرج  قراة  عبارات استبيان واجابة عليها بوضع أشار  ) 
ً
 ( عل  عسار ك  فقر  وفق ماترتاه مناسبا

 

 شاكرين لكم تعاونكم .

 

 البيانات العامة 

 العلمى / .....................................................ـ املؤه  1

      ـ التخصـــــص / ........................................................  2

 ـ سنوات الخــــبره/ ..................................................3

 

 

         البحـــــــاث                                                                                   
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 كفايات اهــــداف اول:املحور 

موافق  اراتـــــالعب م

بدرجة 

 كبير 

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

لم أكون 

 رأى

غير موافق 

بدرجة 

 متوسط

غير موافق 

 بدرجة كبير 

      احدد اهداف بوضوح ودقة 1

اصيغ اهداف في صور  سلوكية لك  جزة من اجزاة  2

 الدر 

     

      اربط اهداف الدر  بمحتوي املاد  الدراسية 3

      اقسم اهداف اني اغراض فرعية 4

      اختار اهداف التي يمكن قياسها 5

      اختيار اهداف التي تحقق مستوى مناسب من اللياقة 1

      املناسبة للمرح  العمريةاختار اهداف  7

      انفذ وحدات املنهج في مستوي اهداف 2

 

 الــــدر   الثاعي: تخطيطاملحور 

موافق بدرجة  العبــــارات م

 كبير 

موافق بدرجة 

 متوسطة

غير موافق  لم أكون رأى

بدرجة 

 متوسط

غير موافق 

 بدرجة كبير 

أعد خطة الدرو  اليومية لتنفيذها في  1

 الخطة السنويةضوة 

     

      التزام بالخطة الزمنية لتوزيع محتوي املاد   2

      اراعي اعداد امللعب قب  الدر  بوقا كافي 3

      اراعي تجهيز اداوت املناسبة بوقا كافي 4

      اراعي ترتيب محتويات الدر  بشك  منطقي  5

اراعي قدرات الطلبة في التخطيط برامج  1

 الرياضية التربية

     

      اعد خطة بديلة في ال روف الطارئة 7

      للطلبة عد انواع التشكيالت الرياضية ا 2
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 تنفيذ الدر   الثالث:املحور 

موافق  العبارات م

بدرجة 

 كبير 

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

لم 

أكون 

 رأى

غير موافق 

بدرجة 

 متوسط

غير موافق 

 بدرجة كبير 

      والنموذج بكفاةشرح اقوم بال 1

      اهتم باملهارات ال)ديد   2

      اتخذ اوضاع املناسبة الداة النموذج 3

      اراعي  تحقيق اهداف الدر  4

      اقوام بتصحيح اخطاة )فردية _ جماعية(  5

      اختيار التشكيالت املناسبة 1

      اراعي عوام  امن  7

      الفردية فروقلراع  اا 2

      اعزز التالميذ بصفة مستمر  9

      اعطي فرص التدريب علي القياد  10

      اراعي احماة واعدادالعام 11

      اتمكن من تجز  املهارات الصعبة 12

 

  أساليب التدريــس  الرابــع:املحور 

موافق  العبارات م

بدرجة 

 كبير 

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

لم 

أكون 

 رأى

غير موافق 

بدرجة 

 متوسط

غير موافق 

 بدرجة كبير 

      استخدام الطرائق الحديثة في تعليم املهارات الرياضية 1

      اقدم عروض مرئية بالفيديو  2

      استخدام وسائ  ايضاح صور متسلسلة 3

      اهتم بالنشرات الثقافية في املجال الرياض ي 4

      اوجه التالميذ نحو التعليم الذاتي  5

      استخدام الطرائق التي ترى امن والسالمة 1

      الفردية فروقالاستخدام الطرائق التي تراعي مبداة  7

استخدام الطرائق التي تعتمد علي التدريج من السه   2

 اني الصعب

     

      استخدام ادوات البديلة بمشاركة الطلبة 9
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 التقويـــــم  الخامـس:املحور 

موافق  اراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب م

بدرجة 

 كبير 

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

لم أكون 

 رأى

غير موافق 

بدرجة 

 متوسط

غير موافق 

 بدرجة كبير 
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 2020العدد الخامس  الكفايات التدريسية لدي معلمي ومعلمات التربية البدنية بمدينة بنغازى   

 

 املراجــــــــع

 

( الكفايـات التعليميـة ألادائيـة ألاساسـية عنـد معلـم املدرسـة ابتدائيـة فـي 1921)ـ توفيق احمد مرعـي .1

واقتـــراح برنـــامج لتطويرهـــا، رســـالة دكتـــوراه غيـــر منشـــوره ، جامعـــة عـــين ألاردن فـــي ضـــوة تحليـــ  الـــن م  

 شمس ،مصر

الكفايـــــات التعليميـــــة لـــــدي معلمـــــي التربيـــــة (  2014.)صـــــبحي كايـــــد  و القـــــد ومـــــي عبـــــدا لناصـــــرـ  ـــــ2

 ، فلسطين . جامعه النجاح الوطنية بنابلس ، الرياضية ومعلمامها في محا ف ة طولكرم

ديــوان  أســاليب وطرائــق التــدريس فــي التربيــة البدنيــة والرياضــة ، ال)زائــر  (  2001.)احمــد  عطــا ه ـ  ــ3

 ال)زائر . ، املطبوعات ال)امعية

الكفايــات التدريســية الالزمــة ملــدر  التربيــة الرياضــية فــي  (. 2001.) عبــدا لــرازق عمــر عبــدا لعزيــز  ـ  ــ4

 معــــة اليرمــــوا ،رســــالة ماجســــتير غيــــر منشــــور  ، جا املرحلــــة اساســــيه كمــــا يراهــــا مدرســــون املرحلــــة ،

  .ألاردن

تقـوم الكفــاةات إالدائيـه ملعلــم التربيـة الرياضــة باملرحلـة ألاونــي مـن التعلــيم  .( 2002.)  راشــدفتحـي  ـ  ـ5

جامعـة  ، ضـة البدنيـةكليـة التربيـة الريا،رسـالة دكتـور  غيـر منشـور   ، ألاساس ي في محاف ة إلسـكندرية

 إلاسكندرية 

الكفايات التدريسية الالزمة للتعليم باملرحلة ألاون  من التعليم  ( . 2000محمد محرو .)محرو   ـ  1

مجتمـــع  ، املـــؤتمر العلمـــي الثـــاعي ، الـــدور املتغيـــر للمعلـــم العربـــي فـــي اساســـ م لتـــدريس التربيـــة الرياضـــية

 ، مصرالغد ، جامعة أسيوط 

 ملعلـم  بكليـة التربيـة البدنيـةاتقييم الكفاةات ادائيه للطالـب (.  2014.) عبدا لسالم  محمد غيث ـ  7

 ، رساله ماجستير غبر منشوره ، جامعة طرابلس ، ليبيا . طرابلسوعلوم والرياضة جامعة 

فـــــي  البدنيــــةالكفايــــات التعليميــــة ملدرســـــ ي ومدرســــات التربيــــة  (.2011.)وآخــــرون  عبــــدا لبـــــاقي مضــــر ـ ــــ2

 املجلد الرابع (الثالث)العدد  جامعة باب  ،ة ،مجله علوم التربية الرياضي محاف ة الفرات ألاوسط ،

كفايـــات التقــويم لـــدي أســاتذ  التربيـــة البدنيــة والرياضـــة عــن ضـــوة متغيـــر  (.2015.) نصـــير احميــد  ـ  ــ9

  117ـ 133 ص ص (19العدد )الخبر ،  مجلة العلوم اعسانيه واجتماعية 

الكفــــاةات التربويــــة أالزمــــة ملعلــــم التربيــــة الرياضــــة  مــــن وجهــــة ن ــــر  (.2002).محمــــد  معتــــوق وليــــد  ـ ــــ10

 ، شــوره ، جامعــة أم القــرى املشــرفين التربــويين ومــديري املــدر  بمكــة املكرمــة ،رســالة ماجســتير غيــر من

 السعودي .
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بعض مشكالت التدريب امليداني التي طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 الخمس

 

 احمد علي إبراهيم 

 إبراهيم ابوزيد الدويبي     

 أنور عبد العظيم هنيدي

 املقدمة  1-1
نةررر ن

 
تعتبرررهنة اررررنس ترررصعب نةرررملن لرررعننسه رررملنهررران  رررانةرررملن م تررررنصرررةنتمرررصس نس   ررران  ررر  ت   ن   تررررنلرررا  رن  ا رررتا

سهيررررت بعلن ملتررررتنارررر ين مت ررررا نطلبرررالنس عإلرررر ننمررررصس نذجيرررراينس ا رررالذةنس  صكررررصنسه رررر ينس رررر  نمررررانع  ررر  نةت

س صسخلتررررنصرررةنس ع لترررررنس تعلت تررررنتعرررصنس تررررا نسه  ررررنسيايرررترلن ترررر ن يننس عاالرررر  با  كررراألاسنسيايرررترن   يررر ين

  ضررراع نة ررر ارلن ننبرررصن ينن مرررصس نسهرررصع  ينس  رررا ععملن  رررععناعرررالن ةبرررصسنيرررتا  نت ررر ن ررر اينةيرررت بعن سمررر  

 كعاين  انءنسهصعي ينس جامالنتكجابترنن انة ملنس تصعب .

س ترررصععننسهترررصسجةنة  لررررنماةررررنةرررملنة س رررعنتمرررصس نس طلبررررنصرررةنا ررره نس سةاتررررن يررر  نا  ررران لطلبررررنب  اعيررررنة اررررن

نهتطلبررالن ةررا مل
 
س تررصعب نس   ت ترررننس تررصعب ن ةا ررانكررت نس ت  تررءنةررملن هرراء ن مررصس م نسكررا كتطن سه ررطن ا ررا

   تنت  سفن  اجتتنة  ا ينةتامل ينةملن مضاءنمتئرنس تصعب نبا علتالن سهعامص.

(نت ررر ن ينس ترررصععننسهترررصسجةنمرررانس عاةرررعنسياشررريطنس ا ترررصنهاا  ررررناترررتنصرررةن5002ل ررر لننررراسلنتبررر سمت ن رررلتالن 

 (.68.58ةجالنسمصس نسه طن ل عل نناسلنتب سمت ن لتالن 

أينس تصععننسهتصسجةنك تاجنت  ن مصس نة طن  عسشيطلن   ا لنة انكتت نس ه لرن(نب7681 اين  عتي هن ي ينيلت

 ةررا نس طا ررننسهتررصعون ل رر   نبررا  بهسلنس لررطنتيررامصنم رر نا رر نس ع لترررنس  هباعرررنكا رر ن بررعنسينك رر لنت رر نةتررصسين

 (.8.1سه ارن ي ينيلت اين 

(ن ينس تررررصععننسهتررررصسجةن عررررصن7667كملنمبررررصنس  ررررا ءن (نا ررررصنل رررر نن ررررذنمررررملنمإلررررا نس رررر 5001 ةررررانسة  ررررصنم  برررررن 

نمرملني عرءن طراع نيرلا تنسه رطنبا تيراونس  برهسلنس  تررن لع لتررنس  هباعررن
 
جام ن مصس نس طا ننسهتصعونة اترا

س ررررتنس    ترررررن سه اترررررن س تيرررراون   جامررررالنس يررررااعرن  ن ررررا نسيررررلا ترن ذ ةرررررن  ارررر نةررررملنخررررذلن ا ترررررنة اع 

 (.5.76رنة  صنم  تن  هاء تنس تصععبت

 
نت ر ن مرصس ن7661 ع ىن   صنس ع  ا  ن 

 
(نسينس تصعب نك تراجنت ر ن مراس نة رطن لرهالن  رصعسلنخالررلن  كضرا

ةتعاةرعنصررةنس  راسءنس تصعبيررترن س اراسبةنس  هباعرررنس لرطنك بدررةنسينك ر   نع ررانس طا رننسهعلرر ن برعن ينك رراع نة اتررتلن

نصررةنسهرصسع ن س لرراجةنمرانس صعسيررالنس ا  عرررن عرت نل ررلنم ر ن يايرر ينس لنمرانس تررصععننس
 
هترصسجةنس رر  نك رر ناعرذ

 (.71.7 س ع لترنس   نتيت  نةعتنخذلن عسيتتن   صنس ع  ا  ن 

 -مشكلة الدراسة:  1-2
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سينس طا ررننسهعلرر نكاسجررتنت ت ررهسلن ل رره نصررةنا إلررتتتنصررةنيررتاأنس تررصعب نسهتررصسجةن   ررهنة ررانكتعرر  ن ررتنصررةن  ن

ل تررررناهرررةنخرررذلن يرررابت ن لتلررررنك ت رررعنةرررملنيا رررننت ررر نةعلررر لن ةرررملنس ترررا  نت ررر نس  األارررصنا ررره نةرررملنا رررهسلن تا رررتنس ع

سهاجررررتلنكختررررننخررررذلنمرررر سن نت ررررالنةج امرررررنةررررملنس  ررررصعسلن سه رررراعسلن ذ جامررررالن سهيررررا  تالن ن ررررلنمرررر سن

س علترررنس ت ت ررهنس  األاررعنس رر  نكبررص ن  ررهنة  ررةنصررةن ل ررهنةررملنس تررا نننك ضرر ن ننكخت رر ن سخررعن امررالنس ررصع نصررةن

  س  اةعرنسن انكتضحن عخت  نبا صعجرنس   نصةنس هإلالنس إل  ه ن سخعنةصسعياان  تنس تاجتتن ذ  سفن.

(نهانكاينس تطبتءنس ع  ةنصةنةجالنس تصعب نة إللرن لصعسيرالنس ا  عررن س ع لتررن7666نا كنةإلطهىني بعن 

 (.68.52صةن مصس نةصعشيطنس  هبترنس بصنترن س لطنكتل امانس طذون سخعنكلتات  ن س لطنكعاين  ان  بهنس اعن

نةران  رص ننراسنس يرلاكنسهتا ر ن لهر  ن تير  نصرةن  صكرصن  سار نس ر اجن س  برالن   اسنرنن
 
ا ينذ جامالن ا برا

ن
 
هرران  ررانةررملن م ترررنصررةن عرراعملنا إلررترنس هرر  نسهختلهرررن س  سبطرررنبا   ررا نس رر  نك ررا نس هرر  نبأ سألاررتلنل ررلنن رر س

ج تنت اارنت  ن ن انتعطتاانةا  ن لختهترنس لرطن يرلخ انس هر  نصرةن تا رتنسهيرت بلترنيرعصن س تأ  هنصةنيلا تن  ا 

 .(717.70مبصنس    ملن 

نصرةنةجرالنتمرصس نسهعلر ننن7666 ع ىن ة ينس ااسعنس  ا ةن آخ  ين 
 
نماةرا

 
(نكر  ينبرأينس  هبتررنس ع لتررن لعرنن  عس

نتلسن جاملاراننيت انةعل نس  هبترنس بصنترن ت نتعصن م نةه  سلنتمرصس 
 
سهصعير ين  ر  لنار ين رأمتل  نةا الرا

 (.27.5(ن ة ين ناسعنس  ا ةن 27  ن م لاانا ه نس  هبترنس ع لترن لطا ننةعل ن 

 -أهمية الدراسة:  7-3
 -  خملنس صعسيرنصةنآلاتة:ن

 س تع فنم  ن س  نس تصععننسهتصسجةنصةن مصس نس طا ننسهعل نبعلترنس  هبترنس بصنتر. -7

  نة خذلن س إلعا النس لطن اسجتنيذونس تصععننسهتصسجة.س تع فنم  -5

 ينس تعررر فنم رررر ن عررررجنسهعا ررررالنس لررررطن اسجررررتنيرررذونس  هبترررررنس ع لترررررناررررت خملنسمررررصس نس طا ررررننسمررررصس ن -3

نم هنسهعا ال.
 
  ساتانصةنسهاس نس ع لترنيب ا

 -أهداف الدراسة:  1-4
 -ت صفنم هنس صعسيرنت  نس تع فنم  :ن

 يذونس تصععننسهتصسجةنس  اعذةنب ي نس  هبترنس بصنترنةملن ت :ن عجنسهعا النس لطن اسجت

 ذةعانتال.

 ذ  سف.

 ت سع نسهصعير.

 س تذةت .

 -تساؤالت الدراسة:  1-5
 ةاهةنسه خذلنس لطن اسجتنيذونس تصععننهتصسجةنبا علتر.

 ةاهةنسه خذلنس  هن صهن ةانمان   تنن م ترنم هنسه خذل.

 -بالدراسة: املصطلحات الواردة  1-6
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س  برره نس   ت ترررنك اعيرر انس طا ررننةا املررتنت تررتنآ    ررانس علترررنصررةن’’  -(نبأنررت:ن7665م اررتنااي رررنمررا نلرراب ن 

 ’’م عن مانس تصعب نس هع ةنصةنسهلعنن

 -التدريب امليداني: 
لن ع ررا نس ااا رران’’ ا رره نس ترصععننسهاجررتنك ضر  انس طا ررننسهعلر ن سهتررصعو(نباهصعيررنس لررطن ختاعمران ررتنس علتررن’’ مران

با ترصععننم ر نةررا  ن خإلإلرتنخررذلن كرا نةته  رررن  نةتإلرلرنخررذلنس عرا نس صعسشرريطن   رتنت رر سفن   را نيرراسءن

ن مررررانبإلرررصأنس  ررراينس طا رررنن ل  ررراعسلنس تصععبترررررن
 
ن   اعرررا

 
كررراينةرررملن برررعنمضررررنمتئرررررنس ترررصعب نبا علتررررن  نةاج رررا

 (.7.72بط ع رنم لترنم  نس   عن 

 -علم: إعداد الطالب امل 2-2
 (نتينتمصس نسهعل  ينم  نس إلعتصنس عا تطن   خسنم  نة اععمل.7660ك   نة  صنسه ىنتي امتعن 

سه رراعنس لن:ن كررت نس  ه  رر ناتررتنم ررر ن  ارراءنماالرر نذمررصس نب ضرراة ينجصكرررص نتيرراك نس ت ت ررهسلنس لررطن  ررص نصرررةن

لنس لرررررررطن هررررررر  هنس لررررررراع نس عل تررررررررنب تررررررررنسهع اررررررررنذجيرررررررانترنصرررررررةنةجرررررررالنس ل ااررررررررن س علرررررررا ن صرررررررةنةجرررررررالنسهيرررررررتجصس

 س تخاا اجترنسهعال  نةملن جعنتمصس نسهعل نس ر  نكرت خملنةرملن  سءنعيرا تتنس ل ااتررن س عل تررن س تخاتختررنصرةن

 سهجت  نس  صكصنةجت  نس لاع نس عل ترن س تخاا اجتر(ن

  ررررئرنسارررر س ن ترررر ن كت لررررعنصررررةنس تعرررراعملنس   مرررريطن ل ررررصع ن ةرررران ررررتنةررررملن ررررأ  هنصررررةنتمررررصس ن  ن- سه رررراعنس لرررراجة:ن

 ررراعخ نسهعانررررالنس   إلرررترن ل ررررصع نم ررر نس تعاعاررررالنس   إلررررترن ررر  لنتعررررصنسه اةرررالنس   إلررررترن ل ررررصع ن

 س ررررص نةررررملن برررر  نس عاالرررر نسهررررا   نصررررةنيبتعرررررن  سءنسهررررصع ن  يررررا تتنس  هباعرررررنصررررةنبارررراءن ارررر س ن يررررتطتعاين   ررررعن

 (.858:76ةيا  تات  نذجيانترنصةنسهجت  ن 

 املعلم : تقويم الطالب 3-2

 (نت  ن ةتنةبهعسلن  اع نس طا ننسهعل ن ت لعنصةن تة:5008   هنةإلطهىنس ياك نة  صن 

  هبترنس  عا ترنمان ص ت نس تصعب نةملنخذلن طراع نسه راعسلنس تصعبيرترنس  صنسياشيطن لت اع نصةنس -

  لطا ننسهعل .

 س   إلترن تص ت  ان  ا ت  ا.ةملن مصسفنس ت اع ن ينك سج نسهعل نة اعس تن  صعس تنس سألاترن   -

تعتبررررررهننترررررراألا نس ت رررررراع نةررررررملن اضررررررعنس طرررررر أنسهيررررررامص ن ضرررررر اينس   رررررران س  اامرررررررن لطررررررذونسهعل رررررر ينصررررررةن -

 س الالنت  نتج سءسلن هتلرنبت ي ينس سءنساضع.

كرررا  نس ت ررراع نت ررر نجعرررعنة اررررنس ترررصعب نة تعررررن ةتجرررص  نةرررملنخرررذلن  ررر ينس سءن  طررراع نسه اعيرررالن -

 (.53-88 ننسهعل ن س تصعبيترن لطا

 -ما هو التدريب امليداني:  5-2

 عتبررررررهنسهعلرررررر ن يررررررا نسها اةرررررررنس تعلت ترررررررلن    ررررررصسعن صع ررررررتن  هاء ررررررتن عرررررراينااملترررررررنس تعلررررررت ن ترررررر ن تضرررررراءلن

ذةعانترررالنسها كرررررن سهاررررافينسهصعيررررترنصررررةن تررراونسهعلرررر نس خرررر ءن عترررراأننجررررا نةعلررر نس  هبترررررنس بصنترررررنم رررر نةررررصىن

  ر سنار ينس ترصععننسهترصسجةنبعلترالنس  هبتررنس بصنتررنم ر نةرصىنتمرصس هن برعنس تخر جلن  ر سننتمصس هن بعنس تخر جل

اررر ينس ترررصععننسهترررصسجةنبعلترررالنس  هبتررررنس بصنتررررن ملرررا نس  عا ررررن  رررععنة  لررررنماةررررنصرررةنتمرررصس نسهعلررر ن  أمتلرررتن

 تررررصعب لنا رررران عررررصنس  ررررهنس با  رررررنس لررررطن اإلرررر  نا  ررررانسهعرررراعفنس ا  عرررررن س ع لترررررنةرررر ن س عتررررالنة ارررررنسبامتباعمرررران
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س  اسننن م ترنصةنةجالنة ارنس تصعب ن   صعمانم  نةيامص نمانءنس طرذونةرملنخذ  رانت يراع  ن  جامرالن

ذكجابتررنن ررانة اررنس تعلررت ن ةع ارررنسه رخذلن س إلررعا النس لرطن ررصنتع ه رر  نصرةنسهتررصسينس تعلتترطلن صررةننهرر ن

نس ا تنا انتعتبهنسهإلننس ر  ن تج ر ناترتنس علرا 
 
ن تعطرةنيرلاكا

 
 نسيايرترن سه اتررن تهامرعنةر ن عضر ان سخلترا

ن 
 
نةتعاةذ

 
ن    اعا

 
 (.756.82.8ة اتا

 أهمية التدريب امليداني: 6-2

 (ن ين لتصععننسهتصسجةن م ترن ب ه ن خ ملنصة:ن5005ل  لنياةترنا   ةن نا كرنة  صن 

لرررر ن  تررررا نسهصعيرررررن سهجت رررر ن بررررعن نررررتن مرررر نماالرررر نتمررررصس نسهررررصع لن بيررررامصنم رررر نت تئرررررنس طا ررررننسهع -

  خ جتنمملني عءن مت ن هاكتتنسه اترن تمصس هن ت  عنسهيا  ترنكاةلرنماصنس تخ  ج.

كترررت ن لطا رررننسهعلررر ن  ررراألاءنجصكرررص لنن ع خارررتنةرررملنسختتررراعن صعس رررتنم ررر نس ترررصعب نصرررةنجررران  ت رررةنةرررملن -

 خذلنتةصس هنب اس ن خبهسلنةاه ترنن  عر.

 رررر هسكنصرررررةن  جرررررتنس   ررررا نبررررراهجت  ن  خيرررربتنس  رررررعاعنبأنررررتنجرررررسءنةرررررملنكتررررت ن لطا رررررننسهعلرررر ناررررر  ن   -

 سهصعير.

اترررتنس علرررا نسيايرررترن سه اتررررن ت  ررر جنةررر ن عضررر انس ررربعجلن  إلرررب ن  رررص ن ينسهإلرررننس ررر  ن تج ررر ن -

.
 
نةتعاةذ

 
ن   اعا

 
ن تعطنيلاكا

 
 تنتاجترن اةلرن تهامعن سخلتا

نكتررت ن لطا ررننسهعلرر ن ة لنةرر  نس هرر  ن   تئرررنمذ ررالن -
 
ةبا رر  نةرر نسيررتال ن سهرراج  ينبامتبرراعهنارر  س

نصةنس   امرنا ط.
 
ن ننبامتباعهنمضاس

 
 ةت   س

ك ررررررا نس طا ررررررننسهعلرررررر نارررررر  ن عرررررراعملنس جامررررررالنة  رررررراونا  ررررررانن ررررررانةا رررررررنس تررررررصعب لنكخيررررررننة رررررراعسلن -

  صعبيترلن بع فنم  ن عجنسه خذللن ي أن ل ان عتهامعنة نسهجت  نسهصعشيط.

  رعاعنباننت راءنسه رطلن مر سنكخيربتنس  رعاعنبا   ران خالررنمارصةانكخ ر نكخيننس طا ننسهعل نس -

 تةعانا تنةملنخذلنس  هس تنصةنسج طرنسهختلهر.

س تررررصععننسهتررررصسجةنمررررانس يرررربتعنس  ألاتفرررريطن برررر نع  نسهااايرررررن تررررصمت ن هاكرررررنس طا ررررننسهعلرررر ن تمررررصس هن -

 (.565.560.6 ت  عنسهيا  ترن 

نهرران  رران ينس تررصععننسهتررصسجةن  ررصن -
 
لنن رر س

 
نخالررا

 
 مرر نسه رر عسلنس صعسيررترنس لررطن ا   ررانس  اةعرررنسمت اةررا

كجيررررصهنةررررملنةارررراقن   ررررا نكت  ررررءنةررررملنخررررذلنس رررر  طنبرررر ينسه رررر عسلنس ا  عرررررن س تطبتررررءلنة رررران يررررامصن

س طرررذونم ررر نس تيررراونةج امررررنةرررملنسه ررراعسلن  لرررعن هاكرررالنك بدرررةنم ررر نس طرررذونة اعيررر  انصرررةنس  ترررا ن

 (.776.5ع عنب انكامل  نبا تياونخبه ن لبطن اجالنس ع عنسهتاامرن س ع لترن عصنس تخ جن س 

 أهداف التدريب امليداني: 1-3

(نن ينس ترررررصععننسهترررررصسجةنن رررررصفنت ررررر ن ا تررررررنس إلرررررهالن سه ررررراعسلنس ذ ةررررررن ل ترررررا ن7611كررررر   ن  ررررر هنمبرررررصنس ررررر  ت ن 

 (.61.8تعلت ن با تصعب ن سه اع رنصةنس   ا نسهصعشيطن ذ سع لن ذي ا نصةن طاع نم لترنس 

 (نت  ن ينس تصععننسهتصسجةنن صفنت  :ن7660   اعنة  صن ة ينسههلطن 

 ةيامص نس طذونم  نا  نس ع لترنس تعلت تر. -

 س  صع نم  نس ا صنس  ستةن ذاا  نةملنسخطاءن  تهترنتلذ  ا. -
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  ا ترني أن  يا تننم ل  نب انكتاايننة نخإلاألاصنكعنة  لر. -

.ن ا ترنس  صع نم  ن  لتع -
 
 سهاس  نس تعلت ترن   صكصن مصسا انتج سألاتا

 ت ياونس طا ننسهتصعونسه اعسلنس  الرنبط أن صعب نس  هبترنس بصنتر. -

 (.30.71 ا ترنس  صع نم  نسيت ذلنس  سلن ذةعانتالنسهتا رنصةنسهصعيرن  -

 (ن ين مصسفنس تصععننسهتصسجةنهة:ن7666صةن  ينك ىنةجص ن ي ينة  ا ن 

.تمصس نس ط -
 
ن صك س

 
ن ةعل ا

 
ن عةنكإلب ن األاصس

 
 ا ننتمصس نص ت ا

  صععننس طا ننم  ن  تت ننهيتن  ةذألاتنخذلنا ه نس تصععن. -

  طبتءنس طا نن ل اس نس صعسيترنس لطنكتل امانصةنسهتصسينس ع  ة. -

- .
 
 ت ا رنس ه لرن لطا نن تطبتءنس علا نس ا  عرنس لطن ل امانمل تا

 سهيت بلترن  عل ن ل هبترنس بصنتر.نتعاعصنس طا ننم  نةاسج رن تا ت -

    نس طا ننصةنسهتصسينس ع  ةن تاسجتنسه اكعنسه اترنسهختلهر. -

  صععننس طا ننملرنس تا ت ن ذ سع نب  اعيرن ل باععال. -

   نس طا ننم  ن ينكعاين ص  نصةنة   هن يلا تن ةا نس تذةت . -

 تالنس تذةت .ن ا ترنع  ن بتعاعن تيتطت نت باسن اجالن ع بالن ة -

  ا ترنس   إلترن س تصعونم  نب نس إلهالنس  تا كرن س تبعترنآلخ عمل. -

ن  -
 
 (.6.55 صععننس طا ننم  نتمصس ن ع يتن س ت ض هنس  تصن  اهت مانمل تا

 ينمررصفنس تررصععننسهتررصسجةنمررانتمررصس نيا ررننس تررصععنن(  ’’ 7667 عضرت نمإلررا نس ررصكملنمبررصنس  ررا ءنةإلررطهىن 

لن ةررملنس طبت ررةن ين مررصسفنمرر سنذمررصس نسه ررطنكت ررص نخررذلنس تررصععننسهتررصسجةن’’ هن  علرر نسهتررصسجةن ل تررا نبررص ع 

 788.78.) 

’’  ترر نل رر ن’’  ت  تررءن مررصسفنس تررصععننسهتررصسجةنكرراينةررملنس اسجررنن ا ررت ن عررجنس تاج  ررالن طا ررننس تررصععنن

نةا ان عاجسمانس صسعياينصةنس ا ا نس تا تر:7668 ن’’مصناين ع بش
 
 (ن عضا

 غنس صعسشيطن لتصععننسهتصسجة.س ته   -7

     س نبا يتايرنذ سععرن ل صعير. -5

 سهلا ترنسكا ك ترن س اس  نس صعسشيط. -3

 س عذ رنةتنمتئرنس تصعب نباهصعير. -8

 (.28.73س عذ رنة نةصك نسهصعيرن  -2

: التفرغ الدراس ي للتدريب امليداني:
ً
 أوال

صةننسيباسن ل رلن عرصنت  را نس ترصععننسهترصسجةنس رصسخ ةنن ت نكت ن ه غنس طا ننبا يارنس  س عرنهص نكا ن س ص

با يارنس لا لرنكت ن ه ب تنبا عاةعنيتلرنس يارنس  س عرن لع عن صع نةا  نس  هبترنس بصنترنباي ننسهيربننت   ران

 . س  تا نب مصس نة   سنس تخ جن  تنت  سفنسه  فنسهتا  

: الالتزام بالسياسة إلادارية للمدرسة
ً
 :ثانيا
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ينس اجرررررا نصرررررةنم لتررررررنس ترررررصععننسهترررررصسجةنكتطلرررررننةرررررملنس طرررررذون   ررررر س نبا تعلت رررررالنس لرررررطن رررررع انت سع نسهصعيررررررنت

سهيرر  صارن لتررصععننسهتررصسجةلن ل ررلنات ررانكتعلررءنبت يررتءنسهاسمتررصنصررةنس   ررا نس ررصسخ ةن س  رراعذةلن سهاايرربالن

 سععرررنبأن رران س  اسمررصن  ن(نس يتايرررنذ 7616س  الرررلن  ررصنمرر فن يررملنس يررتصن ررلتالن  يررملنيررتصنةعررا ن 

 (33-8سهبا ئن سي نس لطن اضحني أنس ع عن تاهت نم سنسه   سن  نم سنس بهناة (ن 

: العالقة مه هيئة التدريس باملدرسة:
ً
 رابعا

تينس عذ رررنبرر ينيا ررننس تررصععننسهتررصسجةن  ةذألاررتنسهعل رر ينباهصعيرررنسهيرر  صارن لتررصععننسهتررصسجةن تررت نس ه لرررن

هترررصعون ينكاترررطنا إلرررتتتن جت امتررررنةرررملنخرررذلن رررعاعنبرررا ااةن جت رررااةن سهعا  ررررنس تعا نتررررنصرررةن لطا رررننس

س عذ رالنذجيرانترنةرملنخرذلن  جرتن( ’’ 7688ةااقن   ا نةملن   س نب سة نس تصععننسهترصسجةنت راع سنبتات ر ن 

لن  عضان’’  ميطن س   ااةن ج طرنس  هبترنس بصنترن هئنا لرنم ت رنهيامص نس ه  نصةنم لتالنس تخت نس  

 (.710:2صةنسهجت  لن    ن جا نس  تا  نسهذألا رن 

: العالقة مع املدير واملدرسة: خام
ً
 سا

تينةرررملن سجبرررالنةرررصك نسهصعيررررنن رررانس طرررذونسهترررصع  ين ينكررراا ن  ررر نجررراسنةرررملنس عذ رررالنذجيرررانترنةررر ن ةذا ررر ن

 لتلرررنصررةنبارراءنمرر هنس عذ ررالنذجيررانترلن  رران ينسهررصك نسهل رر ينباهصعيرررلن مرر سنكتطلررننةررا  نة سمررا نخبررهست  نس 

 س ااجحنمانس   نكتإل نبا تجصكصن  بتعاعن  ه  نس    فنس بتئترنسهختلهرنس لطنكتصعونا  انس طذو.

(نت ررر ن  تين جرررا نمذ ررررالنتكجابتررررنيرررلت رنبرررر ينةرررصك نسهصعيرررررن5008 صرررةنمررر سنس إلررررص ن  ررر هنةإلرررطهىنس يرررراألا ن 

جةنمررانصررةن ررصنلس ررتنم ررعنتكجرايةنمررا ن تا ترررن  طرراع ن ررصعسلن  هرراء نس طررذونسه اترررن  رران يرذونس تررصععننسهتررصس

 (50:53 نتنماةعن اضعن ت ي ينس ع لترنس  هبتر((ن 

 مبادئ التدريب امليداني:  1-4
 (نن ينس تصععننسهتصسجةنةبا ئنهة:7661ك   نبص  نمبصنس عالن آخ  ين 

مصس نس  هبا نس لطن  صة انكلتالنس  هبتررنس  عا رترلن ععراينس ترصععننس تصععننسهتصسجةنجسءنننكتجس نةملنةاس نذ 

سهترررصسجةن   رررهنااألارررص نمارررصةانكرررت نصرررةنعررر  فنيبتعتررررن عترررص نمرررملنس  ررران لرررطاااةن  نكجرررنن ينكرررت نصرررةنعررر  فن

  ت ترلن ن ت نس تصععننسهتصسجةنبج ت نسج رطرنسهصعيرترن ننكرت نمر سنتننتلسنكراينس طا رنن ةعلر نسهيرت بع(ن

نم ررر ن  ررصك ن إلررررلن  ن ع نك  رررسنا  ررانم ررر ن جررسسءنس رررصع نبا عاةرررعلن بعت ررصنس ترررصععننسهتررصسجةنصرررةننجا رررتن رر
 
ا عس

 (.516:78م  ن يملنس تخطتطنةملنجانننج ت نسهيام  يناتتن 

 سه خذلنس  الرنبا تصععننسهتصسجة:

  ا انس تا ة:(ن ين لتصععننسهتصسجةنة اكعن جسمانس صسعياينم  نس7661ل  نبص  نمبصنس عالن 

: مشكالت 
ً
 خاصة بطالب التدريب امليداني:أوال

 مشكالت شخصية:

 مص ننسع صسءنسهذ  نس  عا تر. -

 مص نس  ضاعنصةنسهامصنسه ص . -

 لعا رنصةنس ت ض ه. -

 ة خذلنخالرنبا تذةت ن    تاءنسةاع. -
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 س س نس  عاضيطن  هنةاجا . -

    نس  ص نتيتط نم  نم النس تذةت . -

 سه اعىن س بصجةن لتذةت . ع نسهيتاىن -

 يلنن   تاءنسةاعنتمهاءن بااا  نةملنس صع . -

: مشكالت خاصة بالزمالء )املطبقين( ومدرس ي املدرسة:
ً
  ثانيا

  تاونيذونس تصععننسهتصسجة. -

 سهصع نباهصعيرن  هنةتعا ي. -

  صخعنسهصع نصةن م النسهتصعون  ين ساة. -

 ر.مص نس تعا ينب ينس سةذءنيذونسهج ام -

     نسهصع نسياشيطن بعجنيذونس تصععننسهتصسجة. -

: مشكالت خاصة بإدارة املدرسة:
ً
 ثالثا

   ه نس  إلصنس سسألاص نبص ين  ساة. -

 س   صكصنب ن اءن  نت  اءنس تصععننسهتصسجةنةملنسهصعير. -

 تيلطنسهصك ن   خ تنسهيت  نصةنيذونس تصععننسهتصسجة. -

 ةنبأنتنل  هن ت ن تن ت ر.س ا  نت  نس طا ننس تصععننسهتصسج -

 ن   نسهصعي ين ذ سع نم  ن ينس  هبترنس بصنترن  ينس تخإلإلالنسخ ى. -

: مشكالت خاصة باإلشراف:
ً
 رابعا

 سه  فننا صنا ط. -

 مص ن ي ئااين لت اع . -

 سه  فنيلطرن خاع . -

 سه  فننن ع فنكل رن ع  فنخالر(. -

 ر.اخ  تنمنطنبا علترن ا  نم  نةعاةللطنباهصعي -

 سه  فن ي  نةملنةصع نسهصعيرن نن ي  نةنط. -

 إجراء الدراسة:

 نهج الدراسة:م 1-6

 سيتخصس نس صسعياينسهاهينس الهةنبايتخصس نسيلاونسهيحةن ل لنهذألا تتن طبتعرنس صعسير.

 مجتمع الدراسة 2-6

 .5076ن– 5076 لعا ننس    س ت عنةجت  نس صعسيرنم  نيذون ي نس  هبترنس بصنترنبعلترنس  هبترن

 عينة الدراسة:  3-6

ن ذ راي (ن30 مرص م ن نس   ر   نسختتاعنمتارنم صكرنةملنيذونس يارنس  س عرنةملن ي نس  هبترنبعلتررنس  هبتررن

 
 
 يا با
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 أداة املدرسة:  4-6

ةرررررملنخرررررذلنسيرررررذسنس صسعيررررراينم ررررر ن عرررررجنس صعسيرررررالنسه ررررراع رن سه سجررررر ن س ب رررررا ن  اررررراءنم ررررر نمرررررصفنس صعسيررررررن

صكررصنسيررت اع ن يررتبتاينب ترر نت رر عنم رر نةج امرررنةررملنسه ررا عنس لررطن تعلررءن  رر  بطنب  ررعلرن ا   رر ان رر ن  

س صعسيررررن  رررصن ررر ن  ررر نةج امررررنةرررملنس عبررراعسلن  رررتنكرررعنة ررراعن تررر ن عررراينمررر هنس عبررراعسلنة  بطررررنبررراه اعن

نن–  راةلرن عررعنجاسنبررتن رر ن  رر نة رر سينتجابرررن ذنررةنكتعرراينةررملن جعرر ن
 
جابرررنن(نب ترر نكعرراينةهتررا نذ ن–  تانررا

 (ن س  ص لنس تا ةنكاضحنمص نسه ا عن مص نس عباعسلن ععنة اع.7ن– 5ن– 3 

 ( 1جدول رقم )

 سه ا عن مص نس عباعسلن ععنة اع 

 مص نس عباعسل سه اع   

 ن 1  ذةعانتال 7

 6 س تذةت  5

 8 ذ  سف 3

 6 ت سع نسهصعير 8

 56 2 سهج اس

 

 الدراسة الاستطالعية:  4/3

سهعررررراةذلنس ع لتررررررننيرررررت اع ن يرررررتبتاينكررررراين سةرررررانم ررررر نس صسعيررررراينتكجرررررا نس إلرررررصأنس لبرررررالننيرررررت اع نن نكجرررررا 

  يتبتاي.

  لت  رررءنةرررملنس إلررررصأنس  رررام  نة سءنس صعسيرررررن ررر ن يررررتعانرن عرررص ننرررتنسيررررا   نسه خ ررر ينةررررملنكلتررررنس  هبترررررن

 يتبتاينةملن بعنمتئرنس ت خت ن  صنن(ن  صن  ن يذسنم  نسيت اع 5ة اءن نس    س بصنترن ملا نس  عا رن

   ن  فن ت اارن تعصكعن ع نس عباعسلنس   هنةاايبرن ا  ن يت اع نصةن عل انس ا ا ة.

: ثبات أداة الدراسة.
ً
 ثانيا

 ررررررررررررا نس صسعيرررررررررررراينب كجررررررررررررا نةعاةررررررررررررعن بررررررررررررالنسيررررررررررررت اع ن يررررررررررررتبتاين ل ررررررررررررلنةررررررررررررملنخررررررررررررذلنسختترررررررررررراعنةج امرررررررررررررنةررررررررررررملن

  رررررررررررصنن6/7/5076(نم ررررررررررر  ن70س طرررررررررررذونةرررررررررررملنةجت ررررررررررر نس صعسيررررررررررررن ةرررررررررررملنخررررررررررراعجنس عتاررررررررررررنسيايرررررررررررترن مرررررررررررص م ن 

 (نس ها  ننباق.0.63كاينةعاةعنس لبالنب ينس  تايت ينس لن س لاجةن 

 ترن    لن لب تن يت اع نلا  رنس تطبتء.ة انكذ ظن ين ت رنةع عنس لبالنما 

 الدراسة ألاساسية. 5-6

 78/7/5076ت  نن73/7/5076 ا نس صسعياينبتطبتءنسيت اع ن يتبتاينةملنس طذونخذلنس ه ه نةملن

 إلاجراءات إلاحصائية: 6-6

 سيتخصس نس صسعياينسهعا  رنذ إلاألاترنآلا تر:
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 س  يبرنسهئاعر.

 سم ترنس  يبتر.

 تننس  يبط.س  ه 

 عرض النتائج  1-7

 (2جدول رقم )

 س تخ سعن س صعسجالن س  يبرنسهئاعرن لا ينس  هجت ننجابالنس عتارنم  نمباعسلنة اعنذةعانتال

س ا ين ن ت  ن صنةا جع  س عباعسل ل

 س  هجتحة

س  يبرن

 سهئاعر

   تنن

 س صعجر ك س صعجر ك س صعجر ك س عباعسل

سج س ن س  سلننمص ن جا نمص نكاصةنصة 7

 س  عا رن أل عاو

50 80 6 78 5 5 16 68.1% 7 

مص ن اا نسهذمننسهاايبرنس  الرنبأ سءن 5

 س  إلرنس  عا تر

 3 %67.7 13 8 8 76 ننننن6 27 71

مص ن اا هنس اياألاعنس تعلت ترنس لطنتيامصن 3

 م  ن   نسه اعسلنس  عا تر

77 33 6 76 70 70 87 81.6% 8 

سه سج نس ع لترنسهتخإلإلرنصةنسهإلا عن   8

 سهختبرنسهصعيترن  هنةتاا  

70 30 6 76 77 77 26 82.8% 1 

س  سلنس  عا ترنةي  لخرن   ل  ان  هن 2

 ةطاب رن ل اسلهالنس  انانتر

71 27 6 75 1 1 10 11.6% 8 

مص ن جا نسةا ملنس  الرنبتبصكعن 8

 سهذ  

73 36 8 75 77 77 85 86.6% 2 

لنس  عا ترنسهتاا ننن تاايننة نس  س 1

 تمصس نس تذةت 

76 28 6 76 3 3 12 63.3% 5 

 

(ن ين ررررت نس  يررررننسهئاعرررررن لررررا ينس  هجتحررررةننجابررررالنس عتارررررنم ررررةنمبرررراعسلنة ررررراعنن5كتضررررحنةررررملنس  ررررص لنع رررر ن 

  عتارن.(نة ان   هنت ةن جا نةعا النةملن جرنن  ن ا س نسن%68.1ت ةنن%ن82.8ذةعانالن صن  س  تنةاب ين ن
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 ( 3الجدول رقم ) 

 س تخ سعن س صعجالن س  يبرنسهئاعرن س ا ينس  هجت ننجابالنس عتارنم ةنمباعسلنة اعن   سفن

س ا ين ن س  ن صنةا جع  س عباعسل ل

 س  هجتحة
س  يبرن

 سهئاعر
   تنن

 س صعجر ك س صعجر ك س صعجر ك س عباعسل

ك  سنسه  فنم  نسيتخصس ن 6

 ا تننس تصعب نس تعلت ترنسي

75 38 6 76 6 6 83 10% 8 

سه  فنننك ساةن ةعانالن 6

 سهتاا  نباهصعير

71 27 6 76 8 8 13 67% 7 

ك ا نسه  فنبت تت نس طا نن 70

سهعل نم  ن يا تننسهعطا ن

 با  إلر

70 30 76 38 5 5 86 12.8% 3 

كتعاةعنسه  فنة نس طا نن 77

ألاءن   هنسهعل ن  ععن  هنن 

    ا  

77 33 6 76 70 70 87 81.6% 2 

مص نسها امترنصةنس ت تت ن 75

ةملن بعنسه  فنم  نس طا نن

 سهعل 

70 30 6 76 77 77 26 82.8% 8 

سه  فننن يل  نصةن عن 73

سه خذلنس لطن اسجتنس طا نن

 سهعل 

78 85 75 58 8 8 10 11.6% 5 

 لرن عاعسلنسهتا عرن ل   فن 78

 طا ننسهعل م  نس 

6 51 6 76 75 75 21 83.3% 6 

 

(نسين ت نس  يننسهئاعرن لا ينس  هجتحةننجابرالنس عتاررنم رةنمبراعسلنة راعن  ر سفن رصن3كتضحنةملنس  الن 

تصععننسهتصسجةنصةنة اعن(نة انكصلنم ةن جا ن باكملنصةنع  ن النة خذلنس ن%67ت ةنن%83.3عس  تنةانب ين ن

    سفن
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 ( 4م ) جدول رق

 التكرار والدرجات والنسبة املئوية والوزن الترجيح إلجابات العينة علي عبارات محور إلدارة املدرسة 

س ا ين ن س  ن صنةا جع  س عباعسل ل

 س  هجتحة

س  يبرن

 سهئاعر

   تنن

 س صعجر ك س صعجر ك س صعجر ك س عباعسل

ت سع نسهصعيرن  هنة صةرن 78

رنةا  نس  هبترنس بصنت

  لتذةت 

50 80 0 0 70 70 10 6.11% 7 

  ص نت سع نسهصعيرنس  ن 71

سها  نس  عا رنبأ عن م ترن

 ةملنسهاس نآلاخ ىن

6 51 8 6 71 71 25 .821% 2 

نن    ن صسع نسهصعيرن 76

سعسءن ة  ه النس طلنن

  اترنسهعل نسه

3 6 78 35 77 77 25 .821% 2 

نن ا ةنت سع نسهصعيرنن 76

كرن  مت ا ن  ماس

 رنت باةج طرنس  عا

1 57 6 78 72 72 25 .821% 2 

 ا  نت سع نسهصعيرن 50

 لطا ننسهعل نن   نس عن

 ةملن ةذألاتن

2 72 1 78 76 76 81 52.2% 6 

نن  ص نت سع نسهصعيرن 57

لنسها كرن سهعااعرن
 
سهعااا

  لتذةت نس  ....نععضتان

6 51 6 78 73 73 28 .285% 3 

تعا ينت سع نسهصعيرنمص ن 55

 ة نس طلننسهعل ن

8 76 77 55 73 73 23 .826% 8 

مص نتمطاءنس ه لرن 53

 لطا ننسهعل ن ت تت ن

 س تذةت نباهصعيرن

71 27 8 6 6 6 86 .612% 5 

 

(نسين رررت نس  يررررننسهئاعرررررن لرررا ينس  هجتحررررةننجابررررالنس عتاررررنم ررررةنمبرررراعسلنة رررراعنن سع ن8كتضرررحنةررررملنس  ررررص لن ن

(ة رررررانكرررررصلنم رررررةن بررررراكملنبررررر ينتجابرررررالنمتاررررررنس صعسيررررررن رررررالنن%11.6ت رررررةنن%25.5 رررررصن  س  رررررتنةررررراب ين نسهصعيرررررترن

 ة خذلنس تصععننسهتصسجةنصةنة اعنت سع نسهصعيرن.
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 ( 5جدول رقم ) 

 التكرار والدرجات والنسبة املئوية والوزن الترجيح إلجابات العينة علي عبارات محور التالميذ 

س ا ين ن ةانس  ن ص جع  العبارات ت

 س  هجتحة
   تنن س  يبرنسهئاعر

 س صعجر ك س صعجر ك س صعجر ك س عباعسل

نبا س ن 58
 
ننكلس نس تذةت ن ا با

 س  عاضيط

50 80 1 78 3 3 11 62.8% 7 

  ه نتمصس نس تذةت نصةن 52

 س إل نس اس ص

76 28 6 76 3 3 12 63.3% 3 

كهضعنس تذةت نة سجعرن 58

 ىن إلرنةا  ن عسيرنسخ

 س  عا ر

3 6 78 35 77 77 25 21.6% 6 

مص نت بالن تعا ينس تذةت ن 51

 اتصع نس  هبترنس ب نتر

71 27 6 76 8 8 13 67.72% 2 

تعاجصنس تذةت نم  ن 56

ة اعيرنسج طرنععا رن

 ة ص ه

76 28 6 78 8 8 18 65.5% 8 

 جا ن عجن انلن ما رن 56

 نس ت امالن صىن عجن

 س تذةت 

6 51 6 78 73 73 28 85.5% 1 

 

(نسين ت نس  يننسهئاعرن لا ينس  هجتحةننجابالنس عتارنم ةنمباعسلنة اعنس تذةت ن صن2كتضحنةملنس  ص لن 

 (نة انكصلنم ةنسينمااكنةعا النصةنس تصععننسهتصسجةنصةنم سنسه اعن.ن%62.8ت ةنن%ن21.6  س  تنةانب ين ن

  -ثانيا مناقشة النتائج : 2-7

 مناقشة نتائج املحور ألاول  إلامكانات :  -أوال :

(نسينيرررذون يرر نس ترررصعب نمتاررررنس صعسيرررنس لررر   ن  رررهنةرراسا  ينم رررةنمبررراعسلن5كتبرر ينةرررملنخرررذلنس  ررص لنع ررر ن 

 ذةعانالن  صنسن إل لنتجابات  نةانب ينسه اع نسم 

تررصسجةنصرررةنذةعانرررالن(ن مررر سنة ررانكا رررصنم رررةنسينمارراكنة رررخذلن اسجررتنيرررذونس ترررصععننسهن%68.1ت ررةنن%82.8 نن

  ررصنس تلررتنس عبرراع ن   ررةنصررةنتجابررالنس طررذونمتارررنس صعسيرررن هررةنمررص ن جررا نسج ررس ن س  سلنس  عا ررترن عررصن

س عتارررنمررصن نةاايرربرنس  سلنس  عا ررترنةرر نمررص ن(نكل  ررانصررةنتجابرررنن%68.1كرراصةنباهصعيرررن   يرررنتجابرررنبل ررتن ن

ن%67.7رن نب تننس لا  نمرص ن جرا نسهذمرننسهاايربرن   إلررن   ير(ن  نكانتنصةنس  ه ن%63.3س تذةت ن   يرن ن

(نن مررر سن  ررر هنس رررةن ررررع ن ررراسا نذةعانرررالنباهاييررررالنس تعلت تررررن خالررررنمرررص ن اسا مررررانخرررذلنا ررره نس تررررصععنن

(نس لرررطن الرررلتننتاألاج رررانس رررةنمرررص ن ررراسا نن5077سهترررصسجةن  تهرررءنمررر هنس اتررراألا نةررر ننتررراألا ن عسيررررنيررراةةنم رررةنبررر أن ن

ا  نيرررلبانم رررةن طبترررءنس طرررذون لترررصععننسهترررصسجةن(ن مررر سنة رررانكررر70ج رررسنةاايررربرنباهرررصسع نسهيررر  صارن ةذمرررنن س



 
 

 
 

 2222العدد الخامس  بعض مشكالت التدريب امليداني التي طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة غريان

 ري مجلة التربية الرياضية والعلوم الاخ

 

66 

 ررصع نس  هبترررن  ررانس ه ررتنمرر هنس اترراألا نةرر نةرران الررلتنس تررتننترراألا ن عسيرررنمارراءنمبررصنس خرر ع نلنةاجررص نخ ررت ن ن

 ن   تررررءنسمرررررصسفنس  هبتررررررن(نبررررأينن رررررصنس  سلن سج ررررس نس  عا رررررترن  ات رررراعنس رررررةنسهذمرررررننس  نس ررررةنمرررررصن5008

 (.58س  عا ترن 

 مناقشة محور الاشراف : -ثانيا:

(نسينس لننس طذونمتارنس صعسيرنةملنخذلنتجاب   نم ةنم هنسه اعسينمااكن3كتب ينةملنخذلنس  ص لنع  ن 

 عررجنسه ررخذلن ررالنة رراعن  ررر سفن تررتنجرراءلنمبرراع نمررص نة سمرررالنسه رر فن  ةعانررالنسهترراا نباهصعيررررن

لنمرص نةيرام رنسه ر فنس(ن  انكانرتنمبراع %67س  ه تننس لنصةنتجابالنس طذونمتارنس صعسيرن   يبرن م ةن

(ن كانرتنمبراع نن%11.6صةن عنسه خذلنس لطن اسجررنس طرذونسهعلر نس  ه ترننس لراجةنصرةنتجابرالنس طرذون   يربرن 

(ن  رانن رظنس رصسع ينةرملنن%12.8رن نسه  فنم ةنسيا تننسهعطا نبا  إلرنم ةنس  ه تننس لا  ن   يب  تت ن

خذلنتجابالنمتارنس صعسيرنمصنسع تا   ن ع لترن   سفنس نمص نسع تا   نس رةن عراعسلن ةتا عررنسه ر فن مرصن

 ةعاةلرررنسه رر فن لطا ررننسهعلرر ن  ررععننألاررءنلن مرر نكرراعخ نم ررةن مررصس نسه ررطن لطا ررنن ل علرر ننس  ررهس   ررصك ن

 بتن عسيرنةنطن  م  ننةانجاءلس صعسشيطنسينم هنس اتاألا ن اعخ نم ةنع  ن  ععنيلبطن مص ن ا ترنة اع تن  

برررأينة ررر االنس ترررصععننسهترررصسجةن يرررامصسينس طا برررالنس ترررصععبالنس اررراءنس ترررصععننسهترررصسجةنن ارررا ل(نس لرررطنن7668 ن

ون(ن عررر  نس صسعيررراينسين عررراعسلن ةتا عرررالنسه ررر فن طرررذ 53 ذع  ررراءنب يرررتاسمملنةرررملنخرررذلنس تاجترررتن ذع رررا ن 

س تررصععننسهتررصسجةنكتررت نس هرر  ن لطا ررننسهعلرر ن تبررا لنسهعلاةررالنةرر نسه رر فن خالرررنسه رراكعن سهعا ررالنس لررطن

كاسج  انس طا ننسهعل نصةنم لترنس تصععنن لالالن  عنم هنسه اكعنلن سينم لترنس تاجتتن ذع ا نةملن برعن

 س إلرعبالنسهختلهررن ة ا  ررنس ت لرننمل  رانلننسه  فنك هسنيذونس تصععننسهتصسجةنصرةنس تهخ رهن  رعنسه رخذل

مرررملني عرررءن يرررت اسننعسءنس طرررذون ة  ه رررات  ن  اجترررتنةترررا   نن رررانسه  ررررنة رررانكسعرررصنةرررملنسيرررتخ النسمرررصس م ن

 سه طن.

 مناقشة محور إدارة املدرسة : -ثالثا:

س ررررةنتعررررا ينت سع ن(نسينس لررررننتجابررررالنس طررررذونمتارررررنس صعسيرررررن ررررالنمرررر سنسه رررراعن  جرررر ن8كاضررررحنس  ررررص لنع رررر ن 

ت سع نسهصعيرنبأم ترنس  هبترنس بصنترنس تذةت نصرةنس  ه ترنننس تااسسهصعيرنة نس طا ننسهعل ن تتنجاءلنمباع ن

سهتررصسجةنجرراءلن(ن ة ررانكررصلنم ررةنسينمارراكنتعررا ينبرر ينت سع نسهصعيرررن يررذونس تررصععننن%ن11.6س لن   يرربرن ن

(ن  ررانن%25.5هعلرر نن رر  نس ررعنةررملن ةذألاررتنصررةنس  ه تررننسخ ررهنب يرربرن نمبرراع نسينت سع نسهصعيرررن ا رر نس ررةنس طلررننس

 ة  ه رالنس طا رننسهعلر ننننعسءكانتنتجابالنمتارنس صعسيرن عتهرن النمباعسلنمص نس  رهس نت سع نسهصعيررن

نبررررعةرررران س  عا ررررترنسختلررررتنس  ه تررررنننباةج ررررطر مبرررراع ننن ررررا ةنت سع نسهصعيرررررنس  مترررررن  مت ررررا نباهررررا  ن  رررر  لن

س طا ررررررننسهعلرررررر ن   ررررررا  نس  هبترررررررن(ن مرررررر سن عخرررررر نتعررررررا ين سمت ررررررا ن  سع نسهصعيرررررررنةرررررر نن%21.6 خبررررررهن   يرررررربرن ن

(نبررررأينن7668س  عا ررررترن سج ررررطرنس  عا ررررترن  ررررععنمررررا ن  تهررررءنمرررر هنس اترررراألا نةرررر نةا الررررعنس تررررتن   عررررانكحررررةن ن

(ن صررةنمرر سنس إلررص نكرر   ن1عل رر ين ت سعسلنسهررصع نك رر  نم ررةن بررا لنس سعرراعسلنبرر ينيررذونس تررصععننسهتررصسجةن سه

(نسينت سعسلنسهرررصعس ن يررررذونس ترررصععننسهترررصسجةنهرررةنعررررام  نصررر ت رن يرررلت رن تا ترررررن5008ةإلرررطهةنس يررراألا ن 

(ن ع  نس صعسشيطنسينتعا ينت سع نسهصعيرنةر نس طا رننسهعلر ن يرامصهن50  طاع ن صعسلن  هاء نس طذونسه اترن 

 سهتصسجةنة ان يام نصةنسيتخ النتمصس ه.نم ةنس إلعا النس لطن اسج   نصةنس تصععن

:
ً
 مناقشة نتائج محور التالميذ: -ربعا
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(نسينس لررننتجابررالنمتارررنس صعسيرررن برر ينمررص نس  رر س نس تذةترر نبررا س نس  عاضرريطنسهاجيررننس رراءن2كتضررحنةررملننترراألا ن 

 كانررتنب يررربرن طبتررءن ع  نس  هبترررنس بصنترررن جرراءلنصررةنس  ه تررنن   ررةنصرررةنة ررخذلنس طررذون ررالنمرر سنسه رراعن

(ن  ان  ضحننه نس  ص لنباينتجابرالنس طرذون ج عرتنم رةنس تإلراعنسج رطرنس  عا رترن%62.8تجابرنبل تن 

(ن كا رررتنمبررراع نسمررررصس نس تذةتررر نصرررةنس هإلررررعن%68.8 سخرررعنس  إلررررنم رررةنةج امرررررن لتلررررنةرررملنس تذةترررر ن   يررربرن 

 ينس صسع نسينمص نسع صسءنس تذةت نس س ن(نصةن %63.3س اس صنم ةنس  ه تننس لا  نصةنتجابالنس طذون   يبرن 

س رراءن إلرررنس  هبترررنس بصنترررنكررا  نيررلبانم ررةن  سءنس طا ررننس ررتعل نصررةنس تررصععننسهتررصسجةن  ررانسيننسهاايررنس  عاضرريطن

 ل رره نسمررصس نس تذةتررر نس ارراءن طبتررءن ع  نس  هبتررررنس بصنترررنتعتبررهنةعررراأنصررةن ررصنلس ررررنس طا ررننس تررصععننسهترررصسجةن

 .ننس ااءن أ كرن   إلر

 الاستنتاجات: 1-8

 سهعا  النذ إلاألاترنسهيتخصةرن م  نن يتبتايصةن اءن مصسفنس صعسيرن تياؤنت ان ةملنخذلنسيت اع ن

 س تا ترن:نن يت تاجال  هي هنس اتاألا نسةخملنس صسعي ينةملن   ن

نم ةن طبتءنمص ن اسا نةذمنن    سلن  ج س نةاايبرنباهصسع نسهي  صارنبا تصععننسهتصسجةنة ان   نن-7
 
يلبا

 .س بصنترس طذونسهعل  ين  إلرنس  هبترن

 مص ن اسا نسهعانالنباهصعيرنماصنتج سءنم لترنس ت يت .نننك ساةسه  فنن- 5

 سهتصسجة.صةن عنسه خذلنس لطن اسجتنس طا ننسهعل نس ااءنا ه نس تصععنننننتيام متئرنذ  سفنن- 3

 سهعل  ي.س طذوننم  رنذ  سفنمص ن جا ن يا تننةا امترنصةن  تت نمتئن- 8

 سهتصسجة. جا نتعا ين ا نن سع نسهصعيرنة نيذونس تصععننن- 2

ن طبت ررت  سءنس طا ررننسهعلرر نماررصننم رر مررص نت  رر س نس تذةترر نبررا س نس  عاضرريطنسهاايررنن  ارراءنس  إلرررنكررا  نن- 8

 س بصنتر. صع  نس  هبترن

نمص نس ن    ل عا  نمص نس تذةت نصةنس هإلعنس اس صنن- 1
 
نم ر هإلالنب ذمنن يا النسهصعيرنكرا  نيرلبا

 نسهتصسجة.  سءنيا ننس تصععنن

 سهتصسجة.  سءنيذونس تصععنننم   عصنسهصسع نسهي  صارن  لرن جا نذةعانالنع انكا  نن- 6

 التوصيات  2-8

  سلنس  الرن   ع ن اا نسهيتلسةالن س تج   سلنس  عا ترنةملنكاعنةختلهرن عاارنس عاون سج س ن س ن-ن7

 باهذمننس  عا ترن لتانرنسهذمننسهتض ع ن.

بررر ينمتئررررنن ة رررص    ررراع ن لطا رررننسهعلررر نةب ترررنم رررةن يررر ن ةعررراك هنم لترررننسيررتل اع ك بدررةن ينكعررراينماررراكنن-5

 ذ  سفن ةتهءنمل  انة نت سعسلنسهصسع نسهي  صارن.

 سه ررطننسكررا كتط  ررةنت رراارنت ررةنةاررافينسمررصس ن مت ررا نباةمررصس نسه ررطن س رر  ن  رر عنس  انررننس ا رر  ن س عن-3

 با علترن س لطنتع عنم ةنت ياونسه اعسلنس تصعبيترنس لطنتيامصنم ةن اهت نس صع  نبإلاع نجتص ن

 رررر  ع نسختبرررراعنسهررررصسع نسهيرررر  صارن عانترررررن اةرررررنةررررملن ترررر ن رررراسا نذةعانررررالنسهاايرررربرنبان رررراارنت ررررةنتعررررا ينن-8

 ت سعسلنسهصع .

 ذةعاي. ا ب نيذونس تصععننسهتصسجةنب صسع ن   نبا   ونةملنةيا ا  ن صعنن م س ع عنن- 2
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 ع  نس  هبترنس بصنترن ياباعنس إلبا ن  ععنجص نةملنخذلنا ه نس تصععنننم  كجنن ينمااكن صععننن-8

 س علتر. س يا  ن سخعنسهتصسجةنس صسخ ةنةملن بعن يتال نس  ي نخذلنس هإلعنس  اة ن

 سهي  صار.عسيرنة ا لرنم ةنمتارنةملن يا   نس علترن ةصك  نسهصسع نس ع عنم ةنت اةرن ن-1

 ملراجع ا

 املراجع العربية  3-8

(ن عررررجنسه ررررخذلنس تررررصععننس تررررصسجةنس لررررطن اسجررررصنيررررذونس إلرررر نس  س رررر ن7661   رررصنةيررررعا نس ع  ررررا  ن ن– 7

بترررررنس بصنترررررنلنجاةعررررتنس  ه  علترررررنس  هبترررررنس  عا ررررترنبجاةعرررررنس هررررا  نلنعيررررا رنةاجيررررت هنلن  ررررهنة  رررراعنكلترررررن

 س ها  ن

(نس  هبترنس  عا ترنسهصعيترنلن  تعنسهعل نس هإلرعن س طا رننس  هبتررنس عل تررنلن سعنس هخر ن7666 ة ين ناعن ن–ن5

 س ع يةنلنس  ام  ن.

(نذمرررررررصس نسه رررررررطنس طرررررررذونكلترررررررنس  هبتررررررررنجاةعررررررررنس  هبتررررررررنس  عا رررررررترنلنعيرررررررا رن7668 نتيرررررررنم رررررررةنس ضررررررر نطن ن– 3

 ة  اعهنلنكلترنس  هبترنس  عا ترن لباالنلنجاةعرنذيخاصععرن.نس ص تاع ن  ه 

(نس اياألاعنس تعلت ترنلنتمرصس مانلنير أنسيرتع ا  انلن سعنس علر ن ل ذكر ينلنب ره لن7661   هنمبصنس   ت ن ن– 8

. 

(ن ي نس  هبترنس بصنترنلن  ج رن  النلا حنمبصهن  يملنةعا نلنةختبرنذنجلان7688ت اع سنبتات  ن ن– 2

 سهإل عرنلنس  ام  ن.

 (نس تا ت ن ذ سع نصةنس  هبترنس  عا ترنلن سعنسهعاعفنلنس  ام  ن.7616 يملنس يتصن لااين ن– 8

(نذمررررصس نسه رررررطن ل ررررصسع نسه  لررررررنذبتصسألاتررررررن   رررر نة  ررررراعنصررررةنصررررر تهرنس  هبتررررررن7681 يرررر ينيرررررلت اين ن– 1

 س  ام  نلنس عص نس  س  ن.

 س عبتعالن. هبترنسهتصسنترن  يايتالنس تصعب نلنس  عا نلنةختبرن(نس 7666يا  نة ص نة  ا ن ن-6

(نس تررررصعب ن س ترررصععننسهترررصسجةنصرررةنس  هبترررررنس  عا رررترن سعنس  خ ررررن لطبامررررن س   رررر نلن5005يررراةترناررر نم رررةن ن–6

 ذيخاصععرن.

 يعصنمبصنس    ملن تا نس اهفيطن نس ا  عرن س تطبتءن(ن سعنس هخ نس ع يةنس  ام  ن.ن–70

(نةعا النس تصععننسهتصسجةنس  عبرنذ سع نس  عا ترنبعلترنس  هبترنن5006مطترنة يالن لاب عملنن–77

س  عا ترن لباالنجاةعتنذيخاصععرنلن ي نذ سع نس  عا ترنلنكلترنس  هبترنس  عا ترن لباالنلنجاةعرن

 ذيخاصععرن

 سعنسه عخنلنس  عا نلنن  (نذ سع نهصع رنصةن اءنس هخ نذ سع نسهعال7661لذ نمبصنس   تصن نن–75

  يعا كرن

(نس  هبترنس  عا ترنسهصعيترنلن  تعنةعل نس هإلعنلن يا ننس  هبترن نس عل ترنلن7668مصناين ع بشن ن–73

 س طبعرنس لا لرنلن سعنس هخ ن.

(ن عسيرنمملن  اع نيا ننس  هبترنس  عا ترنصةنس  هبترنس ع لترن7667مإلا نس صكملنمبصنس  ا ءنةإلطهةن ن–78

   اعنلن ةجلرن عسيالن.نلن ت نة
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(نةع ننةإلط  النس  هباعرنسهع اترنسهاافين ي أنس تصعب نلنما  نس ختاونن7668م ةنس   عن ن–72

  س  ام  ن.

(نن  اع ن مصسفنس تصععننسهتصسجةنبعلتالنس  هبترنس  عا ترنبج  اععرنةإل ن7665ااي رنما نلاب ن ن–78

 س  عا ترنلنذيخاصععرن.نس ع  ترنعيا رن  تاعسهن  هنة  اع نكلترنس  هبتر

(نس إلاع نس  ا ترن سهيت بلترن ل هبترنس ع لترن   عمانصةن مصس نةعل ن7660ة  صن ة ينسههلطن ن–71

 س  عا تالنلنب  نة  اعنلنةجلرنس ب  نس علتطن س تخاا اجتا.

رنس  هبترن عسيرنسهعانالنس عااترنسه  اترنسه    ن ل عل نصةنكلت(7660ة  صنسه  نة  صنتي امتعن ن–76

(نلنيارنخاةيرنلنكلترن73سيايترنبص  رنس عاعتن مذ   انببعجنس ت  هسلنلةجلرنكلترنس  هبترنلنس عص ن 

 س  هبترنلنجاةعرن عس   ن.ن

(نس ي النس   إلترن مذ   انبا تجامالنن انس تصععنن لطذونس تصععننسهتصسجةن5001ة  صنم  نن ن–76

 كلترنجاةعرنس ها  ن.

(نس  هبترنس ع لترنب ينس ا  عرن س تطبتءنلن سعنس هخ ن لطبامرن س    نلن5000صن ة  ا ن ياينيعن–50

 س طبعرنس  ةنلنم اين.ن

س سألاترن لطذونسهعل نبعلترنس  هبترنس  عا ترن لبا ين(ن  اع نس خهاء ن5006ة ايملن   صنمصناين ن–57

 با س ا عءن.

 ا ينبا س ا عءنبترنس  عا ترن لبونكلترنس  ه (نةعا النس تصععننسهتصسجةن طذ 7666ةجص ن ي ينة  ا ن ن–55

(ن إلاعنة  ه نس سءن  اع نس طا ننسهعل نلنكلترنس  هبترنس  عا ترن5008ةإلطهةنس ياألا نة  صن  -53

  لبا ينلنجاةعرنذيخاصععرن.

 ترنة  سنس ختاون ل   نلنس  ام  ن(نةايعرنس تصععننسهتصسجةن ل هبترنس  عا 5000ةعاع ن لتطن بام جرن ن–58

س هنطن لتصععننسهتصسجةن كلترنس  هبترنن س تاجتت(نةعا النذ سع نسهصعيترن7666نا كنةإلطهةنس ي بعن ن-52

  لباالنذيخاصععرن ت نة  اعنةجلرنن  عالن  طبت النكلترنس  هبترنس  عا ترنذيخ هكرن.

ب  ننععا ترل   ترننةملنس سةملن ع ن يتها  رنس  هبترنس عل ترنصةن(ناعلت7662ناسلن ب سمت ن لتالن ن-58

 ة  اعنلنةجلرنن  عالن  طبت النلنكلترنس  هبترنس  عا ترنلنذيخاصععرن.

هعا النس لطن اسجتنس طلبرنصةنس تطبتءنس علتطنلن ي نن  لتلت(ن عسيرن5008مااءنمبصنس خ ع نس ت تتطن –51

 .س  هبترنس  عا ترنلنةجلرنملا نس  عا رن

سهتصسنترن س  عا ترنصةن ايت ن امص نسه اعيرنس  عا ترنلنن(ن  عنس ل اار5006كاي نن  ن  اشن ن–56

 .نننس سس عرجاةعرنس يا  نةملنتب ععنلن
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 نسبة مساهمة القدرات الحركية والروح الرياضية في دقة أداء املهارات الدفاعية لدى العبات الكرة الطائرة 

 د. ميلود عمار النفر

 د. مصطفي محمد العويمري 

 

 املقدمة : -1

 من الحداثة و  الرياضية الجماعية التيالكرة الطائرة إحدى ألالعاب 
ً
 كبيرا

ً
ميا ريرا  التجديد في  أااهاياو وايذا أخذت حيزا

رتيجية ساييالي   عنيد ماياادة املبااييات املة يية والعاملييةو إم أو مايتعى ال عبية في  حالية رطيعا مايتمر في   ا ية  عار ايا

 عن إلاعداا املهااى و ف  ماتعى الالعبيو  ض الفاعل و املؤثر إلاعداا البدني والنفس ي املتكامل 
ً
 الخططي.ال

وتعيييد لعبييية الكيييرة الطيييائرة مييين ألالعييياب التيييي رتط ييي  العدييييد مييين القيييداات البدريييية والحركيييية وملييي  لطبيعييية ألااا    ايييا 

ت البدريييية التييي رةتيييا  إتيي  امييتالم الالعبيية ماييتعى عييات  ميين القييداا الييذي يتميييز ايياملعاتل املوت فيية واملتسيييرة والايير عة

والحركييية واملهييااات ألااااييية التييي تعييتم ألااا  املتميييز فيي  املبااييياتو حييي  ذعتمييد  يين ألااا  فيي  اييذ  ال عبيية ع يي  ال ياتيية 

البدرييييية الخاالييييية لالعبيييية الكيييييرة الطيييييائرةو إم إو  عالييييية ألااا  ل عبييييية ذعتمييييد ا يييييعاة خاالييييية ع يييي  أاا  حر يييييات اييييير عة 

 القفت والهبعط والضرب ل كرة والتةرم ااخل امل ع . مصحعبة اقعة واشاتة ف  أاا  حر ات

اف عبئيييا كبييييرا ع ييي  لخططيييية والفنيييية ورنيييعس املهيييااات أضيييإو اارفييياس مايييتعى ألااا  املهيييااي لالعبيييات ورطيييعا ألاايييالي  ا

الالعبييييياتو إم يتط ييييي  ميييييكان تيييييداات خاالييييية  الرشييييياتة والتعا يييييي الحر يييييي إضيييييا ة إتييييي  التيييييعامو اليييييدينماميكيو ليييييذا  ييييي و 

داات الحركيية يي  الركييزة والقاعيدة ألاااايية  رقياو املهيااات الحركيية ويي  إحيدى متط بيات ألااا  الجييد في  الكيرة الق

  الطائرة مما ذعني إو اذ  القداات رتةكم انععية و عاة ألااا  املهااي واملاتعى الفني لالعبات.

أو رتة يييي  حاييييا حتييييض ر ييييبي الرياضيييية فيييي  أا ييييي  أمييييا الييييروي الرياضييييية  اييييي ميييين أاييييم اييييمات الرياضيييية الراتييييية التييييي يجيييي  

ماييتعيااااو والرياضيية ييي  عبييااة عيين واييي ل لالاييتمتاس ولييزا ل تع يي  أو الرييزاس عنييدما ركييعو الرياضيية ااييالة حيي  ايييو 

أو  ييي  ألامييم والييدوي  اييي رجمييال ايييو اييؤم  النيياا ميين موت ييل ألاتطيياا ع يي  امتييداا الكيير  ألااضيييةو  ييالروي الرياضييية

ع يييي  اا ييييل كبيييييرة ميييين التةمييييل ومعا هيييية  مهييييعا  اييييروي اياضييييية ورعتييييال  ميييييال  حتمييييامتو أي ي تعييييد يكييييعو الريا يييي ي 

الريا  ي أو املشجال عن إلااا ة لآلخرين وعدم اليت ف  ع ي  ريير  ايعا   ياو مشيجال أو ممييلو إريل اليع   وإلاااام اتي ثير 

  .الا عم وألا عاي ع   آلاخرين وع   طريقة ااتمتاعهم اال عبة

الكيييرة الطيييائرة مييين ألالعييياب التيييي رةتيييا  فييي  ريييدايباااا إتييي   اتميييام اضرايييير اليييروي الرياضيييية العاليييية وضيييمن إطييياا ولعبييية 

 ييييت ا أااايييييا ميييين  دالقييييم والفقا يييية الاييييائدة وفيييي  ضيييع  القييييعاريو الخااليييية ايييي اا  ايييذ  اال عبييييةو  ييييالروي الرياضييييية تعييي

وع يي  املييداب أو ذعمييل ع يي  ا ييال الييروي  تعيية تبييل أي ،يي ي و الرياضيية والتنييا ا   اييا ييي  م ييدا ل م العم ييية التداي يييةو

 املعنعية لدى الرياضييو.

يمكيين تعريييل الييروي الرياضييية ا حاييا الييروي و عتقيياا ايي و نايياط معيييو االرياضيية مييفالد يييتم مماااييتل مييال وضييال العييدي 

 . و حضرام و لضزام االقيم ف   عتباا ك اداف أوت  ف  التنا ا

 يي و أامييية البةيي  ركميين فيي  التعييرف ع يي  ناييبة مايياامة القييداات الحركييية والييروي الرياضييية فيي   رقييدممييا وميين خييالي 

اتيية أاا  املهييااات الد اعييية لييدى معبييات الكييرة الطييائرة لسييرو وضييال مؤشيير ع اييي واتيييي ل مييدابيو اعاتييال اييذ  ال اييبة 

ت التداي ييييية فيييي  رييييداي  الفيييير  سحاييييا لكييييي تاييييهم فيييي  وضييييال املنييييام  التداي ييييية وااييييتودام الطيييير  املتطييييعاة أثنييييا  العحييييدا

 اتاهم ف  رنفيذ املهااات الد اعية املط عبة أااهاا أثنا  ال ع .
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إو لكيل لعبيية مين ألالعيياب الرياضيية تييداات حركيية روت ييل عين ألالعيياب ألاخيرى وبمييا ي ديجم مييال تعاعيداا وأاييدا هاو و 

لطييائرة لنيييااي  تيياة لسيييداا الريا يي ي ل متقيييدمات وميين خييالي خايييرة الباحفيية كالعبييية ومايير ة ع ييي  رييدايبات  ريييي الكيييرة ا

 اتمييييام الكيييياف  ميييين تبييييل أر يييي   ق ييييةو ييييدت انييييام ضييييعفا فيييي  اتيييية أاا  املهييييااات الد اعييييية اييييالكرة الطييييائرةو ورتيجيييية ل

 املدابيو ا ابة مااامة القداات الحركية ف  اتة أاا  املهااات الد اعية االكرة الطائرة.

التية مررعب حاا خالي التعامل مال التمال  واملنا ايو آلاخرينو وع   الررم من اذ  كما أو الروي الرياضية تيمة أخ

ة عدم ااتودام مقيايزا لتقيييم فألاامية التي رةض ي حاا الروي الرياضية وخ عالا خالي املنا ااتو محظت الباح

  عار  الروي الرياضية ل فر  الرياضية.

إمكاريية التعيرف ع ي  نايبة ماياامة القيداات الحركيية واليروي الرياضيية في  ورتيجة لهذا ر تي اذ  املةاولة الع ميية في  

  ويهدف البحث الى سااهاا. ر بؤيلاتة أاا  املهااات الد اعية واات باط معاامت 

التعييرف ع ييي  التقيييديرات إلاح يييائية لكيييل مييين القيييداات الحركيييية واليييروي الرياضيييية واملهيييااات الد اعيييية ليييدى معبيييات  -1

 ئرة .الكرة الطا

 التعرف ع   العالتة ايو القداات الحركية واتة أاا  املهااات الد اعية لدى معبات الكرة الطائرة . -2

 التعرف ع   العالتة ايو الروي الرياضية واتة أاا  املهااات الد اعية لدى معبات الكرة الطائرة . -3

 ع   نابة مااامة القداات الحركية ف  اتة أاا  املهااات الد اعية االكرة الطائرة . التعرف -4

 التعرف ع   نابة مااامة الروي الرياضية ف  اتة أاا  املهااات الد اعية االكرة الطائرة . -5

 ا را ات البة  : -2

 : منهج البحث 2-1

 ارباطييية الييذي  اييدف إتيي  ب  مييال البيارييات ميين أ ييراا املجتمييال ااييتودمت الباحفيية امليينص  العالييفي ا ايي عب العالتييات 

 ملةاولة رةديد الحالة الراانة لل امتسير معيو أو متسيرات معينة ب

 د141و ص1111امةمد حان عالوي وااامة  امل اار و                                                            

 : مجتمع البحث وعينته 2-2

د معبييية 12ييييد عينييية البةييي  االعبيييات ريييااي  تييياة لسيييداا الريا ييي ي ل متقيييدمات ايييالكرة الطيييائرة والبيييال  عيييداام اريييم رةد

 د ياو مل  1وبذل  وان يمف ن املجتمال البةثي أالد  رمفيلو ورم إ را  التجانا ل عينة والجدوي ا

 (1جدول )

 يبين تجانس العينة

 البيارات          ت

 املتسيرات

 معامل  لتعا  العايط  رةراف املعيااي  العاط الحاابي

 1413 15445 5441 154451 الطعي/ام  1

 1412 55 11411 55442 العمو/كسم 2

 -1421 22 1423 2145 العمر/انة 3

 

 : خطوات إجراء البحث 2-3

  : تحديد القدرات الحركية الخاصة 2-3-1
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الد اعية تامت الباحفة ات ميم ااتمااة اايت ياو وعرضيها من أ ل رةديد أام القداات الحركية الخاالة ااملهااات 

د تيييداة حركيييية خاالييية ايييالكرة الطيييائرةو لعيييد 1ل عبيييةو ورضيييمنت  ايييتمااة ع ييي  اع ييي  مجمععييية مييين موي  خت ييياص اا

 ييي كلر لتةدييييد القيييداات  %15ملييي  ريييم  ميييال البياريييات ورفريقهيييا واحتاييياب ال ايييبة املئعيييية لكيييل تيييداة واعتميييدت نايييبة 

 د.   2املط عبةو كما ف  الجدوي ا الحركية 

 (2جدول )

 يبين النسبة املئوية للقدرات الحركية املختارة حسب آراء الخبراء واملختصين 

 القداة املوتااة ال ابة املئعية القداات الحركية ت

     %17 التعامو  1

   %55 إلاااام الحس ي 2

   %44 التعتال 3

   %11  نايااية 4

   %71 الرشاتة 5

   %51 ارعة  اتجااة الحركية 5

   %33 املرورة 1

   %111 التعا ي 7

   %11 الدتة 1

 

 :تحديد اختبارات القدرات الحركية  2-3-2

تاميت الباحفية ااختيياا مجمععية مين  ختبيااات ل قيداات الحركييية املرخيحة مين الخايرا  وريم عرضيها ع ي  مجمععية ميين 

لتةديد  ختبااات املالئمةو لعد مل  رم  مال البيارات ورفريقها د 1ا ملحي  الطائرةالخارا  واملوت يو ف  مجاي الكرة 

 د. 3  كلر لتةديد  ختبااات املط عبة كما ف   دوي ا  %15واحتااب ال ابة املئعية لكل تداة واعتمدت نابة 

 (3جدول )

 لخبراء واملختصينيبين النسبة املئوية لالختبارات املرشحة للقدرات الحركية وبحسب آراء ا

 الاختبارات املختارة النسبة املئوية الاختبارات القدرات الحركية ت

 

1 

 

 الرشاقة

   %99 (9-3-6-3-9الركض مع تغير الاتجاه ) 

   %11 ( 11في  4الجري املكوكي ) 

   - ( 5في  2جري الزكزاك ) 

 

2 

 

 التوافق

   %22 اختبار القدرة على التوافق الكلي للجسم 

   %111 اختبار الدوائر املرقمة 

   %89 اختبار رمي واستقبال الكرة على الجدار

 

3 

 

 التوازن 

   %89 اختبار الانتقال فوق العالمات

   %33 اختبار التوازن املتحرك

   %11 اختبار املش ي على العارضة

 املرشحة:اختبارات القدرات الحركية  2-3-2-1

 د232و ص2111و  مرواو عبد املجيدا               اختباا الركض مال تسير  رجا  : الرشاتة-1

 ايو العيو والر ل د اختباا الدوائر املرتمة ا التعا ي ما -:  التعا ي-2
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 د415و ص1115امةمد البح  حااريوو                                                                 

 اختباا امي وااتقباي الكرات ع   الجدااا التعا ي ايو العيو والذااس د -

 د141و ص 2114اع   ا عم  عاا الحكيمو                                             

 التوازن : اختبار ) الانتقال فوق العالمات ( -1

 د352و ص1115حااريو و امةمد البح                                                     

 : تحديد اختبارات املهارات الدفاعية بالكرة 2-3-3

رم ارتقا  مجمععة من  ختبااات ل مهااات الد اعية ورم عرضها ع   مجمععة من الخارا  واملوت يو االكرة الطائرة 

لتةديييد  ختبييااات املط عبييةو لعييد مليي  رييم  مييال البيارييات ورفريقهييا واحتايياب ال اييبة املئعييية لكييل اختبييااو واعتمييدت 

                     د. 4ف   دوي ا  كلر لتةديد  ختبااات املط عبة كما  %15نابة 

 (4جدول )

 يبين النسبة املئوية لالختبارات املرشحة للمهارات الدفاعية بالكرة الطائرة وبحسب آراء الخبراء واملختصين

 الاختبارات املختارة النسبة املئوية الاختبارات املهارات الدفاعية ت

 

1 

 

 مهارة استقبال إلارسال

   %22 (1إلارسال )اختبار استقبال 

   %99 (2اختبار استقبال إلارسال )

   %44 اختبار دقة الاستقبال في الكرات املرمية

 

2 

 

 مهارة الدفاع عن امللعب

   %56 (1اختبار دفاع الضرب الساحق )

   %89 (2اختبار دفاع الضرب الساحق )

   %11 اختبار استعادة الكرة املرتدة من الشبكة

 

3 

 

 حائط الصدمهارة 

   %33 (1اختبار تكرار حائط الصد )

   %99 (2اختبار تكرار حائط الصد )

   %69 (3اختبار تكرار حائط الصد )

 

 اختبارات املهارات الدفاعية املرشحة  2-3-3-1

 د252-241و ص1111امةمد البح  حااريو وحمدي عبد املنعم و 

 د د2ااتقباي إلااااي ا اختباا ااتقباي إلااااي ا مهااة -1

 د د2مهااة الد اس عن امل ع  ااختباا ا اس الضرب الااحي ا -2

 د د2مهااة حائط ال دااختباا ركراا حائط ال د ا -3

 د47و ص2112د  ااعد عباا عبد الجنابي و2املحي  مقياا الروي الرياضة 2-4

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج -3

 عرو رتائج اختبااات القداات الحركية واملهااية لعينة البة   3-1

 عرو العالتات  ارباطية ايو القداات الحركية واتة أاا  املهااات الد اعية ورة ي ها                                  3-2
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 (5جدول )

 يبين الوصف إلاحصائي لعينة البحث في الاختبارات الحركية واملهارية

 املعالجة إلاحصائية          

 املتغيرات

الوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الخطأ 

 املعياري 

 التفلطح املدى  الالتواء الوسيط

 1,34 11,39 1,11 11,29 1,29 1,13 11,43 الرشاقة

 1,61 8,11 1,58 8,11 1,38 1,31 8,51 التوازن 

 -1,12 9,15 1,31 11,18 1,34 1,21 11,13 التوافق بين العين والرجل

 -1,95 9,11 1,129 9,11 1,92 2,94 9,51 التوافق بين العين والذراع

 1,29 161,11 1,511 161,11 2,48 15,51 161,85 مقياس الروح الرياضية

 -1,93 45,11 1,126 59,51 2,26 8,93 56,66 مهارة استقبال إلارسال

 1,61 52,11 1,161 52,11 2,8 9,36 54,11 مهارة الدفاع عن امللعب

 -1,43 11,11 1,236 9,511 1,41 1,44 9,41 مهارة حائط الصد

 

 (6جدول )

 يبين عالقة الارتباط بين القدرات الحركية ودقة أداء املهارات الدفاعية

 املعالجة إلاحصائية      

 املتغيرات

التوافق بين  التوازن  الرشاقة

 العين والرجل

التوافق 

بين العين 

 والذراع

مهارة 

استقبال 

 إلارسال

مهارة 

الدفاع عن 

 امللعب

مهارة 

حائط 

 الصد

 14413 14111 14152 14351 14311 14152 - الرشاقة

 14411 14154** 14115 14452 14153 - 14152 التوازن 

 14141 14125 14332 14111 - 14153 14311 التوافق بين العين والرجل

 14511* 14121 14245 - 14111 14452 14351 التوافق بين العين والذراع

 14145 14111 - 14245 14332 14115 14153 مهارة استقبال إلارسال

 14141 - 14111 14121 14125 14154** 14111 مهارة الدفاع عن امللعب

 - 14141 14145 14511* 14141 14411 14413 مهارة حائط الصد

 د11ا د واا ة حرية1415*معنعية عند ماتعى املة ا

 د11د واا ة حرية ا1411**معنعية عند ماتعى املة ا

د ايييو 1415د أعييال  يظهيير انييام عالتيية ااربيياط رةييت ماييتعى امليية ا5ميين خييالي تايي يط الضييع  ع يي  مييا  ييا  االجييدوي ا

د وكييذل  انييام عالتيية ااربيياط 14511التعا ييي ايييو العيييو والييذااس وبيييو مهييااة حييائط ال ييد حييي  ا يي  معامييل  اربيياط ا

ازنميا ليم رؤشير د 14154حيي  ا ي  معاميل  اربياط اد اييو التيعامو ومهيااة اليد اس عين امل عي و 1411ةت ماتعى املية ار

 املتسيرات ألاخرى اارباطات معنعية.

   عرو عالتة  ارباط ايو الروي الرياضية واتة أاا  املهااات الد اعية االكرة الطائرة  3-3
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 (8جدول )

 الارتباط بين الروح الرياضية ودقة أداء املهارات الدفاعية بالكرة الطائرةيبين عالقة 

 املعالجة إلاحصائية         

 املتغيرات

 

 مهارة استقبال إلارسال

 

 مهارة الدفاع عن امللعب

 

 مهارة حائط الصد

 

 الروح الرياضية 

 1,158 1,146 1,189 - مهارة استقبال إلارسال

 1,353 1,141 - 1,189 مهارة الدفاع عن امللعب

 1,588* - 1,141 1,146 مهارة حائط الصد

 - 1,588* 1,353 1,158 الروح الرياضية 

 د11د واا ة حرية ا1415*معنعية عند ماتعى املة ا

د ايييو 1415د أعييال  يظهيير انييام عالتيية ااربيياط رةييت ماييتعى امليية ا1خييالي تايي يط الضييع  ع يي  مييا  ييا  االجييدوي اميين 

الروي الرياضية ومهااة حائط ال د ازنما لم رظهر عالتة اارباط ايو الروي الرياضية ومهااة اايتقباي إلاااياي ومهيااة 

 الد اس عن امل ع  .

 نابة مااامة التعامو ف  اتة أاا  مهااة الد اس عن امل ع  3-4

 (9جدول )

( املؤهلة ملعادلة الانحدار T( و)قيمة  Fن الارتباط املتعدد ومربع الارتباط املتعدد وخطأ التقديرات و) قيمة يبي

 املتعدد للقدرات الحركية في دقة أداء مهارة الدفاع عن امللعب 

معامل الارتباط  النموذج

 املتعدد

النسبة املئوية  2Rمعامل التحديد

 للمساهمة

 مستوى الداللة  Fقيمة  خطأ التقديرات

1 1,854 1,569 56,9 1,645 13,151 1,115 

 مستوى الداللة Tقيمة  بيتا الخطأ املعياري  قيمة املعلمة  النموذج

 1,251 1,221  2,259 13,838 الثابت 1

 1,115 3,626 1,854 1,491 5,369 التوازن 

د ييياو ناييبة مايياامة القييداة الحركييية االتييعامود فيي  اتيية أاا  مهييااة الييد اس عيين امل عيي  والتييي أشييرت عالتيية 7الجييدوي ا

اارباط معنعية والتي مكنت الباحفة من اات باط معاالة خطية ااعتماا املعيامالت املاياا إل ايا في  الجيدوي أعيال  حيي  

+  134131املعااليية   : س ييراا عينيية البةيي  حايي  آلاتييي ركييعو مايياامة التييعامو فيي  اتيية أاا  مهييااة الييد اس عيين امل عيي 

 التعامود     54351ا

 نابة مااامة التعا ي ايو العيو والذااس  ف  اتة أاا  مهااة حائط ال د 3-5
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 (9جدول )

( املؤهلة ملعادلة الانحدار  T( و)قيمة  Fيبين الارتباط املتعدد ومربع الارتباط املتعدد وخطأ التقديرات و) قيمة 

 املتعدد للقدرات الحركية في دقة أداء مهارة حائط الصد

معامل  النمعم 

 ارباط 

 املتعدا

معامل 

 2Rالتةديد

ال ابة املئعية 

 ل مااامة

خط  

 التقديرات

 ماتعى الدملة  Fتيمة 

1 14511 14475 4745 1417 14414 1411 

 ماتعى الدملة Tتيمة  ازتا املعيااي الخط   تيمة املع مة  النمعم 

 14111 44447  14135 54154 الفاات 1

التعا ي ايو 

 العيو والذااس

14354 14115 14511 34117 1411 

و نابة مااامة القداة الحركية االتعا ي ايو العيو والذااسد ف  اتة أاا  مهااة حائط ال د والتي يد يب1الجدوي ا

أشرت عالتة اارباط معنعية والتي مكنت الباحفة من اات باط معاالة خطية ااعتماا املعامالت املااا إل اا ف  

 امل ع  س راا عينة البة  حا  آلاتي:  الجدوي أعال  حي  ركعو مااامة التعامو ف  اتة أاا  مهااة الد اس عن

 التعا ي ايو العيو والذااس د   14354+ ا  54154املعاالة   

 نابة مااامة الروي الرياضية ف  اتة أاا  مهااة حائط ال د 3-5

 

 (11جدول )

ملعادلة الانحدار  ( املؤهلةT( و)قيمة  Fيبين الارتباط املتعدد ومربع الارتباط املتعدد وخطأ التقديرات و) قيمة 

 املتعدد للقدرات الحركية في دقة أداء مهارة حائط الصد

معامل  ارباط  النمعم 

 املتعدا

معامل 

 2Rالتةديد

ال ابة املئعية 

 ل مااامة

خط  

 التقديرات

 ماتعى الدملة  Fتيمة 

1 14511 1433 3343 2427 54112 1414 

 ماتعى الدملة Tتيمة  ازتا الخط  املعيااي  تيمة املع مة  النمعم 

 14111 44447  3451 11145 الفاات 1

 1414 24231 14511 2411 54211 حائط ال د

د يياو نايبة ماياامة اليروي الرياضييية في  اتية أاا  مهيااة حيائط ال ييد والتيي أشيرت عالتية ااربياط معنعييية 11االجيدوي 

املعامالت املاياا إل ايا في  الجيدوي أعيال  حيي  ركيعو ماياامة والتي مكنت الباحفة من اات باط معاالة خطية ااعتماا 

 الروي الرياضية ف  اتة أاا  مهااة الد اس عن امل ع  س راا عينة البة  حا  آلاتي:

 حائط ال د د     24211+ ا  11145املعاالة   

 : مناقشة النتائج 3-8
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التعا ييي ايييو العيييو والييذااس وبيييو حييائط ال ييد وتعييتو الباحفيية د و ييعا عالتيية ااربيياط ايييو 1ات النتييائج فيي  الجييدوي ااأشيي

الا   إتي  أاميية التعا يي في  مهيااة حيائط ال يد سحايا مين املهيااات الد اعيية التيي رتط ي  رناايقا ورعا قيا ورقيل حركييا 

بيل املنيا ا واذا ما رةتا  معبة الكرة الطائرة لسرو وضال اليذااس في  املكياو املنااي  ل ت يدي ل كيرة املضيروبة مين ت

ايييييو العيييييو والييييذااس والر ييييل يييييؤاي إتيييي  ااييييتودام الاييييرعة املنااييييبة ل ت ييييدي ل كييييرة  سو التعا ييييي العضيييي   الع يييي ي مييييا

بيو الجدوي و عا عالتة اارباط ايو التيعامو وبييو مهيااة اليد اس عين امل عي  ي ااملضروبة مجعميا من تبل املنا او كم

الطيائرة وأكلرايا ري ثيرا في  رةقييي شيروط البنيا  الخططيي ل فرييي  يالتعامو  إم تعد من أالع  املهيااات الد اعيية ايالكرة

يؤاي إت  وتعف الالعبة ايارتاو في  املكياو املتعتيال لايقعط الكيرة في  املكياو املنااي  ووضيال اليذااعيو في  التاويية املناايبة 

 مع ي ع   املنا ا.ل د اس عن الكرة املضروبة مجعميا من تبل املنا ا وإي الها إت  املعد لبنا  مجعم 

د وييي  تيميية 5547د أشيياا إتيي  ناييبة مايياامة التييعامو فيي  اتيية أاا  مهييااة الييد اس عيين امل عيي  والتييي ا سييت ا7أمييا الجييدوي ا

رؤكد الت ثير العاضح ل تعامو ف  اتة أاا  مهااة الد اس عن امل ع  حي  أو التعامو يدخل ف  عم ية الايطرة والتةكم 

 والتعامو م ي تي اعتباطا وإرما من خيالي التميرين واملماااية املتكيراة ساا  الحر يات املوت فية و إم أوالحر ي ف  التنفيذ

ااييع التيعامو اع الاياتعت و إما لومين شيروطل ايع كاير تاعيدة  ايتناا وايعماا وعيدم خييرو  مركيت ثقيل الجايم عين خطي

                 ااركييييييييييييام اييييييييييييعا   ارييييييييييييت الييييييييييييسيرة أو كبيييييييييييييرةدتاا ييييييييييييية التعا ييييييييييييي الحر ييييييييييييي ع يييييييييييي  العا بييييييييييييات مات املهييييييييييييااة العالييييييييييييية اقاعييييييييييييدة 

 د31-21و ص1171او يل محجعبو

إو مييين ضيييروايات أاا  أي  عاليييية اياضيييية ايييعا   اريييت مييين الفبيييات أو مييين الحركييية يجييي  أو يكيييعو انيييام ريييعامو وثبيييات 

و العام رجد  يال ي  االجام وبذل  يكعو أاا  ر   الحركة و قا لألا عب الصحييو واو الذي ذعاني من ضعل التعام 

الععبة كبيرة ف  أاائل للحر يات املوت فية وبالتيات  يكيعو مين ال يع  تع ميل الحركية و يي ألااي عب امليكياريكي الصيحييو 

إو  ييل الحر ييات الرياضييية رييؤاى أمييا ميين الفبييات أو ميين الحركيية واو أي خ ييل فيي  التييعامو العييام ايييؤاي إتيي  عييدم تييداة 

ات  يكيييعو ارجيييام  ريييير  ييييد وم يةقيييي ميييا يطميييي إلييييل ليييذل  ع ييي  امليييدابيو أو يالحظيييعا ميييا الالعييي  ع ييي  ألااا  ألامفيييل وبالتييي

ذعاريييييييل الالعيييييي  ميييييين ضييييييعل فيييييي  القييييييداات الحركييييييية والبدرييييييية والعمييييييل ع يييييي  إيجيييييياا أ ضييييييل ألااييييييالي  والطيييييير  الع مييييييية 

 لتطعيراا.

كييييذل  اناييييساي الالعيييي  ورييييرى الباحفيييية أو الييييسر م عيييي  الكييييرة الطييييائرة  عييييل الالعيييي  يتةييييرم ضييييمن منطقيييية ضيييييقةو و 

 اتةري  تدميل واناساي يديل ف  الد اس و اتقباي وال د والصجعم  ع ل أكلر حا ة لالرتاو.

د 4745إتيي  ناييبة مايياامة التعا ييي ايييو العيييو والييذااس فيي  اتيية مهييااة حييائط ال ييد والتييي ا سييت ا إشييااةد 1وأمييا الجييدوي ا

 يييدو إو ايييذ  املهيييااة مييين املهيييااات التيييي رةتيييا  إتييي  رناايييقا ورقيييال مميييا ييييدي ع ييي  أاميييية التعا يييي فييي  أاا  مهيييااة حيييائط ال

حركيا من القدم إت  الذااس وايذا التناايي والنقيل الحر يي يةتيا  إتي  رعا قيا عضي يا ع ي يا اييو العييو واليذااس والقيدم 

العضييي    ل عاليييعي إتييي  آلاليييية اييياساا  ولسيييرو الح يييعي ع ييي  تيييعة اليييد مناايييبة ل كيييرة  يييال ايييد مييين ر اييييي عيييات  االعميييل

 نجياي  ل عحدات الحركية ورعا ي حر ي ااتدأ من القفت وارماا  ا د الكيرة ايالكل ل يرا ع ي  مجميات الفرييي املنيا او

الفرييييي م ذعتميييد  قيييط ع ييي  أاا  الالعبيييات الالايييي يميييت كن املهيييااات الصجعميييية وحيييداا ايييل أريييل ذعتميييد ع ييي  أاا  املهيييااات 

ائي املباشر أمام رجاي الضيربات الصجعمييةو إضيا ة إتي  ملي   هيع ذعميل ع ي  الد اعية ومكاا حائط ال د الذي ذعد الع

تعيد مهيااة حييائط ال يد أحييدص ميا رعالي ت لييل  نيعو ال عبيية مين راحييية اا إحبياط الخطيط الصجعمييية ل فرييي املنييا ا إم 
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تييي  أي مكييياو فييي  مقاا يية مجيييعم الفرييييي املقاايييل اطريقيية  عالييية لعيييد أو  ييياو املهييا م حيييرا فييي  رع ييييل الضييربات الاييياحقة إ

 ددامل ع   ظهعا مهااة حائط ال د أالبي من ال ععبة ع   اذا املها م رع يل الكرة إت  املكاو املناا  

 د151و ص1115اأكرم م ي خطايبل و                                                                                

ااربيييياط ايييييو الييييروي الرياضييييية ومهييييااة حييييائط ال ييييد ممييييا يبيييييو الييييدوا إلايجييييابي فيييي  د إتيييي  و ييييعا عالتيييية 1وأشيييياا الجييييدوي ا

عيااي مةميد ال ايااو اي  و م يطف  حاين ايااة ع ي  حيد ايعا و وايذا ميا أكيد  ارةايو النتيائج وإايعاا الجمهيعا وإلاا

 د34و ص1111ام طف  حان ااي  وعااي مةمد ال اااو                              د 1111

عييي  مييين خيييالي ممااايييتل ل  اييياط الريا ييي ي يتعيييرو إتييي  الكفيييير مييين املعاتيييل ايييعا   ييياو ييييتع م مهيييااة  دييييدة أو إو الال 

يتداب ع  ااو وأيضا من خالي املاااكة ااملنا اات التيي ي يتج عكايا موت يل  ااا يات رةيع رفايل وآلاخيرين والتيي ركيعو 

اياساا  البيدني والحر يي و عميل ع ي  الاييطرة ع ي   إيجاايية أو اي بية وايذا مميا يجعيل الالعي  يبيذي أت ي ض  هيد ممكين

متا ييل وأع يياالو أي  رضييباط رجييا  الحييامت التييي رةييدص لييل فيي  التييداي  أو املنا ايية لكييي يكايي  وا الحكييم واملييداب 

 والالعبيو واملنا ايو والجمهعا وإلااااة ومن ثم رةقيي النجاي والتفع  ف  ألااا  املتميز.

ويييي   د33431إتييي  نايييبة ماييياامة اليييروي الرياضيييية فييي  اتييية أاا  مهيييااة حيييائط ال يييد إم ا سيييت ا إشيييااةد 11أميييا الجيييدوي ا

نابة ت ي ة مما يدي ع   إاماي الجار  النفس ي ف  التداي  ومكاا الروي الرياضيية إم إو الريا ي ي اليذي يفتقيد ل يروي 

البدريية واملهاايية والجايمية والخططيية  الرياضية لن ذاتطيال العالعي إت  املراري  ألاوتي  مهميا ا سيت تداريل ومايتعيارل

 ف  رةقيي ماتعى ايا  ي يتناا  مال ما معمعي ع يلو وبدوحاا م يمكن ل ريا  ي أو يؤاي اكل تعا   عااحل .

ازنمييا ليييج ت القيييداات الحركيييية تييييد البةييي  ألاخيييرى عالتييية رييير معنعييييةو كميييا ليييم تديييجل نايييبة ماييياامة فييي  اتييية أاا  

الطيائرةو وريرى الباحفية ضيرواة  اتميام حايا خيالي التيداي  مليا لهيا مين أاميية في  أاا  املهيااات املهااات الد اعيية ايالكرة 

 الفنية لاكل عام واملهااات الد اعية لاكل خاص.

  والتوصيات: الاستنتاجات-4

 الاستنتاجات: 4-1

عالتة معنعية ايو القداة الحركية التعا ي ايو العيو والذااس وبيو مهااة حائط ال د وكذل  و عا عالتة  و عا-1

 معنعية ايو القداة الحركية التعامو ومهااة الد اس ع   امل ع .

 عالتة معنعية ايو الروي الرياضية وبيو مهااة حائط ال د. و عا-2

 ات الحركية ومهااة ااتقباي إلااااي.عالتة رير االة معنعيا ايو القدا  و عا-3

 مااامة القداة الحركية التعامو ف  اتة أاا  مهااة الد اس عن امل ع . نابة-4

 مااامة القداة الحركية التعا ي ايو العيو والذااس ف  اتة أاا  مهااة حائط ال د. نابة-5

 مااامة الروي الرياضية ف  اتة أاا  مهااة حائط ال د. نابة-5

لدتة مهااتي الد اس عن امل ع  وحائط ال د ادملة نابة مااامة القداات الحركية  رن ئيةمعاالة  اات باط-1

 التعامو والتعا ي ايو العيو والذااس.

 لدتة مهااة حائط ال د ادملة نابة مااامة الروي الرياضية. رن ئيةمعاالة  اات باط-7
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 التوصيات: 4-2

 االقداات الحركية املبةعثة أثنا  ردايبات الالعبات من تبل املدابيو ساميماا ف  ألااا  املهااي.  اتمام-1

ااتمام املدابيو االقداات الحركية والروي الرياضية من الناحية التداي ية والتي أظهرت عالتات ضعيفة  ضرواة-2

 ولم تاكل نا  مااامة لت ثيراا ف  رطعا ألااا  املهااي.

 عند وضال الارامج التداي ية  عتماا ع   ألااا الع مية لر ال ماتعى الالعبات الحر ي واملهااي. تمام ا-3

 ع   ااتودام الارامج التداي ية الحديفة ف  رداي  الالعبات لكي تاهم ف  ا ال ماتعى ألااا  املهااي لد ان. الت كيد-4

 إ را  ااااات مااحاة ع   القداات الحركية التي لم يتم التطر  لها ف  اذا البة    ضرواة-5

 

 املصادر

 .د1115: اعماوو ااا الفكر ل طباعة وال ار والتعم الو 1و طمعاععة الكرة الطائرة الحديفة؛  أكرم م ي خطايبل -

اعد عباا عبد الجنابي؛ أثر اررامج إاشااي رفس ي ف  رطعير الروي الرياضية والا عم   تما   لدى مع ي الكرة  -

 د. 2112الطائرة : ا أطروحة اكتعاا و   ية الضراية الرياضية و  امعة ااالو 

ةو الطيل ل طباعة القاااي(1و ط ختبااات والقياا وإلاح ا  ف  املجاي الريا  يع   ا عم  عاا الحكيم؛  -

 د 2114وال ارو

القاارةو ااا الفكر ا: البة  الع اي ف  الضراية الرياضية وع م النفامةمد حان عالوي وأاامة  امل اار ؛  -

 .د1111العربيو 

 د 1115: ا القاارةو ااا الفكر العربيو3و طالقياا والتقعيم ف  الضراية البدرية والرياضية؛  مةمد البح  حااريو -

:ا القاارةو ااا الفكر ل قداات البدرية ف  مجامت الضراية البدرية والرياضية العام  التة يل ريو؛ امةمد البح  حا -

 د.1115العربيو 

 :  1وط ألااا الع مية ل كرة الطائرة وطر  القياامةمد البح  حااريو وحمدي عبد املنعم ؛  -

 د.1111القاارةو مركت املكت  ل  ار وا

م طف  حان ااي  وعااي مةمد ال ااا؛ العالتة ايو مفهعم الذات و ل من إلاااام وماتعى الطمعي لدى  -

املمااايو ورير املمااايو من طالب رو ص الضراية الرياضيةو املؤرمر الع اي ل ياتة البدرية ل صحة والضرويي والد اس 

 .1111و املج د ألاويووإلارتا و   ية الضراية الرياضية و  امعة إلامااات العربية

 د.  2111والتعم الو :اعماوو مؤااة العاا  ل  ار 1و طاملعاععة الع مية ل كرة الطائرةمرواو عبد املجيد؛  -

 1171و  امعة لسداا   ية الضراية الرياضية و  التة يل الحر يو يل محجعب :  -
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 دمعالقتها بالسلوك العدواني لالعبي الدرجة املمتازة بكرة القالذات املهارية و 

 عباس مهدي صالحم.د.

 د. ميلود عمار النفر

 محسن محمد حسنم.م.

 : التعريف بالبحث -1

 : مقدمة البحث وأهميته 1-1

عاب الرياضية تحتاج إلى تخطيط إن الوصول إلى املستويات الرياضية العالية وتحقيق الفوز لم تعد عملية سهلة كون ألال

مننن الناحيننة البدوينننة واملهاريننة والنططينننة والنفسننية وانني جمينننن ألالعنناب الرياضنننية ومننن بنن ن  نننذ  ألالعنناب لعبنننة  ننرة القننندم  

 بالبحنا والتق نني عنن  را نق 
ً
 متاادندا

ً
 ملحوظا اي اغلب دول العالم إذ شهدت السنوات ألاخ رة ا تمامنا

ً
التي شهدت تطورا

 عننننن الاعتمنننناد عاننننى ألاسننننن العلميننننة ملحننننددات عمليننننة اختيننننار الالعبنننن ن الننننذدن وأسنننناليب ج
ً
ددنننندة انننني تنننندريب الالعبنننن ن لىننننال

دمتلكنننننون اسنننننتعدادات وقابلينننننات تمكنننننرهم منننننن ممارسنننننة لعبنننننة  نننننرة القننننندم والت بننننن  بمسنننننتويا هم اننننني املسنننننتقب   ن التقنننننددرات 

أسنناليب التقننويم والاختبننار والقينناس التنني عسننتخدمها  عنن   العشننوا ية غ ننر املب يننة عاننى املنننال العلفنني السننليم انني اسننتخدام

املنندرن ن لننم تعنند مال مننة  ختيننار الالعبنن ن املتم ننادن ا والاسننتفادة مرهننا للرهننون بلعبننة  ننرة القنندم كو هننا تختلنن  عننن ألالعنناب 

 ألاخرى  اي مهارا ها و ريقة اختيار  عبيها .

لبندني كووني دم ن  أ نم املكوونات ل لعناب ألاخنرى وإومنا جمينن الفعالينات تأ ي   عبي  نرة القندم   دقت نر عانى ال اونب أ إن

الرياضية تعتمد عاى ال اوب املهاري والنططي والنفسني لبالرغم من أ مية ألاداء املهاري اي  ذ  اللعبة إ  إ هنا تحتناج إلنى 

شام  الذي أصبح اليوم من أ م تدريبات ومواصفات خاصة تشم  ال اوب املهاري والنططي والنفسني و ذا  و إلاعداد ال

 الطرق املتبعة اي العددد من دول العالم  ختيار واوتقاء الالعب ن اي  رة القدم .

ومن  ننا تجلنأ أ مينة البحنا كنون  عنب  نرة القندم   ععتمند عانى إتقنان وإجنادة مهنارة واحندة لقنط وإومنا إلاحا نة التامنة  

ز اللعننب املختلفننة وأشننإالها إذ دتطلننب مننني إن دمتنناز بقنندرات حر يننة خاصننة بكنن  املهننارات ومعرلتهننا مننن حيننا التنقنن   ملرا نن

تأ لننني ءداء م نننن   ننننذا النننندور با ضنننالة إلننننى ال قننننة والاسننننتعداد النفسنننني واملفهننننوم ال ينننند عننننن ذاتننني وامتال نننني الن ننننرة والقنننندرة 

تكنون موجهنة إلنى الالعنب املننالن  املناسبة لإرن الوصول إلى ألاداء ال يدا عيد عن كن  أونواا السنلو يات العدواوينة التني 

والتنني تنن لر علينني سننلبياا نا  بنند مننن دراسننة  ننذ  املتإ ننرات النفسننية لالعننب  ننرة القنندم وتأل را هننا الادجابيننة املع ننرة عننن ذاتنني 

 وال قة النفن لالمتالك املهارة واملعرلة والت ور الحقيقي عن  ذ  العوام  النفسية.

 : مشكلة البحث  1-2

م رياضة لها أ ميتها من حيا املكاوة التي تحتلها من ب ن جمين ألالعناب إذ تتنألر بك  نر منن الىنإوي املحيطنة تعد  رة القد

بهنننا لننننذا لمننني تتعامنننن  منننن مع ننننم العلننننوم لكننني ت نننن  بالالعنننب للمسننننتوى النننذي دطمننننح إلينننني مدرنننني وواددننننيا وقننند تكننننون  ننننناك 

ممننا دنن لر عاننى  ال ننورة التنني دكو هننا عننن وفسنني مننن خننالل صننعونة لالعننب انني تفاعلنني مننن املجتمننن الرياشننني الننذي ععنن   لينني 

عالقاتي املتبادلة من آلاخرين ووتيجنة لشنعور  بالىنع  سنوو تكنون لهنذ  ال نورة أ مينة   نرى اني بنناء نن ن تي ومكاوتني 

ة اتجنننا  وعانننى  نننذا ألاسننناس دخلنننق مفهومنننا عنننن ذاتننني ويتنننألر سنننلو ي عانننى ألاداء املهننناري اننني املبننناراة وظهنننور ت نننرلات غ نننر    قننن

زمال نننني املنالسنننن ن ا و ننننذا وتيجننننة شننننعور الالعننننب بننننالنقى املهنننناري لننننذا عمنننند البنننناح ون إلننننى دراسننننة الننننذات املهاريننننة وعالقتهننننا 

 بالسلوك العدواني لالعبي الدرجة املمتازة بكرة القدم .



 

 

 

 

 املمتازة بكرة القدماملهارية وعالقتها بالسلوك العدواني لالعبي الدرجة  الذات

 

 0202العدد الخامس 

 مجلة التربية الرياضية والعلوم الاخري 
 

39 

 أهداف البحث: 1-3

 املمتازة بكرة القدم. *  التعرو عاى مستوى الذات املهارية والسلوك العدواني لالعبي دوري الدرجة

 * التعرو عاى العالقة ب ن الذات املهارية والسلوك العدواني لالعبي دوري الدرجة املمتازة بكرة القدم. 

 فرض البحث:  1-4

*توجنننند عالقننننة ارتبننننناي ذات د لننننة إح ننننا ية معنوينننننة  بنننن ن  النننننذات املهاريننننة والسننننلوك العننننندواني لالعبنننني دوري الدرجنننننة 

 . املمتازة بكرة القدم

 مجاالت البحث: 1-5

( وهي الكولننننننننننةا وفننننننننننط 0210-0211املجننننننننننال ال شننننننننننريا  عبننننننننننو أوددننننننننننة النننننننننندوري املمتنننننننننناز بكننننننننننرة القنننننننننندم للموسننننننننننم   1-5-1

 الددواويةاباب (.الوسطا

 املجال املكانيا مالعب وأما ن تدريبات أوددة  الكولةا وفط الوسطاالددواويةاباب (. 1-5-0

 .02/1/0210لإادة  02/11/0211منللفترة املجال ألزمانيا  1-5-3

 الدراسات الن رية والدراسات السابقةا -0

 الدراسات النظرية: 2-1

ي أو مفهننننوم ألننننذات امفهننننوم الونننننى عننننن ذاتنننني ومعتقداتنننني عننننن وفسنننني أو صننننورة وفسنننني أو ذاتنننني أو ت ننننور  عننننن وفسنننن0-1-1

لفنرد عنن وفسني  وننىا مفهنوم ألنذات أو  نو مجمن  ألالكنار واملشناعر وألاركنان واملعتقندات لوصفي لذاتي ا وبعبارة أخنرى 

لكنرة املنرء عنن وفسنني ا  نو عامن   ننام منن بن ن املنن لرات عانى السنلوك وقند أصننبح املرننون أ ونر وعينناو لتنأل ر مفهنوم ألننذات أو 

تقنننددر الفنننرد لذاتننني عانننى السنننلوك ودراسنننة املشنننكالت التننني دكنننون سنننبىها  نننو لقننندان الن نننرة الادجابينننة إلنننى ألنننذاتاوإن مفهنننوم 

 (1 ععد من ب ن أ م متإ رات الون ية ا  ما اوي دم   ال و ر النفسني للون ية و . ألذات

 أنواع مفهوم الذوات الثالثة: 2-1-2

* ألنننذات الواقعينننة أو الفعلينننة ادق ننند بهنننا مجموعنننة ألالكنننار واملشننناعر والادراكنننات واملعتقننندات وغ ر نننا التننني درا نننا الفنننرد أ هننننا 

 ال ورة ال ادقة خالية عن الرتوش عن وفسي .حقيقة وأ ها لعالو ت   ذاتي وتعطي 

* ألذات العامةاهي ال ورة والفكرة التي ععتقند إن آلاخنرين دندركو ها عنني  الفنرد ا الالعنب ( أي إدراك ومعتقندات آلاخنرين 

 وحو  .

ليهننننا ا والننننذات وهنننني ال ننننورة املحتملننننة التنننني دحققهننننا أو دحتمنننن  الوصننننول إليهننننا أو التنننني دتم نننن  إن دكننننون ع * ألننننذات املحتملننننة ا

املحتملة مرتبطنة بقندرات ومهنارات وخ ا  ني الحالينة أو الواقعينة ومندى قندرات ومهنارات وخ ا  ني الحالينة أو الواقعينة 

 ومدى قدرتي عاى تطوير ا اي املستقب  و ما موضحة اي شك  

 التاليا( 0   الذوات ال اللة ملفهوم ألذات (
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 (:1ت املهارية في املجال الرياض ي )مفهوم الذا2-1-2-1

مفهننوم الننذات انني املجننال الرياشننني  ننو مننا دكوونني الرياشننني مننن صننورة عننن وفسنني مننن خننالل ماد ددنني مننن مهننارات رياضننية  إن

 اننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني الب  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة املحيطنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة للتنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأل ر مختلفنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة و عننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند ا م ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندرا 

منن ال هند مننن اجن  حمادنة ذاتنني دبننذل كن  نننى املزينند  إذو عند مفهنوم النذات مننن املفنا يم النفسنية املهمننة لكن  نننى 

الن نننرات  إنوتننندعيم قيمنننة النننذات  ن قيمنننة الرياشنننني لذاتننني هننني مفتننناد الدالعينننة وتنننزداد  نننذ  الدالعينننة وحنننو الاوجننناز .  منننا 

 ب رة اي تشكي  ال قة بالنفن . والعكن من  ذا للذدن لديهم خ رات لش  مبكنرة د نبحون  أ ميةالرياضية املبكرة ذات 

دتعنننرو الالعنننب عانننى  أنعانننى وقطنننة مهمنننة هننني  التأ يننندا منننن  ننننا دجنننب  ءوفسنننهمو شنننعرون بقيمنننة اقننن   بأوفسنننهماقننن  لقنننة 

 . أدا يوواحي النطأ اي 

د  نند  مفهنوم الننذات اني ال شناي الرياشننني وو نرا لتعنندد محنددات الاوجناز لقنند ظهنر العددنند منن الاختبنارات ا مرهننا منا وء مينة

 مسننتق
ً
 ا ومرهننا مننا د  نند عاننى املهننارة كوونني دم نن  الناحيننة املهاريننة عاننى الناحيننة املهاريننة بوصننفها عننامال

ً
املهنناري   ننفة  وألاداءال

  دراكالنننننذات املهاريننننة( اال ننننفحة النفسنننننية   دراكمتكاملننننة ملحننننددات الاوجننننناز ومننننن  ننننذ  الاختبنننننارات  ال ننننفحة النفسننننية 

لحالة املهارية ا ومقياس تقنددر النذات املهارينة الذات املهارية ا واختبار وص  الذات املهارية ا واختبار وص  ا أ عاد أ مية

لالعبي  رة القدم ا  لىال عن مفهوم الذات لالعب الرياشني ا ولكنون البناح ون تنناولوا  ال نفحة النفسنية لقيناس النذات 

 املهارية لالعبي  رة القدم( .

 لتدريبات عليها برود عاليةا أداءوالاستمراء اي  ألاساسيةمستوى الحالة للمهارات  إدراكالذات املهاريةا  -

 امل هر النارجي لل سم  جاذبية ال سم(ا -

 جاذبية التكوين ال سفي والقدرة عاى صياوة ال سم وال قة اي امل هر النارجي لل سم. إدراك

 

 

                                                 

 

 الذاتمفهوم 

 الواقعية 

 اإلدراك الحقيقي 

 مفهوم  ألذات 

 الفكرة الصورة أو

 يعتقد إن يكون التي

   عليها

الصورة 

 المستقبلية  

 الذاتمفهوم 

 المحتملة

  الذات مفهوم

  عامةال
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 . القدرة املهارية -

 القدرة املهارية وومو العىالت وال قة اي املواق  التي تتطلب استخدام القدرة إدراك

 لة املهارية: الحا -

تمريننات لفتنرة  ويلنة نسن يا وال قنة اني الننفن عنند  أداءالقدرة الحر ية والقدرة عانى الاسنتمرار اني  أو مستوى الحالة  إدراك

 .ألاساسيةممارسة تمرينات املهارات 

 الكفاءة الرياضية : -

 اي املواق  الرياضية.القدرة الرياضية ا والقدرة عاى تعلم املهارات الحر ية وال قة اي النفن  إدراك

 عاننى ت ننرو مننا  1-3
ً
عاننى لفنن   أو ما يننة العنندوانا العنندوانا العنندواني مننن ألالفننال التنني نسننتعملها انني حياتنننا اليوميننة حكمننا

 عننندواني 
ً
قنننام  سنننلوك عننندواني الفننني اللإنننة العرنينننة عع ننني العننندوان ال لنننم ال نننراد ا لالتعننندي  أو معننن ن  نننأن تقنننول إن لالونننا

 وعنندا أي  (1   ليقننال  عنند  تعددننة لتعنندى ( أي تجنناوز مجنناوزة الينننيء إلننى غ ننر 
ً
 وعنندواوا

ً
الالعنندوان مننن قولنننا عنندا لننالن عنندوا

ظلننم جنناوز لينني القنندر ا والعننادي ال ننالم دقننال لننالن عنندو لننالن ولننالن عنندوك و ننم عنندوك ا و مننا عنندوك ولالوننة عنندوة لننالن 

ننَدَواني ( ويننأتي بمع نن  وعنندو لننالن أي إن العنندوان م ننطلح دننأتي بمع نن  ال لننم  مننا انني قولنني تعننا عا
َ
ننى إلالننم َوال

َ
وا َعا

ا
َعنناَوو

َ
لى   َو  ت

ننننب   حي
ننننَي   دا

ال
نال الل وا إي

َعَتنننندا
َ
َم َو  ت

ا
ك

َ
وو

ا
ل نننناتي

َ
ق دَن دا ننننذي

ال
ننننيي ال

ال
ي ي الل نننني َسنننن ي وا اي

ا
ل نننناتي

َ
دَن( التجنننناوز  مننننا انننني قولنننني تعننننالى  َوق َعَتنننندي

ا َ
ا  مننننا إن  (0  امل

 لعن  ا العداء .مل طلح العدوان عالقة بم طلح الإىب ا ا

لالإىننبو  ننو اوفعننال دتم ننا بدرجننة عاليننة مننن ال شنناي انني ال هنناز الع ننبي السننمب اوي وبشننعور قننوي مننن عنندم الرضننا سنن بي 

لهناك عالقة ب ن ال ا رت ن لالعدوان سلوك دصحب الإىب والإىب عسبق العدوان اوالعن   (3 خطر و في و حقيقيو

إمننا العننداء ليع نني ا(4 وني للقننوة بمختلنن  أوواعهننا بنن ن  عبنني الفننريق ن املتنالسنن نو غ ننر القنناو أو  ننو والاسننتخدام غ ننر املشننروا 

 (5  ووالناا التي تم ي لقاء ألاذى باآلخرين 

  سننتخدامي انني مجننا ت متعننددة  0-1-4
ً
تعرينن  العنندوان ا دبنندو اونني مننن ال ننعب الاتفنناق عاننى تعرينن  محنندد للعنندوان و ننرا

 مع   دختل  عن املعاني ألاخرى لمن املشكالت ويدل اي ك  مجال من املجا ت عاى 

التنني تواجنني تعرينن  العنندوان  ننو عنندم الننتمكن  عنن  ألاحيننان مننن تحددنند خننط لاصنن  بنن ن العنندوان الننذي دمكننن أن دتحملنني 

اولالعنندوان ظننا رة  (1 العنندوان املنندمر و املخننرب  أو إلانسننان ويتجنناوز عننني وننن ن العنندوان الىننروري للبقنناء واسننتمرار  حياتنني 

رتبطأ بوجود إلانسان اي ك  زمان ومكان ا ولهذا ح ي السلوك العدواني اي الك  ر من املجتمعات وناءخى اي السنوات ا

 ومن التعريفات  الشائعة التي جاء بها العلماء  ما حددتي ا(0 ألاخ رة با تمام واسن من جاوب املس ول ن والباح  نو 

                                                 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 .202،ص1993، القاهرة ،دار الفكر العربي ، 1،ط س الرياضيعلم النف.كامل راتب أسامة (1)
 
 . 11،ص1911، كلية اآلداب ، جامعة بغداد رسالة ماجستير غير منشورة ، والعدوانيين األسوياءالنمو األخالقي لإلحداث  .مضر طه عباس (2)
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 دتجاننى
ً
بم ابننة إسننقاي لإريننزة  أو مننن خاللنني أرادة القننوة والسننيطرة عاننى الإ ننر   ادلننر(  املدرسننة التحليليننة حيننا عدتنني م هننرا

لكنننن  نننذا  ((املمتلكنننات  أو أي عمننن  يهننندو إلنننى ألاضنننرار بالنننناس    املنننوت لننندى إلانسنننان  لرويننند( والتعريننن  ال سنننيط للعننندوان 

  العدوان و خاصية ر  سية لك  أم  مهدي لذ بأ اي تعري أماا(3 التعري    د   ك  حا ت العدوان ب  البع  مرها 

كنننا ن حنننني ا ومننننن  نننذ  الناحيننننة ددرسننننووي اننني ارتبا اتنننني املختلفننننة مننننن دوالنننن ال نننن ن والسنننن ي وراء البقننناء انننني أشننننكال الحينننناة 

واملختلفنننة 
 عنننندما عرلننني بأوننني  (4 

ً
 وتنننداو 

ً
 ععننند أ ونننر قبنننو 

ً
 أو تخري يننننة  أو سنننلوك دحننندج وتنننا   م ذدنننة وواقتنننرد  باوننندور( تعريفنننا

  دتىمن
ً
 و ذا السلوك دتعام  معي املجتمن بوصفي عدواوا

ً
 ولف يا

ً
والسيطرة عاى آلاخرين جسميا

 5)  

أوواا العدوان ادمكن تقسيم العدوان اي مجال التنالن ب ن الفرق الرياضية عاى ووع ن مهم ن عاى أسناس الهندو  0-1-5

 ا(6 لنحو التالي عاى أساس النتيجة املتوقعة من أداء السلوك العدواني وعاى ا أو مني 

            العدوان الوسياي -العدوان العدائي                   ب -أ

أشارت   برودا بردمادر( و  دأ( إلى أن املق ود بالعدوان العدائي  و السلوك الذي دحاول ليي الفرد إصابة كا ن حي آخر 

 ضا بمشا دة ألاذى وألالم املعاواة للونى آلاخر و دلي التمتن والر  أو ألاذى  أو  حداج ألالم 

املعاوناة التني لحقنأ بننالفرد املعتندي عليني  نتيجننة لهنذا السنلوك العندواني ويالحنن  السنلوك العندواني انني  نذ  الحالنة بأونني  أو 

 غادة اي حد ذاتي . 

  أو الىننننرر لعننننال دفننننرن إدننننذاء الن ننننم بنننندويا  أو وتكننننون غادننننة السننننلوك العنننندواني إدننننذاء الن ننننم ا و ألحنننناق ألاذى 
ً
مننننن  وفسننننيا

 ضننرب  عننب  ننرة القنندم  سنناقي 
ً
دلعنني باليننددن للسننقوي و  أو ضننرب املنننالن  أو الشننعور بننالتمتن والرضننا وتيجننة ذلننر . منن ال

الاع ار وتحقيق خسارة حقيقية لفريق الن م ا  منا أشنار  واد ب نرج( ا و  بن ( إلنى أن العندوان الوسنياي دق ند بني السنلوك 

  أو لنننم وألاذى النننذي دحننناول إصنننابة كنننا ن حننني آخنننر  حنننداج ألا
ً
تننندعيم  أو املعاوننناة للوننننى آلاخنننر بهننندو الح نننول عانننى تعزينننزا

إع نناب املنندرب ولنن ن بهنندو مشننا دة منندى معاونناة املعتنندى علينني ا دكننون  أو رضننا الننزمالء  أو خننارجي م نن  تونن ين ال مهننور 

 السلوك العدواني اي  ذ  الحالة وسيلة لإادة معينة .

 الدراسات السابقة: 2-2

 (0222عبد الز رة الفتالوي ا *دراسة  حس ن

 سنة( 11-14)ارية لناش ئ الكرة الطائرة بأعمارالحركية وتقدير ألذات املههار  بداللة القدرات )القيمة التنبؤية لألداء امل

وضن ال يإة املال مة لل ورة املعدلة ملقياس تقددر الذات املهارية للناش  ن والتعرو عاى  بيعة  إلى دلأ دراسة 

واست ت   هارية ( لناش  ن الكرة الطا رة .االذات املدرات الحر يةالقمن املتإ رات  ألاداء املهاريا الارتبا ية ب ن ك العالقة 

ل يإة املال مة لل ورة املعدلة ملقياس تقددر الذات املهارية لالعبي الكرة الطا رة الناش  ن ل إلى التوص  ون الباح 

لحر ية لالعب ن املرووة الحر يةاالقوة الاوفجارية ا الرشاقة ( وتم إ مال و ذالر استخالص لالج عوام  للقدرات ا

العام  ال الا والعام  النامن وتشابهي باستخدام املنال الوصفي بالدراسات الارتبا ية واختلفأ بالفعالية املستخدمة 

العينة حيا بلإأ اي  ذ   حيا كاوأ دراستنا  رة قدم ب نما  ذ  الدراسة هي الكرة الطا رة و ذلر اختلفأ  عدد

 (.22(   عباو ب نما دراستنا الحالية كاوأ 20الدراسة 

 

 

                                                 
 
 .305،ص1915جورهيل الدولية للنشر والتوزيع ،ترجمة سيد الطواب )وآخرون( ، مصر ، دار مك ،مدخل علم النفس.لندال دافيدوف (5)
 
 .1،ص1991أمل مهدي صالح . الحرمان العاطفي وعالقته بالعدوان لدى المراهقين ، رسالة ماجستير ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، (1)
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 منهجية البحث وإجراءاته امليدانية: -3

 منال البحاااستخدم الباح ون املنال الوصفي بأسلوبي املسح والعالقات الارتبا ية ملال متي لطبيعة مشكلة البحا. 3-1

بحا عاى  عبي أوددة الفرات ألاوسط املشار ة اي دوري الشباب بكرة القدم للموسم عينة البحا ا أشتم  مجتمن ال 3-0

( عبنننننننا تنننننننم اختينننننننار م بالطريقنننننننة 22( عبنننننننا واشنننننننتملأ عيننننننننة البحنننننننا عانننننننى  25( وقننننننند بلننننننن  عننننننندد م  0210-0211الرياشنننننننني  

مجتمن البحنا تم نيال حقيقينا ( وهي نسبة مناسبة لتم ي  %22.22العشوا ية وبهذا تكون ال سبة امل وية لعينة البحا هي 

 (1وصادقا و ما  و مب ن اي ال دول 

 (1جدول  

 دب ن ألاوددة وعدد  عبيها وال سبة امل وية  

العدد الكاي  اسم النادي ت

 لالعب ن

 عبو التجرنة 

 ألاساسية

 عبو التجرنة 

 الاستطالعية

الالعبون 

 املستبعدون 

 ال سبة امل وية

 %62.06 2 5 12 03 الكولة 1

 %62.16 2 5 12 04 وفط الوسط 0

 %26.5 3 2 01 04 الددواوية 3

 %21.66 0 2 00 04 باب  4

 %24.01 5 12 22 25 املجموا

  

أدوات البحنننا اويق ننند بنننأدوات البحنننا وجمينننن الوسنننا   وألادوات التننني سنننوو عسنننتخدمها الباحنننا اننني كننن  مرحلنننة منننن  3-3

 .1مراح  بح يو

مقياس السلوك  -4مقياس تقددر الذات املهارية لالعبي  رة القدم -3الاست يان*  -0جن ية.امل ادر واملراجن العرنية وألا  -1

 (.1( عدد  pinteurn 4جهاز حاسوب ووا   -5العدواني

 إجراءات البحث : 3-4

 املقاييس املستخدمة في البحث: 3-4-1

 توماس ات تكو( لتقددر الذات املهارية املكون مقياس تقددر الذات املهارية لالعبي  رة القدما تم اعتماد مقياس  3-4-1-1

( لقرات ملهارة 6( لقرات ملهارة تمرير الكرة و 6( لقرات سلبية توزعأ عاى  12( لقرة ادجابية  32( لقرةا مرها  42من  

 ران ( لقرة ملهارات الدحرجة والط3(لقرات لك  من التحركات والا وم والدلاا عن امللعب و 5الت ويب عاى املرمى و 

 ( لقرة ملهارة إلاخماداوالذي اعد من قب   عالوي والهاللي وواص  (0عاى الكرة و 

                                                 
 

 .112مصدر سبق ذكره  ، ص.مي محمد ملحم (  سا1) 

 
 الساعة العاشرة صباحا". 13/11/2011ضي ، جامعة بابل ، أ .د عامر سعيد الخيكاني . علم النفس الريا *
 الساعة العاشرة صباحا".  20/11/2011أ .م.د حيدر عبد الرضا . علم النفس /اختبارات ، جامعة بابل ،  
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إعننداد تعليمننات املقيننناسا مننن اجننن  إن تكتمنن  صنننورة املقينناس للنننتمكن مننن تطبيقهنننا عاننى الالعبننن ن النندوري املمتننناز  3-4-1-0

 بكرة القدم تم إعداد تعليمات املقياس وهي كاءتيا

. ضننرورة عنندم 4. ضننرورة إلاجابننة ب نندق وانني ضننوء مننا تشننعر بنني .3تننرك أي لقننرة بننال إجابننة. . عنندم0عنندم ذ ننر الاسننم . .1

 الاستعاوة بزمي  آخر لإلجابة .

 عن  يفية إلاجابة الباح  عرن وقدا بدقة حالتر ت   التي الفقرة إمام( √. وضن عالمة   5
ً
ون اي  ذ  التعليمات م ا 

 عنن لقنرات املقيناس البالإنة  ( دب ن ليي تعل1عاى لقرات املقياس ملحق  
ً
( لقنرة التني  ت نأ  شنك  42يمات املقياس لىال

  جراء التجرنة الاستطالعية عليي .
ا
 متجمن تمهيدا

شننروي أجننراء املقينناس الكنني دننتم الح ننول عاننى اسننتجابات صننادقة مننن قبنن  املخت ننردن دجننب ضننبط العوامنن  التنني  3-4-1-3

 ا(1  طاا ومن أ م  ذ  العوام  ألاتيدمكن إن ت لر اي سالمة ألاجراء قدر املست

 عانننى  -1
ً
  ب نننرا

ً
ظنننروو أجنننراء الاختبنننار أو املقيننناس إذ دفىننن  عنننند أجنننراء الاختبنننار ضنننبط ال نننروو الف اداوينننة ء هنننا تننن لر تنننأل را

إجابنننات املخت نننردن عليننني دجنننب إن تكنننون  التهوينننة وإلاضننناءة ومكنننان ال لنننوس (عانننى سننن ي  امل نننال مناسنننبةا  منننا وتننن لر الحالنننة 

 ملزاجية للمخت ردن وقأ أجراء الاختبار عاى إجابا هم عن لقرات أو أس لة الاختبار ومن لم ح ولهم عاى الدرجات الكلية .ا

تقنننن ن املوقنننن  أ ختبنننناريا و ننننو محاولنننة ضننننبط املوقنننن  الننننذي تعطنننى لينننني التعليمننننات للمخت ننننردن جمنننيعهم مننننن رلننننن إلننننارة  -0

 ار أو املقياس الدالعية املناسبة لديهم اتجا  أداء الاختب

 وضود التعليمات ا إذ دجب إن تكون التعليمات املكتونة واضحة املع  . -3

وقد حاول الباح ون ضبط العوام  املذكورة اي أعال  لىمان سالمة ألاجراء قدر إلامكان من واحية  هي ة ألاجنواء املناسنبة 

ي الاستجابة السر عة لالختبنار أو املقيناس والحنرص عانى لإلجابة عن لقرات املقياس والعم  عاى است ارة رغبات املخت ردن ا

 جع  التعليمات واضحة املع   لت سيط عملية أداء الاختبار وتحقيق الهدو مني.

( النننندرجات مننننن   3-4-1-4
ً
( للفقننننرات 1ا0ا3 ريقننننة تصننننحيح املقينننناس اأعطيننننأ بنننندا   إلاجابننننة ال الليننننة ج وادراواأحياواادا مننننا

ات السننلبية ومرهننا تحننددت درجننات مقينناس تقننددر الننذات املهاريننة لنندى كنن   عننب مننن ألننراد عينننة ( للفقننر 3ا0ا1الادجابيننة و 

 البحا وذلر بحساب املجموا الكاي للدرجات التي دح   عليها ك   عب 

( درجنننة وأقننن  درجنننة 102منننن خنننالل أجابتننني عانننى كننن   لقنننرة منننن لقنننرات املقيننناسا وننننذلر تكنننون الدرجنننة الق نننوية الن رينننة 

 درجة . (42و رية  

تقن ن مقياس تقددر الذات املهارية لالعبي  رة القدما من اج  وضن ال يإة املال مة للمقياس وتقن ني تم  3-4-1-5

اي مجال علم النفن وعلم النفن الرياشني و رة القدم لإرن تقويمي  **عرضة عاى عدد من السادة الن راء واملخت  ن

 الذات املهارية لالعبي  رة القدم الدرجة املمتازة ا وبعد إ الا السادة  والحكم عليي من حيا صالحيتي اي قياس تقددر 

                                                 
 . 55،ص 2001،، بغداد ،مكتب احمد الدباغ للطباعة واالستنساخ  مبادئ القياس والتقويم التربوي(  صباح حسين العجيلي )وآخرون( . 1)

 :أسماء السادة الخبراء والمختصين الذين تم عرض مقياس الذات المهارية عليهم  **
 مكان العمل االختصاص اللقب العلمي األسماء ت
 جامعة المرقب علم النفس الرياضي  أستاذ  مفتاح ابوجناح 1
 ةة الزاويجامع القياس والتقويم – الرياضيعلم النفس  أستاذ مساعد صبحي القاللي 2
 طرابلسجامعة  الرياضيعلم النفس  أستاذ مساعد  مصطفي محمد 3
 الجفارة جامعة الرياضعلم النفس  أستاذ مساعد  عبدالحكيم سالم 4
 زقازيق جامعة علم النفس الرياضي أستاذ مساعد صبري عمران 5
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الن راء واملخت  ن عاى املقياس ابدوا مالح ا هم واقترحوا تعدد  قسم من الفقرات بما دتالءم من مستويات الالعب ن 

الن راء واملخت  ن عاى ذلر ا ( من السادة %25.61املتقدم نا وعاى ضوء ذلر تم تعدد   ذ  الفقرات ا باتفاق أراء  

( وبعد ا قام الباح ون 
ً
 ذلر اقر السادة الن راء واملخت  ن عاى إن تكون بدا   إلاجابة لاللية وهي  أبدااأحياواا دا ما

 لتعدد  صياغة الفقرات بما   دتعارن وسالمتها اللإوية . * عرن املقياس عاى النب ر اللإوي 

قياس تقددر الذات املهارية اإن ال دق وال بات ععدان من أ م الن ا ى التي دجب تولر نا املعامالت العلمية مل 3-4-1-6

 وعليي دجب التحقق من  ذ   (1 اي املقياس النفسني ومهما كان الإرن من استخدامي . 

الن نننا ى منننن اجننن  ضنننمان جنننودة ملقننناد ن املسنننتخدمة بالقيننناس والتقنننويم لنننذا قنننام البننناح ون بحسننناب ال ننندق وال بنننات 

 لمقياس الذات املهارية وعاى النحو التاليال

دمننننندوا مفهنننننوم صنننندق املقيننننناس بننننندلي  مباشنننننر عانننننى مننننندى صنننننالحية املقيننننناس للقينننننام بوظيفتننننني وتحقينننننق  * صددددددي املقيدددددا  :

 مننننا عشننن ر إلننننى الصنننحة أو ال ننننالحية إ  إن الاختبنننار دقنننن ن بالفعننن  الوظيفننننة املخ ننننى  (1  إلاغنننران الننننذي وضنننن مننننن اجلهنننا

 اوح   الباح ون عاى أوواا ال دق التاليةا( 0 دق ن وظيفة أخرى إلى جاوىها  لقياسها دون إن

وتحقق الباح ون من صدق مقياس تقددر الذات املهارية لالعبي  رة القدم املتقدم ن من خالل م شر صدي املحتوى :  -1

الن ننراء واملخت ننن ن  قنننرار صنندق املحتنننوى أو املىننمون اعنننندما عنننرن املقينناس ب نننيإتي ألاوليننة عانننى مجموعنننة مننن السنننادة 

صننننالحية املقينننناس ولقراتنننني انننني قينننناس تقننننددر الننننذات املهاريننننة  لعينننننة البحننننا ا وقنننند تننننم ألاخننننذ بنننن راء الن ننننراء واملخت نننن ن واقننننر 

 املقياس ب يإتي ألاولية .

الاتسننننناق النننننداخايا  منننننا تنننننم التحقنننننق منننننن صننننندق البنننننناء باسنننننتخدام أسنننننلوب معامننننن  الاتسننننناق النننننداخاي  -0

 اي مجال التربية الرياضية من خنالل حسناب معامن  الارتبناي للمقياس والذي ع
ً
عد من أ ور أوواا ال دق شيوعا

بنن ن درجننة الفقننرة واملجمننوا الكانني ملقينناس تقننددر الننذات املهاريننة باسننتخراج العالقننة التنني تننرنط بنن ن درجننة الفقننرة 

ات الفقنرات واملجمنوا الكاني الواحدة واملجموا الكاي لدرجات املقياسا ولتحقيق ذلنر تنم حسناب املجمنوا لندرج

 وبعننند ا تنننم اسنننتخراج قنننيم معامننن  الارتبننناي 22للمقيننناس  لنننراد عيننننة التجرننننة ألاساسنننية والبنننال  عننندد م 
ً
(  عبنننا

(  2.025وملعرلة ووا الد لة إلاح ا ية تم املقاروة بقيمة معام  الارتباي ال دولية البالإة    ال سيط   ب رسون(

ي أظهننننننرت معنويننننننة معننننننامالت الارتبنننننناي او دجنننننناد  ننننننذا امل شننننننر حسننننننب معامنننننن  ارتبنننننناي ( والتنننننن 22لعينننننننة مقنننننندار ا  

 عانننى كننن  لقنننرة ونننن ن درجننننا هم 22 ب رسنننون( بننن ن درجنننات  عبننني عيننننة التجرننننة ألاساسنننية والبننننال  عننندد م  
ً
(  عبنننا

 لهنذا ألاجنراSPSSالكلية عانى املقيناس ونواسنطة الحقيبنة إلاح نا ية للعلنوم الاجتماعينة  
ً
ء لقند تراوحنأ ( ووتيجنة

( وأظهنرت د لنة جمينن الفقراتاوال ندول 0(  منا مبن ن اني ال ندول  2255-2200معامالت الارتباي املحسنونة بن ن  

 ( دب ن معامالت الاتساق الداخاي لفقرات املقياسا0 

 

 

 

 

                                                 
  كلية الفقه. تم عرض المقياس على المقوم اللغوي د. باقر الكرباسي ، جامعة الكوفة، *
،القاهرة،دار الفكر العربي 1،ط القياس والتقويم التربوي والنفسي،أساسياته وتطبيقاته ،وتوجيهاته المعاصرة.  ( صالح الدين محمود عالم1)
 .229،ص2000،

 .213،ص 1991، القاهرة، مطابع الهرم،1،ط 1،جعلم النفس الصناعي( محمد عثمان نجاتي. 1)

 .111،ص2005، عمان ، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع،  القياس والتشخيص في التربية الخاصةن( . ( سامي مصطفى )وآخرو 2)
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 (2جدول )

 يةيبين قيم معامالت الارتباط بين درجة الفقرة واملجوع الكلي ملقيا  تقدير الذات املهار 

ووا الد لة  معام  الارتباي رقم الفقرة  معام  الارتباي رقم الفقرة 

 إلاح ا ية

 معنوي  2.32 -01 2.34 -1

 معنوي  2.34 -00 2.45 -0

 معنوي  2.32 -03 2.42 -3

 معنوي  2.42 -04 2.43 -4

 معنوي  2.40 -05 2.02 -5

 معنوي  2.32 -06 2.33 -6

 معنوي  2.36 -06 2.40 -6

 معنوي  2.02 -02 2.35 -2

 معنوي  2.04 -02 2.30 -2

 معنوي  2.06 -32 2.06 -12

 معنوي  2.00 -31 2.42 -11

 معنوي  2.32 -30 2.46 -10

 معنوي  2.55 -33 2.32 -13

 معنوي  2.46 -34 2.45 -14

 معنوي  2.42 -35 2.02 -15

 معنوي  2.32 -36 2.36 -16

 معنوي  2.50 -36 2.40 -16

 معنوي  2.41 -32 2.30 -12

 معنوي  2.02 -32 2.36 -12

 معنوي  2.36 -42 2.02 -02

 (2201( تساوي  2225( ومستوى د لة  62*قيمة  ر( ال دولية بدرجة حرية 

وأن الفنرد دحننال  عانى الوضننن وفسني بال سننبة ملوقعني عننند تكنرار قياسنني ويبقنى عاننى حالنني  * لبنات املقينناسا دق ند بال بننات 

.و ع ني ال بنات أدىنا وأن القيناس (1 قيمة صإ رة للنطأ املعياري منن القيناس ومعامن  لبنات مرتفننو تقريبا بالقدر الذي دم  

 منا اوني ععند منن ا (2 دحقق وفن النتا   املقارنة لها إذا أعيد تطبيقي عاى وفن ألالراد وتحأ وفن ال روو أ ور منن منرةو

 لالسنتخدام وقند تحقنق الباح نان منن لبنات املقيناس منن املفا يم ألاساسنية التني دتعن ن تنولر  اني املقيناس لكني دكنون صنال
ً
حا

 وتعتمند لكننرة  نذ  الطريقننة عانى منندى 
ً
خنالل اسننتخدام معامن   ألفننا  رووبنان( آذ اونني ععند مننن أ ونر مقنناد ن ال بنات شننيوعا

  ارتباي الفقرات من  عىها البع  داخ  املقياس و ذلر ارتباي ك  لقرة من املقياس  ك  اآذ إن معدل الارتباي

 

                                                 
 .990.ص0222، عمان ،دار المسيرة ،0،ط علم النفس التربويصالح محمد علي أبو جادر.  (1)

 .99.ص0392ي، ، القاهرة،دار الفكر العربالقياس في كرة اليدكمال عبد الحميد ومحمد صبحي  حسانين:  (2)
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.  مننا أعتمنند الباح ننان عاننى بياوننات عينننة التجرنننة (3 الننداخاي بنن ن الفقننرات مننن عنندد الفقننرات  ننو الننذي دحنندد معامنن   ألفننا(

 اباسنتخدام الحقيبنة إلاح نا ية للعلنوم الاجتماعينة  22ألاساسنية البنال  عندد م  
ً
(  سنتخراج معامن  ال بنات  SPSS(  عبنا

 لي ا دمكن الولوق ليي بتقددر لبات املقياس .( و و معام  لبات عا 2220الذي بل   

 Arnold Bussاسنتعان البناح ون بمقيناس السنلوك العندواني النذي صنممي آروولند  نن  امقياس السلوك العدواني  3-4-1-0

( لقيننناس جواونننب العننندوان آلاتينننة   النننتا م ا العننندوان غ نننر املباشنننر ا سنننرعة قابلينننة الاسنننت ارة ا  Ann Darke( وان دركننني  

رل    السنننلبية ( ا الإننني    الحقننند( ا الشننننر ا العننندوان اللف ننني ا الشنننعور بنننا لم والننننذوب ( وقننند قنننام ب عنننداد صننننورتي الننن

للعرنينة محمنند حسننن عنالوي وانني ضننوء الدراسننة التني أجريننأ عاننى الب  نة امل ننرية لننم اسننتبعاد أربعنة إ عنناد لأصننبح املقينناس 

املباشنر ا سنرعة قابلينة الاسنت ارة ا العندوان اللف ني ( دتكنون املقيناس دىنم أربعنة إ عناد لقنط هني   النتا م ا العندوان  غ نر 

 إن  ننننناك  32( لقننننرة سننننلبية و 13( لقننننرة مقسننننمة إلنننننى  43مننننن  
ً
( لقنننننرات لقينننناس منننندى م نننننداقية 5( لقنننننرة ادجابيننننة علمننننا

تي  م سننننناء ( لقنننننرة وقننننند اسنننننتخدم32( لي نننننبح  32ا16ا13ا3ا0الالعبننننن ن للقيننننناس دنننننتم حنننننذلها إلنننننناء تحويننننن  البياونننننات وهننننني 

لطينن ( عاننى الب  ننة العراقيننةا و ننو مقينناس تننم بموجبنني قينناس السننلوك العنندواني لالعبنني أوددننة النخبننة بكننرة القنندم للموسننم 

 . (1 ا  ما دتم ا املقياس كووي د لح لقياس مستوى وإ عاد العدوان عند الرياضي ن وغ ر الرياضي ن  0220-0221الرياشني 

السننلوك العنندواني الإننرن ت  يننأ املفتنناد الننذي عشنن ر إلننى أرقننام العبننارات التنني تخننى تصننحيح مقينناس  أسننلوب 1- 3-4-1-0 

 (. 0ك   عد من ألا عاد ألاربعة دن ر ملحق رقم  

للمقياس معامالت صدق ولبات عالية عند تطبيقي عاى الب  ة ألاجن ية والتني  إنألاسن العلمية للمقياس ابما  3-4-1-0-0

لى تم ا  بال دق وال بات العالي ا و ذلر اي الب  ة امل رية أدىنا لنان وتنا   تطبينق املقيناس أشارت وتا   تطبيق املقياس إ

أشننننارت إلننننى تم ننننا  بال نننندق وال بننننات ا  مننننا اونننني اسننننتخدم انننني    ننننر مننننن الدراسننننات والبحننننوج العلميننننة التنننني أجريننننأ انننني الب  ننننة 

واملوضننوعية للمقينناس رغننم اسننتخدامي وتعددلنني  ب دجنناد ال نندق وال بننات ون ألاجن يننة وامل ننرية ا ومننن ذلننر لقنند قننام البنناح 

 لقد استعان الباح ون باءسن العلمية للتأ د من مال مة املقياس للب  ة العراقية . 

*صنندق املقينناس اواملقينناس ال ننادق  ننو الننذي دقنن ن الاختبننار مننا وضننن لقياسنني ا بمع نن  أن الاختبننار ال ننادق اختبننار دقنن ن 

 مرهنننا الوظيفنننة التننني دنننزعم اوننني دق سنننها و  
ً
 آخنننر بننند 

ً
. ومنننن أونننواا ال ننندق الشنننائعة صننندق  (0 با ضنننالة أليهنننا  أو  دقننن ن شننن  ا

 ألاداء اي محتنوا  
ً
ال نفة املنراد قياسنها وينتم تحقينق ذلنر منن  أو املحتوى والذي عع ر عني اي مجال القياس بأوي دق ن لعال

وعليننني قنننام البننناح ون  عنننرن  (3 ل عنننرن لقنننرات املقيننناس عانننى ل ننننة منننن الن نننراء واملخت ننن ن اننني امليننندان املنننراد قياسننني خنننال

 أو املقينناس عاننى ل نننة مننن الن ننراء واملخت نن ن انني العلننوم التربويننة والنفسننية  دجنناد صنندق املحتننوى ولبيننان صننالحية لقراتنني 

الاست يان لاللنة حقنول   صنالحة ا غ نر صنالحة ا التعنددالت املقترحنة ( عدم صالحيتها ومدى حاجتها إلى التعدد  إذ تىمن 

وذلنننر ل عننن  املقيننناس دنننالءم الب  نننة العراقينننة ومجتمنننن البحنننا إذ أبننندى الن نننراء آراء نننم عانننى كننن  لقنننرة منننن لقنننرات املقيننناس 

 عانى التعنناري  ا أو لبينان مندى صننالحيتها اني قينناس السنلوك العندواني والبعنند املعن ن 
ً
لتني رالقننأ الفقنرات وعاننى عكسنني وننناءا

 ضوء آراء 

املحكم ن تنم إعنادة صنياغة  عن  الفقنرات اأمنا بندا   إلاجابنة لمني   نعنم ا  ( ومنن لنم تنم إعنداد املقيناس  شنك  الرهنائي   

 ( .4( من وضن التعليمات الناصة  لإلجابة واعد مفتاد  هائي ءوزان بدا   إلاجابة   دن ر ملحق رقم3دن ر ملحق رقم 

 

                                                 

 . 112،ص 2005، القاهرة ،مركز الكتاب للنشر ،  1،ط المدخل إلى القياس في التربية الرياضية( محمد نصر الدين رضوان . 5)

 . 112،ص 2005، القاهرة،مركز الكتاب للنشر  ، 1،ط المدخل إلى القياس في التربية الرياضية( محمد نصر الدين رضوان . 1)

 . 112،ص 2005، القاهرة، مركز الكتاب للنشر ، 1،ط المدخل إلى القياس في التربية الرياضيةرضوان .  محمد نصر الدين( 2)

 . .115،ص 2005، ذكرهمصدر سبق محمد نصر الدين رضوان .  ( 5)
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وفنن  النتنا    إذا  بنق أ ونر منن منرة  أو ال بات بمفهومي العام  نو الاختبنار النذي ععطني وتنا   متقارننة  إنات املقياس او *لب

او و ع نر عنن ال بنات بمعامن  ال بنات والنذي  نو شنك  منن أشنكال معامن  الارتبناي بن ن وتنا   الاختبنار اني (1 اي ظروو مماللنة و

ات املقيننناس اعتمننند الباحنننا  ريقنننة الاختبنننار وإعنننادة الاختبنننار  سنننتخراج معامننن  لبنننات وللتحقنننق منننن لبننن(2  منننرت ن متتننناليت ن و

 منن  عبي الكولنة اوفنط 12مقياس السلوك العندواني لالعبن ن ا إذ قنام بتوز نن اسنتمارة املقيناس عانى عيننة عندد ا  
ً
(  عبنا

سنبوع ن أعيند تطبينق الاختبنار وفسني منرة الوسط( ومن خارج العينة املختنارة تنم اختينار م ب نورة عشنوا ية ا وبعند منرور أ

أخرى عاى العينة وفسها . إذ درى آدمز و أن لترة أسبوع ن ب ن التطبيق ألاول وال اني للمقياس تعد لترة مناسبة اي حساب 

أ وبعنند معال ننة النندرجات إح ننا يا توصنن  البنناح ون إلننى درجننة معامنن  الارتبنناي التنني بلإنن (3 ال بننات بطريقننة إعننادة الاختبننار و

 ( وهي درجة تعكن مستوى عال من ال بات .2.24 

التجرنننة الاسننتطالعية للمقياسنن ن ا لإننرن معرلننة وضننود التعليمننات والفقننرات وننندا   إلاجابننة مننن قبنن  عينننة البحننا  3-5

سن ن وتحددد الوقأ الالزم والتعرو عاى ال عونات التي دمكن إن تواجي عملية التطبيق ونالتنالي تالليهنا عنند تطبينق املقيا

 وعنن  رينق القرعنة و نم 12ب يإتهما الرها ية عرن و بق املقياس عاى عينة تكوونأ منن  
ً
(  عبن ن تنم اختينار م عشنوا يا

انني أمننا ن تنندريبا هم اوقنند تبنن ن مننن  00/11/0211مننن أوددة الكولننةاوفط الوسننط( وذلننر انني السنناعة ال اويننة ظهننرا مننن دننوم

-15حة مننن قبنن  عينننة البحننا وان الوقننأ املسننتإرق للتطبيننق كننان منناب ن التجرنننة الاسننتطالعية بننأن التعليمننات كاوننأ واضنن

( دقيقنة إمنا بندا   إلاجابنة لقند 12-15( دقيقة  ست يان الذات املهارية أما التطبيق ملقياس السلوك العدواني كنان منن 02

منا ونندا   إلاجابنة جنا زين كاونأ مناسنبة ملسنتوى إلنراد العيننة و نذلر الفقنرات وننذلر أصنبح املقياسن ن بتعليماتني ولقرا ه

 للتطبيق عاى العينة 

 عنند إعننداد مقنناد ن البحننا  شننكلها الرهننائي وبعنند التأ نند مننن صنندقها ولبا هننا ا تننم تحددنند لمقياسنن ن ا التطبيننق الرهننائي ل 3-6

 منننننن  عبننننني أوددنننننة الفنننننرات الوسنننننط بكنننننرة القننننندم وهي الكولنننننةاوفط الوسنننننط22العيننننننة ألاساسنننننية للبحنننننا البالإنننننة  
ً
ا (  عبنننننا

( اسننننتمارات لننننم تمنننن  ب ننننورة دننننحيحة و  تعطنننني م ننننداقية للمقينننناس مننننن العنننندد الكانننني 5الددواويننننةا بابنننن (  عنننند اسننننتبعاد  

للعينننننةاتم تطبيننننق املقياسنننن ن انننني ألننننناء وحنننندا هم التدري يننننة وذلننننر لسنننن ب ن ا أولهمننننا صننننعونة تطبيننننق املقياسنننن ن قبنننن  املبنننناراة 

اى الالعب ن اي  ذا الوقأ ولاويهما  ن توز ن املقياس ن عاى الالعب ن اي وإلناء ا وبعد ا مباشرة وذلر ل عونة الح ول ع

 عننن املبنناراة اتننم توز ننن الاسننتمارات الناصننة 
ً
  ب ننرا

ً
وقننأ الراحننة وبعنند املبنناراة بمنندة زمنيننة ق نن رة ممننا دمتلننر الالعننب ت ننورا

دى دننوم ن لكنن  لريننق حيننا  كننان اليننوم باملقياسنن ن عاننى ألننراد عينننة البحننا ألاساسننية قبنن  بدادننة الوحنندة التدري يننة عاننى منن

ألاول مقيننناس النننذات املهاريننننة والينننوم التنننالي السننننلوك العننندواني ا ب تبننناا أسننننلوب الات نننال املباشنننر مننننن ألنننراد العيننننة ا إذ تننننم 

اقننام البننناح ون والكننادر املسنناعد النننذي ععمنن  معننني إجننراء التطبيننق منننن البنناح ون با ضننالة إلنننى الاسننتعاوة بالكنننادر املسنناعد 

شننرد أ ننداو البحننا وأ ميتنني ءلننراد العينننة وتأ ينند ضننرورة إلاجابننة عننن جميننن ألاسنن لة  عنادننة ودقننة وصنندق إذ و دجننب أن  

با ضنالة إلنى إلاجابنة عنن ألاسن لة  (1 ععلم الفرد املخت ر بان الباح ون مهتمون ب جراء بنود البحا الناص بي بدقة وتر  او 

                                                 

 .90،ص 0399، الموصل / مديرية الكتب والطباعة والنشر ، مناهج البحث في التربة الرياضية .ريسان خريبط مجيد  (1(

 99،ص 0399، بيروت ، دار النهضة العربية ، القياس والتجريب في علم نفس والرياضة .عبد الرحمن محمد عيسوي  (2(

 . 112،ص 2005، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ، 1،ط المدخل إلى القياس في التربية الرياضيةمحمد نصر الدين رضوان . ( 3)

)4)Adams ,George, sackei :measure menr and Evalution in education , psychology and Guidance ,Holt 

Inc.VSA,1964,P:151. 
 .السيد بشار عبود ، معيد كلية التربية الرياضية ،جامعة الكوفة 
 السيد عمار موسى ، معيد كلية التربية الرياضية ،جامعة الكوفة 
 . 112،ص 2005،مركز الكتاب للنشر ،القاهرة ، 1،ط ية الرياضيةالمدخل إلى القياس في التربمحمد نصر الدين رضوان .  ( 1)

1.Alderman, R.B pschological Behavierln Sport Londn :W: Bsaunders Company .1974.p.136. 
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املقياس ووضوحها . عد جمن الاستمارات تم وضن درجات املقياس ن عليها من  والاستفسارات التي دطرحو ها حول مفردات

 ونذلر جع  ك  با عتماد عاى مفاتيح ألاس لة ان ولرغ البياوات و الباح 

لإادننننة  15/10/0211الننندرجات الننننام  نتنننا   الاختبنننار  عنننند ا تنننم تحويننن  الننندرجات إلنننى درجننننات  ها ينننة واسنننتمرت الاختبنننارات

12/1/0210 . 

 الوسا   إلاح ا يةا 3-2

 (1 ال سبة امل وية....................................... -1

 (2 الوسط الحسابي.................................... -0 

 (3 الاوحراو املعياري................................. -3

 (4 معام  ارتباي  ب رسون(............................. -4

 0÷ = أعاى درجة و رية + أق  درجة و رية  وسط الفرشنيال -5

 عرن وتحلي  ومناقشة وتا   البحاا -4

 عرن وتحلي  ومناقشة وتا   مستوى عينة البحا عاى املقياس نا 4-1

 عد أن قنام البناح ون بتقنن ن مقيا نني النذات املهارينة والسنلوك العندواني عانى  عبني دوري الدرجنة املمتنازة ظهنر أن مقيناس 

( 42( أمنا أقن  درجنة لتبلن  102( لقرة لذا لان أعاى درجة و رية دمكن الح نول عليهنا تبلن   42الذات املهارية م ل  من  

( ليما تبل  أق  درجنة و رينة  صنفر( 32اأما مقياس السلوك العدواني لان أعاى درجة و رية دمكن الح ول عليها لتبل   

السنننلوك العننندواني لننندى  عبننني دوري الدرجنننة املمتنننازة ععنننرن البننناح ون قنننيم اوءجننن  التعنننرو عانننى مسنننتوى النننذات املهارينننة و 

 الوسط الحسابي والفرشني والاوحراو املعياري لنتا   عينة البحا و ما مب ن اي ال دول التاليا

 (7جدول )

 يبين قيم الوسط الحسابي والفرض ي والانحراف املعيار  لنتائج عينة البحث على املقياسين

 الوسط الحسابي الفرشني الوسط املقيا 

 24.12 22 الذات املهارية

 15212 12 السلوك العدواني

( و و 24.12( أن قيمة الوسط الحسابي لنتا   عينة البحا عاى مقياس الذات املهارية دبل  6والح  من خالل ال دول  

درجة املمتازة بكرة القدم دتمتعون ( امما ددل عاى أن  عبي دوري ال22أ  ر من قيمة الوسط الفرشني للمقياس البالإة  

 بذات مهارية عالية.

( و نو 15212ووالح  من ال دول وفسي أن قيمة الوسط الحسابي لنتا   عينة البحا عاى مقياس السلوك العدواني دبل  

لنديهم  ( اممنا دندل عانى أن  عبني دوري الدرجنة املمتنازة بكنرة القندم12أصإر من قيمة الوسنط الفرشنني للمقيناس البالإنة  

 سلوك عدواني قلي   .

 عرن وتحلي  ومناقشة قيم ألاوساي الحسابية والاوحرالات املعيارية وقيمة معام  الارتباي ب ن املقياس نا 4-0

                                                 
 .131-111-58-85م, ص2111عة والتصميم,,النجف االشرف,دار الضياء للطبا1,طمبادئ اإلحصاء في التربية الرياضيةسلمان عكاب سرحان وحيدر ناجي حبش: (4()3()2()1(
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( ألاوسنناي الحسننابية والاوحرالننات املعياريننة ومعامنن  الارتبنناي ال سننيط لنتننا   عينننة البحننا 3ععننرن البنناح ون انني ال نندول  

 هارية والسلوك العدواني ا عاى مقيا ني الذات امل

 (3جدول )

 لنتائج البحث( Rيبين الوسط الحسابي والانحراف املعيار  وقيمة معامل الارتباط)

 امل شرات       

 إلاح ا ية             

 املتإ رات املبحولة

الوسط 

 الحسابي
 الاوحراو املعياري 

 قيمة معام  الارتباي

 R)  الد لة 

 15.20 24.12 مقياس الذات املهارية
-2.60 

 

 4.26 15.12 مقياس السلوك العدواني معنوي*

        2.25(عند مستوى د لة  62( بدرجة حرية  2.01قيمة معام  الارتباي املحسونة ا  ر من قيمتها ال دولية البالإة  ) 

( بنناوحراو 24212هاريننة دبلنن  ( أن الوسننط الحسننابي لنتننا   عينننة البحننا عاننى مقينناس الننذات امل3دتبنن ن مننن خننالل ال نندول  

( باوحراو معياري مقندار  15212( ليما بل  الوسط الحسابي لنتا   العينة عاى مقياس السلوك العدواني  15220معياري  

( و ننننو أ  ننننر مننننن القيمننننة ال دوليننننة 2260-( وان معامنننن  الارتبنننناي ال سننننيط  ب رسننننون( بنننن ن وتننننا   تطبيننننق املقياسنننن ن بلنننن  4226 

( مما ددل عاى وجود عالقة ارتباي معنوينة عكسنية 2225( ومستوى د لة  62( بدرجة حرية  2201البالإة  ملعام  الارتباي

ب ن الذات املهارية والسلوك العدواني لعينة البحا أي كلما ق  السلوك العدواني لدى الالعب ازداد شعور  بذاتي املهارية 

 والعكن دحيح.

املنالسنة دزيند منن الشنعور بالنذات املهارينة و عنزو البناح ون  أو سواء اي التدريب ن إذ أن السلوك ال يد اي ت رلات الالعب 

الهزيمنة وانعندام  أو س ب ذلرو  و التحكم اني الاوفعنا ت وانعندام ظهنور إعنران الننوو والارتبناك وإلاد نام عنند الفشن  

كم عاى صراعا هم الداخلية والتحكم إعران الإىب والنرلزة الواضحة ء ها تكون غ ر صالحة لهم و ذلر القدرة اي التح

ا وو السننيطرة عاننى السننلوك العنندائي وننات  عننن توالننق السننمات النلقيننة والتربويننة والسننيطرة عاننى العننن  و (1 انني اوفعننا  همو

ضبط النفن والقدرة عاى التحكم اي املواق  الىاغطة مما د دي إلى التوازن النفسني و الشعور بالذات املهارية والصحة 

ومالح تنننا لعينننة البحننا انني الاختبننارات كاوننأ أ وننر اتزاوننا واسننتقرار ممننا تم نناوا  شننعور بننذات مهاريننة  عيننددن عننن 2ةوالنفسني

تننأل ر السننلو يات العدواويننة املىننرة بننالالعب ن ونأوفسننهم لننذلر تمتعننوا الالعبنن ن بالشننعور بىننبط النننفن ممننا قلنن  مننن تننأل ر 

  ذ  السمة عاى سلو هم.

 صيات :الاستنتاجات والتو  -5

 الاستنتاجات:  5-1

 -من خالل ما ألرزتي النتا   توص  الباح ون إلى الاست تاجات آ تيةا

ل ننيإة املال مننة لل ننورة املعدلننة ملقيا ننني الننذات املهاريننة والسننلوك العنندواني لالعبنني  ننرة القنندم انني النندوري ل تننم التوصنن  -1

 املمتاز.

 بذات مهارية عالية مما انعكن عاى سلو هم العدواني.ظهر  عبو الدوري املمتاز بكرة القدم تمتعهم  -0

 ظهر اوخفان السلوك العدواني لالعبي الدوري املمتاز بكرة القدم.    -3

 وجود عالقة ارتباي معنوية عكسية ب ن الذات املهارية والسلوك العدواني لالعبي  رة القدم اي الدوري املمتاز. -4

                                                 

 .152،ص2009، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ، 2، ط مدخل في علم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي .  (1(
 

 .110، ص 2009،دار الضياء للطباعة والتصميم ، فاألشرا،النجف 1،ط علم النفس الرياضي . (محمد جسام عرب وحسين علي كاظم 2)
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 التوصياتا 5-0

 -توص  إليها الباح ون لاوي دوصني با تيا من خالل الاست تاجات التي

إمكاوينننة اسننننتخدام املقياسنننن ن املقننننن ن انننني البحننننا الحننننالي منننن قبنننن  املنننندرن ن لقينننناس  النننذات املهاريننننة والسننننلوك العنننندواني  -1

 لالعبي  رة القدم .

 لف ات عمرية مختلفة تىم جواوب الدراسة الحالية . يأجراء دراسات مشابه -0

 املقياس ن الحالي ن من قب  الباح  ن واملخت  ن بالقياس النفسني اي دراسا هم. إمكاوية استخدام -3

 توجيي العم  التدريبي با  تمام باملجال النفسني وخ وصا الذات املهارية والسلوك العدواني.  -4

 املصادر 

 .15ام  اب روتادار صادر 1ابن الفى  جمال الددن ومحمد بن من ور امل ري . لسان العرب مادة عدا(اي

أم  مهدي صالح . الحرمان العا في وعالقتي بالعدوان لدى املرا ق ن ا رسالة ماجست ر ا كلية آلاداب ا جامعة  إداد 

 .1222ا

 . 1222حس ن داسن  ي و اميمة عاي خان . علم النفن العام ا املوص  ا دار الحكمة ا 

 . 1226املوص  ا مددرية الكتب والطباعة وال شر ار سان خريبط مجيد . مناهل البحا اي التربة الرياضية ا  

 . 1226سامي ال فار  وآخرون( .  رة القدم ا ال زء ألاول ا مطبعة جامعة املوص  ا

 . 0222والتوز ن والطباعة ا اعمانادارامل سرة لل شر1سامي محمد ملحماالقياس والتقويم اي التربية وعلم النفنا ي

 .0226والتوز نا  والتونيى اي التربية الناصةاعماناداريالا العلمية لل شر سامي م طفى وآخرون(. القياس

 .0222ا عمان ادار املس رة ا0صالح محمد عاي أبو جادر.علم النفن التربوي اي

صباد حس ن الع ياي  وآخرون( . مبادئ القياس والتقويم التربوي ا إداد مكتب احمد الدباغ للطباعة والاست سان 

 .0221ا

د الددن محمود عالم . القياس والتقويم التربوي والنفسنياأساسياتي وتطبيقاتي اوتوجيهاتي املعاصرة صال 

 .0222االقا رةادار الفكر العربي ا1اي

 .0225ا عمان ا دار الفكر العربي ا  3عبد الرحمن عدس .  علم النفن التربوي و رة معاصرة ا ي

 .1264اي علم وفن والرياضةاب روت ا دار الرهىة العرنية ا عبد الرحمن محمد ع سوي. القياس والتجريب

عبد السالم جودت.  الر  العقونة اي إحداج السلوك العدواني وعالقتي ببع  أساليب املعاملة لوالددي ا كلية آلاداب ا 

 .1222ال امعة املستن رية ا

د  لبة املدارس املتوسطة ا رسالة د تورا  ا عاي حمد هللا املجيد حس ن.عالقة السلوك العدواني بأوماي الون ية عن

 .1226جامعة  إداد ا

 .1222 مال عبد الحميد ومحمد صبحي  حساو ن. القياس اي  رة اليدا القا رةادار الفكر العربيا  

 .1222ا ب روت ا دار الرا د العربي ا 1لاخر عاق . مع م العلوم النفسية   اوكل اي ا لرنسني ا عربي (ا ي 

 .1223مكجور ي  لل شر والتوز ن ا داليدوو.مدخ  علم النفناترجمة سيد ألطواب وآخرون(ام رادار لندال

 . 1223محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي . مختار الصحاد  عدا( ا الكويأ ا دار الرسالة ا

 .0220ا جامعة حلوان ا دار الفكر العربي ا  1محمد حسن . سيكولوجية املدرس الرياشني اي
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 . 1222ا القا رة ا 1محمد حسن عالوي . سيكولوجية ال ماعات الرياضية ا مر ز الكتاب لل شر اي

 . 1262االقا رة ادار املعارو ا1محمد حسن عالوي . سيكولوجية التدريب واملنالسات اي

ا القا رة ا دار 1ياشني ا يمحمد حسن عالوي و محمد و ر الددن رضوان .الاختبارات املهارية والنفسية اي املجال الر  

 .1226الفكر العربي ا

                                   .                                                                                                                            0222ا القا رة ا مر ز الكتاب لل شر ا 6محمد حسن عالوي. مدخ  اي علم النفن الرياشني ا ي

 . 1224ا القا رةا مطا ن الهرما4اي 1محمد ع مان وجاتي . علم النفن ال ناعياج

 

 .0226الكتاب لل شراالقا رة ا امر ز1محمد و ر الددن رضوان.  املدخ  إلى القياس اي التربية الرياضيةاي

 .0222االىياء للطباعة والت ميم  شرواداراالنج  ألا 1علم النفن الرياشنياي. جسام وحس ن عاي محمد

 . 1222مىر  ي عباس. النمو ألاخالقي لإلحداج ألاسوياء والعدواوي ن ا رسالة ماجست را كلية آلاداب ا جامعة  إداد  ا

 .0220وجيي مح وب . البحا العلفي ومناه ي ا  إدادا دار الكتب للطباعة وال شر ا

Adams George, sackei :measure men and Evolution in education , psychology and Guidance ,Holt 

Inc.VSA,1964. 

Alderman, R.B psychological Behavierln Sport London :W: Bsaunders Company .1974. 
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 قدددددددددالحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددامل

 ( مقيا  تقدير ألذات املهارية لالعبي كرة القدم املعدل1ملحق)

عزيزي الالعب ااي أدوا  تعليمات املقياس ا درجوا الباح ون منكم قراء ها  عنادة من اج  إلاجابة الدقيقة عاى لقرات 

 املقياس وهي ا

 عدم ذ ر الاسم . -1

 عدم ترك أي لقرة بال إجابة . -0

 ضوء ما تشعر بي .ضرورة إلاجابة ب دق اي  -3

 ضرورة عدم الاستعاوة بزمي  أخر . -4

 . بدقة حالتر ت   التي الفقرة إمام(    √وضن عالمة     -5

  أحياوا أبدا العبارات ت
ً
 دا ما

    أستطين استقبال الكرات التي تلعب عاى ألارن  سهولة. 1

    أستطين تمرير الكرة بدقة إلى الزمي  . 0

    سبة داخ  امللعب.أتحرك بالسرعة املنا 3

    أجد صعونة اي الحر ة للنل  . 4

     عد الدلاا دمكن ي إن أتحرك للمكان املناسب للتإطية أو الا وم 5

    دمكن إن أوجي ضرنتي القوية عاى املنالن الذي دت   دلاعي بالىع  6

    أتردد عند  الدلاا عن الكرات القوية 6

    املرمى دمكن ي أن أووا ر التي عاى 2

      أجيد الىرب القوي عاى مرمى املنالن. 2

    أجد صعونة اي عم  جدار صد جيد اي تنفيذ الر الت ال ابتة ضد لريقي  12

    أستطين إن أس    دو اي أي لح ة 11

    أجيد الدلاا اي أي مر ز بامللعب 10

    عب املنالن.دمكن ي إن امرر الكرة مباشرة إلى الزمي  النالي اي مل 13

    أجيد ضرب الكرة من املنا ق البعيدة عن مرمى املنالن. 14

    أستطين التحرك اي أي اتجا  من امللعب  سهولة . 15

    دمكن ي إن استقب  الكرة اي أي مر ز اي امللعب . 16

    تعرو الفرق املنالسة مدى خطورتي داخ  جزاء املنالن. 16

    اا واجح ضد أي  رة مىرونة تجاهي.أستطين إن اعم  دل 12

    د عب عاى الفريق املنالن إن د د ضرنتي القوية عاى املرمى. 12

    أستطين إن امرر الكرة للمكان الذي أريد . 02

    أدالن اي مر زي لقط و  أجيد الدلاا اي باقي املرا ز اي امللعب. 01

    لن  سهولة .أستطين توجيي ضرنتي اي منطقة جزاء املنا 00

    تحركاتي اي امللعب دقيقة . 03

    دمكن ي إن أوجي ضرنتي إلى الفريق املنالن بقوة. 04



 

 

 

 

 املمتازة بكرة القدماملهارية وعالقتها بالسلوك العدواني لالعبي الدرجة  الذات

 

 0202العدد الخامس 

 مجلة التربية الرياضية والعلوم الاخري 
 

023 

      أحب أداء املهارات التي ليها سقوي عاى ألارن. 05

    ( الكرة من ألاعاى . إخمادأجيد    06

06 .
ً
    أستطين إن أدالن عن لريقي مهما كان املنالن صعبا

    حركاتي اي امللعب تمكن ي من حسن أداء واجباتي الا ومية والدلاعية .ت 02

    أستطين خداا الفريق املنالن بتمرير الكرة مباشراو إلى ملعىهم بد و من الاحتفال بها. 02

    أوا ما ر اي عم   الا مات املباشرة عاى املنالن . 32

    أجيد جمين أوواا الر الت . 31

    ارة هي الط ران عاى الكرة .أصعب مه 30

    أجيد جمين أوواا التمرير. 33

    أستطين إن العب الكرة بقوة عاى  دو املنالن. 34

    أوا ضارب ممتاز داخ  منطقة جزاء املنالن. 35

    اي املنطقة الدلاعية غ ر جيد. دلاعي 36

    قة املنالن .أجد صعونة اي توجيي مناو تي إلى الالعب الزمي  اي منط 3

     ع  تمريراتي   تع ب زمالئي اي امللعب . 32

    أجد صعونة اي توجيي ضرناتي إلى الزاوية البعيدة ملرمى املنالن 32

     ع  تمريراتي   تع ب زمالئي اي امللعب. 42

 مقيا  السلوك العدواني (2ملحق)

إمام الفقرة أسف  كلمة  ( إذا كان   تطبيق  )عم( إذا كان التطبيق عليرا وعالمة إمام الفقرة وأسف  كلمة ن )عزيزي الالعباضن عالمة 

 علير واجب عن ك  عبارة ب دق واي ضوء ما تشعر بي  ما وينطبق علير.

   نعم العبارات ت

   إذا وجي لي ننى ما ضرنةالأو ي وادراو ما أرد الىرنة بم لها .1

   ناص الذدن   أحىهمأحياواو انشر إلاشاعات عن ألان .0

   القد أع ابي  سهولة لكن أستعيد ا  سرعة .3

   عندما   اقب  سلوك أصدقائي اجعلهم ععرلون ذلر .4

   اي  ع  ألاحيان   أستطين التحكم اي اودلاعي  دذاء آلاخرين .5

   إوا   القد أع ابي إلى الدرجة التي أقوم ليها ب لقاء ألاشياء .6

   و دزع  ي الناس بمجرد وجود م حوليأحياوا .6

   أجد وفسني متفق من الناس غالباو .2

   اعتقد اوي   دوجد س ب مقبول عستدعي ضرب أي ننى .2

   عندما أكون غاضباو لان ذلر د هر عاى وجمي ب ورة واضحة أحياواو .12

   عسه  است ارتي لدرجة  ب رة أ ور مما ععرو الناس ع ي .11

   ستطين الامتناا عن ال دل عندما دختل  الناس م ي  أ .10

   إذا لدا ننى ما دىرن ي لأو ي أرد عليي الىرنة بم لها .13

   عندما القد أع ابي لأو ي أحياواو أغلق ألابواب  شدة .14

   إوا دا ماوصبور من آلاخرين .15
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   أ الب بان دحترم الناس حقوقي .16

   اودلن إلى الو ار معيأي ننى دقوم ب  اوتي  .16

   إوا   الع  املداعبات واملقالب السنيفة مطلقاو .12

   عإاي الدم اي عروقي إذا سنر م ي ننى ما .12

   عندما د ور غىبيالأو ي   استخدم لا ة عنيفة. .02

   الناس الذدن دىادقوو ي باستمرار عستحقون اللكم اي وجو هم .01

   ا تعترض ي  ع  العقباتأحياواو اغىب عندم .00

   إذا ضادق ي ننى ما لأو ي أجد من املناسب إن أ لعي عاى رأي ليي .03

   اشعر إو ي دا ماو وعاء برمي (من البارود قاب  لالوفجار .04

   عندما دخا ب ي  ع  الناس ب وت عال لأو ي أرد عليي ب وت عال أدىاو .05

   ستعد ل فن أي ننىعندما القد أع ابي لأو ي أكون م .06

   منذ إن  نأ اي سن العاشرة لم اصب بنونة غىب .06

   عندما اغىب لأو ي أقول  الماو بذد او .02

   أحياواوأكون عاى استعداد للو ار .02

     أخا ب البع  بقسوة حت  لو كاووا عستحقون ذلر .32

   اشترك اي املشاجرة تماماو م   الونى ألاخر .31

   ستطين إن أتذ ر إو ي  نأ مرة غاضباو جداو لالتقطأ اقرب شنيء وقمأ بكسر أ .30

   إوا غالباو أتلف   هدددات   اعتام تنفيذ ا لعالو .33

   الناس الذدن   أحىهم أكون معهم غ ر مهذب .34

   اخفي اي العادة رأي السيئ اي آلاخرين .35

   لدلاا عن حقوقي لأو ي الع  ذلرإذا اضطررت   استخدام العن  البدني ل .36

   إذا لم ععامل ي ننى ما معاملة مناسبة لأو ي   ادا ذلر دىادق ي .36

   عند املناقشة إمي  إلى رلن صوتي .32

 (3ملحق)

 دب ن أرقام العبارات املوجبة والسالبة ضمن إ عاد ا وأوزان الفقرات ملفتاد تصحيح املقياس

أرقام العبارات  ملوجبةأرقام العبارات ا إلا عاد

 السالبة

املجموا قب  

 الحذو

املجموا  عد 

 الحذو

 12 11 2ا1 ا36ا31ا02ا06ا01ا16ا13ا5 . التا م 1

 2 12 12ا2ا6 ا34ا30ا16ا14ا6 .غ ر املباشر 0

 2 12 36ا06ا15 04ا00ا12ا11ا12ا 3  .الاست ارة 3

 12 10 ا35ا32ا02 32ا33ا02ا05ا03ا10ا4ا 0 .اللف ي 4

 يبين أوزان عبارات التصحيح (4ق)ملح

   نعم  بدا   إلاجابة 

 صفر  1 العبارات املوجبة تأخذ 

 1 صفر  العبارات السالبة تأخذ 
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 الخمس بمدينة العامة ةلدى طلبة الثانوي عن الذات وعالقته بمركز الضبط الاغتراب

 فتحية إمحمد علي أحليلي

 مقدمة..

نألامررررالر لعتة  اررررل ريعتبررررتراب ررررتلعرامررررنرليع لملرررر رلي ألامررررالرلبية ررررلرهررررر ر ملرررر ل رليع رررر الر  رررر ر رررر    ر 

 ملشررررإنلرهيمرررر نالر  ملررررل ر اهملررررلريعرررر يارملفيرررر رلب ل ررررارذشررررإ رارررر  رنرررر رلب تةرررر رلبع  رررر رليرررر  ر  ارررر ر  يعن ررررنرملررررر ر

ليتغيرتل، ر لي ر ل  ،رلبتقم رلرة نرانر  لذرارتيرر روغيرترملر له رملر ر مر رييمرر نرملةر ر  عنرمريشرع ر  امرلر ملرر ر

  رمل لعهلر  هرليتغيتل،رلبت  ر ل. اب تلعر  رتلتمر   رمل تةعم ر يشع ر  يعج رن

ذةشررررإنلراب ررررتلعروعررررنر صررررارملشررررإنلرليع رررر رليرررر  ريعررررتمرذاررررمرليألارررر ة رذ رررر   رلب تةرررر ر ررررنرلعتةعرررر ر 

يت عررررر رملررررر رملشرررررإنلراب رررررتلعرا رررررارلبشررررراق،رلي رررررفر  لعههررررر رييمررررر نرلبع  ررررر رلياررررر   ر    ررررر ذلرهرررررر رانرمل  ررررر  ر

ىرلي فرتنا رن رنطر  رلبات ذيي  ار رل ري  رلر لريرمر  ملر  راب تلعر ت  رذعنةرمل رلب     ،رليألانمألاالر ا  

  ي ة نر لي مل .

 تعرر  رلب ل ررارنرر رن يررترملرر ر مارر نريقب ررتلعرناا ررلر رر   ر ا مرر لرلريارر  رملةرر ر صررن رانرر ر م يررلرملرر ر 

نرمرملر ر ر ر لرتمرينرا81-81 لر رلبر ل  ينرملر ر ةر نر ن رليت لهنرن رشخ رتتم ر نر رةرل رلر ر   لر ر  راي نمل يمر ت 

لر ن لريشرع  نر ر يألا  ر ا  ريلهر ه ر ويا ر نر رر%47مل رلب ل  ينرل ن لر عنللرةلار را ر  ا ر انرر%18   عرمل ر

ذ رررررارملررررر رلبررررر ل  ينرملررررر ر ا رررررلرلينرل رررررلر رررررنريشرررررع  نر ررررر  يارذعارررررن نر ررررر رر%88ةرل لنيتمررررر  ل نن   رتمرررررينرانر

 لينرل لرذ نرشع  لر   يار   م نرمل رآ  ويا.ر بت لر   يارذعان نر  رآ  ويا رامل ر  الر ا لر%31امله تيا ر انر

 (02: 0222)خليفه،                                                         

ط برررر رل نرررر ر  رررر لرذ رررر  ر ررررينرليألارررر ةر لب تةرررر  ر لنةرررر ربرررر عرلب رررر  رليرررر  رت هرررر ررذاررررمررذرررر  ب تلعرمل عرررر ة 

ليعق رلرلبعبررت ر رر رليرر ل، ر ملرر رةل رينألار ةرلذإرر ررمل  ياررلر حشررنرتص ا هرر ر تصر  ر رر   رلب تةرر رة نر ن بهرر  ر ملرر ر

رر ملر ل رلي ألامرالرا  هرمل    رليتعميرتر ر رلب رتلعرييمر نرملر رتاشرار  رمرلينرل ر ،رملر ره ر ة راطيرت رنر رلناشر 

 اعتة  ارررلرمل ررر رهةملررر نرييمررر نر لررر روعررر طارلب رررنرل،ر ليع رررار ليتطررر  ر ير ررر ع....هر  ر ررر للر لررر رلبمرررت ىر

 (48: 0222)خيفة،  ليع يمفرا رليع با.

   رر  نذ    رانرذ رررنلنرييمرر نري لترررمرلبةيرري را رلبتألاررر ة ر رر رراررر   ر  عنررمر ريشرررع ر   ملرر نر  حت  رررمر 

   ىرانرييم نرلبغ تعريشع ر  نمرب  مر  رتلتمر  ر  نرنألاممرنة ن ريع بم ر انمرا رجر ر رات ر  رلي نا ر

 (6: 0228.)أميمن،   ألاممرنة ر  را رجر  رات   ر  آلا   

ل نررر ر ررر  ن رنررر رماررر  رلي ررر ا ر لي رررفرلررر نريهررر ر عررر ةر رررنريشرررع رليألاررر ةرنررر رلي  ررر رلري  ررر ر ررر نرلي ررراارلي رررفر 

مل  رليتههرر ليتع طار لي تلما ر لبصملريرارتار رمل عر ة رليار   رنةر ر راط ،ر لر رليعق ر ،رم ا ارذاة رملض فر

 ينرلي  ار اارب  ملر  رييم ن ر ا مص رليعق لر ينرذ ة  رتصنةرملنىرمل ر  ا هرليألا ةرمل ر ا  رذ ب ألاعلر

 اةررررل ر اطنررررار نحيرررر را ررررمص ر اةررررلر اطنررررار نحيرررر رليعةناررررلرم رررر ر ر  رررر  رلي رررر ارملفيرررر  رنةرررر را ررررمص رلي  رررر يالر
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م ر ر  رن رييمر نرنألامرمر ر ي  ر لرترنىرلي ألار  ر لي  ر لرد  ر رعن رنلريمرم ر  ب  ملنرل ر ا رم ررلرج عراعتةر ي 

 ايرر لرلناشرر ،ر رر هر ذإرر ررنرر رمل تةرر رلبرر ل  ينر ليشررم عرملةرر راةىرهررر رلهة رر ةرييمرر نر  ررانلرذعررنرانرلرر نرب  ررل ر

 لب تلايار   ا  يا.

انراب رررتلعرملت  رررنلرنررر ر عررر ةرليررر ل،ر نررر رماررر  رييمررر ن رهتر ر ررر ا رملطن ررر ريت ررر  هريشررريتنذ   ن رهرررر ر 

اب ررتلعرملرر رعهررلرن  نذ   ررن ر ررينر نرر ر ليهرر ر  نرر ر  لرر  رمارردر رمل رر  ر شررم  رلرر رليررن لذ رليغ    ررلرملطن رر  ر

  78:ر8888لب ت ر رنة رانمر ر ةا   رليت ذاار ينر  نل ر لبط يمر  ينرليغ ل  ر بعضه ر معض.ن منر

ر يعنرليتصاار  يمن لراذض رليط ل ارب لعهلرلب ل ا ر تن رلي نر ريتم ر  يض  ر رصياصلرةل ة ؛ 

رلي   ذررلر رليسررج  رل ت رر ةل،رليألارر ةرملرر رمل نرر رليضررمارر ةرر ريعتةررنر لرر رملتغيررتل،رد  ذاررل را رمل  ألااررل؛ر   تمرر ررانَّ  نَّ

ليشخ ررررال ر تيرررر ر ت لذررررارملرررر رن رررر  رلب تةرررر رليغ برررراريق ررررت قيالرليغ  اررررلروعطررررارينألارررر ةر اةررررلر  ياررررلرنرررر رلري   ررررلر

 ليشخ الر.

رررمرهةرللر ررر  ربرررنىرليضرررمارنررر ر مرررنل رلي رررفرتررريد ر لررر رماررر  رليألاررر ة رذة نررر ر 
    ررر رب نررر رليضرررمار لررر رانَّ

اراعتة ي رمل ر  ره رهمم ار  نر رليألا ةر ل رليضمار ليت عامرين ت  ج ر يراليضم
 
عتبترمل رمل   ررن   لرليتعن

ر:ن رر لرليشرررع ررا راممرر ارنتررر جرليتألا  رر رلبماررر رملررر رليمتمررلر ةررر رذحيرر  ر  رررنراملاررر رت ررحاار ذررر لةر ذ رر ريررر ي رهرررر 

  تصررررنةرتيرررر رليت ررررحاار ذ رررر ريت  عرررر ،ر ذرررر لةرر ةلالرررر  ر ت  رمل نرررر ر ررررم رارررر ر   ررااذرررر لةرت  رمل نرررر رليضررررم

 
 
 لر نرا ر رنمارلب تنألالرن ر  لرهةرلنهارب نررليتع   ره    ار 

 
لبإ ذر  ر لي  ر فرنر رمل   ر رلري ملر نر ليألاشر ر ي رنرر 

ليألاررر   رلب عررر ة رنررر رملتغيرررترمل نررر رليضرررما رهتريشررريترهرررر رلريرررنرليررر  ر ةاررر رينألاررر ةر  رررنهرانرر-اشررر ررر تررر رهرررر را ةارررلر

  ضمارملعت نلتمرلي فرتتة   ر  رلبعت نل،رلي فر ةتناه رملع اراذ لةرمل تةعم.

  ر138ر-ر137:رر3222ن ناة نر م ذ  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

اراعتةر ي ؛رماردر ر تمار ةرنىر
َّ
 مل رلرجن  ر  ي ن رانرملألاه  رليضمار ه ر ة رمل   ،رن   رلرليرتعن

 تيررر ريعتةرررنر لررر را ررر  برليألاررر ةرلي   ترررلريمررر ا   ر  لررر رطماعرررلررليتع  ررر  ا رن  ررر نرليت  عررر ،رلي رررفرتامررر رره ررر ة  

لب ل رارلي ررفر ةرر راير  ر  إ رر ذلرهررر رانرملصرنةل،رليمررن لرلي ررفرتر تمارا ضرر ر طماعررلرليتع  ر  رملرر رمارردري    اررلر

  ليمنمالر ليتت ذ  ر  اةلرليتع   .

اراعتةررر ي رهرررر رمل نررر رليضررر 
َّ
را   رررا رملررر ر    ررر ر نةررر لرليررر ألا رلبهتةررر نر     رررلرليرررتعن

 
مار   تمررر رهر ررر ملق

 ليرر  ريشرريترهررر رناألااررلرهةرللرليألارر ةرينع لملرر رلي ررفرتررتصاار رر ب ل ارلي ررفر ةرر رذحيرر  ر ليشرر   ررليشخ ررال   لملرر ر

 لي فرتضمار منل رمل رم يم.

ن ر  هرر  ع رهر ر ع ةرذعضرلبش ل رلينل ةلر لرخ ر  -رنلينلال ذ   تة  رلياميتر ةألاه  رليضمار

 ل رلي ا  ر معضرر فرت تمار    ة روع نرلب تة ر ر مل ريع مرتي رمل رشع رر  يعج  ر  ن رلي نر  لير     

 .امل ررلريا  رليض  ر ل رلي فر طة رليألا ةرين    رليحي ر ن نرذش 

رمل ر رطة مر رملعا ر ر ضرعمرامل ملرمر   حيرنرنر رتص ا رمر ر  رنر ر فير را ر ألاشر رنر  تير رر   ىرطرم: ر ر نريإر  

ر  لر    يمتملرمل رم يم ر.رٍ  ريعتةنر ل رملنىرنألا لتمر  نرتمر ر  ل رملنىرملقلمللرلي    رلرخ  لر م  رش رانَّ

  431:رر8881نطم ر
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تصااريذ إيم نرلبغ تعر  رتلتمر  ملش فر رملعن رب ر    ر م ر  ر  يترل تة ملمرا رش فل ربيتر  ةرر ل رل 

لرهرررر رل ررر تمرا رمل تةعرررم ر ررر رعرملررر رنألامرررمر ملررر رذهررر رةل ةررر رنررر رم يرررلر ررر ت  ر ريشرررع ر   نتةررر ر  رررمطم رنررر ر رررن نم  

  ا    ر تي رذغا عرلب   رلي  رت ه رذامرليعق لرلبعبت ر  رلي ل،.

 ليار  رنر ر ر يارملشري نر رر يت ت ل،ر  ةر جر  رخقذر ،ر لي ر ل  ،رهرر رلريررنرلير  ر ةار رملعرمرلي ر  ر رر نر 

رخبرررتل،رلريا تارررل رذ إيمررر نر  ررر ريعرررتمرماررر  رانتةررر لرلري ا ررراريررراريعرررنريرررمر عررر ةرا رنررر راطررر ررملصرررن ةرعرررنلرملررر رل

   ملشالرتألا  ر نامرليشع رر   ب تلعر انألا   ر رلي ل،ر لب تة رلي  ريعتمرذام.

رةرل رررررلرليعق رررررلرارتم طارررررلر ينناب رررررتلعر ررررر رليررررر ل،ر مل نررررر رليضرررررمار ت رررررم ر لررررر رةرعرررررلر  يارررررلرملررررر ر  هنَّ

 لبهةلرلي فر ة راي ر  ةالريطنملرلب منلرلي  ن  لر رلي فره رمل رلب لم 

 ليألا ةرن رما تمر ر لي فر ص   راقيه رانر منفرشخ تتمرر ر انر  لهنر ينرملتطنم تم

  ملتغيتل،رلي ل  رلرخ ر  رمل رم يمر ر ا  لرةلا ر  لرلب تة رلبع   رلبل لر  بغ   ،

 
 
 ر نألا م 

 
  ر مل     رمل راع رليتااارملعمر.ر ليتغيتل،رليم يعلرلي فرتتطنمر نر ر  عهنل

ر  ةالرل ر
 
 لريا  رليا ملالرليضمارن مل ن ر  رلي ل،ر  رمل :راب تلع ن  ل

 لنينألا ةر ر     ر ر لب تة ر  مللر ر ليط يمرا  لر ر لنطق  رمل رليعق لرلبألا ت لر ينر  

  ةر  نرتمر ل رلياألا فن   ارين   فر ل ة مفر ليعةل ر رهتر ةا رليتحمير ةمت م رليألارنلبتغيتل

  ل رملمت م رليطنملرنلبتغيتلرلن   ت   رليم م لر    ةالرلياميت ريه رلي ألا   ا تة ةر ل ر

  .ة ر  ينرل لريتصنةرطماعلرليعق  ،رذاة ر افيةذشإ ر   ر رذ نرربم رانرتا   يه

 -البحث: مشكلة 

ملإر نر ا ير   ر تر  رإشرم  رم ع ترمرهنرييم نر صة ر ينرد    رشخ تتمر رن رشخ را ، رذ إيمر نر 

   لر  انل ر   رملط يمرن رنألا رلي  ر ر ر نر  لير رملمرنارلي ل ر ر  ر ريمرط ريشرارط   رمرنر ر ر هرلريار   رنةر رانرمر

ملط يررمر   ملت رر  رين ررراارلين حاررلر لبعررر  يتر اق اررلرلي رررفر اشرر اي راد رر لرتحشررر تم رن رر لر نرييمررر نر  ليرر راملت ررر  ر

ارررلر  ريمرررتطا رتص ارررارربمررر ،رملتع ر رررل رذ نرررمر إررر نر   رررلريقب رررتلع ر اب رررتلعر رررنر  ررر ةرهرررر ر لبمررر ة ر اق 

 ب  تمر  ب ل ارليش تعلر اشخ  رلبصاطينر مر  نر يد ر ل رشخ تتم.

رمل نرر رليضررماريرر ي رذ ررنرلرر نرملرر ر ررينرا ررنل رليمصرردرلريرر ر رةرل ررلرليعق ررلر ررينراب ررتلعر رر رليرر ل،ر   

 .لب تة ر لبة نلرن ر ا لرمل رطنملرلي  ن   ،ر ةن  لرلرخة رينىرذملرملهةلرمل رذم ،

  رل،رذ نرتصنة،رملشإنلرليمصدرن رليام ؤ ،راتال:_م ن  لريه هرا ت 

 مل رملنىره ه  رمل ن رليضمارن رمن  راب تلعر  رلي ل،رينىراذ لةرليعا ل؟-8

بتغيررترلرجررح ر لرر رمل رر  ت رليمصرردر هرر ر رر رت عررنرذرر   رتل،رة يررلرهم رر  الر ررينرةرعرر ،راذرر لةرليعا ررلر ذ رر ر-3

 مل ا اراب تلعر مل ا ارليضما؟

 -أهمية البحث:

ت    رليمصدرذملر يننر ل را ةاحي رن يترمل رليم م ينر لينرل  ،رلي فرل تة راي لرلب   را ر ه رمل منلر-8

 لب ل  ل.
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ليرر ل،ر  ق تررمر ة نرر رليضررمار تيرر رينتعرر  ر لرر رادرر رليغ  ررلر رر رليرر ل،رنرر رمل نرر رر  ررنرارليمصرردراب ررتلعر رر-3

 ليضما.

 تألاانرنت  جرليمصدرن رت  الراذ لةرلب تة رل ذلر ليشم عر   ر را  لر ةض رراب تلعرن رمل ن رليضما.-1

 .را تة  ر  يتحشملرلي  ريلرلي   ةلر ل رليتةم ر  بم ةئرلين حالر ااق الرليألا  نل-7

 نرلي  برن رتن رلينرل  ،رليم   لر ا ص  رلي فرت   ي رذعضرليع لمل رلبية لر ناش رر مل ل رلي ألامالرر-8

  اعتة  الر ا ىر يارتا    ر ق لراب تلعر  رلي ل،ر ةتغيترمل ن رليضمارينىراذ لةرلب تة .

 -الدراسات السابقة:

 :  )ليبيا(0220دراسة محمد أحمد عرايس  -8

  لنرلينرل ل:رمل ن رليضمار  ق تمر    ن  ينرلبع ذاين:را تة ةرلب  ر  ر ليتةايي  

 ليت  ر  ر ليتص ا رلينرلس ف.

 ا نل رلينرل ل:رر نذ رهر رلاتم رراد رليتألا   ر ينرمل ن رليضمار  ق تمر    ن  ين

 لبع ذاين:را تة ةرلب  ر ر ليتةاييرليت  ر ر ليتص ا رلينرلس ف.

 هن  رمل رطنملر ر88رنتل رر ر ر74نط يمر ط يملرملفيار ر881رننرل ل:رتإ ن رمل ر ا لرلي

 لنا فرلي  ن نر رةلعر   ملعلرليتصن ر ةن  لر  ،.

 ةرع ،رليطنملرن رليتص ا رلينرلس فر ي  لرليع  . رراة ل،رلينرل ل:رمل ا ارمل ن رليضما

 ت  رليضمارلينلال ر لرخ ر   ن ر ع ةرذ   رةليلرهم   ا ر ينرليطقعررا ارنت  جرلينرل ل:

   ع ةر ق لر ينرلبتغيت  ر  مرانريمألا ر  رتة   رليت عم رن رملمت ىرليتص ا رلينرلس ف

  ر18ر-ر17:رر3227لينلال ر  رلرخ ر  رنر  ر ا ة ر

 )ليبيا(:0220دراسة عبد السالم إسماعيل -3

 ينرليشع رر   ب تلعر ليمن لراب تلبارينىرربع ذلرليعق لر-ةرل لراملميت  الر-   لنرلينرل ل:ر     راب تلع

 طقعرع ملعلرلب  م.

 ا نل رلينرل ل:ل حينذ رملع ذلرليعق لر ينرليشع رر   ب تلعر ليمن لراب تلبارينىرطقعرع ملعلرلب  م.

 ترررررار رط يرررررمر ط يمرررررلر  يمرررررحتينر  رررررر ر ليفي  ارررررلر   ملعرررررلرلب  رررررمر741 ا رررررلرلينرل رررررل:تإ ن ر ا رررررلرلينرل رررررلرملررررر رن

 لاتا ر  ر  يط   لرليعش ل الرلب ت ةل.

 اة ل،رلينرل ل:را ت ن رليم مدرا ت ا نرلبغنار.

ا رارنترر  جرلينرل ررل:رت  ررن رهرر ر عرر ةرذرر   رع    ررلر لر رمل ارر اراب ررتلعرنإرر  ر  لر رمل ارر ارليشررع رر  يغ  ررلر

 ررررر رليررررر ل،ر ليع يرررررلراعتة  ارررررل ر ليشرررررع رر ألا رررررنلنرليمررررراط   ر ملعررررر  يترليمرررررن لراب تلبرررررا ر  عررررر ةرذررررر   رةليرررررلر

ارررل ر  عرر ةرذرر   رةليرررلرهم رر  ا ر رررينرهم رر  ا ر ررينرةرعررر ،رليط يمرر ،ر  يحمررملرينمررر لرليفي  اررلر  يت   رر ،راة 

لي ل ررنإ ر  يم لرا ر ر  ينرةرع ،رينر  رنإر ر  يمر لرا رر ر ي ر ريرينر  رنإر ر  يمر لرا رر ر لر رةرع ،ر

 مل ا اراب تلع.رررررر

  331-388:ر3223نه ة  ا  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 )ليبيا(: 0228و سطاش دراسة حواء أب-3

  رررر لنرلينرل ررررل:رانتمرررر عر  ق تررررمر ألا ررررنلنرلبعنرررر ر ليغ  ررررلر رررر رليرررر ل،ر ليع رررر  الريررررنىرذعررررضرط يمرررر ،رملع  ررررنر

 ه نلةرلبعنةينرليعنا رذشعما ،رلب  مر ت   نلر ملمقتم رةرل لرهملميت  ال.

 ةراب تلعر ليع   ال.ا نل رلينرل ل:ر نرا حينذ رلينرل لرملع ذلرليعق لر ينرانتم عر بعضراذع 

 ر8787 ا ررلرلينرل ررل:رلاتيررت،رليعا رررلرملرر راربعررلرملع  ررنر نررربرليعررنةرليالرر ريط يمرر ،رليمررر لر  ررر ر ليمرر لرلي لذعرررلن

  رط يمل.871ط يملر  نبر نةراذ لةرليعا لنر

اة ل،رلينرل ررررل:رل ررررت نمل رليم م رررررلرمل ارررر ارانتمررررر عر ر مل ارررر ارليغ  ررررلر ررررر رليرررر ل، ر مل اررررر ارذ ررررنلنرلبعنررررر ر

  ا ط ل  ،رليع   الر ه رمل ره نلةرليم م ل.

نترر  جرلينرل ررل:رت  ررن رنترر  جرلينرل ررلرهررر رانر نرر  رانرررترشررع رلر رر  ب تلعرملرر رليرر ل رر ر هررر ر ررن ر عرر ةرذرر   ر

ةليرررلرهم ررر  ا ر رررينرلي مرررارليعنمرررفر طرررقعرلي مررراررةبرررارذاةررر ر تعنرررار   ممررر ار ررر  ب تلع ر انرطرررقعر  مررر  ر

  337:ر3227 تل  رمل رطقعر  م  رليعنةال.نا   ط ش  ة الرانرترلب

 ) ليبيا(0228دراسة آالء محمد الرديني -8

يرنىرطنمرلرار ر   ر ليت لذرارلي ألاير فر اعتةر ي ر-   لنرلينرل لر:لي  لر ر ي ألا ر  ق حير ر ة نر رليضرمانرةلالر ر

 ليشه ة رلي  ن  لرليع مللرذشعمالرلب  م.

اررر ر   ر ليت لذرررار-بع ذرررلرليعق رررلر رررينرلي  رررلر ررر ي ألا ر مل نررر رليضرررمانرةلالررر را رررنل رلينرل رررل:ر رررنذ رلينرل رررلر

 لي ألاي فر اعتة ي .

 ر  ررررنةر183 ط يررررمر ط يمررررلر ةررررنلرارمل ط ررررلرلب  ررررمر  نرررربر ررررنةرليطنمررررلرليرررر ل رن717 ا ررررلرلينرل ررررل:رتإ نرررر رملرررر ن

  .117ليط يم ،ن

 ا ار عهلرليضما ر مل ار ارليت لذرارل ت نمل رمل ا ارلي  لر  ي ألا رمل ره نلةرليم م ل ر ملاة ل،رلينرل ل:ر

 لي ألاي فر اعتة ي رمل ره نلةرليم م ل.

نتررر  جرلينرل رررل:را اررري رنترررر  جر ررر هرلينرل رررلر لررر رانرلي لدررررارملررر رنألامرررمر ةتنررر ر ررررمط رةلاناررر  ر  إررر نرملت لذ رررر ر

ارنألامرررا ر لعتة  اررر  ر  رررنرعررر ل،ر ررر هرلي تررر  جرنررر رات ررر هرلبت  ررر ر لياررريا  رر صاررردرتإررر نريرررنىرليألاررر ةرليررر  ر  ررر

  ألاممر نر رليماط  ر ل ر منل ر اذع  رلرخ  لر صا تم رذا   رهر ران  هلترمرملر رن ر فرا رذشر رنر ر ر لرملر ر

ين رررمرملررر ر رررنرل،ر ملهررر رل،ر تلررر ل رذيتيررر  ر ررر رنألامرررم ر صاررردريمرررتطا روغايرررتر رررن نمر تص ارررارليت لذرررار ت رررمر  رررينر

  81:ر3227نألاممرمل رعهل ر  ت مر  ينر ا تمرمل رعهلراا ى.نرلي ة نف ر

 ) ليبيا(0228دراسة أبو خريص -8

 ىرع ملعلر نفر يان.   لنرلينرل ل:رملنىرليت لذار ينرليه  لرلي ألامالر مل ن رليضمارين

 ا نل رلينرل ل:رل حينذ رلينرل لرملع ذلرليعق لرليت لذ الر ينرليه  لرلي ألامالر مل ن رليضما.

 رر  ل ر نر718 ا لرلينرل ل:رتارلاتا ررمل تة رلينرل لرمل رليم لرلي  ي لرمل ر   ل،رلرج ملعلرر  نر نبر رنة ان

  رط يمل ر388 رط يم ر ن812

 اة ل،رلينرل ل:رل ت ن رمل ا ارليه  لرلي ألامالر ر مل ا ارمل ن رليضمارمل ره نلةرليم م ل.
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لرلرتم طارلر ررينرليه  رلرلي ألامرالر مل نر رليضرمار  انرينرر  رنتر  جرلينرل رل:رت  رن رليم م رلرهررر رانرمر رت عرنر ق ر

انررررررترملررررراقرهرررررر رليضرررررمارملررررر رليررررر ل ررذشرررررإ ر ررررر   ر لنرررررمر رت عرررررنرذررررر   ر رررررينرلرجحمرررررينرنررررر رمل نررررر رليضرررررمارليرررررنلال ر

 لرخ ر   ر انرلي ل ررن ر  م  رليعنةالرانرترملاقرهر رليضمارليرنلال رملر رلير ل ررنر ر  مر  ر يمر نال ر ت ةر ر

 عرررنرذررر   ر رررينرينررر  رنررر ر  مررر  رليعنةارررلر  نر ررر نالررنررر رمل نررر رليضرررمارليرررنلال ر لرخررر ر  .نرا ررر راررر  ب ر رت

  874-878:ر3227

 )ليبيا(0226دراسة ماجدة سالم حريبش -7

ةرل ررررلرر-  رررر لنرلينرل ررررل:راب ررررتلعر  ق تررررمر ةألاهرررر  رليرررر ل،ريررررنىرطنمررررلرلي  ن  رررر ،رليت   ررررالرذشررررعمالرلب  ررررم

 هملميت  ال.

 رلينرل ررل:رل ررحينذ رلينرل ررلرملع ذررلر ق ررلرملألاهرر  رليرر ل،ر رر  ب تلعرنإرر ر  ةتغيررتل،رليع يررلراعتة  اررل را ررنل

 ذ ررررنلنرلبعنرررر  ر ذ ررررنلنرلبعرررر  يت ر ذ ررررنلنرليمرررراط   ر ليع يررررلر رررر رليرررر ل، ر ملع ذررررلرليألارررر   ر ررررينرةرعرررر ،راذرررر لةر

 ليعا لر ذارملتغيتل،رلرجح ر ليت  بر ليم لر لبمت ىرلينرلس ف.

 رط يرررررمر ط يمرررررل ر ترررررارااتاررررر ر ار   رررررن عرليعا ررررررلر778رل رررررل:ر رررررنراع  ررررر رلينرل رررررلر لررررر ر ا ررررررلر  لملهررررر ن ا رررررلرلين

 ليعش ل الرلب ت ةل.

 ل ت نمل رمل ا ارملألاه  رلي ل، رمل ا اراب تلعرمل ره نلةرليم م ل.اة ل،رلينرل ل:ر

نترر  جرلينرل ررل:ر ررنرت  ررن رلينرل ررلرهررر رانررمرت عررنرذرر   رتل،رة يررلرهم رر  الر ررينرليرر ل رر ينرر  ر لرر رمل ارر ار

اب رررتلعري ررر ريرينررر   ر  رررن ر عررر ةرذررر   رتل،رة يرررلرهم ررر  الر لررر رمل اررر اراب رررتلعر ذرررارملتغيرررترليت  ررربر

يع يررلراعتة  اررلر ذ ررنلنرلبعنررر  رلينرلسرر ف ر  عرر ةرذرر   رتل،رة يررلرهم رر  ا ر ررينرليرر ل رر ينرر  ر لرر رذعررن رل

  عن،رذ   رتل،رة يلرهم   ا ر ينرطنملرليت  بر ةبار ليعنمرفر لر رمل ار ارذ رنلنرلبعنر ر ي ر ريرطنمرلر

  881:ر3227 ةبا.نرم   م ر

 ) ليبيا(:0222دراسة هبة هللا خاطر -4

عهررررلرليضررررمار لبشرررر رنلرليما  ررررالريررررنىر  رررر لنرلينرل ررررل:ررلبمرررري يالراعتة  اررررلر  ق حيرررر ر  يألاع ياررررلرلي لتاررررلر   

 لب ا رليع ملنل.

ا رنل رلينرل ل:ل ررحينذ رلينرل رلرملع ذررلرليعق رلر ررينرلبمري يالراعتة  اررلر ليألاع يارلرلي لتاررلر  عهرلرليضررمار

  لبش رنلرليما  الرينىرلب ا رليع ملنله

لملرر ا ر  ملنررلرنرر رلي  رر  اريةلر ررلر ر72 رلملرر ا ر  ملنررلرمل ي عررلرملررفي ن832 ا ررلرلينرل ررل:ر ررنر نغرر ر ا ررلرلينرل ررلرن

  رلمل ا ر  ملنلرن رلي    اريةلر لرلي  طىنملن  رهةلر  .72ليعنا نرملن  ر    ر ن

اة ل،رلينرل ل:ر رنرترارتطماراراة ل،رلينرل رلرلري يارلر ير رذعرنرليت نرنرملر را    ره رليمراإ مل ت لر هر رل يتر ر :ر

 ر8881ليألاع ياررررلرليع ملررررلرينرررر ل،رت عةررررلر  لطررررار رررر ريرمل ارررر ارلبمرررري يالراعتة  اررررلره ررررنلةرليم م ررررل رمل ارررر ار

  رمل ا ارلبش رنلرليما  الره نلةرليم م ل.8813مل ا ار عهلرليضمارت عةلر قلرنألا ن ر
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نترر  جرلينرل ررل:را ارري رنترر  جرلينرل ررلر  عرر ةر ق ررلرلرتم طاررلرمل عمررلرةليررلرهم رر  ا ر ررينرلبمرري يالراعتة  اررلر

ليع ملنررررررلر  ي طرررررر  ريةلر  ر   عرررررر ةر ق ررررررلرلرتم طاررررررلرمل عمررررررلرةليررررررلرهم رررررر  ا ر ررررررينر ليألاع ياررررررلرلي لتاررررررلريررررررنىرلبرررررر ا ر

  84:ر3224لبمي يالراعتة  الر  عهلرليضمار ليألاع يالرلي لتالر.نا ط  ر

 الاطار النظري:_

 :متغير الاغتراب عن الذات

ة  ارلرمل عر ة رلي  ريعتمرذامرليألا ةر ه ر     رنألامالر لعت     راب تلعروعنر صارملشإنلرليع  ر 

  نرل رلي  ا ر يا ر   ر رملتألا  تلرمل رذ ةر ا رت تنار  اتق رمل نلررليضرغ  رلي ألامرالر اعتة  ارلر

 ا ت رر ة لرلي ررفريعررتمرذحيرر رليألارر ة ر  ت  ررار لرر رتيرر رليتإرر   رليما يرر   ر لي ألايرر فر ليارريلرلي ألامررالرلي ررفر

  تةت راي رليألا ة.

إيمر نرنصر رليألار للرلي عر ة ر ر لبنر رملر رلريار  رنألامره  ر وعنر  هرلي     ر مدربيترملع ر  ر ةضر فر   

ا رليشع رر  يتصن رمل رلي اار رذضرلبع  يتراعتة  ال را رايسي عرملر رلب تةر  را رايت ر  ر  ير ل،رنر ر

:ر3223ن رررار  يرررلرنألامرررالرا ر ررر رابرررت ر ررر  رذحيررر رييمررر نرنألامرررمرنةررر ريررر رل نررر رب  مرررلر مل ألا رررنلر  م.نشررر يت 

371  

هرررر رانرليشرررم عريعبرررت نر ررر رملشررراقتياري ررر    راب رررتلعرملررر رارررق رليتةررر ةر ليررر ذض ررمررر ن  ررر  مرلناح 

 ليتط  رامنرلب    رليمن نالرينشم عر لير  ر  ار رشرإ ررذرضرلبعر  يتر ليت عحير ، ر لر رمل ر   رليمرنطلر

 ل،ر  ر رلي فر ة ر ه رليام رر مل ردارمل   محيارليعنلل ر ليشم عر نر صة ر  ي رهمم   ر   ب تلعر  رلير

  373:ر3227ا  تمر   عم.نلملاة  

 يرررت ر  تعرررينرا ر   ررر ر  يضررر  ر رهرررر رملألاهررر  راب رررتلعر   تمررر رهرم يرررلرشررر تعلر مرررن رملعهررر ر ن نرررمراملررر ر ررر  ار

 .   تم رهرمل  ةرهمم ارت ينرلي    ر  ي نر را ر نمله ر ل رليت ديترن رامنل رلرج ر ل

لينغررلرليارر  ريننرل رر ،راعتة  اررلر لي ألامررالر  رر ر ر  ملررلرنرر ر:رشرر  رل ررت نل راب ررتلعرنرر رتعريففالا الاغتففراب

 لي  نراعتة ي  ري ي ر حتعةنرهر ر   رنة تجرملت   لرمل رليتع  ألا ،رن رة  ر ل رلي ص رليت ر :

 رهر رانرملألاه  راب تلع:ر  رم يلرانألا   ر ينرليألا ةر لب     ر  ينرليألا ةر  شا لر3228   مر منرهللان-8

 رررررينرليألاررررر ةر لب تةررررر  ر  ق رررررلرليألاررررر ةر   شررررا لرا رلب  ررررر  ر ق رررررلربيرررررتر ررررر  ل رذهررررر ريعرررررتمرنررررر رلبصاطررررلر رررررم ر  

مل تةعمر  ينرا نمرن رةل   رليغ  ل ريعتمرن ر  يارمل  ةرمل رلي اا ريم ةهرع رن  مرن رمل تةعمرينرعرلرانرمر

نتةرر ل ر انررمرنرر ر رر هر ر رر ذضرلريارر  رذ ررا ر رر ريع ة،يرر را ضرر  ر لري يررلر ايررت روعنررفرانرليألارر ةرةارر ر رر ياريق 

  42:ر3227لري يلر نر تةيير ألا نلنرلري ر با عرلي ي .نلملاة  

مرر ذ راب ررتلعر  نررم:ر يرر رليألار ةر  ي رر ل رلي رر  ار ررينرتلتررمر ليمتمرلرلبصاطررلر ررم ر لرياطررلريررمر  رر ر ر ر  ر-3

ار ألا رنلنرتت منرن رليشع ررذعن رانتة لر ليسخار لي نار ليعن لنال ر مل ر   ممرتي رمل ر ن لره   ب

:ر3223لبعنررر ر ليقملمررر    ر مل ن  رررلرليررر ل،ر ايعررر ل راعتةررر ي  ر ملررر ر  ررر مممرملررر را ررر ل رهلن ااال.نشررر يت ر

377  

 



 
 

 
 

 2020العدد الخامس  الاغتراب عن الذات وعالقته بمركز الضبط لدى طلبة الثانوية العامة بمدينة الخمس

 

118 

 :أسباب الاغتراب

يشررريترليا يرررتر رليمررر م ينرنررر ر نررررارليررر ألا رلي ةررر رهرررر رانرلبررر ل  ينر ليشررررم عر ررر ة رملررر رتإررر نرمل ألا رررنلر رررر ر 

نرر رنر ل ر  رر ل رملرر ر ر يارلي لشررن  رملرر رمرر يها ر  ر ة رملرر ريشرر ررهررر ررد  ذرلرلي لشررن   ر ةل ةرر رملر ر إرر نر رر بها

د  ذرررلرلبررر ل  ينر ليشرررم عر   يررر رترررتار  يتإ ملررر ر  شررر ل ر شرررا  رلبألا  رررنرل  ةملررر نر ا ررر لرر لررر راشرررم   ،ر

 ليألا ر لر ااق رليم ال ر  ن رلم تل رليمنطلر نم رلي اارليت نان ل.

 -ن رل   مرهر رليعن نرمل رليع لمل رملفي :   ن ناش   رانراب تلعر  ع ر 

 با عرلي اارلين حالر ايم نالرن رما  رلب ل  ينر ليشم ع.-8

 ليألا   ر ينرد  ذلرلب ل  ينر ليشم عر د  ذلرلي لشن  رمل رم يها.-

 لي ألا  ر لي   ل.-1

  ن ر نر رلب ل  ينر ل رتص اارت لتيار   يت ر ر ن ر نرتيار ل رت م رت لتيا.-7

  ن رامم ارلب ل  ينر ليشم عر  ري  لرلبمييلر  رانألامهار مل     ا.-8

 لذت  ةرلب ل  ينر ليشم عرملعن ري ع ة ا ر ذت  ة ارا نل رلريا  رلي فر صا   .-7

ليت   ض ،رلب ع ة رةلا رمل تة رلي لشن  ر مل رم يها رعع رلب ل  ينر ليشم عر ألات ن نرلب  ر  ل ر-4

  317:ر3223ن لر م.نش يت رلي  ر ةافيارانر،يت

 تررر ىرليم م رررلرانرليشرررع رر ررر  ب تلعر رررنر إررر نررةرذعررر رب ررر ةررا رعارررل را رانرتإررر نرملشررر   راب رررتلعر 

ل رررت   لريقمرررنل رلرخ رعاررررلرلي رررفرتصررراار رررر يألا ة ر  رررنر حشررر رملرررر رابرررتل،رليألاررر ةرلي ررررفر ةررر رايررر رملرررر رنألامرررمر ملرررر ر

ملر را ر ل رمل ر رليع يرلر ليتةر ةر بيرترتير  رنةر ر رنررا    ر  ر ت ار  يت ل  ر لي    ر   ر مهي رن يرتر

ي رر  لر رر  مل ل  رنةرر ر حررتجرليشررع رر رر  ب تلعريررنىرليألارر ةر حررتجرليشررع رر رر  ب تلعر رر رمل رر ةررةلاناررلرمل رر ر

ملرر رليتألا  رر ر ررينرلرر رملرر ر مررنل رلرخ رعاررلر ةرر رذحيرر رملرر روغيررتل،ر   ل ررا ر لبإ نرر ،رلينلاناررلر ةرر رذحيرر رملررر ر

    ،ر   ةل،ر ملعت نل،.ابتل،ر ملش   ر لت 

 -مراحل ظاهرة الاغتراب:

 انر     راب تلعرتة ر ة لم ردق  رل رمل منلرتية رهر رلب منلر ا ىر ه : 

 مل منلرليحيايريقب تلع:-8

هنرمليش ر نل لر  هرلب منلرت وار  نمل ريشع رلب لر  يعج را رذ نلنرليماط  رههللرلريا  ر لب ل ار 

 رم  ر  ر   رذق نرانرتام  ىرملع ياراشا لرين م ر  ر انرتألا نر شا لرملع نحي را ض  راعتة  ال ر انمر

  17:ر8884 تمع ري ي رذقرملع  يترتصاةمر  ر  ل نر ةا رانر حتهفرهيحي .نننلل 

 -مل منلرلي ذضر لي ألا ررلي   ن :-3

 ،رلي   ذارلر   ر لرت ر  ضر رينرملر ر ه رلب منلرلي فرتتع ر رذحي رلاتم رل،ر ذ لةرمل ر مرنل ر ليتطنعر 

 ر ر ل طرر ر  رينرملرر ر رر رمل ر ر  ر ملرر ر  تتررمر نارمرملرر ر ر ل ر  ررنل  ر نرر ر ر هرلب منررلر إرر نرلي ذرنرملعرر   ر لرر ر

لبمررررت  ينرليعرررر طألاار لبع نرررر ر رررر ررذ  ررررم رهتر   رررر ربنررررحيار   تمرررر ر ارب  رررر ل ر   ررررنر رررر هرلي  طررررلر إرررر نرملهارررر ر

 يننا  رن رلب منلرلي  ي ل.
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 تااارلبغ تع:رمل منل-1

لبغ ت ررررلر ليتةرررر ةرا رليع يرررلراعتة  اررررلر  ذع ة ررر رلبتة نررررلرنررر ر ري    اررررلر  رررر رتحي رلبتة نترررينرنرررر رلب ررر رل ر 

  ر ليمرررنمالر  ررر ر  رلبتعرررنة رلي رررفريعامررره رايسررري عر ةمرررت   تمرلب تنألارررل.ر يشررريتر8:ر3227 لي ررر ر  نر لررر  

 ةانر نريقيسري عرملر رليحمراراعتةر ي رانررترملر رلب لعهرلر بعرضرايسي عرهر راشرخ  رلبغ رت ينرلير   ر

اشرررخ  ر ألاضررر رليهررر  عر لررر رلب لعهرررل ر آاررر  نريشررران نرمررر  رانألامرررهارم ررر ن ر  ت مررر نر رررنلانه رة نر

امل رن ره  ة رهرلةتيارهيحيا ر   عنراشخ  ر  غةم نرن رلري   ر  مص  نر ر رملإ ذر ،ر لر ر لل، ر  ر ي ر

 ملش لنهار  ة ملها. نرليه  عرمل راع ريمتط

  ن ر  رلب منلر ص   رليألا ةرليتااارمل رلب ل ار ط  ر ن رملفي : 

 اننمل جرليإ مل ر لبم    ر لرخض  ريإ رلب ل ا.-

   جرا ر ت  رلب لرمل  ألا رل    ا ريشط .ليتة ةر لي  ر ر امت-

هارذصمرم ر ر ر إر رملر ر  ر رملر ر ةيريرلبغ رت ينر ر ر ر ل ار ر رشرع ر ارليرنل ارذعرن رلي  رلريرت ر  نألامرر 

 صرراارايرررارا ضررر  ره يررراررلذضررر نريإررر رشررر لرم ررر رانألامرررها ر  ررر لرليألارررضر رررنريشرررع  ار    رررط لعر انتمررر عر

ت ررر هرانألامرررهار لت ررر هرراررر    رنةررر رانر  ررر لراشخ  ررر رااررر  نر أجررري نرهرررر رلرخضررر  ررية  رررلرانألامرررهارملررر ر

      لرمممر عهلرن   ا.

 :_أبعاد ظاهرة الاغتراب

يع  رليع يلراعتة  الر   ي رايت   ر  ي ل،ر انألا   ر  ررا   ر ليشع ررذعرن ر  ال:ليع يلراعتة-8

انتةرر لرينة تةرر  را رلنألا رر  رليألارر ةر رر رتارر ررلي   ذررلرليمرر  ن رنرر رلب تةرر ر تمنررفرملمرر ةئرلب  يألاررلر رر رد  ذرررلر

 لب تة  رملة ر  عنمرغ ر  ةرر ل رملم    را    رلي   ةلرن رلب تة .

  را ض ر   ي رةرعلرمل رانألا   ر رينر ذر لة را ر رينرلرجة  ر ،رملر رمل  ر ررليتألا  ر ر ات ر  ر  نروع 

  Rokach,2004,P.1 اننمل جرليع طألاار اعتة ي .ن

تصرررن نرمل سررر  ر لين ررر ع  ر ررر رليع يرررلر  رررنمل ر  رررم رييمررر نرب  مررر ر ررر رمل تةعرررمر  ررر رلي   ذرررلرليع ملرررلر 

ة  ارلر  إنرار ر رلبشر رنلراعتة  ارلرلبت مرل رنةر رانرمر ريعنرار لر ر  نامريع ي رلريار  راعتلي فر صةنه  ر

  311:ر3227يعت ارلبعت نل،رليش تعلرن رمل تةعم.نلملاة  را نل رلي   ذالرليع مللر  

ملرر رمل رر   رليع يررلراعتة  اررلرنرررت رمررن درلبرر لرملرر رنألامررمر    رر رينعرر يارلبصرراار ررمرن رر  ر نل اررل ر  رر ر 

ترر ر ريررمرل تة ملرر ريهرر لر دج  رر ر  ررنررملرر ريشررع ر ررمرملرر رب  ررلرملشرر   هر  ررطه  ر يعتبررتر رر لريشررع ر رر نرا رر تمر ر

 لي   رمل رليع يلرااط ر ا  ىران ل ه .

ر    رنل مل ألا  ر  رلب تة رلي  ريعتمرذام رير ي ر ر ريمل رذ نلنرليماط  :رييم نرلبغ تعرهيم نر-3

 نلذم.اعتة  الر  ألا نر   لرليألا  لرلي فرتةا مرمل ر ن لرا 

 ملر رمل ر   رذ رنلنرليمراط  راجرر رليألار ةر ر رتص ارارربم ترم ر ذشررنمرنر روغايرترمل ر ىر مرنل  ر تصن ررنر 

لي ت  جرلب تتملر في  ر  ن ر نرتمر ل رليت ديترا رليتصاارنر رملمرت منمرا رشرع رهر ر نرمل ريتهرة ملر رنر ر رنربيرته ر
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ذ  رنرلي ررنر ر لر رليتر ديترنر رلب ل رراررليألار ةر  نرمشررع ررر ترمرا  ررعلريأير ر لي رنذل ريعنرف انرلر رملمريت رما

 راعتة  الرلبصاطلر م.

  ررنمل ر ألا ررنرييمرر نرليمرراط  ر لرر راملرر ررما تررمر يمررة ريرارر   ر امررايتراملرر ره رذهرر ر ألا ررنرلي ررنر ر لرر ر 

 ألات رنرلي رنر ر لر رر فرلبمر ةر ر ليعةر رر  ليتعميتر  ررا م ر   رهيم نر  ت ريعتمر ل رهةلر راملر رهر  ألامرم ر

  74:ر3221 ر  ألات نرت ن  ررا   رب  مل ،رلي   .نان ر رلب تج

هرر رل رتعة  ر  ر   ررذ نلنرلبع  يت:رليألا ةر  ص  رذم مرلي    راعتة  ارلرلي رفر  رنرنألامرمرذحير ر  أجر -1

  .بيترملش   لرلعتة  ا ريمن لرا نلذم

   نمل ر ألات نرليألا ةرلبع  يتريغ تعر  رد  ذلرلب تة  ر انألا   ر  رتن رلي   ذل رذ يشع ررلبتضة ر 

    ر  رشع رر  يقملم   رلت  هرلي   ذل ر تي رنة    رينشع رر   ةالر  اةلرملإ ن تي رلب تنألال.ر

 نذررم ر لبنرر ر ملرر ر رر  ار رر ررذ ررنلنرلبعنرر ر:رتتعررنةر تا رر  رمل رر   رذ ررنلنرلبعنرر رملفيرر راجرر رليألارر ةر رر ر نرر ل-7

تيرر رملرر رلممرر   ر ليشررع رر   رر رليألارر لل ر ليتع  ررلر ملة ر ررلر ةرر رملةرر ر ر تانررف ر اجرر رليألارر ةر رر رليتةايررير

  ينرمل ر   نر مل ر ر   ن ر  ريعطار اةلر ىر ة ر    ر م ر يشع ر  نرلريا  ر لب ،رن رمل تملر لمن ر  نه.

ب رتلعرهتلرملر رلر نريشرع ر  نرمر ر ةا رمرذهرار مرنل رلي رفرا ايرنة   رة   رانرشخ  رملر ريعر يارملر را  

  77:ر3221يع  رلنرما تمر  ع ةتمروعتةنلنر نحي رن رتلتي .نان ر 

ذ بغ تعريعتمرما  ر قر ن ر   ىرا ي رت ذهلرملناملر  يا ار امم   ر لن ألا  رلي  فرلبع   لرين م ر 

  ملألاان رن ر  هرلريا  .  ر  نرط  لرتةنهر  ي   ربة ر لرا ة  رعان ر

ليغ  لر  رلي ل،:ر ذامر نرلرليألا ةرانرمرا رم رملغ ت ر رار مل ألا رقر ر رتلترم ر  ألاشر رنر رل  ر ةرليعةر رلير  ر-8

  ي فرربم تمر يشإ ريمرملعن  ر شرع ررليألار ةر  نرلرلي اةرل ر يغ رتعرليألار ةر ر رتلترمر  رنمل ريعجر ر ر رليتألاايرتر

   يارلرخا  ر امق رليا  ل ر يعتمر ل ر  ملمرلريا  . لي تنييرلي  نف ر  صة رلبمي يالر يعتمرن ر

 ييمرر نرلبغ ررتعريشررع ر  يارر ار ليغررار ليا  ررلر اامررلر ملرر  ر  رر ةلةرلب تل ررمر رر رتلتررمرلنةرر رهلةرلنتم  ررمر 

 م نررم ر يعررتمرنرر ر ة ملررمر ملشرراقتم ر  ألا ررنهرليا يررترملرر رط   تررمرلرجمررةالر لي   اررل ر  ضررعار نرتررمر لرر ر

 .مل لعهلرا م لرلريا  

  ررارنملرر رن  رلب ررتلعرليع ملرر ر ررر رمل  رر  ر ةنررمر  نررمرلنةرر رهلةرهنتررر جرليع ملرر ر رر رملرر ريمررحينام ر لنةررر ر 

لهةلةرنة  رشإ رمل ر حرتجرهلةروشر  م ر لنةر رلهةلةرليطر ذ رلريضر ر ربر ر حرتجرلهةلة،ر ة اترم ر لنةر رلهةلة،ر

ة هررر رذاررمرت ن رر رر مررمر برررنلرلي رر  رليإ مل ررلرنرر رليعةررر را ررم رليع ملرر ر رر ع ل ر لنةررر رت  جرر رليرر  فرلي ررفر   

  877:ر3227 منلرينطماعل.ن ل  ر

مرتررررر  تضرررريرانرليغ  ررررلر رررر رليرررر ل،رملرررر رهرررر ره رم يررررلرنألامرررررالرلبحشرررر روعبررررتر رررر راجرررر رلي ذررررنر رررر رتص اررررارتل 

 لنألا رررر  رليألارررر ةر رررر رملشرررر   هر لت    تررررمر ملا يررررمرلي ررررفرت  طررررمر  يعرررر يارلرخرررر ر   رذاألا ررررنر نرتررررمر ط  تررررمر لرررر ر

وغةررر هرملشررر   رلي نرررار لبنررر ر  رررن رلي  ررر ر ررر رليررر ألا  ر ليضرررا  ر ليتةررر  رليرررنلال رليعةررر ر ااتاررر ررلريررر  ر  

  187:ر3227ين ل،.نلملاة  ر



 
 

 
 

 2020العدد الخامس  الاغتراب عن الذات وعالقته بمركز الضبط لدى طلبة الثانوية العامة بمدينة الخمس

 

121 

 -متغير مركز الضبط:

لرخرررررر ر   رملررررر رن   ررررررلرليرررررتعناراعتةرررررر ي  ر  ررررر هرلي    ررررررلرنغيت ررررر رملرررررر رر–لن  رررررارمل نرررررر رليضرررررمانلينلال ر 

وعت ررنرانر رر لرلبألاهرر  ربيررترلرر  ر مررنهريتألامرريترن   رر ،رليررتعناررارر ى رت ارر ر ةمررنارليتع  رر ر رر لمل ر يافيرر ر

 ليمن ل ر يإ  ي رن   لرملع ذالرلعتة  الر ن نال رذ نرر طمر ةألاه  رليت   .

 ت ىرذعنرتي رانرت   رليتع   رملصنةرل    ررين  رليمن ل ر انر   لرذ   ر ينر ذ لةرن رهةرلنهرار 

مل  إررارع يارر نرر ترر رملألاهرر  رليضررمارليررنلال ريأجهررلرلبمرري يلر رر رنترر  جرل ةرر يها ر  ررنرطرر فر رر يارليرر ألا ر  

 مل    رليضمارلرخ ر   ر   رملتغيترهةرللار ت  ارليعق لر ينرليتع   ر ليت   .

    ىرر ت  رانرلي  ار  تنألا نرن رهةرلنهارب نررليتع   رذمعضهار  ىرليتع   ر  وا 

ةرهطق ر رمل رلرخ رجرن رمينر  ىرليمعضررا رانرمل نررليتع   ر إ نرةلال رن ر ليألا ةرنألاممر ليتع   ر رُ َصرنَّ

ةر  يحمملرهر رمل ة  لرملصنة رمل رليمنل   ر.     ر رملطن لر هنة رُ صنَّ

  ر31:رر3221ن منرلريةان ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

  هر راربعلر  لمل رتيد رن رليألا ةرمل رمادرمل ن Weiner  ر8848  نرت   ر   تر 

  ر   هرليع لمل ره : ر نر رليألا ة ر لب ه ةرلي  ر م يم ر  ع  لرلب  ا ر لري را اليضم

 ."لي نذل رنة رت   رهر رانر ذ لةر  تنألا نرن رت ن   ار  ةالرل ر  هرليع لمل 

( Lifzlee,2006; 22 )                                                          

 -مفهوم مركز الضبط:

ت رررنرريشررر ر رهرررر رانرملألاهررر  رمل نررر رليضرررمار رررنرتررر عارهرررر رليع  ارررلرذعرررن ر رررابرملفيررر رمل نررر رليرررتصاا رملصررر ر 

ليتمعل ر عهلرليضما رمل   رليضما رمل نررليضما ر  نراا ،رليم م لر  ي تعةلر ايت رنمل ن رليضمار

ريررررمر مررررنل ر رمارررردروعنررررفر لب نرررر رليررررنلال رينمحاررررلرلينلاناررررلرينألارررر ةرليرررر  ر ررررتصاارنرررر ر ررررن نمر ر تألامرررر ر
 
 رذ رررر 

لب تنألالرن رما  ر  لرليألا ة.را رلب ن رلرخ ر  رن رليع يارلير  ر تر ر ر رمار رن لر ر لرليألار ةرة نرترنا رملر ر

ع نمم ر.ر  ل رتري رذإنرملألاه  رمل ن رليضمار  رلي تعةلرلي مان رلي فرتضرألاار لر رلبألاهر  رة يترمرلي ألامرالر

 لب   مل.

رمل ن رليضمار   لينلال ر يعبتر  رهةرللرليألا ةرهر رليتن اة ، ريشيترلي  لةرهر ران 

  رررر ررا رملررر ر صرررن ريرررمرملررر رمررر لة رطامرررلرا ر رررتملر لررر را يررر رتررر تمار  ينرعرررلري    ارررلرا رليمرررنمالرنررر رما ترررم 

ذع لملرر رةلانارررلرا ر  لملررر رتتعنرررارذشخ ررالرليألاررر ةرمل ررر رليررر ل لرا رلبهرر ر را ر رررة ،رليشخ رررالر راملررر رليضرررمار

   ينرعلر  ر رذع لمل را رعلر  لرخ ر  رذه رهةرللر  تمار

شخ ررررررتتمرمل رررررر رلريرررررر را رلي ررررررنذلرا رترررررر ديتررارررررر   را رهررررررر ر  لملرررررر ر ر ةارررررر رليتحمرررررريرايرررررر رملرررررر ر مرررررر رليألارررررر ةرنرررررر ر

 ) 831:رر3223ما تم.نلي  لة ر

مر    مارهر رذمتينرمل ر ذ لةرنة ر ل ر:  نمل ر نرلرذ ةرمل رليتع   
 
  ر  ىرن امر  ن

 ليشخ الر   تم رهرامل لرملمت قر ربيترملامار   ر رةل ةلرمل لي  ر ل راذع يمر رت  ذ تمر
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رين رمر ت  ذ تمر هنة ر نرنرمرن اا رلريأير را رلي رنذلر  ر  رنمل ر ألامر رليألار ةرلريرن راير هرليط   رلرن ر  رهنَّ

 ن رليضمارلرخ ر  ر امل رهتلرل نرهةرللرليألا ةرانر منل رت  ر   ر رملام لرمل ر ن نمرليشخص فررل ت  ةل

رنررر رليضرررمارليرررنلال رليإررر مل رةلانرررمر ررر رليررر  ريمررريته. نن ام ر ذألارررار ررر هر
 
لري يرررلر إررر نريرررنىرليألاررر ةرل ت ررر ةل

 ) 888:رر3223

 ملررر ردرررار ةاررر روعررر  رملألاهررر  رمل نررر رليضرررمار:ر  نرررمر رررةلرملررر ر رررة ،رليشخ رررالرلبتعنةرررلر اامرررهي رليألاررر ةرملررر ر

ب تترررمر نحيةررر ر ذررر يألا ةرليررر  رلي   ذررلرلي رررفريعرررتمرذحيررر ر رناا رررلررخبرررتل،رما ترررمرلي  زيرررلر رليألا شرررنلر رليتع  ررر رل

رر ر ع 
يمررتطا ر ررمارلب ل ررارملرر رم يررمريع لملرر رتلتاررلرل ي ررنر ر رلرجهررنرين ررمر ررمارةلالرر ر  رليألارر ةرليرر  رُ   

َنررين مر مارا ر  ر.
َ
 لب ل ارمل رم يمريع لمل را رعالرل ري ر رلي نذلر رلي 

 أبعففففاد مركففففز الضبفففط :ف

مل نرر رليضررمار رملرر رهتلرلرر نرامرر ةىرليمعررنرا رانررمرملتعررنةر ذعرر ةر ر ررمررن رعررن ر ل رر رمرر  رملألاهرر  ررررررررررر

 رانرملألاهرررر  رمل نرررر رليضررررمارامرررر ةىرليمعررررنرن ررررمارةلالرررر ررررررر ررررمارارررر ر   رنممرررر ر8877ي ررررنرلذ ررررت رر ترررر رن

  رر31:ر3227 

ا رانررمر  رر ر لرر رملت رر ر ةتررنر ررينرطرر ذينرا ر ُذعررنر لمررنرت ر طمررينر ر لرر رامررنرط ذاررمر  رر رليضررمارررررررررررر

 لال ر ر ل رليط  ر ا ر   رليضمارلرخ ر  ر. اذع ةرمل ن رليضمارنة ر ل :_رلين

 ررليضمارلينلال ر:رر   رل ت  ةرليألا ةر  نرليتن اة ،را    الرا رليمنمالرلي فرتصن ريمر8ر

ن رما تم را رمل ر صن ريمرمل رم لة رطاملرا ر تملرتر تمار  ينرعرلر  رر رذع لملر رةلانارلرا رذع لملر رتتعنرار

 يشخ الرمل  رلي ل لرا رلبه ر را ر ة ،رشخ الر ر  ريعتبترنألاممرملمي  ر  رل رمل ر صن رمل رامرنل ر 

 ه    الرا ر نمال.ر

ررررررررررليضررررررررمارلرخرررررررر ر  ر:رررررررررر  رررررررر رل ت رررررررر ةرليألارررررررر ةر ررررررررر نرليتررررررررن اة ،را    اررررررررلرا رليمررررررررنمالرلي ررررررررفرتصررررررررن ريررررررررمرنررررررررر ر3

 ا رتررررررررر ديترراررررررررر   را ريع لملررررررررر رما ترررررررررمرتررررررررر تمار  ينرعرررررررررلر  رررررررررر رذع لملررررررررر را رعارررررررررلرمل ررررررررر رلريررررررررر را رلي رررررررررنذلر

 
 
 ةررررررررر ر صرررررررررن ريرررررررررمرملررررررررر رامرررررررررنل ر  حمرررررررررمر ررررررررر هر مرررررررررنل رهرررررررررر رربيرررررررررترملع  ذرررررررررلر  ررررررررر ر ريعتبرررررررررترنألامرررررررررمرملمرررررررررم  

  ر83:رر3227  لمل را رعمر  م.رنملصة ةر 

 تعففففدد مصفففادر مركفففز الضبفففط:ف

يررررررت ر لمررررررنلر رررررر رهنرمل نرررررر رليضررررررمارليرررررر  ريعرررررر  رهياررررررمر ذرررررر لةرملرررررر رليألامتررررررينرا ررررررم عرم رررررر يهار لرررررر رليتع  رررررر ر

ملتعرررررررررنةل.رماررررررررردرهنرررررررررمرهتلرلررررررررر نرلري ررررررررر  ر لررررررررر رليتع  ررررررررر رملضرررررررررم ط ر  يعررررررررر يارليرررررررررنلال رينألاررررررررر ة رذرررررررررإنرلب ررررررررر ةرر

 لبصتةنلره رنة ر ل :ر

ررلي ل لر لي نرل،رليع نالر:ررهنرتل لرليألا ةر  نرلتمرليع نالرلي فر ةتناه ره رلي فروم  نهرن رذهارليمتملرمل رر8

  ررر عرنررر رل ت ررر ةهر.ر  ررر لر إررر نرنررر ررلبمررري  ر ةررر ر   يرررمرملررر ردررر لعرا ري ري ررر ريمر ر  ررر  ثم يرررمر  رررمارامرررنل

 م يلرليألاهارلرجانرينمتملر ا ت نل ر مل  رب ر ةتنامرمل رلي ل لر لي نرل،رليع نالر.

 ررلبه ر ر لياألا ل ر ا تألا ة رمل رلرخبتل،رليم   لرلي فرمل راي رليألا ةرتةا مرمل رليماط  ر ل رليمتملرر3
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نرل ت رررر ةلرمررر  رنألامرررمر  نرررمر تص ررر ر لررر را ررر  برت عنررررمرررليمرررة ،رانرررر1 ألاع يارررلر لب لعارررلر:رررررذررر يألا ةر إررر  

 منل رليما الر     رليتع   ل،رلب ب  لر    هرلرخ   بره ر:رلي  لر  ي ألا ر رانتألا لرلير لوارر  تصاارن

ذرررررإنرمل ررررر ةرهرر رليطةرررر فر رلب ررررر    ر لرجن ررررلرر.املررررر رهتلرلررررر نرلري رررر  ر لررررر رليتع  رررر رملضرررررم  ر  ررررر ىرا رعاررررل 

 لبصتةنلره رمل ر ل ر:ر

ر ري را رلي رررنذل:رماررردريعت رررنرليألاررر ةرانرليعررر ياربيرررتر   ررر رينتحمرررير ليرررتصاا را رانرليتررر ديتل،راعتة  ارررلررررر8ر

 بيترلرخ  علرينع  رمل ر عهلرن  هره رلبمي يلر  رنت  جر ن نم.

نرل ت رر ةلر  نررمرر  ةارر رانريغيررترملرر رملمرر رر  ررر3 ر.را رانرلرر رملرر رررلي ررنرر:رذرر يألا ةر إرر  
 
ر رَ ررنألَا  ررنَّ

َ
مررنل ر  يرر رمُل 

 رررمر ررر ر ضررر لر  رررنررملاتررر عر نارررمرنررر ر ررر هرليرررننا ر  ررر ر رمررر  ر   ررر  ريرررمر ر  ررر لر رررن ر لررر رر صرررن ريرررمر  ةررر 

  عارليألا ةر  ن رمل لعهتمرينة ل ار.

 يمرررتطا رانرررراررر  نر    ررر ل:رذررر يتع   ر إررر نرنررر را رررن رراررر   رل   ررر لر لبمررري يينر لبعنةرررينر ر  ررري لررررر1

 ررريد رذرررحيار نرررمر رررعاار.را را ُيرررارليررر   ر تصاةررر نرنررر ر رررن نا تمر   تضررر نرملررر ر  ن نرررمرمل   رررم ر  تة شررر  رملررر ر

 ربم تيار    لر  ن ره ر ل رليمنطلر ليتصاار ليماط  ر ل رليألا ةرمل ر م ررا   ر.ر

نرليألارر ةرل ت رر ةلر رر نرليعرر يارررر7  ررعمر لريارر  رملع ررن ر   ررعمرررلي رر ىرليغا اررلرنلريرر را رلي ررنر ر:رمارردر إرر  

ذهةه ر ر انرن تمرليألا ةرذحي رملصنةر مل نرر ملات عر نألا  ر   لر  ع رش   رلري   ر ل رليتع   رذعان ر

   رليضمارلينلال ر.ره رانر  لرلب نرر   ار ينرلري رر لي نررلين لنر ص اراية رليألا ةرن ر  هرلريا  ر.

 ذعرر ةرليضررمارليررنلال رلرخرر ر  ريررنىرلرجحمررينر لرر ررRozinaetlao  ررنرانررن،رةرل ررلرر ه  رر    ررررررررررررررر

 ا لر ت الر ل رانرليمت ر     ر ة رليع يارلي مانرينة ا  ر ا ي رومتطا رانرتنعمرلين ررلي  ر    رهي ر ر

  رت طن ر ض ل ارلب تة ر ملي م تمر لي  ىرلبيد  رذامرل آلا   ر     لر اصي عرلي ألا تر لي نذلر.نر

  ر81رر84:رر3228 رملعة  ل

 رف مركز الضبط في النظريات النفسية :ر

مل راق رلت    ،رن   لرمل تنألالر رتص ر      رملتعنة ر تصن ر نة لرلي ألا ر  ر نر رليألا ةر ل رررررررررر

 مار ا تمرا ر  بمرليشخص فر رمل راق رتألا  نمرمل رلب ل رار ر مرنل رليما ارلر.رذ هر ،ر ر ي رن   ر ،ر ر

 ت  ا را ةه رن ررروار:رررملألا  اار ر ةا 

 ررن   لرلينلذعالرلبع ذالر:رر

لبع  ذرررلرر     رررلرلينلذعارررلرلبع ذارررل ر رلي ررر ر   ررر رملررر راقيهررر ر " E.Deciترررني رن   رررلرهة لرةرةييررر فررررررررر

يإليمرر نر لرر رانررمرلرر   ر  مرردريشررار   ررمر ر مصرردر إ رر لرر مل رر    ر ريعرر رلرلب يررتل،رلرجن ررن ر ألاع ياررلر.ر  رر ر

ترررمر ضررر رذعررر  رنررر رليمتمرررلرلي رررفريعرررتمرذحيررر ر ريمرررط ريإلن ررر هر رتص ارررارردررر ررن تررر  جريحشررر طمر.رذ ي رررر ار طماع

ممررمر رر هرلي    ررلرمل ن  رر ،ريشررطلر ريتمرر لرا ضرر لر ررنماينرا  ررعينري رر ىرةلاناررلرا را رعاررل.ر روعتةررنر

 ن   لرةيي فر ل ر      را   اينر:رر
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ملرررر ر   ررررن نرانر ألاعنرررر ه.رر  رررر هرلي رررر لرل،رتحررررتجرملرررر رتألامرررريتر   ر:رتألا ررررت رانريررررنىرلي رررر ارلي ررررنر ر لرررر رت   رررر ر

 ذررر لةريرمرررنل رليما ارررلر رت هيررريرلبعن ملررر ،رلبتررر ذ  ريرررن،يار ررر رليمتمرررلر  رليتع ملررر رملعهررر رملررر رارررق ر رررنرلتيار

 لبع ذالرل ي لن  ر رليتألاايتر رليت طااريت    رمل ر  مرذعنمر.ر

 رررن نالرملررر راعررر رليشرررع رر  ياألاررر ل ر رتص ارررارليررر ل،ر رلي ررر يار:رتألا رررت رانرلي ررر ارملشررر تل نرنررر ر رررن رانةررر  ر

 م  ريشع  لرا ياررملتصاة نرن رتألا  قتيارمل رليمتملر.

ر رت رررر  ر لرررر را رررر ارم عررررلر ذرررر لةرانر إ نرررر لررررررررررر
 
 ر رررر ىرةييرررر فرانر نةرررر  رليمررررن نالرلبنذ  ررررلرةلانارررر 

ررر يينر ر ر  بمررر نرنررر رليشرررع رر ألاع ياررر تيار ر رررنرلتيار لررر  عَّ
َ
ليضرررمارليررر لواريرررنىر اررر ملهار  يمرررن لر.ررانألاررر لر رذ

ذررر يألا ةر  رررنمل ر إررر نرملرررنذ   رةلاناررر رممرررمرةييررر فر إررر نرنررر رل يةررر لر ةارررار رملت ل ررر ر رربمرررلرنررر رليحشررر  ر ر

ليألاعررررر ر.رماررررردر مرررررن رانرليحشررررر  ريغ  رررررمر ر نذعرررررمرهرررررر رليعةررررر ر را  رررررلر  رررررنمل ر إررررر نر ررررر مرليمرررررن لرربمرررررلر

  ر38:ر3228خ رجر.رنملعة  مر رليشخبرن رلياألا ل ر رلرجنلر ر ر ريت رهن ل  رمل رلر

انر  رررر لرلرتمررررر  رت رة يرررررلرهم ررررر  الر رررررينرليألاع يارررررلررHesler را ارررري رنتررررر  جر صررررردراعررررر لهر مرررررن ررررررررررررر

ليشخ ررالر را ت رر ةرنرر رليضررمارليررنلال ر.رنةرر راشرر ر،رهررر رانر ذرر لةرليرر   ريعت ررن نرا يررار ة ر رر نرترر ديتلر

يار ررمارةلالررر رمل تألارر ر ر تةيرري نر ألاع يارررلرشخ ررا تيار رنألا لتيررر رنميررتلر لرر ر تمررر تيار  ل ررطلر ررنرلتيار ريرررن،

  رر18:رر3228ليع يالريتص اارلياألا ل ر رتص اارلي ل،ر.ررررررررررنرمل ع ر   ار 

ريمع نررررررررررررر
 
 رت ىرليم م لرانرن   لرةيي فرن رلينلذعالرلينلانالرلي فرت ىرانر ذ لةرلبنذ  ينرةلانا 

ا ر را ررتط  لر رتص اررارليرر ل،ر رليمرراط  ر لرر ر مررنل ر رتقمرر رانر رر هر ررألا ،ريتص اررارلياألارر ل ر رليررتة

 اماراي ر ذر لةرت  رليضرمارليرنلال ر رلير   ر تةيري نر ر يتةا ر رلياألار ل ر رملص  يرلرليمراط  ر لر رليمتمرلر ر

 رذررإنرا ت رر
 
رةلانارر 

 
 ةرنرر رمل نرر رتط يعهرر ررخررنملحيار.ر ملرر ر  رر ر ةارر رلي رر  رانررمر  ررنمل ر إرر نرليمررن لرملررنذ   

را ض ر.ر
 
 ليضمار إ نرةلانا 

 ررن   لرليع  ر:ر

نرر ر ررا بلرن   تررمر  عهررلرن رر رلرر رملرر ر اررنرر رر ترر ر.رمارردرلذ ررت رانرلي رر ارررB.weinerترر د ر   ررترررررررررررررر

يع  نرن  مهار رذشنهارهر را رم عرةلانارلرا را رعارلر.ر را اريرانرليع   ر رليمرم الرينألاعر رليمرن لارهر ر:ر

 لي نر ر رلرجهنر ر ع  لرلبهةلر ر رلري ر.ر ر  لر  هرليع    رن رلبع ةيلرليت يالر:ر

 لار=رةر{ر +رج+ر +رفر}ر.رلي  تجرليمن  

 نررر رملص  يترررمرإ ضررر فر ةررر ر ررر هرلبع ةيرررل ر ررر ررانرلي ررر تجرليمرررن لارنن ررر فرا رذشررر ر ريرررمرملصرررنةل،ررررررررررررر

ترررر تمار إن رررر هرليألارررر ة.ر رررر هرلبصررررنةل،رتتة رررر رنرررر ر:رت ررررن  رليألارررر ةرإملإ ن تررررمرا رملمررررت ىر نرلتررررمر  رنةاررررلرلرجهررررنر

لرير ر.تير رانرمرملر رلبألا رت رانرلي ر تجرليمرن لاريعر ىرهرر رلب ر ةررلبم   ر ر رةرعلر رع  لرلبهةرلر  رلت ر هر

ليمم الر ربعلر.را رانرليت  ع ،رلبمت منالرين   فر رليألاش ر رتمن ر ل را  ارملمرت ىرلي رنر رلبألا رت ر ر

 ررمل عرر ر ررر  انرررررررررر رهررر ر ررع  لرلبهةررلرلبنرنرررلر ر رنرر ي رت ررن  رلرجهرررنرليرر  ر ررتم  ر رلريررر رلبت  رر ر.

  ر78:ر3228
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 ترررر ىرليم م ررررلرانرليألارررر ةر  ررررنمل ر إرررر نرين ررررمر ررررمارةلالرررر ر رذإنررررمريعرررر  را ررررم عر ررررن نمرهررررر ر نرتررررمرررررررررررر

 عهررنهر  رر للرنرر رم يررلرلي  رر فرا رليألاشرر ر.راملرر رهتلرلرر نرليألارر ةرارر ر  رليضررما رذإنررمريعرر  را ررم عر ررن نمرهررر ر

 لةر ت  رليضرررررمارليرررررنلال ر رليررررر   ر رررررع  لرلبهةرررررلرا رلريررررر .ر انرلي رررررنر ر رلرجهرررررنر  رررررألا نرا ررررر  بر ذررررر

يعرر  نرا ررم عرن رر مهارا رذشررنهارهررر ر ررنرلتيارا رعهرر ة ار.ر رايرر لرتإرر نرا ررم عرليمررن لرا  ررعلري رر  رملرر ر

لبمررررري يالرليشخ رررررال.راملررررر ر ررررر  رلي ررررر تجرليمرررررن لارنن ررررر فرا رذشررررر ر رهرررررر ر رررررع  لرلبهةرررررلرا رلريررررر ر ر ررررر رملررررر ر

 إ نرا م عرليمن لرا رعلر  رلبمي يالرليشخ الر.را   بر ذ لةر ت  رليضمارلرخ ر  ر .ر ر  ي رت

 :رالخالصففففة 

 يعررررررنر ررررررةلرملرررررر ر ررررررة ،رريعتبررررررترملألاهرررررر  رمل نرررررر رليضررررررمارملرررررر رلبألارررررر  اارليه ملررررررلرنرررررر رةرل ررررررلرليشخ ررررررال رررررررررر

ليشخ ررالرلبتعنةرررلرلي رررفرتتعنرررارذعررر  رليألاررر ةريمرررن نمر نت   ررمرهرررر ر نرلترررمر هملإ ن ترررمر  ررر لرملررر ريعررر  ر  يضرررمار

  رر لرملرر ريعرر  ر  يضررمارلرخرر ر  ر...هترتمررينررعرر  ر ررن نمر نت   ررمرهررر ر رر   را رعررلر رر رهرةلتررم ليررنلال  ا ري

ملرر ريهرر هرليمررةلرملرر ر ررنر ر لرر رليتحمررير ررن لذ رليألارر ةر اةل ررمر  ررن نمرنرر رمل ل ررارلريارر  رلبتم   ررلرليعنةاررلرمل ررمر

ر ر رل نرمر اعتة  ال نة را ي رامنرلرج لنمرلبهةلرن رت  اارليت  ع ،رييم نالر تصن نر
 
مل  ةر   رذضرق

امنرلبإ ن ،رليم ره رن رتصن نرليعق لرارتم طالر ينر ن لرليألا ةر مل ر صن رذعنهرمل رنت  جر  ملر ريمرتطا ر

لي ا  ر مرمل رمل ه ةل،رملم  يلرن رتص اارا نلذمر مل ر  ع هرمل رنت  جريمن نمر مل ر ت  هرمل ر  لرل،رما  ر

   لرليمن ل.

ر يعتةررنرمل نرر رليضررمار لررررررررر  رناألااررلرترر ديترليتررن اة ،رنرر رليمررن ل رمارردر ةارر رت  رليضررمارليررنلال ر ن 

ر ل را نلر ا ر  ل را يارا  رتن اةهار ملإ ذ تيا ر يعت ن نرانرلي ت ا ،روعتةرنر لر ر
 
   لرانألامهارا ا ةل

ليعةرررر رلرجرررر ة راملرررر رت  رليضررررمارلرخرررر ر  رذهررررار ةانرررر نرهررررر رانر ينررررن لر لرررر رلي ررررنذلرا رلي ررررنر ذهاريع تذرررر نر

  يتع  رررررررر ل،رلرج يمررررررررلريأيرررررررر رلريمرررررررر  نة را يررررررررار رررررررر  نرانرلي ت ارررررررر ،رتإرررررررر نرناا ررررررررلريرمررررررررنل رلبةترررررررر ه رلي ررررررررفر

 ت   هيا م  رلي  لجرذهار   نرانمريعتةنر ل رمل ر   رملعهارن رلريمر  ي نذل.

  رر ي ر ةارر رلي رر  رانرطررقعرت  رليضررمارليررنلال ر تةيرري نرذمررة ،رشخ ررالرمل عمررلرمل رر :رليرر ل لررررررررر

يتررررررررر لنرانألاعررررررررر ر ر لي  رررررررررلر  ي ألا  ا رررررررررت قيالر ررررررررر رلب ررررررررر   ر ليطةررررررررر ف رر ين ررررررررر ه ر لبهررررررررر ر  رإررررررررر ر   ا ت

ر ليت نان ررررررل ر ليتألاررررررت رليع لرررررر  ر تصةرررررر رلبمرررررري يال ر ليت لذررررررارلي ألايرررررر ف ر  نضررررررم  رنرررررر رلبنر ررررررل ر لب رررررر     

ر ةر ر رنرل رتألا ة لرملر رملهر ر ر لي ت  رلبع ن  ر بيت  .ر   إ  ذلرهر رتير رذرإنرليطرقعرت  رليضرمارلرخر ر  ر

 نألارررررر ل رليطررررررقعرت  رليضررررررمارليررررررنلال .رنةرررررر رانرليطررررررقعرت  رليضررررررمارلرخرررررر ر  رُ ررررررية  نراذضرررررر رنرررررر رليمتمررررررلر

 ليتعناةالر نرترة لرمل رلي  مالرليت  اةال.ر

 -أهداف البحث:ر

 ل حين ر  لرليمصدرتص اار وا: 

 لي ل،رينىراذ لةر ا لرليمصد.ملع ذلرملنىرا ه  رمل ن رليضمارن رمن  راب تلعر  ر-8

ملع ذرلرملرر رلتلرل نرر ر  رر لرذرر   رتل،رة يرلرلم رر  الر ررينرةرعرر ،رلذرر لةر ا رلرليمصرردروعرر ىربتغيررترلرجررح ر-3

  ل رمل   ت رليمصدر ه رمل ا اراب تلعر  رلي ل،ر مل ا ارمل ن رليضما.رر



 
 

 
 

 2020العدد الخامس  الاغتراب عن الذات وعالقته بمركز الضبط لدى طلبة الثانوية العامة بمدينة الخمس

 

126 

 -:رمنهج البحث

 رلبع ذرررلر ررر رط  رررارليت   رررلر لبقم رررلري رررنرت ررر ررلتمررر  راطررر ل،رلبررر دلراملميت  رررارليررر  ر ررر  ر لررر رعةررر 

  لرخبت ريمن لرا نل رليمصدر ل ت ن رلي ف:

 ل  :ر   لريط ررلي    ريتألاميترمل    راب تلعر  رلي ل،ر  ق تمر ة ن رليضما.

 ذ لةر ا لرليمصدريرع  لر  ر ا ن تم.د نا :ره نلةرل ت ا نر ت ن ةمر  

 -فروض البحث:

 ن رمن  راب تلعر  رلي ل،.ملنىره ه  رمل ن رليضمار-8

 ت عنر ق لرلرتم طالرةليلرلم   ا ر ينرةرع ،رلذ لةرليعا لروع ىربتغيترلرجح ر ل رمل ا س فرليمصد.ر-3

 -مفاهيم البحث:

 - رة،ر ن رمل طأي ،ر ملألا  اارتصت جرهر رت  ا ر مل ر ينر  هرلبألا  اارمل ر ل : 

 -الاغتراب:-1

 مررررررررن  ر  ررررررررن رانتةرررررررر لر ذ ررررررررنلنرلي  ررررررررل ر اممرررررررر ار رررررررر ي نار رررررررر رشررررررررع ررليألارررررررر ةر  يع يررررررررلر ليضررررررررا  ر لي 

 ليعن لناررررررل ر رذررررررضرلي رررررراار لبعرررررر  يتراعتة  اررررررل ر اب ررررررتلعر رررررر رلريارررررر  ر  رررررر  ل ر لبع نرررررر  رملرررررر رليضررررررغ  ر

  371:ر3223لي ألامال.نرش يت ر

 -الذات:-0

  ذهررررر رنر ع ه    يررررر رنا  نرررررلرليألاررررر ةرا رليشرررررخبر ت ةررررر رليررررر ل،ر ت ألا ررررر رترررررنر  ا ر ررررر رلب ررررر  ريةرللرررررا ر 

 تتإرر نر حاررلرليرر ل،رناا ررلرليتألا  رر رملرر رليمتمررلر وشررة رليرر ل،رلبنرنررل ر ليرر ل،راعتة  اررل ر ليرر ل،رلب  ياررل ر

ليررتعنا ر ت ررم رلب نرر رليرر  ر  ررنرتةررتبر ررااراارر    ر ومررط رهررر رليت لذررار اترر لن ر ت ةرر رناا ررلرين ضررلر  

  827:ر3227تحت ارم يمرل رلرخبتل،.نه  لن ر

 -ليغ  لر  رلي ل،:-1

ه رم يلرنألامالرلبحش  روعبتر  راج رليألار ةر ر رتص ارارتلترم ر لنألا ر  رليألار ةر ر رملشر   هر لت    ترم ر 

  ر وغةر هرملشر   رلي نرار ملا يمرلي فرت  طمر  يع يارلرخ ر   رذاألا نر نرتمر ط  ترمر لر رليعةر ر ااتار ررلرير

  187:ر3227 لبن  ر  ن رلي   ر  رلي ألا  ر ليضا  ر ليتة  رلينلال رين ل،.نلملاة  

م ريعبتر  رملنىرل ت  ةرليألا ةرن ر نرلتمرر" :Locus of controlمل ن رليضمارر-7
 
 ت   رهر رمل ن رليضمار ل ران

رمريمرتطا رليضرمارنر ر ل رليضمارن ر منل رلبصاطلر مر ر مل ر  تتمر نحي رمل رنت  
 
جر رذإتلرل ت رنرليألار ةران

رملرررررر ر صررررررن ريررررررمرناا ررررررلرملم شرررررر  ر  ة يررررررمرلرررررر نرتلر ررررررمارةلالرررررر ر  هتلرل ت ررررررنرانررررررمر  مررررررنل رلبصاطررررررلر ررررررمر ان 

 يمتطا رليضرمارنر ر مرنل رملر رم يرمره ر ةمر  ن رت  رلي ألار ترلر نرتلر رمارار ر  ر ر رط  راررار   ر

ر مرررنل  ملرررر رم يرررمرتصاةهرررر رلي رررنذلر لريررر رلرررر نرتلر رررمارارررر ر  ر ررر رط  ررررارر    ررر لر املررر رهتلرا ت ررررنران 

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلري ر. ررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

  71:ر3222ن  ري ر

ليرر   ريعت ررن نرا يررارملمرريي نر ةرر ر صررن رملرر رامررنل ر  ررار ذرر لةر:Internal controlليضررمارليررنلال رر-8

  18:رر3222   ن  ريرره    الرا ر نمالر ر انرمل ر ص   نمرمل رن  فرا رذش ريعتةنر ل ر ن نها.
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  رررررار ذررررر لةرليررررر   ريعت رررررن نرا يرررررارتصررررر رتصارررررار ررررر ىرا رعارررررلر ر:External controlليضرررررمارلرخررررر ر  ر-7

ار ررر رناا ررررلرلريررر را رلي ررررنذلرا رلي رررنرر را رلي رررر ىرلرخ رعاررررلر.ريمرررتطاع نرليترررر ديترذحيررر ر ر هنرملرررر ر صرررن ريهرررر

  .18:رر3222     رين

 -عينة البحث:

 ررر رل ت رر رمل تةرر رليمصرردر لرر رطررقعر ط يمرر ،رلي  ن  رر ،ر ةن  ررلرلرخةرر  ر   يتصن ررنرطنمررلرليمررحتينرا  

 رد ن  رر ، راملر ر رنةرملألارر ةل،ر ا رلرليمصردرذ ررنر7 لي  نارل ر  رنر نربر ررنةرلي  ن  ر ،رلي رفرلاتيررت،رملفير رليعا رلرن

 رط يررررمر ليط يمررررل ر  ررررنر8217 ررررر ر لي  ناررررلرايرررر نرا  رملألارررر ة  ر  ررررنر نرررربرليعررررنةرليالرررر ريطنمررررلرليمررررحتينر322 نرررربن

 ينمصد. رمل ريمملرلب تة رليال ر%88.8شإن ريمملر ا لرليمصدرن

  نروعةن،رليم م لر   ر رانروشة ر ا لرليمصردرعةار رملمرت   ،رليطنمرلر لر نرتير ر  اتار ررل رن عر 

 ليعا لرليعش ل الرلب ت ةل.

 ادوات البحث:_

 -:مقياس الاغتراب عن الذات-8

 تضررة ر مررر رل،رت رررت رمل ررر   راب رررتلعر رر رليررر ل، ر  رررنرل رررحي ر ررر رلب ارر ارذمررريل :ر ررر رلنررر رمل لذرررار 

   رر-هرر رمررنرملرر ر-ارلرج  ررلر لرر ر ر لرلب ارر ار   رر ر قملرلند راملرر  رامررنرليمرقيارلي قدررلنريعررا لر ر وررا؟ر ترت

 - ر م ر را نتي رليم م لر   مل ر   ت  لجرملع  يترلي ن ر لي م ،رنة ر ل :38  نر نبر نةر م رلتمن

 رط يرمر322لمله ن  يحمملرين م ،ر  مل رليم م لر   ت  لجرملع مل رهيألا رذعنرتطماارااتم رر ل ر ا لر    

 .ر17  رنةر رتررارممر عرلي مرر ،ر ط   رلرليت   ررلرلي  رألاال ر  نرربرملع ملر رلي مرر ،ن18 ط يمرل ر  نغرر ر اةرلرهيألارر ن

  .42 ينت ننرمل ر ن رلب ا ارطم  رملع ةيلر  ت  لجرلي ن رلي لوارمادر نبرملع مل رلي ن ن

 -:رمقياس مركز الضبط-3

 رررحي ر ررر لرلب اررر ارذمررريل :ر ررر رانررر رمل لذرررار لررر ر تضرررة ر مررر رل،رت رررت رمل ررر   رمل نررر رليضرررما ر  رررنرل 

   ر  ررنرر-هررر رمررنرملرر ر- وررا؟ر تررتاريع  ررلر لرر ر رر لرلب ارر ار   رر ر قملررلند راملرر  رامررنرليمررقيارلي قدررلنيعا

 ر را نتي رليم م لر   مل ر   ت  لجرملع  يترلي ن ر لي م ،ريمرنة ر ل :  ر م38 نبر نةر م رلتمن

 رط يرمر322ليم م لر   ت  لجرملع مل رهيألا رذعنرتطماارااتم رر ل ر ا لر  لمله ن  يحمملرين م ،ر  مل ر 

 .ر13  رنةرر رتررارممرر عرلي مرر ،ر ط   ررلرليت   ررلرلي  ررألاالر  نرربرملع ملرر رلي مرر ،ن18 ط يمررل ر  نغرر ر اةررلرهيألارر ن

  .18 ينت ننرمل ر ن رلب ا ارطم  رملع ةيلر  ت  لجرلي ن رلي لوارمادر نبرملع مل رلي ن ن

 -:لبحث وتفسيرهانتائج ا

ملنىره ه  رمل ن رليضمارن رمن  راب تلعر  رلي ل،.ر  نرل رت ن رر-:للتحقق من الفرض ألاول للبحث

 انصنلررلرخطاربع ذلرتي  ر  ا ن ،رلرجن  رليت ر رت ايرتي :
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  8لرجن  رر ان

 ملنىره ه  رمل ن رليضمارن رمن  راب تلعر  رلي ل،

 لين يلملمت ىر  اةلرن،  لبعنةل 

 2.222 1.831 32.424 د   راب تلع

 2.222 83.283 2.748 مل ن رليضما

 - 2.333 لي   رليتألاميت ل

 - 2.332 لي   رليتحمي ل

 - 2.748 ارتم  رلبتعنة

 2.222 878.1  اةلن  

 

مل ع ةرينىرلذر لةر    رمل ريعن رانراب تلعر32.424  ي   رهر رلرجن  رليم  ار قم رانرد   راب تلعر نبن

 ر2.28  ر م رررر ر مرررر ره رررره  رمل نرررر رليضررررمارنرررر رتيرررر  ر هنر رررر هرلي اةررررلرةليررررلرملع   رررر ر ةمررررت ى 32.424ليعا ررررلن

  تي ر  ي   رهر ر اةلرن، رلب   نلريه .

 ر  ررر رملررر ريعنرررفرلنرررمرلنةررر رهلةرمل نررر رليضرررماريررر ىرليألاررر ةر2.748نةررر ر نررربره ررره  رمل نررر رليضرررمارنررر راب رررتلعن 

 رملر رلينرعرلرلب ر ر رب ارر اراب رتلع ر انر ر هريمرملرةليررلر%74.8اب رتلعر ة ررنلرن ة رنلررةرعرلر لمرنرهلةر

  ر878.1 ر تي ر  ي   رهر ر اةلن، رلب   نلريه  رنة ر نغر ر اةرلن  رلبصمر  لن2.28هم   ا ر  نرملمت ىن

نراب رتلعر  ر   رمل ريعنفر ع ةر ق لر   لر رينرمل نر رليضرمارنةتغيرترملمرت   ر  ري2.28 ه رةليلر ةمت ىرن

  ر  رررر رملرررر ريعنررررفرانرمل نرررر رليضررررمارنةتغيرررررتر2.333نةتغيررررترترررر ذ  ر  نغرررر رلي رررر ىرليتألامرررريت لري ةرررر تجرانصررررنلرن

. ر2.33 رمل رليتغيترلري ة رن راب تلع ر  نغ رلي   رليتحمي لري ة تجرانصنلرن%33.3ملمت  رملتغيتر حمملن

  رمل رليتغيترلري ة رن رمل ن رليضما.%33   رمل ريعنفرانرمل ن رليضمارنةتغيترملمت  ر تحم ر حمملن

 ملأخبرتي رانراب تلعرمل ع ةرينىراذ لةرليعا لريع لمل رآا ى رنة رهنرب ن رليضمارة ررن رتي .

ت عنر ق لرلرتم طالرةليلرهم   الر ينراذ لةرليعا لروع ىربتغيرترلرجرح ر لر رر-:للتحقق من الفرض الثاني

 مل ا س فراب تلعر  رلي ل،ر مل ن رليضما.

تارمم عرلاتم رن،  رريم عرة يلرليألا   ر ينرةرع ،راذ لةرليعا لروع ىربتغيترلرجح ر ل رمل ا س فر 

 ليمصدر ه رمل ا اراب تلعر  رلي ل،ر مل ا ارمل ن رليضما.
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 (0الجدول رقم)

 ليضما.  ايرمم عرة يلرليألا   ر ينرةرع ،رين  ر ةرع ،رلي ل رر ل رمل ا س فراب تلعر  رلي ل،ر مل ن ر

 ام  ل لي ل ر  ين   ليعا  ،

 لين يلر  اةلر، ة.ف         لب   ت 

اب تلعر  ر

 لي ل،

 بيترةليل 2.313 881 83.21 77.78 8.11 77.18

 ةليل 1.314 881 1.82 77.12 1.14 73.83 مل ن رليضما

 

ةرعررررر ،رليررررر ل ررر  ررررر ي   ريأجرررررن  رليمررررر  ار تضرررررير رررررن ر عررررر ةرذررررر   رذ ة رررررلرتل،رة يرررررلرهم ررررر  الر رررررين 

 ينرررر  ر لرررر رمل ارررر اراب ررررتلعر رررر لرملرررر ر ررررن ر لرررر رانرليرررر ل رر ينرررر  ر حتةرررر نرهررررر را رررر  برمل تةرررر ر لمررررنر

  تضررررير عرررر ةرذرررر   رذ ة ررررلرتل،رة يررررلرهم رررر  الر ررررينرةرعرررر ،رليرررر ل رر لرررر رمل ارررر ارمل نرررر رليضررررماري ررررر رير

 لي ل ر.

 -التوصيات:

 -ن ر  لرنت  جرليمصدرت ص فرليم م لر  يت  ا ،رليت يال: 

    ريتشمر    لر ل رليألاضانلر لريار لرخيت.ليعة ر ل رت ذيترلي ن  رلريم لرن را -8

وشجا رلي لين  ر لر رلتمر  رل ر يامرتحشرملر رناةلرملر را  ر لر ا تعر ةر ر رلي يملر ر لياشرنةر لر رملر ر،يرنةر-3

 صيحيارلي ألامال.

ليع مررر ،رلي رررفرتصرررر  رة نرتص ارررارملط يرررمرليألارررر ةرليضررر  ر لريإرررار ص ررررارليهرررن لرلي ألايرررر فرراهليررررمليعةررر ر لررر ر-1

  ات لنرلي ألاي ف.

 وشجا رليم  لريق تة ةر ل رلي ألا ر ا ت قيالر  ا ر   اصلررا   .-7

ليعةرر ر لرر رت ةاررلرملشرر   رلي  ررلر رر ي ألا ر تصةرر رلبمرري يالريررنىر   رر ل ريإررارومرر  نر لرر رتص اررارليت لذررار-8

 ألاي فر مل لعهلرمل ل اراب تلع. لي

ياررلر اعتة  اررلرير  ررر لرلي ررفرملرر رشرر  ي رت ةاررلر رررنرلتيار هملإ نارر تيارم رر ر تةا رر لرملررر رحترر ذيتر يشررطلرلي تذ-7

 م رلبشاق،ر ليتغنمر نحي .

 ا تع ةر  ريغلرليع ارمل ر    لر ه ط ؤ ارم  لرلي ا ر لب   شلرن رامل ررلريا  .-4

 -ملخص البحث:

لي ررر  رانرات ررر هرينتطررر ررملمرررتة رذشرررإ ر ررر ي ر ملتقمرررار  ملررر رذعرررنر ررر   ربيرررترانرليألا ررر  ر رررام ىرر ةاررر  

نميت ر ينراشخ  ر  تمحيا ر  تم ىراب تلعرنص ا لر ل عارلر رملألار رملفير رنر رلر رلب تةعر ، ر يار ر ر يعنار

  ةترررمر  إررر نرلريرررمر لبع ذرررلر لريرررمر ا  رررلنرلبع ذرررلرلي لتارررل ر ةاررر رانر  ضررر فر لررر راب رررتلع ر  صرررنرملررر ره 

  يطم رلريمرلري ا انمل تج ر لي  رع   هر ر  تنار  رممر  ريطألانه  را رممرييم نر اارمرييمر نر

 ر رر هرليع   رر رهرر نر ارر ى هترانر  رر لر    رر را   ررالرتةيررير رر لرلريررمرلب ررتجر ةرر ر رر لهرملرر رانرر ل رلريررمر

يرررمرلب رررتجر ررر را ررر ارا رلرتمررر  رارررق  رهنرررمر  رررراارلي    رررل ر لبمررري يال ر ام رررتل  ر لبع ذرررل ر يعرررنر ررر لرلر
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 ق ررررلر رررر آلا رة نرانر ةصرررر را رررر رملرررر رط نرررر رلريررررم رهنرلي ررررنر ر لرررر ر رررر لرلريررررمرهرررر رامررررنرليع   رررر ر    ررررالر

 ي ع ةرلي ل،ر  نال.

 قائمة املراجع

 مدى التوافق بين الهوية النفسية ومركز الضبط لدى طلبة جامعة ناةلر  ري ر  ر3227ا  را  ب ن-8

 ر  يلرمل عمتيتر ربيترملحش ر  رع ملعلر نفر يان رلنالررةلعر ليعن  .ربني وليد،

الاكتئففاب وعالقتفففه بفقففدان املعنفففع والغرتفففة عففن الفففذات والعصفففابية، مرر للرذشررريت ر  ر3227ا رر ر رررط ش نر-3

 ر  يلرمل عمتيتر ربيترملحش ر  رع ملعلرلب  م رلنالررةلعر ليعن  .

دراسفة أمبيريقيفة ملعرففة العالقفة بفين الشفعور  -ظفاهرة الاغتفرابر ر ةر ر   منرليمق   ر3223ا ة  ا  رن-1

 رلرخةر  رع ملعرلر-بيرترملحشر ر ر- رر ر يلرمل عمرتيتباالغتراب والسلوك الاغترابي لدى طالب جامعة املرقب

 لب  م رلنالررةلعر ليعن  .

 ر  غررر ه :رةلررالعصفففابيةلألمفففراض الاسفففباب النفسفففية  -النفسفففيةالصففف ة   ر  ةررر نر لررر  ر3227لملررراة  رن-7

 لياتمرلي ط ال.

  رلي     :رع ملعلر ينرشة .الاغتراب وإلانسان املصري   رامةن ر3221ان ر نر-8

مركز الضبط وعالقته بالتحصيل الدراس ي وأثفر داففع إلانزفال علف  املا لرملصةنر ل  ر  ر3227  ر ا ة رن-7

 ع ملعلرليألا ت . رر  يلرمل عمتيترنبيترملحش ر   رلنالررةلع رهذه العالقة

الاغتفففراب وعالقتفففه بمفهفففوم الفففذات لفففدى طلبفففة الثانويفففات الت صصفففية مل عرررن ر ررر يا ر  ر3227مررر   م رن-4

 ر  يلرمل عمتيتر ربيترملحش ر  رع ملعلرلب  م رلنالررةلعر ليعن  .ردراسة امبيريقية،-بشعبية املرقب 

وعالقتهمفففا بالراففففا الزوا فففي لففففدى مركفففز الفففتحضم والضففففغو  ألاسفففرية   ر مرررلرنةررر  رملإررررا ر3227ممررر  نر-1

 رر ررررر يلرمل عمرررررتيتنبيترملحشررررر ر   رلنارررررلرلي ت ارررررلر مررررر رر رررررعان رع ملعرررررلر  ررررر  رعينفففففة مفففففن املعلمفففففين واملعلمفففففات

 ليم ي .

املسففففةولية الاجتماعيفففة وعالقتهفففا بالفعاليففففة الذاتيفففة ووجهفففة الضففففبط  مرررلرهللارليمررران ر  ر3224اررر ط  رن-8

 رر رر يلرمل عمررتيت ربيررترملحشرر ر  رع ملعررلرلب  رر ر  رلناررلررةلع رواملشففاركة السياسففية لففدى املففرأة العاملففة

  مار نارلي ألا .

الاغتففففراب وعالقتففففه باملقارنفففففة القيميففففة لففففدى عينفففففة مففففن طفففففالب   ر مررررنرلينطاررررارملصةرررررن ر3222اناألاررررل نر-82

 .8 رةرل  ،ر   الرن ر نارلي ألا  رةلررب  م رلب ننر    رليعنةالجامعة

خفار ي( والتواففق  –الثقة بالنفس وعالقتها بمركز الضبط_ داخلي نر ل  رآ لرملصة  ر3227لي ة نف رن-88

ر ررررر يلررالنفسففففف ي والاجتمفففففاةي لفففففدى طلبفففففة الشفففففهادة الثانويفففففة العامفففففة بشفففففعبية املرقفففففب دراسفففففة امبيريقيفففففة،

 مل عمتيتربيترملحش ر  رلرخة  رع ملعلرلب  م رلنالررةلعر ليعن  .

 رلي ر    :رالنفسية لتص يح مشاعر ومعتقدات الاغتفراب إرشاد الص ة   لرم ملن ر  ر3227ه  لن نر-83

   يارلياتم.

وجهفففه الضفففبط وعالقتهفففا بمسفففتوى الطمفففوت لفففدى بعففف  طالبفففات لرجررر    ر مرررنرهللار رر  3223ليررر  لة رن-81

ليعرررنةرر رمل نرررلرةرل ررر ،ر   ارررلرنررر ر نرررارليررر ألا الجامعفففة السفففعوديات واملصفففريات ، ردراسفففة ع فففر تقافيفففة ر،

 .887-888  ر ر8 لب ننر1
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وجهففففففة الضففففففبط وعالقتهففففففا ب سففففففاليب حففففففل  مررررررنرليرررررر مة ر رررررران ر  طرررررر ا ر  ر3222 ررررررناة نر مرررررر ذ  رنر-87

 رلبرريتة رليررن ر رليمرر ذ  رمل نرر رارشرر ةرلي ألايرر ف رع ملعررلراملشففضالت لففدى عينففة مففن أطفففال املرحلففة الابتدائيففة

 .174-188 ينرشة  ر 

 لي     :رملاتمرليفيضلرينةع ذل.ر 3 ر الشخصية السوية والااطرابية  ره حمرملصة ة ر3223ش يت ن-88

  رةلرر ع ةرلي م فر.رموسوعة علم النفس والتحليلذ جر منرلي  ةرر رر  8881طم رن-87

الضفففففغو  النفسفففففية وعالقتهفففففا بفففففوج ي الضفففففبط لفففففدى أطففففففال  رررررقف ر  را رررررة لر3221 مرررررنرلريةارررررن رن-84

 ينطألا يل رع ملعلر ينرشة . رةرل لرمل عمتيتنربيترملحش ر   رملعهنرلينرل  ،رليعنا راملقابر

ردراسفففففة نفسفففففية اجتماعيفففففة، -الاغتفففففراب والتطفففففرف نحفففففو العنفففففالاملصةرررررنراضررررر  ر  ر8888 مرررررنرلب تررررر ر رن-81

 لي     :رةلررب  مرينطم  لر ليحش ر ليت هي .

الاغتراب النفس ي لدى الطلبة السوريين الذين يدرسون خارج الجامعات   رذش ىرملصةن ر3227 ل  نر-88

  رر  يلرةنت رلهنربيترملحش ر   رلنالرلي ت ال رع ملعلرةملشا.باملشضالت التي يواجهونها السورية وعالقته

لفففدى متقفففدمي العمفففر وعالقتفففه بكفففل مفففن مربفففع الصففف ة  الاكتئفففاب  رر ررر عر مرررنرلبررر عا ر3227ملصةررر ة رن-32

  رلنارررلرليم ررر ،رر رر ررر يلرمل عمرررتيتنربيرررترملحشررر ر النفسفففية، ووجهفففة الضفففبط وقلفففق املفففوت دراسفففة ا لي يضيفففة

  رع ملعلر ينرشة .يآلةلع

 رلب  رر ر :رمصففدر الضففبط والصفف ة النفسففية وفففق الاتزففاه السففلو ي املعرفففي  رذشرريت ر3228ملعة  ررل ن-38

 لباتملرليع   ل.

العالقففففة بفففففين التعففففرض للمففففواد التلفزيونيففففة الاجنبيففففة والاغتفففففراب   را ةرررر رمل  رررر ررامةررررن ر8884 نرلنررررنل-33

  رر  يلرمل عمتيت رلنالرا ق  رع ملعلرلي     .جامعي املصري الثقافي لدى الشباب ال

مشاركة في صنع القرار وعالقتهفا بكفل مفن الرافا عفن العمفل ،ووجهفة  ملصةنرملصة ة ر  3223ن ام رنر-31

 .842-87  ر ر78مل نلر نارلي ألا ر ليهاملرلب   لرليع مللرينات عر ليعنةرر املرؤوسونوع  الضبط،

24-Rokach, York Univ(2004):Loneliness then now: Reflections on social and emotional 

alienation in everyday life, Current psychology, Transaction period consortium, piscata way, 

858J.D. 

25-Lifstz, (2006): Internal- External locus of control dimensions as a function of age, 

socialization milieu and child development< Vol. 44,pp. 538-546. 
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 برنامج مقترح للتمرينات العالجية وأثرها في إعادة تأهيل مفصل الكاحل بعد إصابته بااللتواء

                                                                           عباد رجـب هشام/ أ *       

 خليفة العريبي **أ/ عبد هللا

                                                                               

                                                                                

 مقدمة البحث: 

تعتبرر صصرابات الرياةرية مرث أالررر العإلااكرل وص ركاليات النرا تمرد مررث اعرتمرايية الالع ر   فري ممايعررة 

النشاط الرياض ا، وتزداد حدتها عند يياةة املنافسات ولدى املمترف   بالتمديد أل  دافع الفإلاز يزداد لديهم 

دة، ومررث هنررا يررأتا دوي املسررع  ومررث ممررا يربرررهم عرررا ايتكرراا املاالفررات والنررا تصررل إاررا حررد ا  شررإلانة املتعمرر

 ثم املعا ج. 

ويبرز بعدها دوي العالج الط يعي الذي يسعا إاا عالج صصابة بأعرع وقت ممكث حنى يدخل املصاا 

 للرجإلاع مللعب املنافسة.  
ً
 ملرحلة إعادة تأهيل العضإلا املصاا ومث ثم يص ح مؤهال

برأ  إصرابات املفاصرل عنرد الرياةري   تعتبرر  م..8811فؤاد السامرائي وهاشـ  إبـراهي  ويؤاد كل مث 

 إي تررأتا فررري الديجررة البانيرررة مررث صصرررابات فرري يلعررراا الرياةررية اكرررل، و رري تاتلررر  مررث لع رررة إارررا 
ً
عاليررة بسرررإيا

 أخررررى وقرررد أجررررى اب رررر مرررث يي ررراا واملاتصررر   فررري هرررذا املررررا  
ً
ودياعرررات مستفيضرررة فتإلاصرررلإلاا إارررا أ   بمإلاثرررا

ة تمرردب بنسرر ة عاليررة عنررد  علررا ارررة القرردك وارررة السررلة وارررة اليررد والعررداكي   إصررابة مفصررل القرردك والرا رر

 (41:  41)    وألعاا ا جم از وألعاا القإلاى. 

إاا أ  التأهيل الرياض ا بعد حدوب صصابة له أهمية ا  رة في عالج  م..8881أسامة رياض ويش ر 

ب والتنافس مع باقي زمالكه الرياةي   في الفريل، صصابات الرياةية، وهإلا الذي يمدد عإلادة الالعب إاا امللع

 (461:  3)  وأ  أي إهما  في عملية التأهيل يؤدي إاا حدوب صصابة.    

إاا أ  التأهيل الرياض ا يهدف إاا اعتعادة الفرد املصاا ألقص ى  م..8881عزت محمود ويؤاد 

إمكانياته ال دنية والنفسية، وهذا   يأتا إ  بعد إعادة الإلاظيفة الكاملة للجزا املصاا، لذلك فإ  عالج 

الفرد املصاا وبصفة خاصة الرياض ا   ينتها بمررد انتهاا العالج التشريحي والإلاظيفا، ولكث بعد عإلادة 

 (9:  44)   ك  العضإلا املؤهل ملإلااجهة متطل ات النشاط الرياض ا املمايس ق ل حدوب صصابة.وظا

أ  التمرينرررات التأهيليرررة تعتبرررر املمرررإلاي يعابررر ا لعرررالج صصرررابات أل هرررا  م..8881أحمـــد عمـــرا  ويإلاضررر  

ي بعرررر  تهرررردف إاررررا إزالررررة حررررا ت ا  لررررل الررررإلاظيفا للجررررزا املصرررراا عررررث يريررررل العنايررررة بم رررراهر ةررررع  النمررررإلا فرررر

العضررالت وييبطررة واملفاصررل و هتمرراك بميكانيكيررة حركررات ا جسررم والقررإلااك السررليم مررث خررال  أداا تمرينررات 

القررررإلاة العضررررلية واملرونررررة املفصررررلية وديجررررة التإلاافررررل العضررررري العصررررلا والتنميررررة املتكاملررررة لقدياترررره، ملسرررراعدة 

   حالة الط يعية  تزا  ا جسم. واعتعادة ا ماتل  يجهزة ويعضاا عرا أداا وظاكفها بأعرا ديجات الكفااة

(1  :11) 
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 مشكلة وأهمية البحث:

لألندية الرياةية الإلااقعرة فري نطران منطقنرا ا  مرس وزليرت ،    مث خال  الزيايات النا أجراها ال احب

بمسررر   ررررامل لأللعررراا الرياةررررية النرررا ترررزاو  بشرررركل منرررت م وفعررررا  داخرررل هرررذ  ينديررررة خرررال  املإلاعررررم  إلااقرررام

الرياضررر ا املاضررر ا عرررإلااا كرررا  فررري يلعررراا الفرديرررة أو ا جماعيرررة ويلرررك فيمرررا يتعلرررل با صرررابات النرررا يتعرررر  لهرررا 

  ما علا هذ  يندية، فت    له
ً
لدى  علا هرذ  يلعراا، امرا أ  إصابة  لتإلااا ملفصل الكاحل يالر  يإلاعا

بزياية ملرااز العالج الط يعي العامة وا  اصة وترم جمرع بيانرات تارع نرإلاع صصرابات للمترردديث    إلا قاك ال احب

 عررررا هرررذ   ،عررررا هرررذ  املراارررز
ً
فكانرررت النتيررررة نفسرررها و ررري أ  إصرررابة الترررإلااا مفصرررل الكاحرررل  ررري يالرررر تررررددا

 املرااز. 

وجرررإلاد عشرررإلااكية فررري    بهرررا إارررا مراارررز العرررالج الط يعررري ت ررر   لل ررراحب إلااقرررامومرررث خرررال  هرررذ  الزيررراية النرررا 

برررامج التأهيررل املنفررذة عرررا حررا ت املصرراب   حيررا تاضررع حررا ت صصررابة لرر ع  التمرينررات بشرركل اجتهررادي 

فررري  م..8111عيســـال التا ـــب مرررث ق رررل املشررررف   عررررا تلرررك املراارررز و ررري تاتلررر  مرررث مرارررز  خرررر، وهرررذا مرررا أارررد  

، حيررا أاررد لرره أخصررا ا يعرالته 
ً
ويلررك مررث خررال  زيايترره ملرااررز العررالج الط يعرري ملنطقررة النقرراط ا  مررس عررابقا

العرررالج الط يعررري بأنررره   يإلاجرررد دليرررل يمترررإلاي عررررا ترررديي ات تأهيليرررة ملفصرررل القررردك املصررراا برررالتمزن، ارررذلك   

ق ل وبعد التأهيل، إنمرا  لتقإلايم حالة املفصل biodexتإلاجد قياعات أو اخت ايات دقيقة يعمل بها مبل جهاز 

يرجررع يلررك لألخصررا ا نفسرره فرري اختيرراي بعرر  التمرينررات النررا يراهررا مناعرر ة أو مررث خررال  الإلاصررفة الط يررة مررث 

 (4:  43)   ق ل ي يب الع اك ل ع  التمرينات.

عرررررا  بررررا يالع إلااإجررررراا هررررذا ال مرررا، ومررررث ثررررم قرررام   إلا ومرررث خررررال  هررررذ  النتررراكج املسررررحية ايتررررأى ال ررراحب

ة مررث الدياعررات وال مررإلاب السررابقة وبعرر  املإلااقررع  لكترونيررة املهتمررة بهررذا ا جانررب مررث أجررل اختيرراي مرمإلاعرر

بررأ  لهررا جرردوى وفاعليررة فرري عرررعة عررإلادة الالعررب املصرراا بررالتإلااا فرري الكاحررل إاررا  واالتمرينررات العالجيررة النررا يررر 

 في العالج الط يعي.  املنافسات ويلك بعد عر  هذ  التمرينات عرا مرمإلاعة مث ا  براا

 أهداف البحث: 

 :يهدف ال ما إاا تمقيل التااي

برنررامج مقترررح للتمرراييث العالجيررة  عررادة تأهيررل مفصررل الكاحررل مررث أجررل عررإلادة الإلاظرراك  الط يعيررة  إعررداد-8

 للمفصل املصاا.

 ديجة مرونة ا حراة ملفصل الكاحل في حرانا املد والبنا ق ل وبعد تنفيذ البرنامج. قياس-8

 عرا أثر برنامج التماييث العالجية املقترح  عادة تأهيل مفصل الكاحل. التعرف-3

 فروض البحث: 

البرنامج املقترح للتماييث العالجية  عادة تأهيرل مفصرل الكاحرل مرث خرال  عرإلادة الإلاظراك  الط يعيرة  نراح-8

 للمفصل.

ي زيرادة املردى ا حركرا ملفصرل الكاحرل فرون معنإلاية ب   القياع   الق رري وال عردي ولصرا   ال عردي فر وجإلاد-8

 . (املد والبنا)في حرانا الإسط والق   

 أه  املصطلحات املستخدمة في البحث:

 - إلاصابة:
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" ررري تري رررر ةرررراي فررري نرررإلاع أو أالررررر مرررث أبسرررجة ا جسررررم املاتلفرررة تئرررح ها مراحررررل يد فعرررل فسررريإلالإلا ي ايميررررا ا  -

 (43 : 1)   نفس ا نتيرة قإلاة غال ة داخلية أو خايجية". 

 - الكاحل:

"هإلا املفصل الذي يصل القدك بالسان، ويعتبر تكإلايث مفصل الكاحل معقرد ويشرمل عررا مفصرل   )أعابر ا  -

 (14)  وجز ا(".  

 - الالتواء:

"هرإلا تمررزن ارري أو جز ررا لربراط أو أالررر مرث أيبطررة أي مفصرل مررث مفاصرل ا جسررم نتيررة السررقإلاط عررا أحررد  -

 (344:  43)ييراف أو التعلر أثناا املش ا أو ا جري أو نتيرة  نثناا املفا ئ في أحد املفاصل".  

 - املرونة:

 (441:  41)" ي افااة الفرد عرا أداا حراة ألوعع مدى".      -

 - الرياضاي:التأهيل 

 (9:  44)  مكانياته ال دنية والنفسية".  "هإلا اعتعادة الفرد املصاا ألقص ى إ -

 - الطبيعي:العالج 

:  41)    "هرررإلا أحرررد أنرررإلااع صجررررااات املسرررتادمة فررري عرررالج بعررر  صعاقرررات الناتررررة عرررث أمررررا  أو إصرررابات". -

113) 

 - العالجية:التمرينات 

لتقرررإلايم  نمرافرررات عرررث ا حالررررة الط يعيرررة، أو عرررالج إصرررابة تعيرررل العضرررإلا مرررث القيرررراك " ررري تمرينرررات ماتررراية  -

 (16 : 43)     بإلاظيفته الكاملة، لذا تساعد التمرينات بالرجإلاع إاا ا حالة الط يعية أو القري ة منها".

 -النظري: إلاطار 

 املفاصل:

إاررررا أ  املفصررررل يتكررررإلا  مررررث عرررررطإلاح مفصررررلية عل هررررا غضررررايي  ثرررررم  م..8818فــــؤاد عبــــد العزيـــــز يقررررإلا  

 ييبطة واملمف ة الز لية، ويمر حإلا  املفصل عضالت أو أوتاي بعدد العضالت. 

 
ً
واملفاصررل  رري ممرراوي ا حراررة صياديررة فرري جسررم صبسررا ، وعالقررة كررل ع مترر   برر ع  يكإلانررا  مفصررال

وغ ررررر يلررررك، فررررإيا حرررردب أ  أي عامررررل خرررراي ي أثررررر عرررررا  ياتلرررر  فرررري املفاصررررل املتعررررددة  ترررررا  ومرررردى ا حراررررة

     الإلاحررردات التشرررريمية للمفصرررل.  تررررا  الط يعررري  حرارررة مفصرررل مرررا، فإنررره يمررردب أ  تضرررطرا العالقرررة بررر 

(44  :44) 

 التركيب التشريحي ملفصل الكاحل )القدم(: 

لشرررررركل، بررررررأ  مفصررررررل الكاحرررررل ع رررررراية عررررررث عرررررر عة ع ررررراك غ ررررررر منت مررررررة ا م..8888محمــــــد فتحــــــي يشررررر ر 

 يتمفصل بعضها مع بع  في ثالثة صفإلاف عرا هيئة قإلاس.

 مكإلا  مث ع مت   ا  رت   هما ع م العقب والع م القنزعي. الصف ألاول: 

 ومكإلا  مث الع م الزويقي. الصف الثاني: 
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    .(1)وهإلا مكإلا  مث أيبعة ع اك  ي الع م املكعب والع اك  عفينية البالب اما فري الشركل الصف الثالث: 

(14  :81) 

 الحركات التي يقوم بها مفصل القدم:

بررأ  مفصررل القرردك مررث املفاصررل الز ليررة والررذي يصررن  امفصررل يزي م.. 8113محمــد توفيــ   يؤاررد

 وهإلا أحادي املمإلاي حيا يتمرك حإلا  ممإلاي واحد عرض ا، ولذلك فهإلا يسمح بمرانا الق   والإسط.

امررا أ  حركررات انقررالا القررردك إاررا الررداخل وا  رررايج حركررات معقرردة، والطريقرررة السررهلة لررتفهم حركرررات 

، البنررا ال هررري جررزا مررث القرردك يتمرررك أألخمصرر االقرردك  رري أ  الع ررم القنزعرري أثنرراا القرر   والإسررط البنررا 

ت هرذا املفصرل فري عرا القص ة والش ية، أثناا انقالا القدك للرداخل وا  رايج الر طح والكرب، وتسراهم حركرا

 (464،  461:  41)    انقالا القدك للداخل وا  ايج ال طح والكب. 

 

 ( يبي  التركيب التشريحي لعظام مفصل الكاحل8شكل )
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 - القدم:توظيف العضالت العاملة على مفصل 

 :بأ  العضالت العاملة عرا حركات مفصل الكاحل  ي كالتاايم.. 8888محمد فتحي  يإلاض 

 القابضة أثناء حركة الثني ألاخمصاي: العضالت-8

 العضلة التإلاأمية.  -

 العضلة النعلية. -

 العضلة يخمصية. -

 العضلة القصإية ا  لفية. -

 العضلة الطإلايلة القابضة ألصابع القدك. -

 العضلة الطإلايلة القابضة  بهاك القدك. -

 العضلة الش ية الطإلايلة. -

 العضلة الش ية.  -

 الباسطة أثناء حركة الثني الظهري: العضالت-8

 العضلة القصإية يمامية.  -

 العضلة الطإلايلة ال اعطة ألصابع القدك.  -

 العضلة الطإلايلة ال اعطة  بهاك القدك. -

 العضلة الش ية البالبة.  -

 القدم للداخل وتقريبها أثناء حركة البطح: دورا -3

 العضلة القصإية يمامية. -

 ية ا  لفية.العضلة القصإ -

 العضلة الطإلايلة ال اعطة  بهاك القدك. -

 العضلة الطإلايلة القابضة  بهاك القدك. -

 العضلة الطإلايلة القابضة ألصابع القدك. -

 القدم للخارج وتبعيدها أثناء حركة الكب: دورا -4

 العضلة الش ية الطإلايلة. -

 العضلة الش ية القص رة. -

 العضلة الطإلايلة ال اعطة ألصابع القدك. -

 (141 - 111:  14) لعضلة الش ية البالبة.    ا -
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 ( يوضح الشكل العام للعضالت العاملة على مفصل الكاحل8شكل )

 - القدم:التحليل امليكانيكي لحركة 

عرا أ  القدك ترتكز عرا ثالب نقاط أعاعية  ي ع م العقب ويأس ع م م.. 8881حياة عياد  تش ر

املشط يو  ويأس ع م املشرط ا  رامس وأ  هرذ  النقراط الربالب تعطرا القردك الركراكز والدعامرة يعاعرية 

 (11:  4)   للتمميل وتمنح ا جسم القدية عرا التإلااز  أل ها تشكل قاعدة ايتكاز يستند عل ها ا جسم. 

أ  الترايب الع ما ملفصل القدك وتدعيم املفصل عث يريل ييبطة م.. 8883طلحة حسي   ويإلاض 

عرررا مسررتإلاى عررااي مررث الب ررات، لررذا فررإ  احتمررا ت خلررع يلررك املفصررل عررإلااا لل ررايج أو للررداخل غ ررر وايدة فرري 

لقرررإلااك ال ررروف العاديررة، امررا أ   حتفرراض بقررإلاة عضررالت جميررع اتراهررات هررذا املفصررل يسرراعد عرررا اتررزا  ا

بشرررركل عررررراك، ويالحررررر  وجررررإلاد اختالفرررررات جإلاهريرررررة برررر   يفرررررراد العرررررادي   ويفررررراد الرياةررررري   الرررررذيث يتم رررررزو  

بايتفرراع قررإلاس القرردك، حيررا لررإلاح  أ  املرمإلاعررة يخ رررة تم ررزت بقرردي عررااي مررث البنررا يخمصرر ا عنرره فرري حالررة 
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 خررال   يتكرراز فررري املشرر ا )يخمصررريةالبنررا ال هررري، امرررا أ هررم يتمتعررإلا  بمررردى ا  ررر مرررث صزاحررة لزاويررة القررردك 

حررردوب تمزقرررات متكررررية فررري ا جهرررة ا  ايجيرررة للقررردك، وخاصرررة فررري ال ايمرررة وال اعرررطة ا  لفيرررة(، وقرررد ترررؤدي 

 (481:  6)   املهايات النا يه ط ف ها ا جسم مث ايتفاعات. 

 - إلاصابات:أنواع 

بأ  هناك أيبعة أنإلااع أعاعية مث صصرابات  م..8811فؤاد السامرائي وهاش  إبراهي  يؤاد كل مث 

  -:  يالنا تمدب أثناا النشاط الرياض ا 

 املفاجئة:  إلاصابات-8

 و ي النا تمدب بفعل الصدمة برسم صلب أو السقإلاط عرا يي . 

 املتكررة:  إلاصابات-8

 وتمدب نتيرة لتكراي ظروف صصابة أالر مث مرة وفي نفس املكا  با جسم.

 نتيجة العمل الشاق: إلاصابات-3

 في حا  أداا مرهإلاد يياض ا عني  باعتعما  عضالت ةعيفة تتعر  تلك العضالت لإلصابة.

 الناتجة عن عدم التواز :  إلاصابات-4

و ري النررا تمردب عنررد عردك معرفررة الفررد لطريقررة يداا الئرحيح أو اعررتعما  ا جسرم بطريقررة خايئررة 

 (14،  11:  41)    أثناا ممايعة ألعاا ا جم از.كالإلاثب واله إلاط بتلك الصإلاية 

 - وتصنيفها:الفرق بي  أنواع إلاصابات 

 :بأ  صصابات تصن  إاا نإلاع   همام.. 8881محمد عادل  يش ر

 إلاصابات ألاولية: 
ً
 أوال

هذا النإلاع مث صصابات يمدب نتيرة ملمايعة النشاط الرياض ا املاتاي مما يتطلب يلك معرفة تاييخ 

حرردوب صصررابة وميكانيكيررة وقإلاعهررا والعإلاامررل النررا أدت إل هررا خاصررة بالنسرر ة لإلصررابات ا حررادة، وهررذا النررإلاع 

 :مث صصابات يصن  إاا نإلاع   أعاعي  

 الداخلية:  إلاصابة-8

 و ي تمدب نتيرة قإلاى داخلية مث جسم املصاا نفسه. 

 الخارجية:  إلاصابة-8

 ايج جسم املصاا نفسه. و ي تمدب نتيرة لقإلاى خايجية، أي مث خ

 إلاصابات الثانوية: 
ً
 ثانيا

تمررردب تلرررك صصرررابة انتيررررة لإلصرررابة السرررابقة ولكنهرررا ترررؤثر عررررا أمرررااث أخررررى، وتلرررك صصرررابة مرا رررة 

 تررؤدي إاررا حرردوب انمررراف جررانلا بررالعمإلاد الفقررري قررد يكررإلا   بعرردومعقرردة، فالرجررل القصرر رة 
ً
حالررة اسررر مرربال

 ونتيررة حرردوب   ك فري منطقررة أعرفل ال هررر امرا أ    ك الرا ررة والنراتج مررث إصرابة حررادة فرري 
ً
 أو مرا ررا

ً
بسريطا

.
ً
 (41،  48:  49)    مفصل الكعب بالقدك يخرى مبال

 - لإلصابات:العوامل ألاساسية 
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بأنره يمكرث صقرال  مرث التعرر  لإلصرابة فرري  م..8811اد السـامرائي وهاشـ  إبــراهي  فـؤ يقرإلا  كرل مرث 

أثنراا ممايعررة اللع رة إيا تررإلافرت لرردينا معرفرة يحررإلاا  املاتلفرة وال ررروف النررا تزيرد مررث فرر  صصررابة، وقررد 

 :حدد علماا الرياةة العإلاامل يعاعية النا تتمكم في إصابات اللعب باألمإلاي التالية

 لنرررإلاع النشررراط الرررذي ترررتم ممايعرررته مرررع مراعررراة  اللعـــب: مكـــا -8
ً
مرررث الإلااجرررب أ  يكرررإلا  مكرررا  اللعرررب مناعررر ا

 ظروف ا جإلا واملالبس املناع ة عالوة عث مراعاة وقت ممايعة النشاط املطلإلابة. 

إيا ترررررإلافرت لررررردى الفررررررد لياقرررررة بدنيرررررة بديجرررررة جيررررردة فرررررإ  هرررررذ  اللياقرررررة تسررررراعد  البدنيـــــة ال يـــــدة: اللياقـــــة-8

فري إيرراد عضرالت قإلايرة ومرنرة وهرذا ممرا يسراعد فري ترنرب صصرابة  رأنه  رأ  مراعراة عردك صفرراط املمايس 

 في التدييب أل  صفراط يؤدي إاا صجهاد. 

يرررؤدي التأارررد مرررث عرررالمة يدوات املسرررتعملة إارررا ترنرررب صصرررابة بديجرررة ا  ررررة ومبرررا   املســـتعملة: ألادوات-3

 تؤدي إاا إيذاا عان الالعب و  بدنه.  يلك أ  اعتعما  يحذية املناع ة لث

 للمماف رة عررا عرالمة الالع ر   لرذا يررب مراعراة  قواعد اللعب: مراعاة-4
ً
لقد وةرعت قرإلاان   اللعرب أصرال

 قإلاان   اللعب نفسها. 

إيا كرررا  الرياضررر ا   يرررزا  فررري املرحلرررة يوليرررة مرررث ممايعرررته للع رررة فيررررب أ  يكرررإلا  تمرررت  ال يـــد: إلاشـــراف-1

يقرررررإلاك بررررره مشررررررف مؤهرررررل، وخاصرررررة أنررررره كرررررا  يمرررررايس يياةرررررته ألو  مررررررة مبرررررل يياةرررررتا السررررر احة إ ررررراف جيرررررد 

 وا جم از. 

عنرررد ممايعرررة النشررراط الرياضررر ا يررررب مراجعرررة الط يرررب للتأارررد مرررث صرررالح ا جسرررم لهرررذا  الطبـــي: الفحـــ -6

   ت هر أعراةها إ  بعد املرهإلاد العني . 
ً
 النشاط، أل  هناك أمراةا

النشرراط حنررى دو  أي إي رراد أو إ ررراف تررؤدي إاررا تكررإلايث خبرررة لرردى املمررايس، فررإيا مررا إ  ممايعررة  :الخبــرة-7

 وجهت هذ  ا  برة لتكإلا  خبرة جيدة كا  مث  أ ها أ  تقلل مث فر  صصابة. 

تمرردب صصررابات للك رراي امررا تمرردب لصررراي السررث، أمررا الصررراي فلرريس لررديهم تإلاافررل فرري العضررالت،  :الســن-1

وب صصرررررابة، أمرررررا الك ررررراي فلررررريس لرررررديهم مرونرررررة للعضرررررالت بشررررركل كرررررافي فررررري ممايعرررررة يمرررررر الرررررذي يرررررؤدي إارررررا حرررررد

 لسث املمايس.   
ً
 (13،  11:  41) النشاط، لذا فالإلااجب عند ممايعة بشاط يياض ا ما أ  يكإلا  مناع ا

 - املفاصل:إصابات 

بررأ  إصررابات املفاصررل عنررد الرياةرري   تعتبررر  م..8811فــؤاد الســامرائي وهاشــ  إبــراهي  يؤاررد كررل مررث 

 إي تررأتا فرري الديجررة البانيررة بعررد صصررابات فرري يلعرراا الرياةررية اكررل و رري تاتلرر  مررث لع ررة إاررا 
ً
عاليررة بسررإيا

 أخررررى وقرررد أجررررى اب رررر مرررث يي ررراا واملاتصررر   فررري هرررذا املررررا  
ً
ودياعرررات مستضررريفة فتإلاصرررلإلاا إارررا أ   بمإلاثرررا

مرردب بنسر ة عاليررة عنررد  علررا ارررة القردك وارررة السررلة وارررة اليررد والعررداكي   إصرابة مفصررل القرردك والرا ررة ت

 :وألعاا ا جم از وألعاا القإلاة، وتتم ز هذ  صصابات بما يري

 عنيفة عرا  كل ي  يؤدي إاا التإلااا في املفصل وقد يصاح ها نزي  دمإلاي.  إصابات-8
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 خاصرررة فررري حالرررة جرررزع-8
ً
، ابتعررراد املفصرررل أو تمرررزن ييبطرررة، وهنرررا يكرررإلا  منشرررأ ييبطرررة عنرررد الع ررراك حساعرررا

 الضرط. 

:  41)    ، وهإلا خروج الع م مث مكانه الط يعي نتيرة ترأث ر عررا املفصرل بشركل م ا رر أو غ رر م ا رر.خلع-3

41) 

 - القدم:إصابات 

 للصرردمات ومررث  م..8811فــؤاد الســامرائي وهاشــ  إبــراهي  يشرر ر كررل مررث 
ً
إاررا أ  القرردك معرةررة اب رررا

املمكث أ  تمردب بعر  صصرابات ا  طررة نتيررة عرقإلاط ال ر ع مرث ايتفراع واله رإلاط عررا قدميره، أو مرث 

عقإلاط ش اا عرا قدمه أو ةرا يصابع بشر اا غ رر متمررك واسرر السرالميات  را ع ا حردوب يمصرل نتيررة 

السرررقإلاط، بينمرررا يمررردب اسرررر ع ررراك مشرررط القررردك نتيررررة  للتعلرررر، أمرررا اسرررر الكاحرررل والعقرررب فيكرررإلا  نتيررررة

 عقإلاط جسم عرا الع م.          

 إاا أ  إصابة مفصل القدك تعتبر مث صصابات الشا عة في لع ة ارة القدك و ي تاتل  
ً
ويؤادا أيضا

ى ما في نإلاعيتها حسب قإلاة السحب أو الل  والدويا  و يتكاز النا يقإلاك بها الالعب عرا تلك القدك ومد

يتعر  له املفصل مث تممل وإصابة يوعية الدمإلاية ويلياف العصإية في ا جهة املصابة، وتقدي بس ة 

 (96،  14:  41)             لالعلا ارة القدك. %49إصابات مفصل القدك بمإلاااي 

 - الكاحل:التواء مفصل 

أ  مفصررل الكاحررل عرةررة  صررابة م ا رررة ويلررك نتيرررة لط يعررة امل رراياة م.. 8881محمــد عــادل  يقررإلا  

 والنا تؤدي إاا حدوب أةراي باأليبطة ا  ايجية للمفصل، 
ً
والتإلااا مفصل الكاحل مث صصابات يالر حدوثا

اما أ  اله إلاط الر ر عليم وا جري ا  راي  يؤديرا  إارا حردوب ةرري بهرذا املفصرل با ةرافة إارا ايت راط يلرك 

 (84:  49)   يةية امللعب وحذاا الالعب ويريقة وأعلإلاا ا حماية النا يإلافرها لهذا املفصل. بأ

 :ومث أمبلة صصابات النا تمدب لهذا املفصل والنا تهمنا بالتمديد في هذا ال ما  ي

ي وهررإلا عمليررة ترؤدي إاررا تمررزن فري يبسررجة الضررامة النرا تضررم وتررربط الع راك مررع بعضررها فرر التمـزق لررططــة:-8

   املفصل، ويمدب نتيرة التإلااا أو حراة مفاجئة للكاحل تزيد عث املعد  الط يعي  حراة الكاحرل الط يعيرة. 

(11) 

هررإلا الضررري النرراتج عررث التررإلااا ييبطررة املإلاجررإلادة فرري مفصررل معرر   نتيرررة التعررر   حررادب معرر   أو  الالتــواء:-8

وييبطرررة تسررراعد فررري يبرررط ع ررراك املفصرررل  التعررر  للسرررقإلاط خرررال  املمايعرررات اليإلاميرررة لألبشرررطة  عتياديررة،

 وث اتها، وتمديد حراتها. 
ً
 معا

و لتررإلااا ينررتج عررث إج رراي املفصررل عرررا أداا حراررة معينررة أالررر مررث الررالزك ومررث املفاصررل يالررر عرةرررة 

لاللتررإلااا هررإلا مفصررل الكاحررل واررذا الرعررن والكترر ، وعنررد حرردوب  لتررإلااا نرررد صررعإلابة فرري ا حراررة للمفصررل، 

 حنى يستطيع الفرد القياك بممايعة اما أ  عملي
ً
 يإلايال

ً
   ا حيراة اليإلاميرة بشركل ي يعري. ة الشفاا تتطلب وقتا

(14) 
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بأ   لتإلااا ع اية عث حدوب  د في الرباط املبإت في املفصل  م..8114عبد الرحمن زاهر ويإلاض  

يبطة، ويكلر حدوثه في يتراوز قديته عرا التمدد، مما يؤدي إاا حدوب تمزن فيه، وهإلا ما يسمى بتمزن ي 

 لشدة صصابة.    
ً
 (18:  9)الرباط ا  اي ي ملفصل القدك، وتاتل  حدته ت عا

 - الالتواء:أعراض 

 :بأ  أعرا   لتإلااا تتمبل في التاايم.. 8113محمد عادل  يرى 

 ويك حإلا  املفصل املصاا نتيرة تمزن يبسجة وييبطة. ظهإلاي -8

 الساكل الز اي، وحدوب نزي  دمإلاي داخري مما يؤدي إاا انتفاخ املفصل. ابسكاا-8

 ديجة حراية املفصل واملنطقة املميطة به. ايتفاع-3

  ديد عند ملس املنطقة املصابة.  ألم-4

 عند أداا حراة تؤدي إاا  د أو إيالة في ييبطة.  ألم-1

 (144:  11)   لإلا  ا جلد.  تر ر -6

                      - الالتواء:درجات 

إارررا أ  ديجرررات الترررإلااا القررردك  م..8114م، وعبـــد الـــرحمن زاهـــر 8887مجـــدي الحســـيني يتفرررل كرررل مرررث 

 لشدة صصابة املسإ ة له، وتنقسم حا ت  لتإلااا إاا ثالثة ديجات  ي
ً
 :تتفاوت ت عا

 من الدرجة ألاولى:  التواء-8

يررة لقرردية الربرراط عرررا التمرردد، ولكررث دو  حرردوب وفيرره يررتم  ررد الربرراط بشرردة تتررراوز ا حرردود الط يع

تمرررزن فررري الربررراط ويتم رررز هرررذا  لترررإلااا بإلاجرررإلاد ألرررم فررري منطقرررة صصرررابة ويرررزداد عنرررد الضررررط ا  فيررر ، ولكرررث 

 يستطيع املصاا تمريك املفصل واملش ا. 

 من الدرجة الثانية:  التواء-8

ربراط بميرا ت قرع بعر  يبسرجة في هذا النإلاع يتم  د الرباط بشدة بسرإب حردوب تمرزن جز را فري ال

عررليمة، ويتم ررز هررذا النررإلاع بإلاجررإلاد ألررم  ررديد فرري منطقررة الربرراط، يررزداد عنررد الضرررط عليرره، ويصررعب تمريررك 

املفصررل املصرراا مررع ازديرراد حرردة يلررم عنررد ا حراررة، ويمرردب تررإلايك واحمررراي فرري منطقررة صصررابة، ويترتررب عررث 

 نإلاع بالتمديد الذي أجريت عليه الدياعة.يلك عدك القدية عرا املش ا بصإلاية ي يعية، وهذا ال

 من الدرجة الثالثة:  التواء-3

وفيررره يرررتم  رررد الربررراط حرررد التمرررزن الكرررري برميرررع أبسرررجة الربررراط ويتم رررز هرررذا النرررإلاع بإلاجرررإلاد ألرررم  رررديد 

يزداد عند الضرط عليه، ويصعب تمريك املفصل املصاا مع ازدياد حدة يلم عند ا حراة، ويمدب تإلايك 

منطقررررة صصررررابة مررررع حرررردوب تشررررإلا  وتري ررررر فرررري الشرررركل الط يعرررري للمفصررررل، با ةررررافة إاررررا صررررعإلابة واحمررررراي فرررري 

 (91،  19:  9( ، )139 - 138:  48)     ديدة في املش ا.

 -ميكانيكية التواء رسغ القدم:

 :بأ   لتإلااا يكإلا  في حالت   همام.. 8816حياة عياد تش ر 

مررث التررإلااا يعررن القرردك يكررإلا  للررداخل، ويمرردب يلررك أثنرراا جررري الالعررب  %11إ  أالررر مررث  الالتــواء للــداخل:

وفرررررأة تلرررر  القرررردك وتبنررررى ألعررررفل مررررع لفهررررا للررررداخل، ويشررررعر املصرررراا بررررألم حرررراد فرررري ا جررررزا ا  رررراي ي للقرررردك، 
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 الربرررراط الشرررر ا 
ً
والربرررراط املصرررراا هررررإلا الربرررراط الشرررر ا القنزعرررري، وإيا كررررا   لتررررإلااا أالررررر  رررردة فيصرررراا أيضررررا

 إصرررررابة الربررررراط الشررررر ا القصرررررلا والرشررررراا بررررر   الع ررررراك العقلرررررا ومرررررع ال
ً
ترررررإلااا دويابرررررا فإنررررره مرررررث املمكرررررث أيضرررررا

 حررردوب 
ً
با ةرررافة إارررا الربررراط الإلاحشررر ا، وإيا كرررا   تررررا  للرررداخل مرررع  لترررإلااا الررردويابا، فمرررث املمكرررث أيضرررا

 اسر في عنل الش ية مث أعرا وهذ  صصابة تشفع ب طا  ديد. 

 لقرررإلاة يبررراط الررردلتا بمفصرررل ويمررردب عرررادالالتـــواء للخـــارج: 
ً
ة أقرررل مرررث  لترررإلااا للرررداخل ويرجرررع يلرررك تشرررريميا

القدك، فمث املمكث أ  يؤدي  لتإلااا لل ايج إاا تمزيل هذا الرباط فقط، أو أ  يكإلا  هذا الرباط أقإلاى مث 

الع مررة فيصرراا الكعررب يبسرر ا بكسررر خفيرر ، وفرري حالررة  لتررإلااا ا  فيرر  يتمررزن ا جررزا العميررل الررداخري 

 (411،  99:  1)  الرباط بينما صصابة الشديدة تمزن كل مث يجزاا العميقة والسطمية كل هما.   مث

 - ألارططة:إصابة 

أ  الربرراط املبإررت للمفصرررل هررإلا ع رراية عررث بسرريج مترر   يو مرونرررة م.. 8114عبــد الــرحمن زاهــر  يإلاضرر 

تها، وملنع ا حركات الر ر ي يعية في مطايية ممدودة يقإلاك بإلاظيفة يبط الع اك املكإلانة ملفاصل ا جسم لتبإي

 (18:  9)    املفصل.

أ  مفصل القدك يستمد ث اته وقإلاتره مرث الع راك وييبطرة املكإلانرة لره، وأ  م.. 8881عادل علي  ويرى 

لكل يباط مث ييبطة املبإتة للمفصرل وظيفرة يقرإلاك بهرا، فالناحيرة يبسرية للمفصرل يإلاجرد بهرا الربراط الردااي 

شرية الذي يعمل عرا منع أي انرراف زاكرد فري حرارة قلرب القردك لل رايج، هرذا با ةرافة إارا أ  الناحيرة الإلاح

أي ا  ايجيرررة للمفصرررل بهمرررا يبايرررا  همرررا القنزعررري الشررر ا يمررراما وا  لفرررا اللرررذا  يعمرررال  عررررا منرررع مفصرررل 

القررردك مرررث ا حرارررة الزاكررردة فررري قلرررب القررردك إارررا الرررداخل، وحرارررة ثنرررا القررردك ألعررررا وألعرررفل، والربررراط البالرررا 

ومإلااجهرررة أي قررإلاة تررردفع ع رررم  ويابررر هرررإلا الربررراط الشرر ا العقلرررا ا  ررراي ي والررذي يعمرررل عررررا تبإيررت املفصرررل

 العقب إاا وةع قلب القدك للداخل.                       

  وي رر  
ً
أ  ديجررة التررإلااا القرردك يررتم تمديرردها بمرردى التلرر  ا حررادب فرري ييبطررة ا  ايجيررة العاملررة  أيضررا

 مرررررث مرمرررررإلاع %91عررررررا املفصرررررل، وتقررررردي بسررررر ة تعرررررر  ييبطرررررة ا  ايجيرررررة باملفصرررررل لإلصرررررابة بتمرررررزن حرررررإلاااي 

 أ  
ً
مرررث حرررا ت صصررررابة برررا لتإلااا للرررداخل تمرررردب بالربررراط القنزعررري الشرررر ا  %64 لترررإلاااات، ويالحررر  أيضررررا

 (441،  444:  1)   يماما. 

 - إلاصابات:طرق الوقاية الشخصية من 

إارررا أنررره مرررث الضررررويي للفررررد أخرررذ خطرررإلاات  م..8811فـــؤاد الســـامرائي وهاشـــ  إبـــراهي  يشررر ر كرررل مرررث 

 :ممددة بع    عت اي ملنع حدوب صصابة أو التقليل مث حدوثها و ي

 فا حتفاض باللياقة ا جيدة يؤدي إاا التقليل مث إصابة العضالت.  اللياقة ال يدة:-8

وفيه يتم تهيئة العضالت للنشاط ال دبا ويلك مث خرال  تمرينرات  إلاحماء ال يد قبل ممارسة النشاط:-8

 صيالة للعضالت وتن يم عضلة القلب وإحماا املفاصل باعتاداك تمرينات بسيطة للمرونة. 

يررررب أ    تتعرررر  العضرررالت للبررررودة أو الطقرررس ال رررايد بعرررد أداا النشررراط لرررذا  تجنـــب بـــرودة العضـــالت:-3

 للتدفئة. يرب ايتداا مالبس مناع ة ف
ً
 إلاي انتهاا اللعب يل ا
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عنررد حرردوب إصررابة بسرريطة فرري يبسررجة يرررب اعررتعما  الرربلج أو املرراا ال ررايد إي أنرره  التبريــد عنــد إلاصــابة:-4

 مررررا تكررررإلا  صصررررابة مئررررحإلابة بررررالتمزن فرررري أبسررررجة أيبطررررة املفاصررررل أو العضررررالت، حنررررى يسرررراهم الرررربلج فرررري 
ً
غال ررررا

 إيقاف النزي  وتقليل يلم. 

مث الضرويي ا  لإلاد للراحة الكافية عند صصابة فها تسراعد عررا التئراك  الكافية وعدم الحركة: الراحة-1

 التمزن الناتج عث صصابة بديجة أابر وتكإلا  مدة الراحة تعتمد عرا حدة ونإلاع صصابة. 

يقررة ا واررذلك ير فهررا تسرراعد فرري التعرررف عرررا تمديررد نررإلاع صصررابة وحرردته مراجعــة الطبيــب عنــد إلاصــابة:-6

 (13:  41)   العالج الئحيمة. 

 - الرياضية:معال ة إلاصابات 

برررأ  معا جررررة صصرررابات الرياةرررية بصررررفة  م..8811فــــؤاد الســـامرائي وهاشــــ  إبـــراهي  يإلاضررر  كرررل مرررث 

 :عامة تتإلاق  عرا ا  طإلاات التالية

 أعاس املعا جة عرا الت  يع الدقيل لط يعة صصابة وامتدادها.  يعتمد-8

  بتداا باملعا جة بناا عرا يلك الت  يع الدقيل لط يعة صصابة.  يرب-8

املعا جرررة إارررا اعرررتعادة عمرررل العضرررإلا املصررراا إارررا الديجرررة القصرررإلاى مرررث العمرررل وا حفررراض عررررا عملررره  تهررردف-3

 بصإلاية كاملة قدي صمكا . 

 كرررإلايتا كإلاعرررتبرويد( )اديينرررإلا مرررث  لتهابرررات النرررا تمررردب اررررد فعرررل لإلصرررابة، أمرررا إعطررراا حقنرررة مرررث  التقليرررل-4

 فأمر يرب أ  يترن ه الط يب أل ها تؤدي إاا اختال  في عمل يبسجة. 

 في معا جة وإصالح يبسجة.  التعجيل-1

 عرا العضالت املميطة با صابة وتطإلاير عملها.  املماف ة-6

ية، ومرررث ا  طرررأ الرياضررر ا حرررإلا  الإلاقررت املناعرررب للعرررإلادة إاررا العمرررل غ رررر املقيررد فررري الفعاليرررات الرياةرر إي رراد-7

 الشا ع حقث العضإلا املصاا باملادي املإلاةعي برية السماح لالعب با  تراك في اللعب.

 (11،  39:  41)    عرا عد  حتياجات النفسية وال دنية للرياض ا املصاا. العمل-1

 - الرياضاي:العالج 

يشرررمل العرررالج الرياضررر ا عرررالج الرياةررري   وغ رررر الرياةررري   مرررث عامرررة  م..8811أحمـــد الصـــبا ي يؤارررد 

الشررعب باألعرراليب الرياةررية مررث تمرينررات يياةررية وعالجيررة ويإلاجيررة وترردليك يياضرر ا وحمامررات املرراا املاتلفررة 

 :بقصد

 عضالت وأعضاا ا جسم عامة.  تقإلاية-8

 تيإس املفاصل.  منع-8

 تشإلاهات القإلااك نتيرة أمرا  عابقة.  عالج-3

 بع  يعضاا النا أصابها ةع  أو ةمإلاي نتيرة مر  أو إصابة ينتج عنها تشإلاهات ا جسم.  عالج-4

 (444:  4)   أعضاا مث ا جسم ةعفت بتقإلاية أخرى.  تعإلاي -1
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 ما يجب مراعاته عند تنفيذ برنامج العالج الرياضاي:

بررأ  أهرررم املالح رررات النررا يررررب مراعاتهررا عنرررد تنفيرررذ برنررامج مقتررررح للعرررالج  م..8816عيـــاد  حيـــاة تقررإلا  

 :الرياض ا مث إصابة معينة هإلا القياك بالتااي

 املدى الكامل للحراة دو  تممل وز  متقدك وبالتدييج.  اعتعادة-8

 قإلاة العضالت حإلا  مفصل القدك بالتدييج إاا تمرينات بمقاومة.  زيادة-8

 تمرينات لقإلاس القدك أل  عالمة وصحة قإلاس القدك ةرويية للإلاظيفة الط يعية للقدك.  تؤدى-3

 مررا يصر ح عررادة  العنايرة-4
ً
بتئرحيح املشرر ا الر رر عررادي بأعررع مرا يمكررث، أل  النمرإلايج ا  رراي  للحرارة عرريعا

 عيئة وتبإت بسرعة ويصعب إصالحها. 

.  إ اية لزيادة يلم أو الإلايك تستلزك إعادة تقييم أي-1
ً
 التديي ات فإلايا

 بتمرينات  تزا  وتمرينات التإلاافل وتعليم الالعب مكا  وةع الرجل اترذية ياجعة.  العناية-6

مماف رررة عررررا  ترررزا  باعرررتاداك السرررماح بهرررا فررري حالرررة النرررراح لل والقفرررز ويبشرررطة الرياةرررية يرررتم ا جرررري -7

 قدك واحدة فقط. 

 ا  طإلاة ا جانإية يتم السماح بها في  هاية التأهيل.  عرا ا حافة الإلاحشية للقدك أو بشاط املش ا-1

مفصررل القرردك النررا تسررتمر ألعررابيع عديرردة تتطلررب عنايررة  عررادة بنرراا القررإلاة  حراررة انمررراف القرردك  إصــابة-8

 للداخل وا  ايج. 

 ما يصاحب املصاا إيا لم يعا ج العالج الإلاافي.  تفادي-81
ً
 التصلب الذي غال ا

يهميررررة تإلاجيرررره الن ررررر إاررررا صصررررابات الإسرررريطة حنررررى   تتمررررإلا  إاررررا مزمنررررة أو تسررررإب مشرررركلة متكرررررية  مررررث-88

 ملفصل القدك. 

 (411:  1)وظيفا كامل للمفصل  بد مث إجراكه ق ل عإلادة الالعب للنشاط العادي.   اخت اي -88

 - العالجية:أقسام التمرينات 

لقرد قسرم الكب رر مرث املعنير   بالطرب العال ري  م..8811فـؤاد السـامرائي وهاشـ  إبـراهي  يرى كل مث 

امل نررررا عرررررا ديجررررة تررررديجها مررررث السررررهل إاررررا  مررررث أهررررم هررررذ  التصررررنيفات يلرررركالتمرينررررات إاررررا أصررررناف عديرررردة و 

 :الصعب

وف هررا يقررإلاك املعررا ج الط يعرري بتمريررك جررزا مررث أجررزاا جسررم املصرراا إاررا أقصرر ى مرردى  التمرينــات الســلبية:-8

 صاا، ومث  أ  يلك أ  يساعد املصاا في صحساس با حراة. دو  أي مماولة مث ق ل امل

وف هرررا يقرررإلاك املصررراا بتمريرررك ا جرررزا املصررراا إارررا املررردى الرررذي يسرررتطيعه، ثرررم يقرررإلاك  التمرينـــات املســـاعدة:-8

 املعا ج بمساعدته في الإلاصإلا  إاا املدى الكامل للحراة، وبهذا يمصل املصاا عرا مرونة املفصل.
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وفررررري هرررررذا النرررررإلاع مرررررث التمرينرررررات يقرررررإلاك املصررررراا برررررأداا التمرينرررررات امرررررا يفعرررررل املعرررررا ج  التمرينـــــات الفعالـــــة:-3

الط يعررري نفسررره مرررع اعرررتاداك بعررر  يدوات كرررالكرات الط يرررة واملررراا وارررذلك اعرررتاداك ال كررررات واملقاومرررات 

     (141،  119:  41)    ا  فيفة.

 - العالجية:أنواع التمرينات 

بررررأ  التمرينررررات العالجيررررة لهررررا عرررردة أنررررإلااع م.. 8811فــــؤاد الســــامرائي وهاشــــ  إبــــراهي   يقررررإلا  كررررل مررررث

 :تاتل  حسب الهدف مث التمريث و ي كالتااي

و رررررري ترررررررررى بهررررررردف تقإلايررررررة العضرررررررلة أو املرمإلاعررررررة العضرررررررلية الضررررررعيفة أو النرررررررا أصررررررري ت  القـــــــوة: تمرينــــــات-8

. بالضمإلاي، وتعتمد عرا التكراي أو ةد مقاومة خايجية متديجة،
ً
 أي أ  املرهإلاد الذي ي ذ  يزداد تدييريا

وف هررررا يقررررري املعرررا ج هررررذ  التمرينررررات لزيررررادة قررردية التممررررل، ويررررتم أدا   بشرررركل  التكــــرار والتحمــــل: تمرينـــات-8

 متكري، وتررى هذ  التمرينات للعضالت ا جيدة القإلاية الر ر ةامرة.

ويداا في الإلاقت املناعب واعتعما  القإلاة و ي معدة  عطاا العضالت دقة في ا حراة  التواف : تمرينات-3

املناع ة لكل حراة إاا أ  تص ح هذ  ا حركات أوتإلاماتيكيرة ترتم بتإلاافرل بر   العضرالت املترابسرة واملتضرادة 

 ويستادمه صبسا  في ا حركات الدقيقة.

ياصرررع هرررذا النرررإلاع مرررث التمرينرررات للمماف رررة عررررا القررردية ا حرايرررة الكاملرررة للمفصرررل  تمرينـــات املرونـــة:-4

 وزيادتها إاا كامل حدودها عند وجإلاد نقع حركا مفصري.

و رري مبرمرررة  نرراز ا حراررة فرري أعرررع وقررت ممكررث وتعتمررد عرررا صعررادة والتكررراي السررريع  الســرعة: تمرينــات-1

  ( 144،  141:  41)  العضالت. للحركات وتررى في املراحل يخ رة لتأهيل

 - الطبيعي:أهداف العالج 

 :بأ  وعاكل العالج الط يعي تهدف إاا ما يري م..8811فؤاد السامرائي وهاش  إبراهي   كل مث يؤاد

 يلم بعد تافيفه.  إيقاف-8

 وفك  نق اةات العضلية.  تافي -8

 وإعادة املستإلاى ا حركا الكامل إاا جميع مفاصل ا جسم.  تأهيل-3

 التإلايمات الناترة عث الصدمات.  تافي -4

 في املفاصل.  تافي -1
ً
 وتئحيح التشإلاهات ومماولة منع وصإلالها، وخصإلاصا

 (113:  41)   عضالت ا جسم.  تقإلاية-6

 - الرياضاي:التأهيل 

إاررا أ  التأهيرررل الرياضرر ا بعررد حرردوب صصررابة لررره أهميررة ا  رررة فرري عرررالج م.. 8881أســامة ريــاض  يشرر ر

صصررابات الرياةررية، وهررإلا الررذي يمرردد عررإلادة الالعررب إاررا امللعررب والتنررافس مررع برراقي زمالكرره فرري الفريررل، وأ  أي 

 إهما  في عملية التأهيل تؤدي إاا حدوب صصابة مث جديد.                             
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التأهيرررل بعرررد صصرررابة تهررردف إارررا عرررإلادة الالعرررب إارررا امللعرررب فررري أعررررع وقرررت ممكرررث مرررع مماولرررة  امرررا أ  عمليرررة

 (461:  3)   عب الذي كا  عليه ق ل صصابة.  حتفاض باملستإلاى ال دبا واملهايي لال 

 قياس املرونة:

بأنررره عنررردما نتمررردب عرررث قيررراس املرونرررة فإننرررا نقصرررد بهرررا قررردية الفررررد عررررا  م..8188ليلـــى الســـيد تشررر ر 

تمريك جسمه أو أجزاكه خال  أقصر ى مردى للحرارة والرذي يسرتطيع الفررد أ  يقرإلاك بهرا، ويلرك دو  التممرل 

 عرا العضالت.

 إارررا تعريررر  املرونرررة
ً
قرردية املفصرررل عررررا التمررررك بمريرررة مرررث خرررال  املررردى "بأنررره يقصرررد بهرررا  :وتشرر ر أيضرررا

 . "الكامل للحراة

وتشررررمل قياعررررات املرونررررة عررررررا تمرينررررات  نق ررررا  واررررذلك تمرينرررررات  نإسرررراط، فتمرينررررات  نق رررررا  

 تمدب عندما تقل زاوية ا جسم واملفاصل املرت طة به أثناا ا حراة. 

وتمرينات  نإساط تمدب عنردما ترزداد زاويرة ا جسرم واملفاصرل املرت طرة بره خرال  ا حرارة ممرا يرؤدي 

 زيادة ديجة املرونة ا  اصة بماتل  املفاصل حيا يعتمد يلك عرا القدية املتاحة للمفصل. إاا

و   ك أنه يمكث تمديد الفرون الفردية ب   يفراد، واذلك ب   مفاصل ا جسم املاتلفة بالإلاصإلا  

 للمرونة القصإلاى املنشإلادة للفرد أو املفاصل املعينة با حراة.

ومرررررث هنرررررا تكمرررررث أهميرررررة إجرررررراا اخت رررررايات املرونرررررة املناعررررر ة، وارررررذلك اعرررررتاداك أجهرررررزة قيررررراس املرونرررررة 

 (111،  113:  46)  .  (ا جينإلاميتر)لتمديد مدى ا حراة وإمكانية تطإلايرها وتنميتها، مبل اعتاداك جهاز 

 الدراسات السابقة )املشابهة
ً
  -(: ثانيا

 (88م(. )8818مرفت السيد محمد يوسف ) دراسة-8

، وهردفت "مقارنة بي  بعض طـرق التأهيـل املختلفـة بصـابات أرططـة مفصـل القـدم"وكانت بعنإلاا  

الدياعررررة إاررررا تمديررررد أفضررررل يرررررن التأهيررررل املاتلفررررة  صررررابات أيبطررررة مفصررررل القرررردك، وتررررم اعررررتاداك املررررن ج 

يال ررات كليررة التربيررة الرياةررية لل نررات، وتررم تقسرريمهم يال ررة مررث  (411)الترريلررا لعينررة الدياعررة النررا بلرررت 

التمرينررررات العالجيررررة وا حمرررراك  :إارررا ثالثررررة مرمإلاعررررات متسررراوية تط ررررل علرررر هث ثالثررررة يررررن تأهيليررررة ماتلفررررة  ررري

املتنرررراوا، التمرينررررات العالجيررررة واملإلاجررررة القصرررر رة، التمرينررررات العالجيررررة فقررررط، وقررررد أعررررفرت النترررراكج عرررررا أ  

مت التمرينرررات العالجيرررة وا حمررراك املتنررراوا تفإلاقرررت عررررا املرمرررإلاعت   يخرررري  ، بينمرررا املرمإلاعرررة النرررا اعرررتاد

 أعهمت الطرن البالثة في يفع املستإلاى الإلاظيفا ولكث بديجات متناوبة. 

 (84م(. )8881دراسة يوسف محمد كامل أمي  )-8

، وهررررردفت دم""أثـــــر برنـــــامج تــــأهيلي مقتـــــرح ملفصــــل القـــــدم امللتويــــة لالعبـــــي كــــرة القـــــوكانررررت بعنررررإلاا  

الدياعرررة إارررا وةررررع برنرررامج ترررأهيري مقترررررح ملفصرررل القرررردك امللتإلايرررة لالعلرررا ارررررة القررردك، والتعررررف عرررررا أثرررر هررررذا 

البرنرررامج عررررا عرررإلادة املفصرررل املصررراا إارررا املسرررتإلاى الرررإلاظيفا ق رررل حررردوب صصرررابة، واعرررتادك الررردايس املرررن ج 

 ع    ديجة أواا في يياةة ارة القدك مرث يرالا كليرات جامعرة  (6)الترريلا، وتم اختياي عينة الدياعة مث 
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 عرا القإلاة العضلية 
ً
 إيرابيا

ً
الزقازيل، وتإلاصلت الدياعة في نتاكرها إاا أ  البرنامج التأهيري املقترح يؤثر تأث را

 عررا مرونرة مفصرل القردك
ً
 إيرابيا

ً
املصرابة،  للعضالت العاملة عرا مفصل القدك املصابة، اما أنه يؤثر تأث را

 واذلك عرا إعادة املفصل امللتإلاي إاا حالته الط يعية. 

 (83م(. )8111معز عبد هللا العا ب ) دراسة-3

"دراســة مقارنــة لـبعض القياســات ألانرروطومتريـة والتشــريحية للكشـف عــن إصــابات وكانرت بعنرإلاا  

عرة إارا التعررف عررا بعر  ، وهردفت الديامفصل القدم لـدى العبـي أنديـة الدرجـة املمتـازة فـي كـرة القـدم"

القياعرات ينلروبإلامتريرة والقياعررات التشرريمية للقرردك عنرد  علررا اررة القرردك املتقردم   فرري يررابلس، اررذلك 

 التعررف عرررا 
ً
التعررف عررا إصرابات مفصرل القردك لرردى  علرا اررة القردك وحسرب مرااررزهم فري اللعرب، وأيضرا

صررررل القرررردك فرررري القياعررررات ينلروبإلامتريررررة والقياعررررات الفرررررون برررر   الالع رررر   املصرررراب   والر ررررر مصرررراب   فرررري مف

 التشريمية للقدك وحسب مراازهم في اللعب.

واعررررررررتادك الررررررررردايس املررررررررن ج املسرررررررررحي الإلاصررررررررفا فررررررررري إجررررررررراا هرررررررررذ  الدياعررررررررة، وكانرررررررررت النترررررررراكج برررررررررأ  للقياعرررررررررات 

ك القررردك ينلروبإلامتريرررة دوي أعابررر ا فررري تهيئرررة الالعرررب  حررردوب صصرررابة، امرررا أ  للقياعرررات التشرررريمية لع رررا

 فرررري التهيئررررة  حرررردوب 
ً
 أعاعرررريا

ً
 دويا

ً
 فرررري التهيئررررة  حرررردوب صصررررابة، وأ  بصررررمة القرررردك تلعررررب أيضررررا

ً
 أعاعرررريا

ً
دويا

 صصابة.

 ( 7م(. )8118عادل أبو قريش عبد املعبود ) دراسة-4

تـــأثير برنـــامج تـــأهيلي مقتـــرح بمفصـــل القـــدم املصـــابة بـــااللتواء لـــدى العبـــي بعـــض ألالعـــا  "عنإلاا هرررا 

، وهرردفت الدياعررة إاررا التعرررف عرررا تررأث ر برنررامج تررأهيري مقترررح بمفصررل القرردك املصررابة بررا لتإلااا ة"ال ماعيــ

بديجاترره الرربالب لرردى  علررا بعرر  يلعرراا ا جماعيررة، واعررتادك الرردايس املررن ج الإلاصررفا واملررن ج الترريلررا، 

 مرررث  علرررا الديجرررة يوارررا يكرررإلاي فررري بعررر  يلعررراا
ً
ا جماعيرررة مرررث املصررراب    وترررم اختيررراي عينرررة الدياعرررة عمرررديا

 41عرلة،  41)مصراا مقسرم   كالترااي  (31)با لتإلااا بمفصرل القردك بماتلر  ديجاتهرا الربالب وكرا  عرددهم 

 لديجررة صصررابة، وكانررت النترراكج بررأ  برنررامج  (يرراكرة 6يررد، 
ً
 ت عررا

ً
وقررد تررم تقسرريمهم إاررا ثررالب مرمإلاعررات عمررديا

التمرينات التأهيلية املقترح له تأث ر إيرابا عررا تمسرث وزيرادة املردى ا حركرا ملفصرل القردك املصرابة واملتمبرل 

ة املتمبلررة فرري ممرريط السرران فرري القرر   والإسررط، والرردويا  للررداخل وا  ررايج وبعرر  القياعررات ينلروبإلامتريرر

 والفاذ، ويلك بعد قياس النس ة املئإلاية ب   القياع   الق ري وال عدي.

  -البحث: إجراءات 

 منهج البحث: 

اعرررررتادك ال ررررراحبإلا  املرررررن ج الترريلرررررا باعرررررتاداك التصرررررميم الترريلرررررا يو املرمإلاعرررررة الإلااحررررردة بطريقرررررة 

  القياس الق ري وال عدي ويلك ملالكمته لط يعة ال ما.

 مجتمع البحث:
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يتمبرل مرتمرع ال مررا فري املصرراب   برالتإلااا فري مفصررل الكاحرل مررث الديجرة البانيرة واملتررردديث عررا مراررز 

زليت  للعالج الط يعي مث غ ر الرياةي   املسجل   باألندية الرياةية، وقد تم إجراا القياس الق ري وال عدي 

كرل مرث مرارز زليرت  للعرالج الط يعري، وصرالة كليرة التربيرة العالجيرة املقتررح فري  واذلك تنفيذ برنامج التمرينرات

 ال دنية / جامعة املرقب.

 عينة البحث:

قاك ال احبإلا  باختياي العينة بالطريقرة العمديرة عررا كرل املصراب   برالتإلااا مفصرل الكاحرل مرث الديجرة 

فرري فترررة إجررراا الترربررة، ومررث غ ررر الرياةرري   املسررجل   باألنديررة الرياةررية،  البانيررة واملتررردديث عرررا مراررز زليررت 

 (1)وكررا  عرردد أفررراد العينررة الررذيث اعررتكملإلاا الترربررة كاملررة  عررنة( 11إاررا  41)وقررد تراوحررت أعمررايهم مرراب   

 أفراد.

 (الررإلاز  العمررر، الطررإلا ،)وقررد قرراك ال رراحبإلا  بررإجراا الترررابس فرري املتر رررات يعاعررية والنررا تمبلررت فرري 

 .(4)، اما هإلا في ا جدو  )الرعتاميتر(باعتاداك جهاز 

 (8جدول )

  يبي  تجانس واعتدالية العينة في كل من متغيرات معدالت النمو

 =  4 

 معامل الالتواء الانحراف املعياري  الوسط الحسابي معدالت النمو

 8.1 88.1 81.1 العمر )سنة(

 1.3 - 8.3 818.1 الطول )متر(

 1.1 88.3 78.1 )كج (الوز  

ا جرررردو  السررررابل يإلاضرررر  التإلاصرررري  صحصررررا ا ملتر رررررات معررررد ت النمررررإلا للعينررررة قيررررد ال مررررا، ومعامررررل 

وهررذا يشرر ر إاررا اعتداليررة التإلازيررع فرري هررذ   (3)± والنررا تتررراوح برر    (4.1وحنررى  1.3 -) لتررإلااا والررذي يتررراوح برر   

 املتر رات. 

 : البحث ألادوات والوسا ل املستخدمة في

قرراك ال رراحبإلا  بتمديررد أدوات ووعرراكل للحصررإلا  عرررا ال يانررات املطلإلابررة ويلررك وفررل املتر رررات املمررددة 

 .(1)لل ما و ي اما في ا جدو  

 (8جدول )

 البحثيبي  ألادوات والوسا ل املستخدمة في 

 ألاداة ت ألاداة ت ألاداة ت

 مراتب 3 جهاز ا جينإلاميتر 8 جهاز الرعتاميتر 8

 عم11منضدة صر رة بايتفاع  6 دياجة ثابتة 1 عرير يلا 4

  راكط مطايية 8 أقماع 1 أي ان 7

 مقعد عإلايدي 88 علم حاكط )عقل( 88 أيإلاان 81

 اعتماية تسجيل 81 امادات ثلج 84 صحث متمرك 83
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 القياسات املستخدمة في البحث:

، وكانرررت القياعرررات تتممرررإلاي فررري أقصررر ى مررردى  حرارررة )ا جينرررإلاميتر(ترررم أخرررذ القياعرررات مرررث خرررال  جهررراز 

 -:مفصل الكاحل في

 مدى  حراة البنا املفصري ملفصل الكاحل ألعرا في اترا  السان.  أقص ى-8

 .(حراة مد املشط)مدى  حراة املد املفصري ملفصل الكاحل ألعفل  أقص ى-8

 إعداد البرنامج الرياضاي التأهيلي املقترح:

ميمه كررا  مررث الضرررويي تمديررد يهررداف ويعررس النررا يرررب مراعاتهررا امررا ق ررل اختيرراي البرنررامج وتصرر

 :يري

  - البرنامج:* هدف 

وزيررادة القررإلاة العضرررلية للعضررالت القابضررة وال اعرررطة العاملررة عرررا مفصرررل الكاحررل املصرراا بتمرررزن  تنميررة-8

 جز ا مث الديجة البانية.

 املدى ا حركا ملفصل الكاحل املصاا ويلك في حركات الق   والإسط.  زيادة-8

 - التأهيلي:* أسس البرنامج التي يجب مراعاتها عند تصمي  البرنامج 

 يراعا عند وةع البرنامج نإلاع وديجة صصابة لعينة ال ما.  أ -8

 يراعا عند وةع البرنامج صمكانيات املتاحة. أ -8

 يتص  بالشمإلا  باحتإلااكه عرا مرمإلاعة مث التمرينات املتنإلاعة لكل وحدة تدييإية.  أ -3

يمترررإلاي عررررا م ررردأ الترررديج فررري أداا التمرينرررات مرررث السرررهل إارررا الصرررعب ومرررث عررردة أوةررراع مبرررل ا جلرررإلاس  أ -4

 والإلاقإلاف والرقإلاد واذلك عدد التكرايات وزمث أداا التمريث. 

 * تصمي  البرنامج:

امج الترررأهيري املقترررح بنرراا عرررا املراجرررع والدياعررات وال مررإلاب املشررابهة ومقترحرررات لقررد تررم تصررميم البرنرر

ا  برراا واملاتصرر   فرري مرررا  التربيررة ال دنيرة والطررب الرياضرر ا وأخصررا ا العررالج الط يعري، وتررم أخررذ  يا هررم فرري 

ويلرررك مرررث  البرنرررامج املقتررررح مرررث تمرينرررات عالجيرررة وارررذلك زمرررث تط يقررره وعررردد وحداتررره التدييإيرررة يعررر إلاعية،

خررررررال  تصررررررميم اعررررررتماية اعررررررتطالع خاصررررررة متضررررررمنة للتمرينررررررات العالجيررررررة املقترحررررررة، ومرفررررررل معهررررررا خيررررررايات 

 للإلاحدات التدييإية والزمث املستررن لتط يقها.

وبعررد اعررتالك  عررتمايات مررث ا  بررراا تررم تمديررد الشرركل العرراك للبرنررامج التررأهيري املقترررح وكررا  يمتررإلاي 

 :عرا ثالب مراحل كالتاايعرا تمرينات عالجية مقسمة 

 مرحلة التأهيل  بتدا ا. تمرينات-8

 مرحلة التأهيل املتإلاعط.  تمرينات-8

 مرحلة التأهيل املتقدك. تمرينات-3

 وملدة  (3)وبإلااقع 
ً
وحدة تدييإية، وكا  زمث الإلاحدة  (41)أعابيع أي  (6)وحدات تدييإية أع إلاعيا

يإلاض  البرنامج التأهيري املقترح بشكله النها ا  (3)دقيقة وا جدو   (34)دقيقة إاا  (31)التدييإية يتراوح ب   

 وبذلك تمقل الهدف يو  مث ال حبعد أ  تم عرةه عرا ا  براا، 
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 (3جدول )

 يبي  التمرينات العالجية املقترحة بعادة تأهيل مفصل الكاحل بعد تعرضه لاللتواء

 بمرحلة التأهيل الابتدائي

 مالحظات الراحة التكرار الشدة التمرين ت

 11 ثنا مشط القدك املصابة برفعه ألعرا. (جلإلاس عرا ارب ا) 8
%

 

81 
 ×3

 

81 
ث

 

 

جلرررررررإلاس عررررررررا اربررررررر ا، ثنرررررررا الرجرررررررل السرررررررليمة مرررررررث الرا رررررررة للرررررررداخل ووةرررررررعها عررررررررا ) 2

تمريررررك القرررردك فرررري كررررل  (الكربرررر ا، ويفررررع الرجررررل املصررررابة مررررث عرررررا يي  فرررري الهررررإلااا

  تراهات عإلااا بالبنا أو الدويا .

11 
%

 

81 
 ×3

 

81 
ث

 

دو  الشررررررررررررررررررررررررعإلاي 

 باأللم

ان طاح جانلا عررا عررير يلرا با يتكراز عررا املرفرل بميرا تكرإلا  الرجرل املصرابة  ري ) 3

العليا، وتكإلا  قدمها خرايج املنضردة فري الهرإلااا ملفرإلاف عل هرا قطعرة قمرا  ةراغط، 

 الرجل يخرى مبنية 
ً
. (مث الرا ة خلفا

ً
 يفع القدك جانإيا

11 
%

 

81 
 ×3

 

81 
ث

 

دو  الشررررررررررررررررررررررررعإلاي 

 باأللم

يقإلاد عرا عرير يلرا با يتكراز عررا املرفرل املعرااس للرجرل املصرابة، لر  يبراط مرر  ) 4

، ومسررك يرفرري 
ً
حررإلا  القرردك املصررابة، والضرررط عرررا الربرراط بالقرردك يخرررى خايجررا

تمريررررك القرررردك املصررررابة فرررري كررررل  تراهررررات ( الربرررراط باليررررد املقابلررررة للقرررردك املصررررابة

 عإلااا بالبنا أو الدويا .

11 
%

 

81 
 ×3

 

81 
ث

 

دو  الشررررررررررررررررررررررررعإلاي 

 باأللم

جلإلاس يإلايرل، لر  يبراط مرر  حرإلا  القردك املصرابة، ويرفري الربراط مبإرت فري يجرل ) 1

منضرررردة، والرجررررل يخرررررى مبنيررررة مررررث الرا ررررة بشرررركل جررررانلا وللررررداخل، مررررع  عررررتناد 

 ثنا القدك في اترا  السان.( لل ل باليديث عرا يي  

11 
%

 

81 
 ×3

 

81 
ث

 

دو  الشررررررررررررررررررررررررعإلاي 

 باأللم
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 (4جدول )

 يبي  التمرينات العالجية املقترحة بعادة تأهيل مفصل الكاحل بعد تعرضه لاللتواء بمرحلة التأهيل املتوسط

 مالحظات الراحة التكرار الشدة التمرين ت

 ثرررم يصرررابع  (وقرررإلاف، ث رررات الإلاعرررط) 8
ً
 با يتكررراز عررررا العق ررر   أو 

ً
املشررر ا أمامرررا

.
ً
 تإلااليا

71 
%

 

81 
 ×3

 

81 
ث

 

 

يفررررع العق رررر   لاليتكرررراز عرررررا املشررررط   ثررررم يفررررع  (وقررررإلاف عررررااي، ث ررررات الإلاعررررط) 2

 الرجل الر ر مصابة في الهإلااا وخف  عقب القدك املصابة أعفل.

61 
%

 

81 
 ×3

 

81 
ث

  

لرررررر  يبرررررراط ةرررررراغط حررررررإلا  القرررررردك  جلررررررإلاس قرفصررررررا  بالرجررررررل املصررررررابة، مررررررع) 3

املصرررابة، ومسرررك يرفررري الربررراط باليرررديث، الرجرررل يخررررى مبنيرررة مرررث مفصرررل 

 وللداخل
َ
 دفع القدك مع  د الرباط.( الرا ة جان ا

61 
%

 

81 
 ×3

 

81 
ث

 

 دو  الشعإلاي باأللم

جلررإلاس يإلايررل، لرر  يبرراط مررر  حررإلا  مفصررل القرردك املصررابة ويبررط يرفيرره ) 4

 وللررررداخل، برجررررل منضرررردة جانإيررررة، الرجررررل 
ً
يخرررررى مبنيررررة مررررث الرا ررررة جان ررررا

 لاليتكاز
ً
دويا  مفصل القدك املصابة للرداخل مرع ( اليديث عرا يي  خلفا

 اعتاداك مقاومة الرباط.

61 
%

 

81 
 ×3

 

81 
ث

 

 باأللم دو  الشعإلاي 

بمسرراعدة يرردي املعررا ج مسررك ( يقررإلاد عرررا عرررير يلررا و يتكرراز عرررا املرررفق  ) 1

 61 عل ها بالدويا  للداخل.القدك املصابة والضرط 
%

 

81 
 ×3

 

81 
ث

 

 باأللم دو  الشعإلاي 

بمسرراعدة يرردي املعررا ج مسررك ( يقررإلاد عرررا عرررير يلررا و يتكرراز عرررا املرررفق  ) 6

 61 القدك املصابة والضرط عل ها بالدويا  لل ايج.
%

 

81 
 ×3

 

81 
ث

 

 باأللم دو  الشعإلاي 

برفررع الرجررل يخرررى فرري  يتكرراز عرررا القرردك املصررابة ( وقررإلاف، ث ررات الإلاعررط) 7

 الهإلااا مع إغما  العين  .

71 
% 

4 
 ×

81 
 ث

81 
 ث

 

وقإلاف عااي عرا القدك املصابة فإلان مسطح متمرك غ ر ثابرت، يفرع الرجرل ) 1

الضررررط عررررا السرررطح املتمررررك بالررردويا  ( يخررررى فررري الهرررإلااا، ث رررات الإلاعرررط

 لليم   مرة ولليساي مرة.

61 
%

 

81 
 ×3

 

81 
ث
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 (1جدول )

 يبي  التمرينات العالجية املقترحة بعادة تأهيل مفصل الكاحل بعد تعرضه لاللتواء بمرحلة التأهيل املتقدم 

 مالحظات الراحة التكرار الشدة التمرين ت

8 ( 
ً
 عرررررا القرررردك املصررررابة، ثنررررا يا ررررة الرجررررل يخرررررى خلفررررا

ً
ا حجررررل عرررررا ( وقررررإلاف نصررررفا

 حلقات.القدك املصابة في ماتل   تراهات داخل 
71 

%
 

81 
 ×3

 

81 
ث

  

2 ( 
ً
 عررررا القررردك املصرررابة، ثنرررا يا رررة الرجرررل يخررررى خلفرررا

ً
ا حجرررل داخرررل ( وقرررإلاف نصرررفا

 حلقت   مت اعدت   بالقدك املصابة مع الب ات في كل حجلة و يتكاز عل ها.

71 
%

 

81 
 ×3

 

81 
ث

  

 برسررررم ثابررررت) 3
ً
ت رررراد  أخرررررذ ( وقررررإلاف، يبررررط حررررزاك مررررر  حررررإلا  ا  صررررر وتبإيترررره خلفررررا

 خطإلاات لألماك وللجانب بالقدك املصابة مع الب ات و يتكاز عل ها.

71 
%

 

81 
 ×3

 

81 
ث

  

ت رررررررراد  أخررررررررذ خطررررررررإلاات ( عررررررررم81وقررررررررإلاف مإلااجرررررررره ملنضرررررررردة يات ايتفرررررررراع مررررررررناف  ) 4

 ثانيت  . 8بالقدم   لاليتكاز عرا املنضدة مع الب ات 

71 
%

 

81 
 ×3

 

81 
ث

  

 11 متر. 81جري جانلا مث جانب إاا  خر وملسافة ( وقإلاف) 5
%

 

1 
 ×3

 

81 
ث

 

 

 11 متر. 81 ا جري لألماك في خط مستقيم ثم ا جري لل ل  وملسافة كلية( وقإلاف) 6
%

 

1 
 ×3

 

81 
ث

 

 

ا جرررري لألمررراك ثرررم جرررري جرررانلا ثرررم ا جرررري لل لررر  فررري  ررركل مربرررع وملسرررافة ( وقرررإلاف) 7

 متر. 81كلية 

11 
%

 

1 
 ×3

 

81 
ث

  

 11 متر. 10جري متعرج مع التديج في السرعة ملسافة ( وقإلاف) 1
% 

1 
 ×3 

81 
 ث

 

 

 :وقد ا تملت كل وحدة تدييإية عرا التااي

دقراكل وهرردف إارا تهيئرة العضررالت وييبطرة العاملرة عررا مفصررل الكاحرل املصراا، ويلررك  (4)ومدتره  إلاحمـاء:

ق ررررل ال رررردا فرررري التمرينررررات يعاعررررية، وتررررم صحمرررراا عررررث يريررررل أداا مرمإلاعررررة مررررث تمرينررررات املرونررررة وصيالرررررة 

 دقيقة.  (1- 4)الإسيطة، اما تم اعتاداك جهاز الدياجة البابتة، وعرا أ  يعقب يلك فترة ياحة تتراوح مث 

وف ها تم تط يل التمرينات العالجية النا تم  تفان عل ها مث ق ل ا  براا بمراحلها  فترة التدريب ألاساسية:

، دقيقرررة (34- 31)أعرررابيع واعرررتررن زمرررث تط يقهرررا مرررث  (6)وحررردة تدييإيرررة وبإلااقرررع  (41)الررربالب ومإلازعرررة عررررا 

، وقرد ترم تط يرل التمرينرات فري كرل مرث ك1148. 14. 11إارا  ك1148. 11. 16 وقد تم تط يقها خال  الفترة مث

 مراز زليت  للعالج الط يعي، وصالة كلية التربية ال دنية جامعة املرقب.

دقرراكل وا ررتملت عرررا مرمإلاعررة مررث تمرينررات  عررترخاا لعضررالت ا جسررم، مبررل تمرينررات  (4)ومرردتها  التهد ــة:

س أو الرقررإلاد، ويررري يلررك اعررتاداك امررادات الرربلج التررنفس العميررل والنررا تررؤدى مررث أوةرراع الإلاقررإلاف أو ا جلررإلا 

دقيقرررة وبصرررإلاية غ رررر متإلااصرررلة عررررا مفصرررل الكاحرررل ويلرررك للتافيررر  مرررث   ك النرررا قرررد تصررراحب  (14)ملررردة 

 يداا.   

تم التدييب باعتاداك يريقة التدييب الفتري وهإلا ع راية عرث تكرراي مرمإلاعرة  تقني  درجة الحمل بالبرنامج:

ا فترررات ياحررة، ويتم ررز الترردييب الفتررري بتررأث ر  املتم ررز عرررا ا جهرراز العصررلا املراررزي ألداا مررث التمرينررات تتاللهرر
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 مرث الفررد املصراا نفسره حيرا   يتطلرب بالضرروية ص رراف 
ً
ا حركات املطلإلابة، واذلك يمكث تط يقه ياتيرا

وتإلااجررد إمكانيررات املسررتمر، اررذلك يمكررث تط يررل برنررامج الترردييب الفتررري فرري أي مكررا  دو  ا حاجررة إاررا تررإلافر 

خاصة، وقد تم التردييب برأداا حجرم تردييلا مرتفرع، و ردة منافضرة، وتتم رز يريقرة التردييب الفترري املرتفرع 

 مرة.  (31)ا حجم مناف  الشدة بأ  تكراي التمريث قد يصل إاا 

مرررث قررردية الرياضررر ا عررررا أداا أقصررر ى تكرررراي أو زمرررث لكرررل تمرررريث  %61البرنرررامج الرياضررر ا املقتررررح بنسررر ة  ي ررردأ-8

 عررررا مرررداي البرنرررامج بنسررر ة بلررررت حرررإلاااي 
ً
فررري كرررل أعررر إلاع حنرررى وصرررلت فررري  هايرررة  %4وقرررد زادت الشررردة تررردييريا

 مث مقدية الرياض ا.  %14البرنامج إاا 

 (414:  43)   مرمإلاعات عرا مداي البرنامج. (3)تمديد عدد املرمإلاعات لكل تمريث إاا  تم-8

 التجرطة الاستطالعية:

مصررررراب   مرررررث خرررررايج عينرررررة ال مررررررا  (1)برررررإجراا ترربرررررة اعرررررتطالعية عررررررا عينرررررة قإلاامهرررررا    إلا قررررراك ال ررررراحب

وتررررم  ك1148. 11. 11         يعاعرررية وتررررم إجرررراا جررررزا مررررث البرنرررامج فرررري مرارررز زليررررت  للعررررالج الط يعررري بترررراييخ 

 :إجراا هذ  الترربة لتمقيل يهداف التالية

 الزمث املناعب الذي يستررقه القياس. تمديد-8

 .  إلا عرا التكالي  املادية النا تإلااجه ال احب التعرف-8

 مث عالمة وصالحية يجهزة.  التأاد-3

 عرا الصعإلابات النا يمكث حدوثها أثناا الترربة ومماولة الترلب عل ها.  الإلاقإلاف-4

 املعال ات إلاحصا ية املستخدمة:

 -: التاليةاملعا جات صحصاكية    إلا اعتادك ال احب

 ا حسابا.  الإلاعط-8

 املعيايي.  نمراف-8

  لتإلااا. معامل-3

 للفرون ب   القياع   الق ري وال عدي. )ت( اخت اي-4

 - القبلية:القياسات 

للمتر رررررررررات  ك1148/ 11/ 14بررررررررإجراا القياعرررررررات الق ليررررررررة عرررررررررا عينرررررررة ال مررررررررا بترررررررراييخ    إلا قررررررراك ال رررررررراحب

 . (6)املستهدفة في ال ما اما هإلا م    في ا جدو  

 (6جدول )

 يبي  التوصيف إلاحصائي في القياس القبلي للمتغيرات املستهدفة في البحث

 الحسابي الوسط املعياري  الانحراف املتغير

 1.8 846.7 حراة الإسط ومد القدك ألعفل

 8.1 81.7 حراة الق   والبنا للقدك ألعرا

 

 

 



 
 

 
 

 3232العدد الخامس  برنامج مقترح للتمرينات العالجية وأثرها في إعادة تأهيل مفصل الكاحل بعد إصابته

 ألاخرى مجلة التربية الرياضية والعلوم 

 

111 

 التجرطة ألاساسية:

تم تنفيذ البرنامج الرياض ا التأهيري املقترح عررا عينرة ال مرا املصراب   برالتإلااا فري الكاحرل مرث الديجرة 

أعررابيع  (6)وملرردة وصررالة كليررة التربيررة ال دنيررة جامعررة املرقررب، للعررالج الط يعرري  زلترر  مراررز فرري كررل مررث  البانيررة

، وبرذلك  (3)وبإلااقع 
ً
 31وحردة تدييإيرة وكرا  زمرث الإلاحردة التدييإيرة مرث  (41)بلررت وحدات تدييإيرة أعر إلاعيا

 دقيقة ويلك حسب ا حالة وحسب اعترابة املصاا مع البرنامج املقترح. 14إاا 

 :وقد تمت مراعاة املالح ات التالية عند تط يل البرنامج

 التفصيري لكل تمريث مع تئحيح يداا والترا ز عرا يوةاع الئحيمة. الشرح-8

 يتاذ املصاا الإلاةع ا جيد في املكا  املريح له لتقليل الضرط الذي قد يطرأ عرا املفصل.  أ -8

 للرفع مث مستإلاى يداا والترا ز عرا فترات الراحة املقرية في البرنامج.  زيادة-3
ً
 حمل التدييب تدييريا

الكمرررادات ال رررايدة عررررا حالرررة الشرررعإلاي برررف ك فررري املفصرررل يرررتم التإلاقررر  عرررث أداا التمرررريث ويرررتم اعرررتاداك  فررري-4

دقرررراكل ومررررث ثررررم العرررإلادة  عررررتتناف يداا لتمرينررررات تلررررك الإلاحرررردة  (41- 4)املفصرررل املصرررراا وملرررردة تتررررراوح مرررث 

 التدييإية. 

  عتعانة باملصاا في تقدير الشدة للحمل. يتم-1

 القياسات البعدية:

 ك1148/ 14/ 13للعررالج الط يعرري بترراييخ  تررم إجررراا القياعررات ال عديررة عرررا عينررة ال مررا بمراررز زليررت 

وبررنفس ا جهرراز الررذي تررم اعررتادامه فرري القياعررات الق ليررة وبررنفس ال ررروف، وبعررد انتهرراا إجرررااات القياعرر   

الق ري وال عدي تمقل الهدف البالا مث ال مرا والرذي يرنع إارا التعررف عررا ديجرة مرونرة مفصرل الكاحرل 

 ط يل البرنامج. في حرانا املد والبنا ويلك ق ل وبعد ت

 - النتا ج:عرض 

فيمررا يررري بعررر  النترراكج النررا تررم التإلاصررل إل هررا بعررد جمررع ال يانررات النررا قيسررت عرررا أفررراد العينررة بعررد 

 و ي كالتااي:
ً
 القياس الق ري ومعا جتها إحصاكيا

يإلاض  املتإلاعطات ا حسابية و نمرافات املعيايية للقياع   الق ري وال عدي وقيمة  (8)فا ا جدو  ف

 املمسإلابة ومستإلاى الد لة للقياع  . )ت(

 (7جدول )

يبي  املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية وقيمة )ت( ومستوى الداللة بي  القياسي  القبلي والبعدي 

 ألسفل، وحركة القبض والثني القدم ألعلى(للمتغيرين )حركة البسط ومد القدم 

 

 

 مستوى الداللة

 

 )ت( قيمة

  الاختبار القبلي الاختبار البعدي

 الانحراف املتر ر

 املعياري 

 الوسط

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 

 الوسط

 الحسابي

 حركة البسط ومد القدم ألسفل 846.7 1.8 817.1 7.8 3.63 1.13

 حركة القبض والثني للقدم ألعلى 81.7 8.1 88.7 8.7 6.41 - 1.117
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حراررة الإسررط ومررد أ  مسررتإلاى د لررة  خت رراي برر   القياعرر   الق ررري وال عرردي   (8)يتضرر  مررث ا جرردو  

و ررري أقرررل مرررث مسرررتإلاى الد لرررة  (1.118، 1.13) قرررد بلرررراالقررردك ألعرررفل، وحرارررة القررر   والبنرررا للقررردك ألعررررا 

وهررررذ  النتيرررررة تؤاررررد وجررررإلاد فرررررون حقيقيررررة برررر   القياعرررر    (6.11-، 3.63) قررررد بلرررررت )ت(وأ  قيمررررة  (1.14)

حرارررة الإسرررط ومرررد القررردك ولصرررا   القيررراس ال عررردي وهرررذا يعنرررا أ  البرنرررامج الترررأهيري العال ررري املقتررررح لعرررالج 

 عرا تمس   وتطإلاي هذ  املتر رات لدى عينة ال ما.ألعفل، وحراة الق   والبنا للقدك ألعرا 
ً
 إيرابيا

ً
 أثرا

 
ً
 - النتا ج:مناقشة ثانيا

 (8)مرث خرال  النترراكج النرا تررم التإلاصرل إل هررا فري هررذا ال مرا، وال يانررات صحصراكية املديجررة فري ا جرردو  

بر   متإلاعرطات القياعر   الق رري وال عردي فري  1.14يتض  لنا وجإلاد فرون يات د لة إحصاكية عند مسرتإلاى 

القدك ألعرا ولصا   القياس ال عدي، ويرجع متر ري حراة الإسط ومد القدك ألعفل، وحراة الق   وثنا 

هررررذا التقرررردك فرررري الفرررراين لصررررا   القيرررراس ال عرررردي إاررررا التررررأث ر صيرررررابا للبرنررررامج الترررردييلا الررررذي تررررم    إلا ال رررراحب

تنفيررذ  مررث ق ررل عينرررة ال مررا، ويلررك مرررث خررال  يجررإلاع حرارررة مفصررل الكاحررل لإلاةرررعها السررليم ق ررل حررردوب 

ممرا ينرتج عنره عرإلادة املفصرل ألداا وظاكفره  ،(البنرا ألعررا)، والق   (املد ألعفل)صصابة وفي حرانا الإسط 

 يعاعية والط يعية، وبذلك يتمقل الهدف يو  مث ال ما.

 (8)مرث خرال  النترراكج النرا تررم التإلاصرل إل هررا فري هررذا ال مرا، وال يانررات صحصراكية املديجررة فري ا جرردو  

لترررأهيري املقتررررح مرررث ق رررل أفرررراد العينرررة قرررد أدى إارررا وجرررإلاد حيرررا تؤارررد النتررراكج برررأ  تط يرررل البرنرررامج التررردييلا ا

هرررذا التمسرررث  إلا  ملفصرررل الكاحرررل، ويرجرررع ال ررراحب (املرررد ، البنرررا)تمسرررث ملحرررإلاض فررري حرانرررا الإسرررط والقررر   

الرررررذي يررررررأ عررررررا حرارررررة املفصرررررل إارررررا فعاليرررررة التمرينرررررات العالجيرررررة النرررررا ترررررم تط يقهرررررا فررررري ال مرررررا والنرررررا تم رررررزت 

بالضرط عرا حرانا املفصل بالتدييج مث السهل إاا الصعب، أي زيادة  دتها بالتدييج، والنا عاعدت عرا 

ا، وبررذلك تمقررل كررل مررث الهرردف حرردوب هررذا التمسررث مررث خررال  عررإلادة الإلاظرراك  الط يعيررة للمفصررل املصررا

 الرابع والفرةية يواا لل ما.

،  م..8114 عبد العظي  العوادليوهذا ما أاد  
ً
حيا أاد برأ  ا حجرم التردييلا للبرنرامج يكرإلا  مرتفعرا

   وعررررا أ  تكرررإلا  الشررردة منافضرررة أثنررراا تنفيرررذ يريقرررة التررردييب الفترررري وهرررذا مرررا ترررم تنفيرررذ  فررري هرررذا ال مرررا. 

(41  :414) 

يتضر  لنرا وجرإلاد  (8)عرا ال يانات صحصراكية فري ا جردو    يالعإاا أنه مث خال     إلا أ اي ال احباما 

بررر   متإلاعرررطات القياعررر   الق ررررري وال عررردي فررري متر رررر حراررررة  1.14فررررون يات د لرررة إحصررراكية عنرررد مسررررتإلاى 

ولصررا   القيرراس ال عرردي، حيررا بلرررت قيمررة املتإلاعررط ا حسررابا للقيرراس الق ررري  (مررد القرردك ألعررفل)الإسررط 

املمسرررإلابة  )ت(وبرررذلك كانرررت قيمرررة  (448.4)بينمرررا كانرررت قيمرررة املتإلاعرررط ا حسرررابا للقيررراس ال عررردي  (416.8)

  (.1.14)و ي أقل مث مستإلاى الد لة ( 1.13)اما أ  مستإلاى د لة  خت اي ب   القياع   قد بلرت  (3.63)

 ت ر   لل راحبأ
ً
بر   متإلاعرطات القياعر    (1.14)وجرإلاد فررون يات د لرة إحصراكية عنرد مسرتإلاى    يضا

ولصررررا   القيرررراس ال عرررردي، حيررررا بلرررررت قيمررررة  (ثنررررا القرررردك ألعرررررا)الق ررررري وال عرررردي فرررري متر ررررر حراررررة القرررر   

، (94.8) بينمررررا كانررررت قيمررررة املتإلاعررررط ا حسررررابا للقيرررراس ال عرررردي (91.8)املتإلاعررررط ا حسررررابا للقيرررراس الق ررررري 

و ي أقل  (1.118)اما أ  مستإلاى الد لة ب   القياع   قد بلرت ( 6.11-)املمسإلابة  )ت(وبذلك كانت قيمة 

 . (1.14)مث مستإلاى الد لة 
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 بفاعلية البرنامج التدييلا العال ي وتط يقه في ظروف جيدة    إلا ويرجع ال احب
ً
بأ  يلك له عالقة أيضا

وبشرررركل منررررت م والتررررزاك عينررررة ال مررررا برررراألداا بشرررركل مبررررااي وحسررررب ا جرررردو  املعررررد لررررذلك، وبررررذلك تكررررإلا  قررررد 

 تمققت الفرةية البانية لل ما.

 الاستنتاجات:

 مرث خرال  املعا جرات مث خال  النتاكج النا تم التإلاصرل إل هرا فري هرذا ال 
ً
مرا وفري حردود العينرة، وأيضرا

 :صحصاكية ومناقشة النتاكج فقد تم التإلاصل إاا  عتنتاجات التالية

الترررردييلا التررررأهيري املقترررررح كررررا  لرررره تررررأث ر إيرررررابا فرررري أقصرررر ى مرررردى عرررررا حراررررة املفصررررل فرررري القرررر    البرنررررامج-8

 بالنس ة للمصاب   بالتإلااا في الكاحل مث الديجة البانية.  (البنا واملد)والإسط 

، (3.61) (مرررد القررردك ألعرررفل)املمسرررإلابة بررر   القياعررر   الق رررري وال عررردي فررري حرارررة الإسرررط  )ت(قيمرررة  كانرررت-8

 .(1.14)و ي أقل مث مستإلاى الد لة  (1.13)اما أ  مستإلاى د لة  خت اي ب   القياع   قد بلن 

3- 
ً
-) (ثنررررا القررردك ألعرررررا)املمسرررإلابة بررر   القياعرررر   الق رررري وال عررردي فرررري حرارررة القررر    ()تكانرررت قيمررررة  أيضرررا

 . (1.14)و ي أقل مث مستإلاى الد لة  (1.118)اما أ  مستإلاى د لة  خت اي ب   القياع   قد بلن ، (6.11

خررال  تط يررل البرنررامج التررأهيري املقترررح ومررا عرر قه مررث تصررميم للبرنررامج، تإلاصررل ال مررا مررث أ  تقنرر    مررث-4

حمرررل التررردييب فررري البرنرررامج يسرررتند عررررا ةرررروية الزيرررادة فررري ا حجرررم التررردييلا والتقليرررل فررري الشررردة وعرررث يريرررل 

 اعتاداك يريقة التدييب الفتري.

 التوصيات:

 التوصيات التالية:في حدود نتا ج البحث ت  صياغة 

ال احبإلا  با عتفادة مث هذا البرنامج التأهيري املقترح لتأهيل مفصل الكاحل املصاا بتمزن جز ا  يإلاص ى-8

 مث الديجة البانية. 

 القرررإلاة العضرررلية بعرررد انتهررراا أداا  امرررا-8
ً
يإلاصررر ا ال ررراحبإلا  با عرررتمراي فررري أداا تمرينرررات املرونرررة وصيالرررة وأيضرررا

 أهيري ويلك ملنع تكراي حدوب صصابة.تمرينات البرنامج الت

  عتمراي في متابعة يخصا ا الطلا أثناا تنفيذ البرنامج التأهيري وبعد ، ويلك لسالمة املصاا. ةروية-3

ال احبإلا  عرا  عتمراي في إجراا الدياعات وال مإلاب الدقيقة في مرا  التأهيل الرياض ا في مفصرل  يما-4

 با لتإلااا وبديجاته البالب اما هإلا مإلاض  في الفصل البابا.القدك وباألخع فيما يتعلل 

يمررا ال رراحبإلا  عرررا مررث يررأتا بعررد  ولرره اهتمامررات فرري هررذا ا جانررب عرررا إجررراا بمررإلاب أوعررع عرررا هررذ   امررا-1

صصررررابة، والعمررررل عرررررا إجررررراا قياعررررات واخت ررررايات عرررررا حراررررة اللرررر  للجرررران    والررررذي تعررررذي إجرا هررررا فرررري هررررذا 

 اة القياس. ال ما لعدك تإلافر أد

ال احبإلا  بسرعة تفعيل قسم التأهيل والعالج الط يعي بالكلية والذي عيساعد الطالا وال احب    يإلاص ا-6

 
ً
عرا صملاك بشكل عمري وعلما في هذا ا جانب، اما عيسراعد الطرالا عررا إجرراا ال مرإلاب والدياعرات عمليرا

 داخل الكلية   خايجها. 

صة بمقرري  خت رايات واملقراييس بالكليرة والنرا تسراعد الطرالا فري إجرراا تإلافر ماتل  يدوات ا  ا ةروية-7

 الدياعات وال مإلاب العملية والترريإية. 
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 -واملصادر: املراجع 

 املراجع العرطية:
ً
  أوال

ــــوا  املؤلـــــــف      ت ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  العنــ

املكت ررررة العصريرررررررة  .الئررررحة الرياةرررررية والعررررالج الرياضررررر ا .8811 أحمد الص احي ع د هللا 8

 .القاهرة .ب روت

أثر برنامج تأهيري عرا ميكانيكية القرإلااك ملصابا  نررز ن  .8881 أحمد ع د الفتاح عمرا  8

، يعرررررررا
ً
 لة ماجسررررررت ر غيررررررررر الرضررررررروفي القطنررررررا املعرررررررا ج   جراحيررررررا

 .التربية الرياةية بن  ، جامعة صعكنديية منشإلاية، كلية

ملالعرررررب، داي الفكرررررر العربرررررا، الطرررررب الرياضررررر ا وإصرررررابات ا .8881 ا رررررة ييررررررررأعررام 3

 .القاهرة

، منشررأة (عالج ي يعري- إععاف-وقاية )إصابات املالعب  .8816 رلررررراة يوفاكيررررررحيررر 4

 .املعايف، صعكنديية

اللياقررررة القإلااميررررة والترررردليك الرياضرررر ا، منشررررأة املعررررايف،  .8881 رررررررررررررررررررررررررررررررررر 1

 .صعكنديية

، داي (يعررررررس الن ريررررررة والتط يقيررررررة)امليكانيكررررررا ا حيإلايررررررة  .8883 ثرراك الديررة حسرريلحرر 6

                                      .القاهرةالفكر العربا، 

تررررررررأث ر برنررررررررامج تررررررررأهيري مقترررررررررح بمفصررررررررل القررررررررردك املصررررررررابة  .8118 إلادرررراد  ع د املع رررعر 7

ا جماعيررة، يعررالة ماجسررت ر  علررا بعرر  يلعراا  برا لتإلااا لرردى

 الرياةية لل ن  ، جامعة حلإلاا . غ ر منشإلاية، كلية التربية

الرياةررررررة والئررررررحة )عررررررر  برررررررع  املشرررررركالت الرياةررررررية  .8881 رثرررا حسراد  علررررعر 1

 .عرالجرها(، منرشأة املعايف، صعكنديية ويررن 

مإلاعرررإلاعة صصرررابات الرياةرررية وإععافرررراتها يوليرررة، مرارررز  .8114 ررررررع د الرحمرث زاهر 8

 .الكتاا للنشر، القاهرة

ا جديد في العالج الط يعي وصصرابات الرياةرية الط عرة  .8114 اررم العإلاادلررع د الع ي 81

 .داي الرفركرر العربا، القاهرة البانيرة،

التمرينرررات التأهيليرررة للرياةررري   ومرضررر ى القلرررب، مكت رررة  .8881 زت مممإلاد الكا  رع 88

 .املصرية، القاهرة داي النهضة

الطر رعرررررررررررررررة  .الترررررررررررررردييب الرياضرررررررررررررر ا )ن ريررررررررررررررات وتط يقررررررررررررررات( .8888 لررررعصرراك ع د ا  ال 88

 صعكنديية. التاععة.
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ترررررررررأث ر برنرررررررررامج مقتررررررررررح لتأهيرررررررررل التمرررررررررزن ا جز رررررررررا ملفصرررررررررل  .8111 ربررة التاكررعيس ى خليف 83

ماجسررررررت ر غ ررررررر منشررررررإلاية، كليررررررة التربيررررررة ال دنيررررررة  القرررررردك، يعررررررالة

 .الزاوية

 راررؤاد السامرراكرررررررف 84

 مرررم إبراهيرررررررروها 

صصابات الرياةية والعالج الط يعي، الط عة يواا،  .8811

 .عما 

 إعررعاف، ت رر يع،صصررابات بامللعررب واملصررنع واملنررز ،  .8818 فؤاد ع د العزيز حسث 81

 داي الفكر العربا، القاهرة. عالج،

 

القيرراس و خت رراي فرري التربيررة الرياةررية، الط عررة البانيررة،  .8188 د فرحراتررع السيرررليل 86

 .للنشر، القاهرة مراز الكتاا

صصررررررررررابات الرياةرررررررررررية بررررررررررر   الإلاقايررررررررررة والعرررررررررررالج، الط عرررررررررررة  .8887 مردي ا حسينا عليإلا  87

 .للط اعة، الزقازيل البانية، ظافررر

عشرررر،  املررإلاجز صي رررادي عرررث التشرررريح، الط عرررة ا حاديرررة .8113 مممد تإلافيل الرخاوي  81

 .للإلاثاكل واملط إلاعات الئحية، الكإلايت املراز العربا

علرررررررم إصرررررررابات الرياةررررررري  ،  مإلاعرررررررإلاعة الطرررررررب الرياضررررررر ا،.8881 ديرد عاد  ي رررممم 88

 مؤعسة   اا ا جامعة، صعكنديية. الط عة البانية،

 الر رمررررررررررررا العلمرررررررررررا وفرسريإلالإلاجيررررررررررررا إصابررررررررررررات الرياةررررررررررري  ،. 8113 ررررررررررررررررررررررررررررررر 81

 منشأة املعايف، صعكنديية.

ر العربا، علم التشريح الطلا للرياةي  ، داي الفك .8888 ديررررمممرد فتحي هن 88

 القاهرة.

دياعررررررررررة مقاينررررررررررة برررررررررر   بعرررررررررر  يرررررررررررن التأهيررررررررررل املاتلفرررررررررررة  .8818  رد يإلاعرت السيرمرف 88

مفصرررل القررردك، يعرررالة داترررإلايا  غ رررر منشرررإلاية،   صرررابات أيبطرررة

 .جامعة صعكنديية كلية التربية الرياةية لل نيرث،

ينلروبإلامتريررررررررررررررررة دياعررررررررررررررررة مقاينررررررررررررررررة لرررررررررررررررر ع  القياعررررررررررررررررات  .8111 برز ع د هللا العاكررمع 83

 علرررا  عررررث إصرررابات مفصرررل الكاحرررل لررردى والتشرررريمية للكشررر 

القرررررردك، يعررررررالة ماجسررررررت ر غ ررررررر  أنديررررررة الديجررررررة املمتررررررازة فرررررري اررررررررة

 .يرابلس منشإلاية جامعة
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أثرررر برنرررامج ترررأهيري مقتررررح ملفصررررل القررردك امللتإلايرررة لالعلرررا  .8881 رثررد أمير  مممريإلاع 84

التربيرررررررررة الرياةررررررررية  وتط يقررررررررات كليررررررررةالطرررررررراكرة، ن ريررررررررات  الكررررررررررة

 .لل ن  ، العدد التاعع، والعشرو ، جامعة صعكنديية

 

 مصادر شبكة املعلومات الدولية )إلانترنت(: 
ً
 ثانيا

25 - https : //ar. M.wiki podia . org /wiki 

26 - www. Google. Com. Ly/search Client = Ms- Opera Minighl=argie =UTF – 8gq – Mawd 

003. Com  

    27 - https // www. Alti 
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 9191-9102للعام الدراس ي جامعة املرقب ترويحي لطالب كلية التربية الرياضية  برنامج رياض ي

 ميــــــــــلود عـــمار محمد

 الشاذلي الكراتي ر عبد القاد

 بالبحث  التعريف-0

 :واهمية البحثاملقدمة  0-0

 ملتطلباتها او ا    
ً
وجب علينا تنمية كافة الجوانب التي تستند ان الحياة الجديدة وما تمليه على الفرد من تكيف وفقا

تغير كما ان  الحياة من نواح اجتماعية وسلوكيه وتربوية وبدنية وكافة قطاعات املجتمع وبجميع املستويات يهاعل

جانب مهم من جوانب الحياة والتي تهدف الى تطوير السلوك الاجتماعي وتنمية العالقات  تعد الانشطة الرياضية

الافراد اضافة الى تحقيق جانب مهم من جوانب تطوير الكفاءة البدنية واجهزة الجسم الوظيفية ورفع  الانسانية بين

 يضمن 
ً
قدرات الفرد وامكانياته الجسمية والفكرية وهي من العناصر املهمة لصقل واعداد شخصيته وتاهيله تاهيال

الرياضية اضافة الى انها امليدان الذي يستطيع الاعداد التربوي الصحيح وفق الفلسفة التي تبنتها التربية  هاعداد

 ي يواجهها .تالطالب من خالله التقرب الى املجتمع ليقض ي بذلك على حاالت والانفراد ال

لذا جاءت اهمية البحث من اهميه ممارسة الانشطة الرياضية التي تعتبرها الباحثه كفيله على مواجهة الحاالت  

 النفسية.ها وسيلة للترويح وتفريغ الانفعاالت النفسية والبدنية اضافة الى كون

  البحث:مشكلة  0-9

 في مختلف املجاالت الصناعية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية     
ً
 هائال

ً
يشهد العالم في العصر الحديث تطورا

 مع التطورات والتوجيهات الجديدة 
ً
 جز  تعدحركي والذي كان البد من الاهتمام بالنشاط ال، والتكنولوجية ، وتماشيا

ً
 ا

امر مهم في تطوير حياتهم املستقبلية ومن  ةبلاليتجزء من املنهج العام . ان تنمية القدرات البدنية والحركية لدى الط

وجد ان هناك  املرحلة،خالل اطالع الباحثه على عدد من الدراسات والبحوث الخاصة بالعملية التعليمية في هذه 

 لهذه  املحاولة الىان طالب للقدرات البدنية والحركية الامر الذي دفع الباحثمشكلة تكمن في ضعف اداء ال
ً
ايجاد حال

 املشكلة.

 البحث: أهداف 0-3

 الترويحية.نحو ممارسة الانشطة الرياضية  ةعلى ميول الطلب التعرف-1      

 .في ممارستها الطلبةالالعاب الرياضية التي يرغب  أفضل معرفة-0     

 حث:الب فروض 0-4

 نحو ممارسة الانشطة الرياضية الترويحية  الطلبة* وجود ميول لدى 

 البحث:مجاالت  0-5

جامعة  /ةكلية التربية الرياضي الثانيةاملرحلة  الطلبةمن  (110)اشتملت عينة البحث على  البشري:املجال  1-5-1

  0211-0211للعام الدراس ي  املرقب

 .05/11/0211 – 0211/ 1/ 01 الزمني:املجال  1-5-0
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 املرقب/ جامعة  البدنيةكلية التربية  في الرياضية قاعةال املكاني:املجال  1-5-3

 النظرية والدراسات املشابهة  الدراسات-9

 النظرية:الدراسات 9-0

 مفهوم الترويح واهميته: 9-0-0

وتعني التجديد والخلق  (Recreationعرف باالنجليزية ) –التيني  أصلان مصطلح الترويح الرياض ي مشتق من      

وقد تم استخدامه في بادئ الامر لتعريف النشاط الانساني الذي يتم اختياره عن دافع شخص ي والذي  –والابتكار 

 على ممارسة عمله "
ً
 (1)يؤدي الى تنشيط الفرد ليكون قادرا

 (2)" يكون العائد من النشاط الترويحي عدة فوائد جسمانية ونفسية واجتماعية "

تعريف الترويح على انه " نشاط اختياري ممتع للفرد ومقبول من املجتمع ويمارس في اوقات الفراغ ويسهم في  ويمكن

 اتجاهين:في  يويمكن ان تحدد النشاط الترويح (3)بناء الفرد وتنميته"

اء الترويح على انه مزاولة نشاط اختياري في وقت الفراغ يستهدف التحرر من الاعي يعرف :الاول الاتجاه  -1

 والتجديد.ويحقق الانتعاش 

ونوع من العالج الحيوي لتدعيم العالقات الانسانية يعرفه على انه رد فعل عاطفي  :الثانيالاتجاه  -0

 مادية. مكافأةوالوصول الى التوازن النفس ي دون انتظار الي 

 -:(4)الترويح  أنواع 9-0-9

ط الترويحي كنشاط فعال يدل على النشاط الترويحية من علماء النفس او الباحثون الذين ينتمون الى اتجاه النشا

 -املبدعه كالرياضة والغناء والرسم وصيد الاسماك العالم او الباحث " ريلتز" والذي قسم الانشطة الترويحية الى :

 مثل الانشطة الرياضية والرسم واملوسيقى . الايجابية:الانشطة  -أ

 لتلفزيون ومشاهدة املباريات الرياضية في املالعب.الاستخيالية : مثل القراءة ومشاهدة ا ألانشطة  -ب

 السلبية : ويقصد بها النشاط الذي اليتميز بجهد كالنوم والاسترخاء . ألانشطة  -ت

 النواعها واهدافها كاالتي :في حين قسم الترويح علماء اخرون 
ً
 -طبقا

 الترويح الثقافي : كالقراءة والكتابة والراديو والتلفزيون . -أ

فني : كهواية جمع الطوابع والعمالت والاشياء الاثريه وهواية تعلم التصوير  وفن الديكور وعلم الترويح ال  -ب

 الطيور والنبات وهوايات الابتكار مثل فن الخزف والنحت والرسم والاشغال اليدوية .

 هية.الترويح الاجتماعي : كاملشاركة في الجمعيات الثقافية والاجتماعية والزيارات والحفالت الترفي  -ت

                                           
، االسكندرية 0، االعاقة الذهنية ، ط الترويح واهميته في التوافق واالجتماعي للمعاقينهدى حسن محمود محمد وماهر حسن محمود محمد :  - 1

 .001،ص0111، دار الوركاء للطباعة والنشر ،

 . 041، ص0991، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  0، ط الرياضية والتربية للمعاقينن التربية حلمي ابراهيم وليلي السيد فرحا - 2

 . 01، ص0911، القاهرة ، دار المعارف ، 0ط اوقات الفراغ والترويح ،عطيات محمد خطاب :  - 3

 .001-009، ص مصدر سبق ذكرههدى حسن محمود محمد وماهر حسن محمود محمد : - 4
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الترويح الخلوي : ويقصد به رحالت الخالء والتمتع بجمال الطبيعة والنزهات البرية والبحرية وهوايات   -ث

 الصيد وغيرها .

الترويح الرياض ي : وهو يعتبر من الاركان الاساسية في برامج الترويح ويشمل الالعاب الصغيرة والترويحية  -ج

وغيرها والالعاب الرياضة الكبيرة ككرة القدم والالعاب  كالعاب الرشاقة والجري والعاب الكرات الصغيرة

 التنافسية الفردية والزوجية والجماعية والعاب املاء كالسباحة وكرة املاء والتجديف.

اعادة التاهيل والسباحة العالجية وغيرها من الترويح العالجي : وتستخدم فيه الوسائل العالجية وحركات  -ح

 الوسائل التي تحقق الشفاء .

يتمتع به الفرد في مقابل مادي اليدخل في نظامه اذ الترويح التجاري : وهو الترويح ذا الطابع الاستشاري  -خ

 من املؤسسات الترويحية التجارية . هااملسرح والسينما وغير ك

 العوامل املؤثر في الانشطة الرياضية الترويحية : 9-0-3

اشتراكه في انشطة رياضية ترويحية ، اول هذه الفوائد ك مجموعة من الفوائد التي تعود على الشخص عند لهنا

  .الحركيه والفسيولوجية وهذا بالطبع يساعد الشخص على مواجهة ظروف الحياة باسلوب اسهلتنعكس على القدرة 

 (1):وتشير الدراسات التي تمت في الدول الاوربية ان الترويح ونشاطاته يتاثران بالعديد من املتغيرات من اهمها 

  الوسط الاجتماعي -1
ً
 هاما

ً
في تحديد نوعية الانشطة : تؤكد كثير من الدراسات ان العادات والتقاليد تعتبر عامال

 الترويحية املرغوب ممارستها وذلك حسب ثقافة املجتمع.

:اذ يؤثر دخل الفرد بدرجة كبيرة على اخياراته وكيفية قضاء وقت الفراغ كما  الوسط واملستوى الاقتصادي -0

حظ ان هناك انواع من الترويح ترتبط بمستوى الدخل كالرحالت السياحية والخروج الى املطاعم واملنتجات لو 

 وغيرها . 

ان كل مرحلة عمرية لها سلوكياتها الترويحية الخاصة فالطفل يمرح ويلعب والشيخ يسترخي  النسبة والجنس : -3

 ان الانشطة الترويحية ه الانشطة فويرتاح في حين ان الشباب ينطلقون بحرية في مزاولة كا
ً
وتشير الدراسات ايضا

 ،التي يمارسها الذكر تختلف عند تلك التي تمارسها الانثى فعادة الاوالد يميلون الى الالعاب الضيقه

 .بينما البنات يميلن الى اللعب بالرمي والالعاب املرتبطة بالتدبير املنزلي 

ملستوى التعليمي والثقافي يؤثر على الافراد واساليب تسليتهم وهواياتهم خاصة : فا املستوى الثقافي ودرجة التعليم -4

 معينة 
ً
 من التدريبات في مجال الترويح اثناء حياته الدراسيه مما قد يربى فيه اذواقا

ً
ان انسان اليوم يتلقى كثيرا

 لهوايات ربما يظل يمارسها مدى حياته.

 الدراسات املشابهة  9-9

 (2)خالد حموده وطه عبد الرحيم  دراسة محمد 9-9-0

                                           
 .000-001، ص : مصدر سابقحمود محمد وماهر حسن محمود محمدهدى حسن م - 1

، بحوث التربية الرياضية بالوطن العربي ،  برنامج ترويحي لمعسكرات االعداد للفرق القومية كرة اليدمحمد خالد حموده وطه عبد الرحيم :  - 2
 .49،ص 0990عمان ، 
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 عنوان الرسالة ) برنامج ترويحي مقترح ملعسكرات الاعداد للفرق القومية كرة اليد (

تهدف الدراسة الى اقتراح برنامج ترويحي لالعبي والعبات املنتخبات قومية لكرة اليد داخل اهداف الدراسة : 

 معسكرات الاعداد املغلقة ويتحقق الهدف من خالل :

املستفدين من البرنامج املقترح للوقوف على الانشطة الترويحية التي يفضلون ممارستها في وقت  ألاعضاءدراسة  -1

 الفراغ اثناء معسكرات الاعداد للفرق القومية .

 دراسة دوافع ممارسة الانشطة الترويحية لالعبي املنتخبات القومية . -0

 رياضية تجاه الترويح والانشطة الترويحية دراسة الدور الذي تقوم به الاتحادات ال -3

 اعداد نموذج خطة نشاط للبرنامج الترويحي املقترح. -4

 البحث : إجراءات

: اجريت هذه الدراسة على املنتخبات القومية التي تمثل جمهورية مصر العربية بكرة اليد حيث شملت  عينة البحث

 في فريق الرجال ،  11
ً
 في فريق الا 11العبا

ً
 في فريق الشباب . 14نسات ، العبا

ً
 العبا

 : استخدم الباحثان املنهج الوصفي باالسلوب املسحي حيث يتالئم مع طبيعة الدراسة .منهج البحث 

: استخدم الباحثان استمارة استبيان عن الانشطة الترويحية التي يرغب الالعبون في ممارستها  ادوات جمع البيانات

ممارسة ات الاعداد املغلقة ، كما استخدم الباحثان استمارة استبيان عن دوافع اثناء وقت الفراغ داخل معسكر 

 الانشطة الترويحية عند الالعبين ، وكذلك دور الاتحادات الرياضية تجاه الترويح والنشاط الترويحي .

 النسبة املئوية ، معادلة معامل الارتباطاملعالجات الاحصائية :

 الاستنتاجات : 

 / بالنسب
ً
 ة النشطة الرياضات والالعاب الخفيفة .اوال

فضل العبو املنتخب الاول العاب املاء ثم املضرب ثم الشطرنج ثم الدومينو والورق ثم العاب التلفزيون ، وفضل 

فريق الشباب العاب املضرب واملاء ثم العاب التلفزيون واملائدة ، وفريق الانسات فضل حل الكلمات املتقاطعة 

 التلفزيون والعاب املاء . والعاب املضرب ثم

 / بالنسبة لالنشطة اليدوية :
ً
 ثانيا

العبو الفريق الاول التصوير الفوتوغرافي ، الرسم ، التلوين ، العبو فريق الشباب التصوير الفوتوغرافي ، الزخرفة ،     

 الرسم ، فريق الانسات الرسم ، التلوين ، التصوير ، التصميم .

/ الانشطة العقلية
ً
 :  ثالثا

 ثم التلفزيون واتفق  ألاول العبو الفريق 
ً
والشباب نشاط مشاهدة التلفزيون ثم القراءة ، فريق الانسات القراءة اوال

. 
ً
 جميع الالعبون الى الاستماع للراديو ثالثا

 / دوافع ممارسة الانشطة الترويحية :
ً
 رابعا

عادة والتسلية وتمضية وقت الفراغ وتجديد الحيوية عند العبو الفريق الاول كان الدافع هو الشعور بالراحة والس  

والتسلية والتخلص من الضغط النفس ي والعصبي والنشاط ، عند العبو الشباب هو الشعور بالراحة والسعادة 
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وتنمية الاعتماد على النفس ، وكان الدافع عند النساء الى ممارسة النشاط الترويحي التحرر من الضغط النفس ي 

 التوصيات :ن الترويح يجعل الحياة متزنة بين العمل والراحة والعصبي كما ا

 تضاعف املدارس اهتمامها باالنشطة الترويحية مما يرفع من النتائج الايجابية املتوقعة من املعسكرات املغلقة  ان-1

 التدريبية.للبرامج  الاجهزة املعنية باتحاد كرة اليد والاجهزة الفنية باهمية البرامج الترويحية كنشاط مكمل تبصير -0

 الصقل.مادة الترويح ضمن باقي املواد الدراسية الاخرى عند تنظيم الدورات التدريبية ودورات  ادراج-3

 امليدانية.البحث واجراءاته  منهجية-3

 البحث:منهج  3-0

شكلة موضوع الدراسة الاسئلة التي تثيرها امل نطريقه التي يستخدمها الباحث ويسلكها لالجابة عالاملنهج " هو       

 الدراسة.املسحي وذلك لكونه يتالئم مع طبيعة  باألسلوباملنهج الوصفي  اناذ استخدمت الباحث (1)"

  البحث:مجتمع وعينة  3-9

للعام الدراس ي املرحلة الثانية املرقب / جامعة كلية التربية الرياضية ةبل( من ط110اشتمل مجتمع البحث على )    

هي نسبة %53.51(طالب .اي نسبة 12)العشوائي فقد بلغ عددهم  باألسلوبعينتها  انت الباحثم،اختار 0211-0202

 دمناسبة لتمثيل مجتمع البحث تمثيال صا
ً
  قا

ً
 . وحقيقا

 املستخدمة وألادواتالوسائل  3-3

 الشخصية  املقابالت-1

 بدوية  ساعة-0

 املطلوبة. إلاحصائيةاملعالجات  ألجراء الالكتروني الحاسبة-3

 جهاز كمبيوتر. -4

نشطة تعكس قبول ممارسة الا ر ( محاو 1) ىالاستبيان عل ى نشطة الترويحية وقد احتو استبيان عن الا استمارة-5

 ال(درجات )نعم /احيانا/ث وبمقياس يتدرج من ثال  ةبلضية من قبل الطاريلا

  الاستطالعية:التجربة  3-4

على السلبيات والايجابيات التي تقابلة في انشاء  بنفسهللوقوف  اتللباحثتدريبا عمليا "ستطالعية تعد التجربة الا 

كلية  طلبةاجرية التجربة الاستطالعية على عينة خارج عينة البحث &هم  إذا( 2)" اجراء التجربة لتفاديها مستقبال 

بتاريخ  بال( ط32&البالغ عددهم )0212-0221للعام الدراس ي  املرقبجامعة الثانية /  التربية الرياضية املرحلة

 دقيقة. 15الى 12زمن املستغرق لالختيار هو من في الساعة العاشرة صباحا حيث كان ال3/12/0225

                                           
،  بالمرحلة المتوسطة نحو ممارسة درس التربية الرياضية واالنشطة الرياضية للمجتمع اتجاهات التالميذ المعوقين بدنيا  زكي محمد درويش :  - 1

 .44، ص0910بحث منشور الندوة العربية الثالث للرياضة للمجتمع ، الرياض ، 

،  0919عالي في الموصل ، ، الموصل ، مطابع التعليم ال االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضيةقاسم حسن المندالوي واخرون :  - 2
 .011ص
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 لالختبار:العلمية  ألاسس 3-5

 صدق املقياس. 3-5-0

ار فهو يقيس بدقة الش يء الذي وضع من اجله " ويقصد بصدق الاختيار بالصدق هو احد املعامالت املهمة لالخت

 ( 1)اس ما وضع من اجله او السمة املراد قياس "القدرة على قي

في مجال علم  *باستخدام صدق املحتوى لذا وزعت املقياس على مجموعة من الخبراء واملختصين اناذ قامت الباحث

 النفس البداء ارائهم ومالحظاتهم لغرض تطبيق املقياس على عينة البحث.

 ثبات املقياس:  3-5-9

ختيار الذي يعطي نتائج متقاربه او النتائج نفسها اذا اعيد تطبيقها غير مره وفي الظروف يقصد ثبات الاختبار " الا  

 (2)نفسها "

جامعااااة باباااال يااااوم  – الثانيااااةكليااااة التربيااااة الرياضااااية املرحلااااة  طلبااااةولحساااااب معاماااال ثبااااات املقياااااس طبااااق الاختبااااار علااااى 

 اننفااس الظااروف وبهااذا اسااتخدمت الباحثااوتحاات  ( ايااام علااى العينااة نفسااها7واعيااده تطبيقااه بعااد ماارور ) 3/12/0225

 املقياس.طريقة اعادة الاختبار لتحقيق ثبات 

" حيث تعد هذه الطريقة من ابساط الطرائاق واساهلها كماا انهاا مصاممه فاي تعياين معامال ثباات الاختباار وتاتلخص هاذه 

الطريقااة فااي اختبااار مجموعااة ماان الافااراد ثاام يعاااد التطبيااق ماارة اخاارى وعلااى املجموعااة نفسااها ويحسااب معاماال الارتباااط 

( وهاااو 2.110وكاااان معامااال ثباااات الاختباااار )( 3)الاختباااار "البسااايط )بيرساااون ( باااين التطبيقاااين للحصاااول علاااى معامااال ثباااات 

 معامل ارتباط عالي.

 موضوعية املقياس:  3-5-3

 (4)املوضوعية يقصد بها " عدم اختالف املقدرين بالحكم على ش يء ما او على موضوع معين "  إن

 (5)من قبل املختبرين عند تطبيقه "وان الاختبار ذا املوضوعية الجيدة " هو الاختبار الذي يبعد الشك وعدم املوافقة 

 بر الاختبار املستخدم في هذا البحث واضح وسهل الفهم من قبل افراد العينة لهذا تعد ذات موضوعية عاليه.تويع

 الرئيسية:اجراءات التجربة  3-6

                                           
 .000،ص 0110،القاهرة ، دار الفكر العربي،0،ط طرق تقنين االختبارات والقياس في التربية الرياضيةليلى السيد فرحات :  - 1

 * الخبراء المختصين:
 االستاذ حيدر حاتم        مدرس مساعد    علم النفس التربوي / جامعة بابل -0
 ويد     مدرس مساعد    علم النفس التربوي / جامعة بابلاالستاذ ضياء ع -0
 االستاذ هاشم راضي    مدرس مساعد    علم النفس التربوي / جامعة بابل -0

 .064،ص 0990، عمان ، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع ،  4،ط البحث العلمي ، مفهومه ، ادواته ، اساليبهذوقان عبيدات واخرون :  - 2

 .0110، ص0991، االمارات العربية المتحدة ، مكتبة الفالح للطباعة والنشر ،  0، ط : القياس النفسيعبد الرحمن  سعيد - 3

، القاهرة ، مركز الكتاب 0، ط المعادالت العلمية بين النظرية والتطبيق في الثبات ، الصق الموضوعية ، المعاييرمصطفى حسن ناجي :  - 4
 .60،ص0996للنشر ،

 .19، ص0911،مطبعة الجيزه ، 0، القاهرة ،ط االختبارات والقياس في التربية البدنيةهيم احمد سالمه : ابرا - 5



 

 

 

 

ي ترويحي لطالب كلية التربية الرياضية جامعة املرقب للعام الدراس ي   0202العدد الخامس  9191-9102برنامج  رياض ِ

 لة التربية الرياضية والعلوم الاخري مج

 
066 

بااااااار الانشااااااطة بتطبياااااق اخت انامالت العلمياااااة لهااااااا ، قامااااات الباحثاااااابعاااااد الانتهاااااااء مااااان التجربااااااة الاساااااتطالعية واجااااااراء املعاااااا

 . وطالبه ( طالب12على العينه الرئيسية والبالغ عددها ) 0211/ 11/12الرياضية الترويحية بتاريخ 

 وقد تم تطبيق اختبار الانشطة الرياضية الترويحية على العينه خالل املدة املحدده للبحث .

 : إلاحصائيةالوسائل  3-7

 الجزء                                             

 122× = ااااااااااااااا    (1)النسبة املئويه -1       

 الكل                                              

 مج س                                     

 :  س = ااااااااااا (2)الوسط الحسابي -0

 ن                                         

  0( -س –مج ) س                                         

 :   ع = اااااااااااااا (3)الانحراف املعياري  -3

 ن                                            

 : (4)معامل الارتباط البسيط ) بيرسون ( -1

 

 م ص× مج س                                

 اااااااااااا -مج س ص      

 ن                               

 ر = ااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 0) مج ص(                   0) مج س (                       

 اااااااا (  - 0ااااااا ( ) مج ص - 0) مج س

 ن                             ن 

 النتائج وتحليل ومناقشتها  عرض-4

 :ختبارالا عرض وتحليل نتائج العينة في  4-0

( الذي يبين نتائج الوسط الحسابي والانحراف املعياري لعينة البحث في اختبار الانشطة 1من خالل الجدول رقم )

 الترويحية.الرياضية 

                                           
 1 .010، ص0910، مكتبة االقصى ،  0،ج مبادئ االحصاء في التربية وعلم النفسعبد الرحمن عدس :  -
 66، ص 0911، بغداد ، مطبعة التعليم العالي ،  ةمبادئ االحصاء في التربية البدنيقيس ناجي عبد الجبار وشامل كامل محمد :  -

  3- المصدر السابق نفسه ، ص96. 
 011المصدر السابق نفسه ، ص -
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 (0جدول )

 يبين النسبة املئوية لفقرات اختبار الانشطة الترويحية لعينة البحث

 النسبة املئوية  الفقرات  ت

  نعم
ً
 كال احيانا

نسبة  رتكرا

 مئوية

نسبة  تكرار

 مئوية

نسبة  تكرار

 مئوية

 1.17 1 1.17 4 11.17 55 هل ترغب في ممارسة الانشطة الرياضية الترويحية  -1

 3.34 3 13.34 1 13.34 52 على راحتك النفسية  إثر هل تعتقد ان الانشطة الرياضية لها  -0

3- 

 

 

 

 

ترويحية ودرس من الذي يشجعك على ممارسة الانشطة الرياضية ال

 التربية الرياضية 

 * الوالد

 الوالدة * 

 الاخوة* 

 * مدرس التربية الرياضية 
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31 

35 

43 

 

73.34 

15.22 

51.34 

71.17 

 

12 

11 

5 

15 

 

11.17 

32.7 

1.34 

05.22 

 

1 

3 

0 

0 

 

12.22 

5.12 

33.34 

3.34 

اتجاه ممارسة النشاط الرياض ي الترويحي ودرس التربية  رأيكما هو  -4

 لرياضية ا
 هل تحس باملتعة خالل مشاهدتك النشاط الرياض ي الترويحي*

 .الدوام*هل ترغب في الاشتراك في الانشطة الرياضية خارج وقت 

 الرياضية.*هل ترغب في الاشتراك في حصص التربية 

 حالتك.على تحسن  تأثير *هل تعتقد ان النشاط الرياض ي له 

  نشطة الرياضية *هل ترغب باالشتراك في نادي ملمارسة الا
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41 
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35 
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11.11 
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17.34 
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13.34 
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11.34 
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1.17 
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5- 

 

 

 

 

 

 

 

ما هي طبيعة الانشطة الرياضية والترويحية التي ترغب 

 ممارستها؟

لترويحية ودرس * ارغب الاشتراك في الانشطة الرياضية ا

 الرياضية.التربية 

 لي في نفس جنس ي زمالء-1

 عاديين زمالء-0

 بمفردي-3

 ممارسة.* ارغب الاشتراك في 

 فردية  العاب-1

 فرقية  العاب-0

 سهله تمارين-3

 * ارغب في نشاط خاص يناسبني.
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 ما هو النشاط املفضل لك الذي تميل له؟ -1

* تسلسل الفعاليات حسب رغبتك وضح الارقام بالتدرج 

 داخل القوس

 (1)دم الق كرة-0(0)السلة  كرة-1

 (5الطاولة ) تنس-4(13) السباحة-3

 (1الساحة وامليدان ) -1(11والقنص ) الرقابة-5

 ( 1كارتيه ) -1(12) الرمي-7

 (7رفع الاثقال )  -12(10الفروسيه ) -1

العاب صفيرة ترويحية  -10(1الكشافة والرحالت ) -11

 (3كرة الطائرة ) -13(4)

      

 

ذي يبااااين نتااااائج فقاااارات الاسااااتبيان والااااذي طبااااق علااااى طلبااااة كليااااة التربيااااة الرياضااااية ( الاااا1ماااان خااااالل مالحظتنااااا الجاااادول )

الفقرة التي حصلت علاى اعلاى نسابة مئوياة تتعلاق برغباة الطلباة فاي ممارساة  إن( 1املرحلة الثانية .يتضح من الجدول )

ول لااادى الطلباااة الاااى بوجاااود ميااا البحاااث( وهاااذا يحقاااق فرضاااية  %11.17الترويحياااة كانااات بمقااادار ) الانشاااطة الرياضاااية 

 الاشتراك في الانشطة الرياضية الترويحية .
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امااا الفقاارة التااي جاااءت فاااي الترتيااب الثاااني هااي )هااال تعتقااد ان الانشااطة الترويحيااة لهااا اثااار علااى راحتااك النفسااية ؟ فقاااد 

لساعادة وهذا يدل على ان الدافع من ممارسة الانشاطة الترويحياة هاو الشاعور بالراحاة وا %13.34حصلت على نسبة 

 والتسلية وقت الفراغ وتجديد الحيوية والنشاط ،كما ان الترويح يجعل الحياة متزنة بين العمل والراحة .

الترتياااب الثالاااث التااي تااادور حاااول اراء الطلبااة نحاااو ممارساااة النشاااط الرياضااا ي الترويحاااي اذ ببينمااا جااااءت الفقاااره الرابعااة 

الترويحاااااي خاااااارج وقااااات الااااادوام . وهاااااذا يااااادل علاااااى رغباااااتهم فاااااي يتضاااااح انهااااام يشاااااعرون باالساااااتمتاع عناااااد ممارساااااة النشااااااط 

 الاشتراك الايجابي في النشاط الترويحي في حصص التربية الرياضية .

الفقرة السادسه بالترتيب الرابع التي تحدد نوع الفعالية التي يرغب في ممارستها الطالب فقد حصلت كرة  تبينما جاء

اماا كارة الطاائرة فقاد حصالت بينماا نجاده فعالياة كارة السالة علاى املرتباة الثانياة القادم علاى املرتباة الاولاى لادى الطاالب 

 على املرتبة الثالثة تليها باملركز الرابع العاب صغيرة 

) ترفيهية وترويحية ( وتنس الطاولة باملرتبة الخامسة والساحة وامليدان باملرتبة السادسة ورفع الاثقال بااملركز الساابع 

ز الثاامن والكشااافة والاارحالت بااملركز التاسااع والرمااي باملرتباة العاشاارة والرمايااة والقانص باملرتبااة الحااادي والكارتياه باااملرك

 عشر والفروسية باملرتبة الثاني عشر والسباحة باملركز الثالث عشر.

الوالااااد  ممارساااة الانشاااطة الترويحياااة اذ كاااان تشاااجيع فاااي املرتباااة الخامساااةواملتظمنة حاااول جااااءت  اماااا الفقاااره الثالاااث   

 ( وكان تشجيع الاخوة بنسبة% 15.22(  وتشجيع الوالدة بنسبة ) % 73.30بنسبة )  

 الطالبات علاى ممارساة النشااط الرياضا ي ( % 51.34)  
ً
وهذا يدل على دور الاسرة الفعال في تشجيع الطلبة وخصوصا

 للتخلص من الضغوط النفسية .

س  التااااي تاااادور حااااول طبيعااااة الانشااااطة الرياضااااية الترويحيااااة التااااي امااااا الفقاااارة الخامسااااة فقااااد جاااااءت بالترتيااااب الساااااد  

)  (  ومااااع زمااااالء عاااااديين علااااى%41.34يرغبونهاااا فقااااد حصاااالت رغبااااة ممارسااااة النشااااط مااااع زمااااالء فااااي نفااااس جنساااة علااااى ) 

( اماا الالعااب الفردياة او الجماعياة فقاد حصالت الالعااب الفردياة %1.34(اما ممارسة النشااط بمفاردة بنسابة)  52.12

   ( . %15.22( اما التمارين السهلة حصلت على ) %11.15( والالعاب الفرقيةعلى ) %33.34ى ) عل

 الاستنتاجات والتوصيات  -5

 الاستنتاجات  5-0

 نحو ممارسة النشاط الرياض ي الترويحي . ةبلوجود ميل ايجابي لدى الط -1

 . ةبلان الانشطة الرياضية لها اثر ايجابي على الراحة النفسية للط -0

كرة الطائرة ، كرة السلة ، كرة القدم ، العاب الان افضل الالعاب الرياضية التي يرغب الطالب في ممارستها هي)  -3

ترفيهية وترويحية ، تنس الطاولة ، الساحة وامليدان ، رفع الاثقال ، الكارتيه ، الكشافة ، الرماية والقنص ، 

 الفروسية ، السباحة(

 التوصيات  5-9

 الاهتمام باالنشطة الترويحية.زيادة ان  -1

 كلية التربية الرياضية باهمية البرامج الترويحية كنشاط مكمل للبرامج التدريسية والتدريسية تبصير  -0
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 مادة الترويح ضمن املواد الدراسية الاخرى . إدراج -3

 املحافظة على امليل الرياض ي لدى هذه املرحلة والعمل على تطويرها . -4

 راملصاد

 .1112،مطبعة الجيزه ، 0، القاهرة ،ط الاختبارات والقياس في التربية البدنيةاحمد سالمه :  إبراهيم -1

 1111.، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  1، ط التربية الرياضية والتربية للمعاقينحلمي ابراهيم وليلي السيد فرحان:  -0

، عمان ، دار الفكر العربي للنشر  4،ط ه ، ادواته ، اساليبهالبحث العلمي ، مفهومعبيدات واخرون :  ذوقان -3

 1110والتوزيع ، 

 باملرحلة املتوسطة نحو ممارسة درس التربية الرياضية زكي محمد درويش :  -4
ً
اتجاهات التالميذ املعوقين بدنيا

 .1110رياض ، ، بحث منشور الندوة العربية الثالث للرياضة للمجتمع ، ال والانشطة الرياضية للمجتمع

 1117.، الامارات العربية املتحدة ، مكتبة الفالح للطباعة والنشر ،  0، ط القياس النفس يسعيد عبد الرحمن :  -5

 .1111، مكتبة الاقص ى ،  0،ج مبادئ الاحصاء في التربية وعلم النفسعبد الرحمن عدس : -1

 .1177، دار املعارف ،  ، القاهرة0، ط اوقات الفراغ والترويحعطيات محمد خطاب :  -7

، املوصل ، مطابع التعليم  الاختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضيةقاسم حسن املندالوي واخرون :  -1

 .1111العالي في املوصل ، 

،  ، بغداد ، مطبعة التعليم العالي مبادئ الاحصاء في التربية البدنيةقيس ناجي عبد الجبار وشامل كامل محمد :  -1

1111 . 

 .0221،القاهرة ، دار الفكر العربي،1،ط طرق تقنين الاختبارات والقياس في التربية الرياضيةليلى السيد فرحات :  -12

، 1، املعايير ، ط املعادالت العلمية بين النظرية والتطبيق في الثبات ، الصق املوضوعيةمصطفى حسن ناجي :  -11

 .1111القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ،

، بحوث التربية  برنامج ترويحي ملعسكرات الاعداد للفرق القومية كرة اليدمحمد خالد حموده وطه عبد الرحيم :  -10

 . 1111الرياضية بالوطن العربي ، عمان ، 

،  الترويح واهميته في التوافق الاجتماعي للمعاقينهدى حسن محمود محمد وماهر حسن محمود محمد :  -13

 .0222، الاسكندرية ، دار الوركاء للطباعة والنشر ،1، ط الاعاقة الذهنية
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( 9-8لأللعاب الصغيرة في تطوير أهم القدرات البدنية والحركية لتالميذ بعمر ) تأثير برنامج

 سنوات

 سالمة ز عبد العزيمحمد 

 التعريف بالبحث -1

 -وأهميته: مقدمة البحث  1-1 

أن التقدم العلمي الذي  شهذهدا العذالي اذو الالذا اليادذأ شعذد أبذد رئذسا  الأقدمذا اذو  قذدم الي ذا  

أ  أن هذذيا التقذذدم   أذذتي أ  مذذت اذذأ  اات ذذا  أ  ذذ   الأياضذذ،ي يا واذذو ملتلذذا مها ومذذا ومجمذذا ا هذذا  البهذذأ 

مذذذذذم ائذذذذذتخأا يا التلاذذذذذ   العلمذذذذذي ا بذذذذذ م  الذذذذذي  شمذذذذذ     ذذذذذ    ق ذذذذذ  أهذذذذذدا   وإلامكان ذذذذذاب و اس قهذذذذذاالبذذذذذ ام  

  التقدم.إلانمان ومت ثي الاصا      هيا 

بمذا إلانمذان مذت ا ذ أد بتذل السلذاب  اذي  خ ا ذا  أخأ   أاب  العخأيا التيتعد مأبلا الافالا مت أهي اكخا    

ا ها يذذذا والسدن ذذذا وا عأ  ذذذا والسفمذذذ ا  هذذذا بكا ذذذا ا  اذذذوالأكيذذذألا  رئائذذذ ا للسسذذذاو المذذذل ي وا تكامذذذ  للافذذذ  و

اب السدن ذذذذا والاجدان ذذذا كخا أ مذذذا  ذذذلثأ  وذذذذ  ئذذذلاكع وهخ ذذذدتع  كذذذ   بعادهذذذذا      أن  هتخذذذام   سخ ذذذا القذذذد  

واليأك ا لدى رطفا  أصس ا مت رما  التي يمتي بما العلي اليدأث مت اأ  العألا الاث قذا   جمذا ونذين 

 اا  إلانمان  ليلك  أن هيا  هتخام أتالب   دادا متكامأ مت مأبلا الافالا ا سكأ  بتل الاصا      

 .والسدن ا واليأك ا والاجدان اأ و  ا متاياب واو جخ م السااحو العقل ا والسفم ا 

أبذذذذد ا هذذذذا ب التذذذذي تمذذذذا د اذذذذو  سذذذاو هخ ذذذذ ا الافذذذذ   و لذذذذك  خذذذذا أخس ذذذذع مذذذذت  ذذذذأ   هذذذذا اللعذذذذب  نخذذذا انو      

للتعسيذذ   ذذت  ا ذذع ولد ا ذذع و  دا ا ذذع  كخذذا أنذذع مهذذا   تذذل  اجنهذذاا التذذي تهذذسم باجذذا الافذذ  ا  يذذا ل يأكذذا 

والسفمذذذذذذذذذ ا  اذذذذذذذذذأ  مخا ئذذذذذذذذذةما الل الذذذذذذذذذا السدن ذذذذذذذذذا واليأك ذذذذذذذذذا والتأمذذذذذذذذذ  والتفكيذذذذذذذذذ  وإلا ذذذذذذذذذدا  والتذذذذذذذذذي أك مذذذذذذذذذب مذذذذذذذذذت

الت   ذذذذذذذا     ذذذذذذذأ  ذذذذذذذت ان      ن اللعذذذذذذذب أذذذذذذذبود الافذذذذذذذ   ذذذذذذذالخب اب وا علامذذذذذذذاب  اأيقذذذذذذذا  لقاق اوالفمذذذذذذذ الاج ا

  ق ذذذذذذذذذ  السخذذذذذذذذذا ا تكامذذذذذذذذذ  وا تذذذذذذذذذألان    ذذذذذذذذذ الأيادذذذذذذذذذ ا واليأك ذذذذذذذذذا نذذذذذذذذذا  مذذذذذذذذذت أنذذذذذذذذذاا  الت   ذذذذذذذذذا العامذذذذذذذذذا والتذذذذذذذذذي تمذذذذذذذذذ   

 رلعذذذا  أئذذذلا دن ا( و لذذذك مذذذت اذذذأ  الكهذذذاط اليأكذذذا  ذذذت طأيذذذ  ائذذذتلدام )اجتخا  ا و قل ا ونفمذذذ ا ون

اليأك ا مت ئت المادئذا  خذا  ذا   رنهااالت   ا اليأك ا وتمتلدم لتعل ي  أئال بال غي   وها ابد 

 . رطفا  ين وي اببما الفأح والمأو  والتسا س الهأيا  أدائماوهو العا   تخيألا  المهالا او 

 ذا لهذا مذت أثذأ وايذح اذو ب ا ذع ا مذذتقسل ا    إلانمذانأبلذا الافالذا مذت ا أابذ  ا هخذا اذو ب ذا  ونخذا أن م    

 ذا أ اذو   ق ذ  السخذا ا تكامذ  للافذ  بهذك    ئهاماوكان   د مت  هتخام  ا ساهج التعل خ ا التي تماهي 

اذذا    و ل ذذع أتالذذب  هذذك ب ذذام مذذت اذذأ  الكهذذاط اليأكذذا الذذي   تاذذا    ذذع القذذد اب السدن ذذا واليأك ذذا 

 لذك   كمذابميمسذاهج تعل خ ذا تمذا د  وذ     ذدادوالعخذ   وذ    اجطفا مت ا تل  ين والساب ين  هتخام 

 القد اب.

اذذو أهخ ذذا ال انذذب الذذي  أت ذذدى لد ائذذتع     هذذو م اولذذا لادذذم  و كخذذت أهخ ذذا الس ذذث اليذذا و ونذذيلك

معلمي ومعلخاب الت   ا الأياد ا او نقذ  ملتلذا ا هذام ال غي   شماهي او مما د   لأللعا  أنام  تعل مي 

  والتذذذذذذي لذذذذذذد  ذذذذذذا واليأك ذذذذذذانمذذذذذذت اجذذذذذذ   اذذذذذذايأ لذذذذذذد اومي السدأو الااجسذذذذذذاب التعل خ ذذذذذذا و اصذذذذذذ لها   ذذذذذذ   أم ذذذذذذيهي 

    لك القد اب.  اايأ   مخا شماهي ممتقسأ او زياد تما دهي  و  التفا    إأها  ا
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  -مشكلة البحث: 1-0

وا أبلذذا   تداق ذذا كخأابذذ  بأجذذا  رطفذذا ال دأذذد  اذذو مأبلذذا  يذذا   والتاجيمذذابتاذذا اب  خاشذذ ا مذذم ال    

مذذت ا ذذسلج العذذام لأيذذا   أتهذذبأ اذذو  خذذأ الساشذذاا   كذذان   ذذد مذذت  هتخذذام  الكهذذاط اليأكذذا والذذي  هذذا جذذبو   

مهذي اذذو  اذايأ ب ذذاومي  أ أمذذ رطفذا وا أبلذذا   تداق ذا   وأن  سخ ذذا القذد اب السدن ذذا واليأك ذا لذذدى  رطفذا 

 ا متقسل ا .

ونظذذذأا لخبذذذ   الساب ذذذان اذذذو متابعةمخذذذا للعخل ذذذا الد ائذذذ ا مذذذت اذذذأ  د س الت   ذذذا الأيادذذذ ا اذذذو ا ذذذدا س و ذذذدم  

  ااوا  هتخام الكااو او  شسا    سا التأم ذي اذو اللعذب   دذا ا   ذ  للذا الس ذات التذي   سذاو   ذأثي  رلعذا  

القد اب السدن ا واليأك ا لهيا ا أبلا العخأيا  رمذأ الذي  د ذم الساب ذان   ذ   أهذاد ال غي   او  اايأ أهي 

 أنام  لأللعا  ال ذغي   اذو  اذايأ أهذي القذد اب السدن ذا    دادبأ لهيا ا هكلا مت اأ  ا تخادهخا  و   

 ( ئسااب.9-8و اليأك ا لتأم ي بعخأ )

 -أهداف البحث: 1-3

 (ئسااب.9-8بعخأ) لتأم ي غي   لتاايأ أهي القد اب السدن ا واليأك ا ال لأللعا   أنام    داد -1

( 9-8بعخذأ ) لتأم ذيال ذغي   اذو  اذايأ أهذي القذد اب السدن ذا واليأك ذا   لأللعا  أنام  التعأ   و   أثي   -0

 ئسااب.

 -فروض البحث: 1-4

للخهخا ا التهأيب ا او  األسعدأ اباتسا  ول الح    اوالسعدأ االقسل  ابهسالك  أو  معسايا  ين  اتسا  -1

 ئسااب.  (9-8بعخأ) لتأم يالقد اب السدن ا واليأك ا  أهي اايأ 

هسالذذك  ذذأو  معسايذذا  ذذين ا هخذذا تين التهأيب ذذا وال ذذا اا اذذو  اتسذذا اب السعدأذذا لتاذذايأ أهذذي القذذد اب  -0

 ئسااب. (9-8بعخأ ) لتأم ياليأك ا السدن ا و 

 -مجاالت البحث: 1-5

 (9-8) بعخذذذذذأ   تذذذذذدا ا لذذذذذث  تداق ذذذذذا للسسذذذذذين  ال ذذذذذا ال ا الهذذذذذد  أم ذذذذذي مد ئذذذذذا  -املجااااااش ال شاااااري: 1-5-1

 ئسااب او مأكب م ا ظا  ا  .

 (.18/10/0210( ولغاأا )4/12/0210  مت )دا  -املجاش ألزماني: 1-5-3

   تداق ا للسسين. الهد المابا الخا ج ا  د ئا  -املجاش املكاني: 1-5-3

 ةالدراسات النظرية والدراسات املشابه-0

 -الدراسات النظرية:0-1

  -الالعاب الصغيرة :0-1-1

 مفهوم ألالعاب الصغيرة : 0-1-1

ويخكذذذذت  سف ذذذذيها  ذذذذأدواب بمذذذذ اا ئذذذذه  ائذذذذتلدامها    تذذذذاى   ذذذذ  مأ ذذذذب كسيذذذذ     ) هذذذذو العذذذذا  ملتذذذذا          

  ذذذأ  ذذذت ا تعذذذا التذذذي أك مذذذبما الفذذذأد مذذذت مباولتذذذع و ذذذدا  ال هذذذاي  واليخذذذاس اذذذو د وس الت   ذذذا الأيادذذذ ا  

 (1) أاها (

                                                 
غسان محمد صادق وفاطمة ياس الهاشمي ؛ االتجاهات الحديثة في طرق تدريس التربية الرياضية،)الموصل ،مديرية دار الكتب  - 1

 . 111(،ص1811للطباعة والنشر،
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كخذذا أ مذذا )ئذذهلا ئذذأ عا و يذذ  معقذذد    شهذذت ط  يمذذا زمذذت أو  ذذدد إلا ذذأاد أو ممذذابا أو مكذذان اللعذذب 

 .  (1) ويخكت  ن أخا ئها رطفا  والهسا  والكسا  ج ما  هلب  ت أخا ئها المأو  و دم التا أ(

 ذذغي    تاذذايأ الفذذأد اذذأ  مأابذذ  نخذذاا وتمذذخا لذذع  ائذذ  خا  الفذذأ  ا سائذذسا لتسخ ذذذا )وومذذتي رلعذذا  ال    

 كخذا تعذد (2)ائتعدادا ع ولد ا ع    أ  ت  شسا  باجا ع رئائ ا السدن ذا واليأك ذا والعقل ذا والسفمذ ا(

راأى التذي هيا رلعا  نهاطا للخمتاياب العخأيا كا ا ولها أ أا  متعدد  شا ما شان جخ م الفعال اب 

اليق قذذذذا ل يكذذذذي  وذذذذ   لتذذذذألاام بمذذذذيا ر ذذذذأا  أذذذذأ س   االذذذذم   الت   ذذذذا الأيادذذذذ ا  وان ا ع ذذذذا   خذذذذا س اذذذذو مهذذذذا

 وان هذذذذيا ر ذذذأا  هذذذذو )السخذذذذا السذذذدنا واليأكذذذذا والعقوذذذذو والعألذذذذاب ال ذذذذغي   أهذذذدا  كذذذذ  لعسذذذذا مذذذت رلعذذذذا 

 .   (3)إلانمان ا والصيا ال مخ ا والسفم ا(

العذذذذا  بمذذذذ اا التسظذذذذ ي  تخيذذذذألا  المذذذذهالا اذذذذو أدائمذذذذا أ ذذذذاببما السل ذذذذا "   رلعذذذذا  ال ذذذذغي    أ مذذذذاوتعذذذذأ           

والمذذأو  و  خذذذ   ذذذين ط اومذذا  سذذذا س شذذذأيا اذذو نفذذذس الالذذذا    تذذا   وذذذ  مهذذذا اب بأك ذذا مأكسذذذا والقذذذاانين 

 (4). "التي   كخها  تخيألا  ا أنا والبماطا

 -:أنواع ألالعاب الصغيرة 

وجهذذاب نظذذذأ متعذذدد    ذذاو   قمذذذ ي)رلعا  ال ذذغي  (   ذذ  مهخا ذذذاب متهانمذذا  ذذالأ ي مذذذت  هسالذذك          

 قمذذذ ي م ذذذا و جنذذذاا  -نل أ-تعذذذدد أناا هذذذا ومها ومذذذا مخذذذا  أذذذدا    ذذذا ب ذذذأ أو   دأذذذد.و خاما  أاجذذذد لذذذدأسا

 ان ذا الهذأل ا متعدد  لأللعا  ال غي   ولكسسا ن سي وجها نظأ )دأسلأ(  قدس لمي رلعذا   خعهذد)ل بألاى(  أ

ا  الكمذذذذسا لتأثي هذذذذا الت  ذذذذا  هذذذذاذذذذو  قمذذذذ خع لأللعذذذذا  ال ذذذذغي     ذذذذ   ذذذذد  مهخا ذذذذاب متهانمذذذذا  لتلذذذذا  ذذذذت  ي  

 (5)-:أوو ما ىذ لوالتعل مي ونالكمسا لاس عا نهاطها 

  و  رلعا  التخ  ل ا والعا  الألص  خ ابسا الغساو. و  تا  -الغناء: العاب -1

ا مذذذذك واللخذذذذس وا اا د  والعذذذذا    والتتابعذذذذاب  والعذذذذاالعذذذذا  المذذذذسالاب   وذذذذ  وتهذذذذتخ -: الجااااري العاااااب -0

 الس ث  ت ا كان. 

 و الت ذذذايب  أو  تذذذا   وذذذ  ملتلذذذا العذذذا  الكذذذأاب تمذذذ   لتعلذذذ ي الأمذذذا واللقذذذا ودلذذذا -الكااارات: العااااب -3

 الكأاب إلصا ا ا أمى أو للاصا   الكأ       أما مع سا.  إلاصا ا  والعا هسب و فاد  

 وتهتخ   و  العا  ا ساز ب والهد والد م وال ي  وا فادا  والعا  التاازن. -: والرشاقةالعاب القوى -4

و تكذذذذان مذذذت رلعذذذا  التذذذذي ومذذذد  لتذذذذد يب ودلذذذا ا أبظذذذذا وئذذذأ ا  ئذذذذتها ا) د -:العااااب تاااادريس الحاااوا -5

 الفع (و ن ساا وا   ما  لك.

لعذذا  التذذي  خذذا س اذذو ا  ذذاا ورلعذذا  ال ذذغي    ائذذتلدام القذذاا   وهذذو  لذذك ر-:ألالعاااب الصااغيرة فااي املاااء-6

 أومع ساب المسابا.

                                                 
 . 11(،ص1811)القاهرة،دار الكتب للطباعة والنشر،نظريات االلعاب-اب الصغيرة والعاب المضرباأللع؛  وجيه أمين عبد هللا - 1

جاسم محمد نايف الرومي ؛ اثر برنامجي االلعاب الصغيرة وااللعاب الحركية في بعض القدرات البدنية والحركية الطفال الرياض،  - 2

 . 11(،ص1888،اطروحة دكتوراة)جامعة الموصل ،كلية التربية الرياضية 

 . 171حسن سيد معوض وكمال صالح عبدة ،)القاهرة مكتبة االنجلو،ب ت(،صترجمة(تشارلز بيوكر ؛اسس التربية البدنية) - 3

التربيدددددة الرياضدددددية والحركيدددددة لمطفدددددال األسدددددوياي ومتحدددددد  ا عا دددددة بدددددين النظريدددددة : عبدددددد الحميدددددد شدددددر  -1

 .771،ص1001،القاهرة،مركز الكتاب للنشر،1.طوالتطبيق

   

(1)www.diwami.alazraq.com 
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 وهو رلعا  التي  خا س  و  ال ل د أو العا  التألابل .-: الشتاءالعاب -7

 و تخ   او العا  تعقب رثأ والس ث  ت الكنألا والعا  الل ام والد ا  و نق ا . -: الخالءالعاب -8

 -والبدنية: لحركية القدرات ا 0-1-0

 أ ناذذو ا هذذا  الأياضذذ،ي ب ذذث كانذذا ومازالذذا ليذذد  ا هخذذاتعذذد القذذد اب اليأك ذذا والسدن ذذا مذذت ا اادذذ م      

م ذذذذذا  نقذذذذذا  وجذذذذذد  بذذذذذا    دأذذذذذد مكاناومذذذذذا وك ف ذذذذذا التخ يذذذذذألا   جمذذذذذا   لذذذذذا أمعسذذذذذا السظذذذذذأ اذذذذذو القذذذذذد اب اليأك ذذذذذا 

شعتخذد  وذ  ال هذاز  راذأ السدن ا بهك  كسي  والذسع   س   اليالا الفم   ا و أ والسدن ا لاجدنا أن بع ها م

 كي  اليأكا. الع بي ا أكب  وا   اا مت اج  الت

 القذذذذد اب  الفمذذذذ الاج ا( القذذذذد اب التذذذذي تعتخذذذذد  وذذذذ  الكفاأذذذذا كذذذذا هام العذذذذالي )ودذذذذ رئذذذذاسو وذذذذ  هذذذذيا       

التغيذ  اذو اليالذا الفمذ   ا    ذ  م  ل  والت خ  ا أونا(أما القد اب التي  االقا   المأ )وتهخ  السدن ا 

اليأكذذا وائذذتعخا  ال هذذاز  إلابمذذاساذذو لذذد   الذذت كي اذذو اليأكذذا وأن هذذيا القذذد   تعتخذذد  وذذ  ائذذ  خا   و نخذذا

الع ذذذذذذذذذذبي ا أكذذذذذذذذذذب  وا   اذذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذذت اجذذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذذت كي اذذذذذذذذذذو القذذذذذذذذذذد اب اليأك ذذذذذذذذذذا وتهذذذذذذذذذذخ )التاازن التاا   الدلا 

  (1).(الأشالا ا أونا اليأك االيأك ا 

القد اب التي أك مذبما إلانمذان مذت ا  ذ   أو كذان ماجذاد  م ذ  ا أونذا "وتعأ  القد اب اليأك ا  أ ما      

والأشذذذالا والتذذذاازن ويكذذذان التذذذد يب وا خا ئذذذا أئائذذذا لهذذذا و تاذذذا  بمذذذب لا ل ذذذا الفذذذأد ال مذذذخ ا واليمذذذ ا 

 (2)." وإلاد اك ا

  ن سهد  أئاس،يلا الفم   ا بهك  الها  ألا  الي القد اب التي" ن ا  تعأ   أ مادالقد اب الس أما        

القذا    نالت خ   لذع  ألذا  ال هذاز الذدو   التسففذ،ي اذو بذين  أماالع ل ا  رل ا المأ ا لها  ألا  سا  

وأايذذ ا ا أونذذا لهذذا  ألذذا  خااط ذذا لهذذا  ألذذا بعذذدد الابذذداب اليأك ذذا ا مذذ  ا   وا قاذذم العأضذذ،ي للع ذذلا 

  (3.)" ف   لت دأد ا دى اليأكا للخف  با  ا  أجنس ا

مذذذذا و كخذذذت أهخ ذذذا القذذذد اب السدن ذذذا واليأك ذذذذا اذذذو أ مذذذا الائذذذ لا التذذذي  خكذذذذت الفذذذأد مذذذت أداو اليأكذذذاب  كذذذ      

 مت اأ  الخ اقص الاظ ف ا والي ايا ل  مي. كو اا    و لمت لا  وئأ ا ومأونا  ع  تاج

 -البدنية: مكونات القدرات -

 -جارية: الانفالقدرة  -

 (. 4مهخا ا   ل ا  أ  وابد ") أو  كتهها الع لا  أنلا  دأسام ك ا أخكت  أ و " وهو           

 -الانتقالية: السرعة  -

نا ين ال أ   ما ا     زمت مخكت و قمي  أل أ او  جاأ القد    و  الت أك مت مكان "  ويق د بما          

  (5) ال أ .ل ي   والمأ ا الق اى او 

  -الحركية: مكونات القدرات -

 -الرشاقة:  -

                                                 

 .11،ص1001.بغداد،مكتب الصخرة،ق:التعلم الحركي بين المبدأ والتطبي(يعرب خيون 1)

 .17،ص1000،بغداد،دار الكتب والوثائق،1.طنظريات التعلم والتطور الحركي(وجيه محجوب)وآخرون(:1)

(1) www. shbabnahda. com 

 . 710، ص 1888، القاهرة ، دار الفكر العربي  تدريب الرياضيأسس ونظريات ال( بسطويسي احمد : 7)

. القدددداهرة،دار الفكددددر اختبااااارات ا ااح الحركااااي( محمددددد حسددددن عددددرو  ومحمددددد نصددددر الدددددين رضددددوان :1)

 .111،ص1887العربي،
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للأشذذذذالا مكانذذذذع   نكخذذذذا  (1)." بمذذذذأ ا  أجذذذذباوابعذذذذ  أو القذذذذد    وذذذذ  تغيذذذذ  ا هذذذذاا ال مذذذذي " ويق ذذذذد بمذذذذا          

  (2) أ س   كا ا القد اب اليأك ا  اي لد    اب طس عا مأكسا.   ااصا لدى العدأد مت ال فاب السدن ا 

 -التوافق:  -

القد    و   دماى بأكاب مت أناا  ملتلفا او  طا  وابد أتخيألا  ا نم ا  ا "  أنع  التاا   اليأكا شعأ       

 ومت أناا ع  اا   إلاطأا  والتاا   الكوو ل  مي. (3)." والتسائ  وبمت رداو

 -الحركية: الدقة  -

 امعين  و عأ ه ادأا ن ا هد  لد   الفأد  و  الت كي او بأكا ع إلا " شعأ    ئان وياكي الدلا  كا ما     

مخذا ئذس  أت ذح أن الدلذا تعتذي الكفذاو  اذو  (4)."آاذأون  كا مذا الذت كي اذو  نهذاز اليأكذا  ا هذاا هذد  معذين

  صا ا هد  معين.

 -الحركي: التوازن  -

أالذب مذت اليأكا كخا هذا اليذا   سذدما  رداو أثساوشعأ  التاازن اليأكا  انع مقد   الفأد  و    بان او   

 (5) التاازن.الفأد ا ش،ي  و   ا دا 

 الدراسات املشابه0-0

 (6)(.0211د ائا  ظ خا  ساس الملاانا) 0-0-1

  إلا داد .العساان:  أثي  مسلج  اجلعا  ال غي   او  سخ ا الس ج  نفعا و لدى طالساب ال ا الأابم 

 -الدراسة:  أهداف

الأقدف،ي مت الد س لتسخ ا الس ج  نفعا و لدى طالساب  مسلج  اجلعا  ال غي   او القمي   داد-1

 ال ا الأابم إلا داد .

 ت  أثي  مسلج رلعا  ال غي   او الس ج  نفعا و للخهخا تين ال ا اا والتهأيب ا او  الكها-0

 والسعد . اتسا يت القسوو 

ين ال ا اا والتهأيب ا او  ت  أثي  مسلج رلعا  ال غي   او الس ج  نفعا و للخهخا ت الكها-3

  اتسا يت السعدأين.

                                                 

،عمدددددددان،دار وائدددددددل للنشدددددددر 1. ط مباااااااااي التااااااادريب الرياضااااااايمهندددددددد حسدددددددين واحمدددددددد  بدددددددراهيم :  (1)

 .170،ص1001والتوزيع،

،القدددداهرة،دار الفكددددر 1،ط التاااادريب الرياضااااي الحاااادييق وطيا و طبيااااق و ياااااا  ( مفتددددي  بددددراهيم حمدددداد :1)

 .188،ص1001العربي،

 .112،ص1001،ا سكندرية،منشأة المعار ،1. ط خبرات ا لعاب للصغار والكبار( الين وديع فرج : 1)

، جامعدة القادسدية ، الطيدف مجاا  الرياضاي االختباارات والييااو واالاصااح ااي ال :( علي جواد سلوم الحكديم7)

 .111،ص 1007للطباعة 

 األطفالوتطبيقاتها لرياض  للتربية الحركية العلمية األسس:عثمان إبراهيم وفريدة السرهيد الرحمن عبد احمد (1)

 .171،ص1880،الكويت،دار القلم للنشر والتوزيع،1،طوالمرحلة االبتدائية

ر منهج باأللعاب الصغيرة في تنمية النضج االنفعالي لدى طالبات الصف الرابع تأثي (عظيمة عباس السلطاني:2)
 .1011مجلة علوم التربية الرياضية ،العدد الثالث،المجلد الرابع،،اإلعدادي
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 ذذذذذي  182ب ذذذذذث  لذذذذذ  ل ذذذذذي   سذذذذذا الس ذذذذذث اذذذذذو التهأنذذذذذا الأقدمذذذذذ ا  ال ذذذذذا الأابذذذذذم إلا ذذذذذداد  طالسذذذذذاب-العيناااااة: 

 .طالسا 32 قم خهي  الاأيقا العهااق ا     مهخا تين  هأيب ا ودا اا ك  مهخا ا   ي 

 ا هخا اب ا تكا اا. ئلا ونأا سلج التهأيبي  االساب  ائتلدما-املنهج: 

 -النتائج: ابرز 

 أ  ذذ  اذو الس ذذج  نفعذذا و ول خ ذم إلابعذذاد مذذت -1
ل
بقذ  مذذسلج رلعذا  ال ذذغي   للخهخا ذذا التهأيب ذا  اذذا ا

ا ذذذسلج التقل ذذذد  ا تسذذذم للخهخا ذذذا ال ذذذا اا وهذذذا مذذذا شهذذذي    ذذذ  التذذذأثي   أهذذذا ا لأللعذذذا  ال ذذذغي   اذذذو   مذذذت 

أها ا لأنفعا  مت اأ  رجااو التي  ا أها مت التعذاون و ن ذساط وا هذا كا  خل ا الس ج الصي ا و  

  جتخا  ا.

ظهذذذذا   ذذذذأو   اب معسايذذذذا  ذذذذين نتذذذذاق   اتسذذذذا يت القسوذذذذو والسعذذذذد  للخهخذذذذا تين ال ذذذذا اا التهأيب ذذذذا و اذذذذو -0

 ربعاد جخ عها لتاا  الس ج  نفعا و ول الح  اتسا  السعد .

 اب السعدأذذذذا  ذذذذين ا هخذذذذا تين ال ذذذذا اا والتهأيب ذذذذا  فذذذذا  ا هخا ذذذذا التهأيب ذذذذا اذذذذو  اذذذذا  أظهذذذذأب  اتسذذذذا-3

 الس ج  نفعا و واو جخ م  بعاد. 

 -املشابه: مناقشة الدراسات  0-0-0

 ذذت   فذذا   ال ذذغي      ذذأ  رلعذذا  أئذذلا  ائذذتلدام   تفذذ  الد ائذذا اليال ذذا مذذم الد ائذذا ا هذذا ع

 هأيبي للس ث.الت ب ث ا سلج مت معها

 -الاختالف: أوجه  0-0-3

الد ائذذذا   سذذذا مذذذت ب ذذذث ل ذذذي الع سذذذا     لذذذ  ل ذذذي  ااتلفذذذا الد ائذذذا اليال ذذذا  ذذذت الد ائذذذا ا هذذذا ع

اذذذو ال ذذذا الأابذذذذم  طالسذذذا( 62والد ائذذذذا ا هذذذا ع  لذذذ  ل ذذذي   سةمذذذذا ) ب( ئذذذساا9-8(  لخ ذذذيا بعخذذذأ)62اليال ذذذا )

د ائا ا ها ع    ا تخدب الد ائا اليال ا  اايأ القد اب كيلك ااتلفا الد ائا اليال ا  ت ال   داد 

  و   سخ ا الس ج  نفعا و.بين الد ائا ا ها ع ا تخدب  واليأك ا او السدن ا

 منهجية البحث وإجراءاته امليدانية-3

 -البحث: منهج  3-0

مقا نذذذذذا  ذذذذذين أو ا  سذذذذذ اتوهذذذذذا نظذذذذذام "   ذذذذذخ ي ا هخا ذذذذذاب ا تكا اذذذذذا  ان ا ذذذذذسلج التهأيبذذذذذيائذذذذذتلدم الساب ذذذذذ      

 .الس ث ا أاد بلها مهكلا  أقختع طس عا (1)." أكث  أومهخا تين 

 -مجتمع البحث وعينته : 3-0

  تداق ذا  هذد ( ئسااب او مد ئذا ال9-8  تدا ا و عخأ) لث  دد مهتخم الس ث  تأم ي ال ا ال ا      

( و عذذذذذذد ائذذذذذذ سعاد 0213-0210ي للعذذذذذذام الد اسذذذذذذ،ي )(  لخ ذذذذذذ95للسسذذذذذذين اذذذذذذو مأكذذذذذذب م ا ظذذذذذذا  ا ذذذذذذ  السذذذذذذال   ذذذذذذددهي )

مي غ ذب(  أم ذي لت15 لخ ذي كخذا  ذي ائذ سعاد) (02التأم ي ا ها كين او التهأنا  ئتاأ  ا والسذال   ذددهي )

(  لخ ذيا. و ذي  قمذ خهي  الاأيقذا العهذااق ا 62جكث  مت ثأثا أأام ونيلك أصسا  دد  أم ذي   سذا الس ذث )

( لخ ي لك  مهخا ا وبميا  كان الكمسا ا اايذا لع سذا 32تين  هأيب ا ودا اا وناالم )البم اا     مهخا 

 ( وهو نمسا مسائسا لتخ    ا هتخم  خ  أ بق ق ا وصادلا.%63.157الس ث هو)

 -تجانس العينة وتكافؤ مجموعتي البحث: 3-3

 -تجانس العينة: 3-3-1

                                                 

 .111،ص1001. بغداد،دار الكتب للطباعة والنشر، : البحي العلمي ومناهجه( وجيه محجوب 1)
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    الت ق  مت  هانس  انأ او دلا نتاق  الس ث ل ا الساب ومت اج  دس  جخ م ا تغي اب التي  لث          

  سذذذذا الس ذذذذث اذذذذو متغيذذذذ اب الاذذذذا  والذذذذازن والعخذذذذأ و ذذذذت طأيذذذذ  ائذذذذتلدام معامذذذذ   لتذذذذااو وكخذذذذا هذذذذا مسذذذذين اذذذذو 

 .(1) ال دو  

 (1الجدوش)

 يبين متغيرات )الطوش،الوزن،العمر(ومعامل الالتواء

 املعالم إلاحصائية       

 املتغيرات

 معامل الالتواء املنواش +ع     قيا وحدة ال

 2.352 .104.52 0.698 105.445 ئي الطوش 

 2.657 01.05 0.215 00.574 كغي الوزن

 2.511 8.3 2.007 8.416 ئسا العمر

 

(مخذذا أذذد   وذذ   هذذانس   ذذأاد   سذذا الس ذذث اذذو هذذيا 1  ( ن لذذ ي معامذذ   لتذذااو  س  ذذأ  ذذين )1أسذذين ال ذذدو )

 ا تدال ا التاز م الاس  و لهي. ا تغي اب أ   خعتل

 -تكافؤ مجموعتي البحث: 3-3-0

 و  الت قذ  مذت  كذا ل مهخذا تي الس ذث  انالعخ  التهأيبي  خ  الساب     الفاا      جا ومت اج          

 تائاين  ي  مأ ساين ولع كتذين  ( t )   ت طأي  ائتلدام لانان القد اب السدن ا واليأك ا  أهي ااتسا اب 

  ( 0اويتين وكخا ها مسين او ال دو  )م م

 (0الجدوش )

 يبين تكافؤ مجموعتي البحث في اختبارات أهم القدرات البدنية والحركية

 في الاختبارات القبلية

 ت

 املجموعة     

 

 الاختبارات

 

وحاااااااااااااااااااااااااااااااااااادة 

 القيا 

 t قيماااااااااااااااااااااااااااااااااااة املجموعة الضابطة املجموعة التجري ية

 املحتسبة

ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوع 

 الداللة

 ع±      ع ±     إلاحصائية

  ي  معسا    1.66 2.99  56.89  1.08     57.04    ئي   القد    نفها يا    .1

  ي  معسا   1.06  2.64  11.7  2.66  11.85  ثا المأ ا  نتقال ا    .0

  ي  معسا   1.04  2.94  12.28  2.61   9.9 ثا  الأشالا   .3

  ي  معسا   1.33  1.08  17.06  1.41   16.93 ثا  التاا      .4

  ي  معسا   2.805  1.07  12.5  2.95   12.33 ثا  الدلا اليأك ا   .5

  ي  معسا   2.939 2.95 7.33 1.217 7.5  دد التاازن اليأكا  .6

 ( 58 ( ودرجة حرية )2025( عند مستوى داللة )0022الدرجة الجدولية = )

 

لسدن ذا واليأك ذا  ذين مهخذا تي الس ذث لذد القذد اب ا أهذي(  ذان جخ ذم الفذأو  اذو ااتسذا اب 0أسين ال ذدو  )

(  سذد ممذتاى د لذا 0.22ا   مسا ال  مت ل خةما ال دول ا والسالغذا ) (tظهأب  ي  معسايا و لك  ن ل ي )

 ( مخا أد   و   كا ل مهخا تي الس ث او هيا  اتسا اب.58( ود جا بأيا)2.25)
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 وسائل البحث وألاجهزة وألادوات املستخدمة 3-4

 -البحثية: الوسائل  3-4-1

 املراجع واملصادر العربية0 -1

  نت ندا )شسكا ا علاماب الدول ا(.-0

  اتسا  والق اس. -3

  ائ سانع لأأ  الخب او وا تل  ين با    دأد أهخ ا مكاناب وااتسا اب القد اب اليأك ا والسدن ا.-4

   أي  العخ  ا ما د. -5

 -تخدمة:ألاجهزة وألادوات املس 3-4-0

 ميألاان طبي لق اس وزن ال مي. -1

 بائسا الكت ون ا.-0

 (.0ئا ا  ال ا الكت ون ا  دد)-3

 وا ما اب. رطاا شأي  ل اس لق اس -4

 (.1صفا    دد )-5

 (.5كأاب  كس  دد) -6

 (. 0بسا  ومأا ب  دد )-7

 -تحديد أهم القدرات البدنية والحركية واختباراتهما: 3-5

 ت ش ا مهخا ا مت القد اب  انأهي القد اب السدن ا واليأك ا وااتسا اومخا لام الساب  لغأ    دأد      

ائذذذتخا    ئذذذتب ان  وذذذ  مهخا ذذذا مذذذت  انالسدن ذذذا واليأك ذذذا و ذذذي  أدذذذها  ائذذذتخا   ائذذذ سانع     ذذذأ  الساب ذذذ

اب السدن ذذذا هذذذا ائذذذ سعدب القذذذد  غو فأ  ابذذذ او و عذذذد جخذذذم الس انذذذاب ***(9الخبذذذ او وا تل  ذذذين ونلذذذ   ذذذددهي )

( مذت الكمذسا ا اايذا  %55.55( أو الذ  مذت)05واليأك ا وااتسا اوما التي ب ذلا  وذ  أهخ ذا نمذب ا الذ  مذت )

( 6( لذذذذذذذد اب و)6ونذذذذذذذيلك أكذذذذذذذان  ذذذذذذذدد القذذذذذذذد اب السدن ذذذذذذذا واليأك ذذذذذذذا وااتسا اومذذذذذذذا ا أهذذذذذذذيا للتاس ذذذذذذذ  لذذذذذذذد  لذذذذذذذ  )

 ااتسا اب .

  -التجربة الاستطالعية : 3-6

صسابا  و   (9او  خام الما ا ) 0210\12\4 الخخدسأاو التهأنا  ئتاأ  ا او أام  إج انلام الساب     

(  لخ يا والهذد  مذت هذيا التهأنذا هذا التعذأ   وذ  كا ذا ا عالذاب 02  سا مت اا ى   سا الس ث و ددها )

ام التذذذذذي لذذذذذد  ااجذذذذذع السابذذذذذث  سذذذذذد  سف ذذذذذي التهأنذذذذذا الأقدمذذذذذ ا ومذذذذذت اجذذذذذ  التعذذذذذأ   وذذذذذ  صذذذذذأب ا  اتسذذذذذا اب لذذذذذ

 ان( أأذذام ب ذذث ائذذتلدم الساب ذذ7 إأهذذاد معامذذ  ال سذذاب و لذذك مذذت اذذأ    ذذاد   اتسذذا  بعذذد مذذأو ) انالساب ذذ

 (.3) إأهاد معام  ال د  وا ادا  ا وكخا ها مسين  ال دو   انمعام  ا  ساط ) ي ئان( كخا لام الساب 

                                            

                                                 
 ( 1ينظر الملحق) 
  ريق العمل المساعد أسماي ف 

 جامعة بابل.-مديرية التربية الرياضية والفنية-ةماجستير تربية رياضي-مساعد مدرس-كريم عبد الزهرة-1

 جامعة بابل.-مديرية التربية الرياضية والفنية-ةماجستير تربية رياضي -مدرس مساعد -علي عطية-1

 جامعة بابل.-ة التربية الرياضية والفنيةمديري-ةبكالوريوس تربية رياضي-م.باحث علمي  -سحر ياسين-1

 
 (1ينظر الملحق ) ***
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 (3ال دو  )

 امأب العلخ ا ومعام  ال ساب ومعام  ال د  ومعخ  ا ادا  اأسين ا ع

 ول ختع ا  مانا والد لا إلاب اق ا

 

املعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامالت       ت

 العلمية

 الاختبارات

 وحدة

 القيا 

معامل 

 الثبات

معامل 

الصدق 

 الذاتي

قيمة )ت( 

 املحسوبة

معامل 

 املوضوعية

قيمة )ت( 

 املحسوبة

الداللة 

 إلاحصائية

 معسا    8.08 2.89    6.31  2.91  2.83 ئي   نفها ياالقد        1

 معسا   9.31  2.91   7.84   2.93 2.87  ثا  المأ ا  نتقال ا    0

 معسا   8.08   2.89 6.27    2.925  2.80 ثا  الأشالا    3

 معسا   8.75   2.92   6.84 2.90    2.85 ثا  التاا     4

 معسا   9.95   2.90   5.86    2.92  2.81 د جا  الدلا اليأك ا  5

 معسا   8.75 2.92 6.84 2.90 2.85  دد التاازن اليأكا 

 (     0.12(  سل  )2.25( وممتاى د لا )18( ال دول ا  سد د جا بأيا )tل خا ) 

  

 

 إجراءات البحث الرئيسية   3-7

  -الاختبارات القبلية : 3-7-1

ا  ذذذاد   بذذذداتسذذذا اب القسل ذذذا جهذذذي القذذذد اب السدن ذذذا واليأك ذذذا اذذذو أذذذام ر  ذذذأجأاو    انلذذذام الساب ذذذ          

 ( صسابا . وللخهخا ا ال ا اا والتهأيب ا . 9( او  خام الما ا )14/12/0210)

  -ب ث   خسا  اتسا اب آلا  ا :       

  ال د  و  ا متا أب ا تداالا . ب ااتسا  الت اي -1

 م مت ودم الالا  . 02ااتسا  ال أ   ما ا  -0

 ااتسا  ال أ  با  الداقأ  .  -3

 ااتسا  الاثب العأي  مت ال ساب . -4

 . 8ااتسا  ال أ   و  شك   -5

   -ألالعاب الصغيرة : منهج 3-7-0

( وبذد  تعل خ ذا 16( أئذا  م وناالذم )8( وأئذتخأ  ذد  )15/12/0210 تذا ي  ) الب نذام  ي السدو   سف ي          

ال ذذغي   اذذو القمذذي الأقدفذذ،ي  قذذ  مذذت رلعذذا  داذذا   ا لذذام الساب ذذان عذذد  وبذذد ين كذذ  أئذذسا  ب ذذثأ   خ

( 35( دل قذذذذا أمذذذذا ولذذذذا القمذذذذي الأقدفذذذذ،ي  قذذذذ   لذذذذ  )45الابذذذذد  التعل خ ذذذذا   ونلذذذذ  ولذذذذا الابذذذذد  التعل خ ذذذذا )

 دل قا . 

 -الاختبارات البعدية : 3-7-3

وللخهخذذذا تين التهأيب ذذذذا  الب نذذذذام دأذذذا بعذذذذد  كخذذذا  مذذذذد   سف ذذذي  ذذذإجأاو  اتسذذذذا اب السع انلذذذام الساب ذذذذ         

 ( صسابا . 9( واو  خام الما ا )15/10/0210) رثسينوال ا اا او أام 

                                                 
 (1ينظر الملحق.) 
 (7ينظر الملحق.) 
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  -إلاحصائية:الوسائل  3-8

  (1) 2ا اايا  الكمسا-1

 ا  ساط  ي ئان .  معام -0

 اليما ا .  الائ -3

  ا ع ا  .  ن أا -4

  (2)  لتااو. معام -5

  م ماويتين.( لائاين بما  ين  ي  مأ ساين ولع كتين t) ااتسا -6

  (3)( لائاين بما  ين مأ ساين )الع ساب ا تساظأ ( . t) ااتسا -7

  (4)رهخ ا الكمب ا . -8

 -عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -4

سدن ذذذذا واليأك ذذذذا للخهخذذذذا تين القذذذذد اب ال جهذذذذي ذذذذأ  نتذذذذاق  الفذذذذأو   ذذذذين  اتسذذذذا اب القسل ذذذذا والسعدأذذذذا  4-1

   -:ال ا اا والتهأيب ا و  ل لها

لغذذذذذذذأ  معأ ذذذذذذذا معسايذذذذذذذا الفذذذذذذذأو  لأاتسذذذذذذذا اب القسل ذذذذذذذا والسعدأذذذذذذذا  اتسذذذذذذذا اب أهذذذذذذذي القذذذذذذذد اب السدن ذذذذذذذا           

( للع ساب ا تسذاظأ  وكخذا هذا T.testااتسا ) انواليأك ا وللخهخا تين التهأيب ا وال ا اا  ائتلدم الساب 

 (  4مسين او ال دو  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

،عمدان ، 1.ط   ا ساليب اإلاصائية اي مجاالت البحوث التربوية( محمد جاسم الياسر  ومروان عبد المجيد :1)

 .111،171،171، 117،ص1001مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، 

التطبيياات اإلاصاائية واساتودامات الحاساوب ااي بحاوث يع ياسين التكريتي وحسن محمد عبد ألعبيدد  : ( ود1)

 .171،171، 101،ص1888الموصل ، دار الكتب،  .التربية الرياضية 

 .117،ص1001. بغداد ،دار الكتب للطباعة والنشر، البحي العلمي ومناهجه( وجيه محجوب : 1)

مساهمة اليياساات الجسامية واليادرات الحركياة ااي انتيااح بارانم الجمناسات  بعمار       نسبة( رائد عبد األمير :7)

 .21،ص1002كلية التربية الرياضية، –،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بابل ( سنوات 4-5)
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 (4ال دو  )

 ( ا   مسا وال دول اtو ن أا اب ا ع ا يا ول خا) ما  اأسين روئاط الي

 والد لا إلاب اق ا لأاتسا يت القسوو والسعد  للخهخا تين التهأيب ا

 ك اوال ا اا  اتسا اب أهي القد اب السدن ا واليأ 
وبد    اتسا اب ب

 الق اس

 tل خا ألسعد   اتسا    اتسا  القسوو ا هخا ا

 ا   مسا

الد لا 

  ± -س  ± -س إلاب اق ا

 معسا   14.33 1.269 90.6 1.08     57.04   هأيب ا ئي القد    نفها يا    1

 معسا   10.42 1.233 6.63 2.66  11.85   هأيب ا ثا المأ ا  نتقال ا 0

 معسا   8.78 2.651 6.3 2.61   9.9  هأيب ا ثا الأشالا 3

 معسا   9.80 2.955 8.53 1.41    16.93  هأيب ا ثا التاا   4

 معسا   9.76 3.95 15.53 2.95    12.33  هأيب ا د جا الدلا اليأك ا 5

 معسا   17.32 2.805 10.25 1.217 7.5  هأيب ا  دد زن اليأكااالتا  

 معسا   4.13 5.22 76.44 2.99  56.89  دا اا ئي     نفها يا القد   1

 معسا   7.18 2.686 8.25 2.64  11.7  دا اا ثا المأ ا  نتقال ا 0

  ي  معسا   1.10 4.036 9.10 2.94  12.28  دا اا ثا الأشالا 3

  ي  معسا   1.81 4.956 15.62 1.08  17.06  دا اا ثا التاا   4

  ي  معسا   1.94 2.853 11.71 1.07  12.5  دا اا د جا  االدلا اليأك 5

  ي  معسا   1.24 2.967 8.65 2.95 7.33 دا اا  دد اليأكا التاازن  

 ( 2.25( وممتاى د لا  )09(  سد د جا بأيا )0.24( ال دول ا) tول خا )  

 

مذذذانا وال دول ذذذا  ذذذين  اتسذذذا اب ( ا  tاليمذذذا  ا و ن أا ذذذاب ا ع ا يذذذا ول خذذذا) روئذذذاط( 4أسذذذين ال ذذذدو  )

(  لخ ذذيا  فذذا 32تأم ذذي لكذذأ مجمخذذا )الالقسل ذذا والسعدأذذا ولكذذأ ا هخذذا تين التهأيب ذذا وال ذذا اا والسذذال   ذذدد 

( ا   مذذسا ولكذذ  مذذت ا هخذذا تين التهأيب ذذا وال ذذا اا و وذذ  التذذاا و t لغذذا ل خذذا ) القذذد    نفها يذذا ااتسذذا  

( مخذذذذذا أذذذذذد   وذذذذذذ  معسايذذذذذا الستذذذذذاق  ول ذذذذذالح  اتسذذذذذذا  0.24ال دول ذذذذذذا والسالغذذذذذا) ( وهخذذذذذا اكبذذذذذ  مذذذذذت4.13()14.33)

اذذذذو ااتسذذذذا  المذذذذأ ا  نتقال ذذذذا  ذذذذين  اتسذذذذا  القسوذذذذو والسعذذذذد  ولكذذذذ  مذذذذت ا هخذذذذا تين التهأيب ذذذذا   مذذذذا   ألسعذذذذد 

( 0.24غذا )( وهخا اكبذ  مذت ال دول ذا والسال7.18( )10.42ا   مسا و و  التاا و ) (t لغا ل خا)   وال ا اا 

   الأشذالا  قذد ظهذأب معسايذا الفذأو اذو ااتسذا  مذا   ألسعذد مخا أد   و  معسايذا الفذأو  ول ذالح  اتسذا  

ا   مذسا  (tب ث  لغذا ل خذا) ألسعد  ين  اتسا يت القسوو والسعد  للخهخا ا التهأيب ا ول الح  اتسا  

( وهذذذو 1.10( ا   مذذذسا للخهخا ذذذا ال ذذذا اا )t)(  اذذذو بذذذين كانذذذا ل خذذذا 0.24(وهذذذو اكبذذذ  مذذذت ال دول ذذذا )8.78)

وهذذيا أذذد   وذذ   ذذدم وجذذاد  ذذأو  معسايذذا  ذذين  اتسذذا يت القسوذذو والسعذذد  ( 0.24الذذ  مذذت ال دول ذذا السالغذذا )

اذذذو ااتسذذذا  التاا ذذذ   قذذذد ظهذذذأب معسايذذذا الستذذذاق   ذذذين  اتسذذذا يت القسوذذذو والسعذذذد    مذذذاللخهخا ذذذا ال ذذذا اا   

( مخذذذا أذذذد   وذذذ  0.24( وهذذذو اكبذذذ  مذذذت ال دول ذذذا )9.80( ا   مذذذسا )tغذذذا ل خذذذا )للخهخا ذذذا التهأيب ذذذا ب ذذذث  ل

     اذذذو بذذذين ظهذذذأب  هذذذااق ا الفذذذأو  للخهخا ذذذا ال ذذذا اا  ألسعذذذد وجذذذاد  ذذذأو  معسايذذذا ول ذذذالح  اتسذذذا  

اذذذو ااتسذذذا  الدلذذذا اليأك ذذذا  قذذذد ظهذذذأب   مذذذا( 0.24( وهذذذو الذذذ  مذذذت ال دول ذذذا )1.81( ا   مذذذسا )t لغذذذا ل خذذذا)

( مخذا 0.24( وهذو اكبذ  مذت ال دول ذا )9.76( ا   مذسا )t لغا ل خا )   الستاق  للخهخا ا التهأيب ا  معسايا

  اذذذذذو بذذذذذين ظهذذذذذأب  هذذذذذااق ا الفذذذذذأو  للخهخا ذذذذذا  ألسعذذذذذد أذذذذذد   وذذذذذ  وجذذذذذاد  ذذذذذأو  معسايذذذذذا ول ذذذذذالح  اتسذذذذذا  

و   ذدم وجذاد  ذأو  ( مخا أد   0.24( وهو ال  مت ال دول ا )1.94( ا   مسا )t لغا ل خا )    اا اال 
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امذذذذذااو ااتسذذذذذا  التذذذذذاازن اليأكذذذذذا  قذذذذذد ظهذذذذذأب معسايذذذذذا الستذذذذذاق   ذذذذذين  اتسذذذذذا يت القسوذذذذذو  معسايذذذذذا  ذذذذذين  اتسذذذذذا يت

( مخذذا 0.24( وهذذو اكبذذ  مذذت ال دول ذذا )17.32( ا   مذذسا )tوالسعذذد  للخهخا ذذا التهأيب ذذا ب ذذث  لغذذا ل خذذا )

اذذذذذو بذذذذذين ظهذذذذذأب  هذذذذذااق ا الفذذذذذأو  للخهخا ذذذذذا  أذذذذذد   وذذذذذ  وجذذذذذاد  ذذذذذأو  معسايذذذذذا ول ذذذذذالح  اتسذذذذذا  ألسعذذذذذد   

( مخذا أذد   وذ   ذدم وجذاد  ذأو  0.24( وهو الذ  مذت ال دول ذا )1.24( ا   مسا )tال ا اا     لغا ل خا)

 معسايا  ين  اتسا يت.

عااااارض نتاااااائج الفاااااروق باااااين املجماااااوعتين فاااااي الاختباااااارات البعدياااااة الختباااااارات أهااااام القااااادرات البدنياااااة  4-0

  -ها:والحركية وتحليل

القذذذد اب السدن ذذذا  واليأك ذذذا  ذذذين  أهذذذي  اتسذذذا اب اتسذذذا اب السعدأذذذالأ معسايذذذا الفذذذأو   اولغذذذأ  معأ ذذذ       

(  ذذذين   كتذذذين م مذذذاويتين )ممذذذذتقلتين( tا هخذذذا تين ال ذذذا اا والتهأيب ذذذا  لذذذام السابذذذث  ائذذذذتلدام ااتسذذذا  )

  (5وكخا ها مسين او ال دو  )

 (5ال دو  )

 ( ا   مسا وال دول اtو ن أا اب ا ع ا يا ول خا ) أسين روئاط اليما  ا

 والد لا إلاب اق ا لأاتسا اب السعدأا جهي القد اب السدن ا واليأك ا

 للخهخا تين ال ا اا والتهأيب ا

 

 املعالم إلاحصائية       ب
 

 الاختبارات

وبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد  

 الق اس

 tل خذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ا هخا ا ال ا اا ا هخا ا التهأيب ا

 ا   مسا

لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا الد 

 إلاب اق ا

    ± -س  ± -س

 معسا   17.20 5.22 76.44 1.269 90.6 ئي القد    نفها يا     .1

 معسا   6.17 2.686 8.25 1.233 6.63 ثا المأ ا  نتقال ا  .0

 معسا   3.55 4.006 9.10 2.651 6.3 ثا الأشالا  .3

 معسا   7.54 4.956 15.62 2.955 8.53 ثا التاا    .4

 معسا   5.29 2.853 11.71 3.95 15.53 د جا الدلا اليأك ا  .5

 معسا   16.31 2.967 8.65 2.805 10.5  دد اليأكا التاازن   .6

      (2.25( وممتاى د لا )58(  سد د جا بأيا )0.22ال دول ا ) (tل خا )

 

( ا   مسا وال دول ا tاليما  ا و ن أا اب ا ع ا يا ول خا) روئاط( 5أسين ال دو  )

(  لخ يا.  قد 62وللخهخا تين التهأيب ا وال ا اا )  سا الس ث( والسال   ددها ) اب السعدأا لأاتسا

  أظهأب الستاق  معسايا الفأو   ين  اتسا اب السعدأا وللخهخا تين التهأيب ا وال ا اا او ااتسا اب )

 . ( التاازن اليأكا  المأ ا  نتقال ا   الأشالا  التاا     الدلا اليأك االقد    نفها يا 

( ا   مذذذسا لكذذذااو  اتسذذذا اب tول ذذذالح  اتسذذذا اب السعدأذذذا للخهخا ذذذا التهأيب ذذذا       لغذذذا ل خذذذا)

(  سذذذذد د جذذذذا بأيذذذذا 0.22( وهذذذذو اكبذذذذ  مذذذذت ال دول ذذذذا السالغذذذذا)17.2026.1723.5527.5425.29216.31و وذذذذ  التذذذذاا و)

  (2.25( وممتاى د لا )58)

القبليااة والبعديااة ملجماااوعتي البحااث والاختبااارات البعدياااة بااين مجماااوعتي  مناقشااة نتااائج الاختباااارات 4-3

   -البحث :
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( لأاتسذذذا اب القسل ذذذا 4 5 خذذذت اذذذأ  مسالهذذذا نتذذذاق  الس ذذذث التذذذي  ذذذي  أدذذذها و  ل لهذذذا اذذذو ال ذذذدولين )          

س ذذذذث ظهأب عدأذذذا وللخهخذذذذا تين ال ذذذا اا والتهأيب ذذذذا   وكذذذيلك  لأاتسذذذذا اب السعدأذذذا  ذذذذين مهخذذذا تي السوال

والمذذذأ ا  نتقال ذذذا وللخهخذذذا تين ويظهذذذأ هذذذيا وايذذذيا مذذذت  القذذذد    نفها يذذذا هسذذذاك  ذذذأو  معسايذذذا اذذذو  اذذذا  

لل ذا  ا تسذمسلج ا ذال ذغي   و  رلعذا  تعخا ائ  ناليما  ا لأاتسا يت مخا أد   و   روئاطاأ   أ  

 نتقال ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا للخهخذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا تين والمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأ ا  القذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد    نفها يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذااذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو  اذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا    ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأثي ا  تذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدا ا  لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذثال ا

 ( للخهخا ا التهأيب ا  ق .والتاازن اليأكا و اايأ)الأشالا والتاا   والدلا اليأك ا

هذذيا   أم ذذي  نئذذبب  لذذك التاذذا  و هخذذا تي الس ذذث  انشعذذبو الساب ذذ القذذد    نفها يذذا فذذا ااتسذذا           

  نهذي و  سذذاومي والتذي   ممذذهي  ذياومي  سهذذد السدن ذا التذذي  لبذي دوا ع رنهذذاامخا ئذا    ذذ ا أبلذا أخ لذان 

بالذا مذت بذا ب التذا أ السا هذا  ذت باجذاب " انذع    شأوط التعلي اليأكا ها وجاد الدا م للذتعلي  أهيمت 

ألذذذذص ا هخا ذذذذا التهأيب ذذذذا   عذذذذبو  و مذذذذا مذذذذا (1)."  خا ئذذذذا وتعلذذذذي مهذذذذا   مذذذذا  التلخ ذذذذي أو ذذذذد م الفذذذذأد  أئائذذذذ ا

  ن      للقذذد    نفها يذذا ت ذذا  ذذع مذذت  اذذايأ  عذذا   ال ذذغي    ذذا رلعذذا   ذذ  ئذذبب  لذذك التاذذا   انالساب ذذ

 اأيقذذا ماجهذذا كذذ   لذذك أئذذهي اذذو  اذذايأ  عخالهاوائذذت تذذي   تايمذذا م ذذ  )الأك  والقفب والاثذذب(التخأيسذذاب ال

  هيا القد  .

 ا تسذذذذمسلج ا ذذذذ واا ابتذذذذ   ذذذذ ئذذذذبب  لذذذذك التاذذذذا    انألذذذذص ا هخا ذذذذا ال ذذذذا اا   عذذذذبو الساب ذذذذ مذذذذا و مذذذذا         

  اايأ هيا القد  . او  أئهخا  تدا ا  و  مهخا ا مت التخأيساب التي  لثلل ا ال ا

أمذذذذا اذذذذو ااتسذذذذذا  المذذذذأ ا  نتقال ذذذذذا  قذذذذد ظهذذذذذأ  اذذذذا  لكذذذذذأ ا هخذذذذا تين التهأيب ذذذذذا وال ذذذذا اا و عذذذذذبو 

 رنهذااقال ذا هذو مذت لذد   المذأ ا  نت  ن   ذ ئذبب  لذك التاذا   الكمذسا للخهخا ذا التهأيب ذا  انالساب 

  سذذذذاومي   ذذذذأ  ذذذذت   ق قهذذذذا   شذذذذسا اذذذذو  التأم ذذذذيباجذذذذاب  لبذذذذي  أ مذذذذا   التذذذذي  تخيذذذذألا  اذذذذابم اليأكذذذذا وا سا مذذذذا 

ال ذغي   التذذي   خذ  اذذو  رلعذذا  لذذك مذت اذأ   انأاظفذ  ن انائذتاا  الساب ذذ   للخسا مذا الهذأيفا   ذذجمي  

التاذذا  "  ن)مذذازن  سذذد الهذذاد (  وذذ   أكذذدليأكذذا ب ذذث التاذذا  ا   ذذ ط اومذذا التسذذا س الهذذأيا وهذذيا مذذا أذذلد  

اليأك ذذذا الكا  ذذذا وكذذذيلك بأيذذذا اليأكذذذا مذذذم  ذذذا ي  ا  ذذذ    إلامكان ذذذا   ااقذذذعمذذذت اذذذأ   أذذذأتا تلخ ذذذياليأكذذذا لل

   (2)." الي  أاا     سا ع ولسا ا ع و سد  لك نكان لد لدمسا التاا  الاس  و للاف 

ماأ تايذذذذذع د س الت   ذذذذذا    ذذذذذ ئذذذذذبب  لذذذذذك التاذذذذذا   انا   عذذذذذبو الساب ذذذذذ الكمذذذذذسا للخهخا ذذذذذا ال ذذذذذا ا  مذذذذذا        

 اذايأ    ذ  أدىاذو  ذا ي   أصذا للتأم ذي  خا ئذا الكهذاط واللعذب مخذا  أئهخاالأياد ا مت العا  و خأيساب 

 المأ ا  نتقال ا.

 ألسعذذذذذذد اذذذذذذو ااتسذذذذذذا  الأشذذذذذذالا  قذذذذذذد ظهذذذذذذأ هسذذذذذذاك  ذذذذذذأو  معسايذذذذذذا و اذذذذذذا  الأشذذذذذذالا ول ذذذذذذالح  اتسذذذذذذا    مذذذذذذا       

 رلعذذذذا    ذذذذ ئذذذذبب  لذذذذك التاذذذذا   ان( و عذذذذبو الساب ذذذذ4-5للخهخا ذذذذا التهأيب ذذذذا وكخذذذذا هذذذذا مسذذذذين اذذذذو ال ذذذذدولين )

 والقفذب والدبأجذا و  العا  ابتاب  و   خأيساب تهتخ   و )الأك   انال غي   مت اأ  ا تخاد الساب 

 أئذهيشهعأون  ا ل      التأم ي  مخا جع   وإلاثا  ال هاي   مسدأوالأك  مم تغي    هاا( معتخدا  و  

 ا جمذذاى ال  ذذد للت   ذذا الأيادذذ ا أت ذذخت  "   هذذيا القذذد   و اايأهذذا أداواذذو زيذذاد  الدا ع ذذا والأ سذذا لذذديمي اذذو 

                                                 

لنشر ،العراق،مطبعة،دار ألوان للطباعة وا1،ط مبااي التعلم الحركي( نجاح مهد  شلش ومازن عبد الهاد  : 1)

 ،811،ص1002،

: ( شارر63-55النماو البادني والتطاور الحركاي   ااا  العارا  بعمار )( مدازن عبدد الهداد  احمدد : مؤشدرات 1)

 .12-11،ص1882جامعة بغداد،-أطروحة دكتوراه،كلية التربية الرياضية



 

 

 

 

 ( سنوات9 -8برنامج لأللعاب الصغيرة في تطوير أهم القدرات البدنية والحركية لتالميذ بعمر )تأثير  

 

 0202العدد الخامس 

  مجلة التربية الرياضية والعلوم الاخري ]

 

117 

أا أ لك  التأم ي  قأيسا  أصا للتعلي و شت اك او رلعا  الأياد ا ا لتلفا  ن كانا  أدأا وائعا   طا ا

                                     (1)." أو اجتخا  ا ملتا  

للخهخا ا  ألسعد أما او ااتسا  التاا    ظهأ هساك  أو  معسايا او  اا  التاا   ول الح  اتسا          

هذذيا ا أبلذذا  التأم ذذي اذذو  ن   ذذ ئذذبب  لذذك التاذذا   ان( و عذذبو الساب ذذ5-4التهأيب ذذا وكخذذا مسذذين اذذو ال ذذدو  )

 الخاا والح ذ   التساد (وهذيا جخ عهذا  تالذب لذد ا اليأك ا ا أكسا م  )الأك  والاثذبأف لان ا ها اب 

اذذذذذو هذذذذذيا ا أبلذذذذذا   مذذذذذت التاا ذذذذذ  الع ذذذذذبي  أسذذذذذدأ"       قالذذذذذع مذذذذذت التاا ذذذذذ  وهذذذذذيا ألكدا) سذذذذذد اليخ ذذذذذد شذذذذذأ (

بعذذذذذذ  اليأكذذذذذاب ال ذذذذذعسا والتذذذذذذي  تالذذذذذب التاا ذذذذذ   ذذذذذذين  التلخ ذذذذذي   اذذذذذاوأخسذذذذذم مذذذذذذت  الع ذذذذذوو  لذذذذذدس هسذذذذذذاك مذذذذذا

 انا تخذدا الساب ذذ وهذيا مذا (2)." شمذا د  وذ  زيذاد    مذت التاا ذ  الع ذب الع ذوو والع ذأب مخذا   ذا ر 

 ال غي   التي ئا دب او زياد   اا  التاا  . رلعا  و   خامت اأ  ا تخاده

ظهذذذذذذأ هسذذذذذذاك  ذذذذذذأو  معسايذذذذذذا اذذذذذذو  اذذذذذذا  الدلذذذذذذا اليأك ذذذذذذا للخهخا ذذذذذذا  اذذذذذذو ااتسذذذذذذا  الدلذذذذذذا اليأك ذذذذذذا   مذذذذذذا          

   ذذذذ ئذذذذبب  لذذذذك التاذذذذا   ان( و عذذذذبو الساب ذذذذ5-4 وكخا مسذذذذين اذذذذو ال ذذذذدو  )ألسعذذذذد ول ذذذذالح  اتسذذذذا   هأيب ذذذذاالت

 ( ئذذذسااب ن  هذذذا لعخذذذ  الس ذذج وطس عذذذا السخذذذا   وهذذذيا مذذذا9-8بعخذذذأ ) للتأم ذذيلا ل ذذا الذذذتعلي اليأكذذذا المذذذأ عا 

لذذذذي  أكذذذذان   ذذذذع الافذذذذ  جذذذذاو اذذذذو الالذذذذا ا سائذذذذب وهذذذذا الالذذذذا ا   االتذذذذد يب " نألكذذذذدا )شذذذذف    ذذذذأح(  قالذذذذع 

" ممتعدا مت الساب ا الس   ا لأئتفاد  والتلقا كان مف دا وناجيا وائهي او التاا  اليأكذا  سذد الافذ 

ئذذبب  لذذك التاذذا    ذذ   ا ل ذذا الابذذداب التعل خ ذذا   ذذأ  ذذت  ذذأثي  رلعذذا  ال ذذغي    انكخذذا شعذذبو الساب ذذ (3).

ن اليأكا  ظهأ هساك  أو  معسايا او  اا  التذاازن اليأكذا   امااو ااتسا  التااز  لتاايأ لد   الدلا اليأك ا

( و عذذذذبو الساب ذذذذان ئذذذذبب  لذذذذك 5-4ول ذذذذالح  اتسذذذذا  ألسعذذذذد  للخهخا ذذذذا التهأيب ذذذذا وكخذذذذا مسذذذذين اذذذذو ال ذذذذدو  )

 . التاا           أنام  رلعا  ال غي  

للخهخذذذا تين السعدأذذذا لأاتسذذذا اب ( 5و سذذذد مسالهذذذ سا للستذذذاق  التذذذي  ذذذي  أدذذذها و  ل لهذذذا اذذذو ال ذذذدو  )          

ال ذذا اا والتهأيب ذذا  اتسذذا اب القذذد اب السدن ذذا واليأك ذذا ظهذذأب هسذذا ك  ذذأو  معسايذذا ول ذذالح ا هخا ذذا 

لل ذذذذا  ا تسذذذذمسلج ا ذذذذمذذذذت  أ  ذذذ ال ذذذذغي    لذذذذد بقذذذذ   تاذذذذا ا  رلعذذذا  تعخا ائذذذذ  نالتهأيب ذذذا  وهذذذذيا شعتذذذذي 

غي   التذذذي   ذذذخسةما الابذذذداب التعل خ ذذذا رلعذذذا   ال ذذذل ذذذا  ا    تذذذدا ا  وان ئذذذبب  لذذذك التاذذذا  هذذذا ال الذذذث

هاد ذذذا أئذذهخا اذذذو  شذذذسا    سذذذا التأم ذذذي اذذذو   خأيسذذذاب اذذذو  اذذذايأ هذذذيا القذذذد اب و لذذك  بتاائمذذذا  وذذذ   أئذذهخا

 اليأكا والكهاط و لك مت اأ  الكهاط اليأكا الصي ا الي  أدى     التاا  اليأكا.

الس ذذث و أدذ ا ع اللذيان ودذذعهخا  او  ل لهذا ومسالهذذةما    قذ  هذد  خذت اذأ   ذأ  نتذذاق  الس ذث          

بعخذذأ  لتأم ذيوان رلعذا  ال ذذغي   لذد بققذا   أادذذها اذو  اذايأ أهذذي القذد اب السدن ذا واليأك ذذا  انالساب ذ

  ( ئسااب. 8-9)

 

 

 

 

                                                 

عدددة ،جامعدددة بغدددداد ،دار الكتدددب للطبا1،ط1.ح  ااار   ااادريس التربياااة الرياضاااية ( عبددداس احمدددد صدددال  :1)

 .181،ص1000والنشر،

 .81،صمصدر سبق ذكره( عبد الحميد شر  . 1)

 .111،ص1818، بيروت ،دار الجيل،1، طأساسيات نلم الناس التطوري (  شفيق فرح حسان : 1)
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 -الاستنتاجات والتوصيات : -5

 -الاستنتاجات: 5-1

 -     ئتكتاجاب آلا  ا: ان ل لها ومسالهةما  اص  الساب او داو نتاق   اتسا اب و          

 أدىالذذي   رمذذأ    .التأم ذي أداوأثذأ بهذذك  اأهذا ا وكسيذذ  اذو  ا ل ذذا  ال ذذغي   لعذا لأل ائذتلدام  أنذذام أن  -1

   اايأ القد اب السدن ا واليأك ا مادا  الس ث.    

مذذذت اذذذأ   انالساب ذذذ أ ذذذدهاالابذذذداب التعل خ ذذذا التذذذي صذذذأب ا  أثس ذذذاأن الستذذذاق  التذذذي بققةمذذذا  اتسذذذا اب  -0

 القد اب السدن ا واليأك ا. أهيالتاا  الاايح او 

 ققذا    تذدا ا ونذيلك  لذثال ا اذو ال ذا ا تسذمسلج ا ذمذت  أ   ال غي    اا ا  لعا ر  أنام  بق  -3

 التي ودعا مت اج    ق قها. وإلا أا  رهدا 

 هتخذذذذذام الكذذذذذااو اذذذذذأ   ا  ظذذذذذى    (التذذذذذاازن   الدلذذذذذا اليأك ذذذذذا اا ذذذذذ  تال أشذذذذذالا القذذذذد اب اليأك ذذذذذا )ال  ن -4

  اس   د س الأيادا او ا دا س   تداق ا.

 -التوصيات: 5-0

 - خا أأتا: ان قدم مت نتاق  أاص،ي الساب  او داو ما       

 ا لها مت  أثي  اأها ا او  ا تخاد رلعا  ال غي   او  أام  د س الت   ا الأياد ا للخدا س   تداق ا -1

 ( ئسااب .9-8 اايأ أهي القد اب السدن ا واليأك ا للتأم ي بعخأ )

مت ال أو     اد  السظأ او مساهج ا دا س   تداق ا لكا تمذهي بهذك  كسيذ  اذو  اذايأ القذد اب السدن ذا  -0

 . التأم يواليأك ا  سد 

(  ن هذذيا القذذد اب دذذأو يا ومهخذذا لسسذذاو التذذاازن   اليأك ذذا الدلذذا التاا ذذ    هتخذذام  تذذد يب )الأشذذالا  -3

 القا د  رئائ ا ج   عال ا  ياد ا.

وإلاطذذأا  اذذو ا ذذدا س   تداق ذذا  ذذين ا أكذذب  لتأم ذذي  ذذات مهذذا ع  عأ ذذا ممذذتاى الل الذذا اليأك ذذا   جذذأاو -4

 م ا ظا  ا  . 

 

  :وألاجن يةاملصادر العربية 

 .0220   إلائكسد يا مكهأ  ا عا   0رلعا  لل غا  والكسا  . طالين ودشم  أى : اب اب  -

 . 1999ونظأياب التد يب الأياض،ي   القاهأ    دا  الفكأ العأ ا   أئسبماا ف،ي ابخذد :  -

تهذذذذذا لب   ذذذذذاكأ :أئذذذذذس الت   ذذذذذا السدن ا) أجخا(بمذذذذذت ئذذذذذ د معذذذذذا  وكخذذذذذا  صذذذذذالح  سذذذذذد   )القذذذذذاهأ  مكتسذذذذذا  -

  نهلا.

الأومذذا ا اثذذأ  أنذذاماو  لعذذا  ال ذذغي   و لعذذا  اليأك ذذا اذذو بعذذ  القذذد اب السدن ذذا  جائذذي م خذذد نذذاأا -

 .1999واليأك ا  طفا  الأيا   أطأوبا دكتا اا جامعا ا اص   كل ا الت   ا الأياد ا  

 اقد  سذد رميذ  :نمذسا ممذاهخا الق ائذاب ال مذخ ا والقذد اب اليأك ذا اذو انتقذاو  ذأا ي ال خسائذتك بعخذأ  -

 . 0226 كل ا الت   ا الأياد ا  –( ئسااب   ئالا ماجمتي   ي  مكها    جامعا  ا   4-5)

 1989   ي وب  دا  ال    1شف    أح بمان : أئائ اب  لي السفس التاا     ط -

  جامعذذا بغذذداد  دا  الكتذذب للاسا ذذا والكهذذذأ 0 ط0 سذذاس ابخذذد صذذالح : طذذأ   ذذد  س الت   ذذذا الأيادذذ ا .ح -

 0222. 
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 د اليخ د شأ :الت   ا الأياد ا واليأك ا لألطفا  رئاياو ومت د  إلا الا  ين السظأيا  س-

 . 0225 القاهأ  مأكب الكتا  للكهأ 0والتاس  .ط

 وذذذذو جذذذذااد ئذذذذلام اليكذذذذ ي :  اتسذذذذا اب والق ذذذذاس وإلاب ذذذذاو اذذذذو ا هذذذذا  الأياضذذذذ،ي جامعا القادئذذذذ ا الا ا -

 .  0224للاسا ا 

خذذذذذا أذذذذذاس الهاشذذذذذمي :   هاهذذذذذاب اليدأ ذذذذذا اذذذذذو طذذذذذأ   ذذذذذد  س الت   ذذذذذا الأيادذذذذذ ا   مذذذذذان م خذذذذذد صذذذذذاد  و اط -

 .1988ا اص   مدأأيا دا  الكتب للاسا ا والكهأ 

( شذذذذهأ: 36-05مذذذذازن  سذذذذد الهذذذذاد  ابخذذذذد : ملشذذذذأاب السخذذذذا السذذذذدنا والتاذذذذا  اليأكذذذذا جطفذذذذا  العذذذذأا  بعخذذذذأ ) -

 .1996جامعا بغداد -أطأوبا دكتا اا كل ا الت   ا الأياد ا

م خذذذذذذذذذد جائذذذذذذذذذي ال ائذذذذذذذذذأ  ومذذذذذذذذذأوان  سذذذذذذذذذد ا ه ذذذذذذذذذد :رئذذذذذذذذذال ب إلاب ذذذذذذذذذاق ا اذذذذذذذذذو مهذذذذذذذذذا ب الس ذذذذذذذذذات الت  ايذذذذذذذذذا     -

 . 0221  خان   ملئما الا ا  للكهأ والتاز م   1.ط

 .1994م خد بمت  أو  وم خد ن أ الدأت  داان :ااتسا اب رداو اليأكا. القاهأ  دا  الفكأ العأ ا  -

 القذذذذذذذذاهأ  دا  الفكذذذذذذذذأ 0لتذذذذذذذذد يب الأياضذذذذذذذذ،ي اليذذذذذذذذدأث  لا   و اس ذذذذذذذذ  ول ذذذذذذذذاد   طمفتذذذذذذذذي   ذذذذذذذذأاه ي بخذذذذذذذذاد : ا -

 . 0221العأ ا 

 . 0225  خان دا  واق  للكهأ والتاز م 1مهسد بمين وابخد   أاه ي : مسادئ التد يب الأياض،ي . ط -

 ذذذذا  العأا  ماسعذذذذا دا  ألذذذاان للاسا1نهذذذاح مهذذذذد  شذذذلد ومذذذذازن  سذذذد الهذذذذاد  : مسذذذادئ الذذذذتعلي اليأكذذذا  ط -

 .0226والكهأ  

نظأيذذذذاب رلعا  القذذذذاهأ  دا  الكتذذذذب للاسا ذذذذا -وج ذذذذع أمذذذذين  سذذذذد ص ا رلعذذذذا  ال ذذذذغي   والعذذذذا  ا  ذذذذأ  -

 .1985والكهأ 

 . 0222 بغداد دا  الكتب والاثاق  0نظأياب التعلي والتاا  اليأكا.طوج ع مح ا )وآاأون(:  -

 .0220  الكتب للاسا ا والكهأ وج ع مح ا  : الس ث العلمي ومساه ع . بغداد دا -

ودشذذذم أائذذذين التكأيتذذذي وبمذذذت م خذذذد  سذذذد ألعس ذذذد  : التاس قذذذاب إلاب ذذذاق ا وائذذذتلداماب اليائذذذا  اذذذو   -

 . 1999  ات الت   ا الأياد ا . ا اص    دا  الكتب  

 .0220شعأ  ا ان :التعلي اليأكا  ين ا سدأ والتاس  .بغداد مكتب الصخأ   -

 

- www.childhood.gov.sa/vb/archive/imdex  

  

- www. shbabnahda. com 

 

- www.diwami.alazraq.com 
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 "1962-1956دور مصر في دعم الثورة الجزائرية "

 . د . عادل الزوام سالم عبيدر

 د . محمود عبد املجيد مجبر 

 -املقدمة: 

حظيت الثورة الجزائرية منذ انطالقتها ألاولى باهتمام واضح ومساندة كبير من قبل الحكومة املصرية والتي عملت   

بدورها بالتنسيق مع القادة الثوريين على التعريف بهذه القضية للرأي العام العربي والعالمي، والذي تضاعف على 

رغب الحرية فأصبحت بذلك قضية دولية، فالناظر إلى مرور سنوات من الكفاح املرير والنضال البطولي لشعب 

موضوع البحث يجده موضع اهتمام كبير ألغلب الباحثين واملؤرخين ورجال السياسة إذ أن موقف مصر املؤيد 

أخذ على عاتقه مسؤولية الدفاع عن حق الشعب العربي في الجزائر ضد الاستعمار الفرنس ي املستبد، لهذه الثورة 

م من غير أية شروط أو مقدمات سواء على املستوى املادي أو املعنوي لقضية أبناء الشعب وكان هذا الدع

الجزائري وثورته، لذلك لم يجد الاستعمار الفرنس ي سبيل إليقاف هذا الدعم أو التأثير عليه، بالرغم من محاوالته 

 العديدة والتي باءت بالفشل الذريع.

 ت الاتية:ومن خالل هذا البحث نجيب على التساؤال 

 ما هو موقف الشعب املصري من الثورة الجزائرية؟ 

 ما هو موقف إلاعالم املصري من الثورة الجزائرية؟ 

 كيف كان الدعم العسكري املصري للثورة الجزائرية؟ 

 ما هي انعكاسات ونتائج هذا الدعم؟ 

 حث ألاول: التعريف بدولة الجزائر.املب

كيلو متر، ويحدها من  0200ويحدها من الشمال البحر املتوسط بساحل طوله تقع دولة الجزائر في شمال أفريقيا 

، ومن الشرق دولتي تونس وليبيا، ومن الغرب اململكة املغربية والصحراء الغربية الجنوب النيجر ومالي وموريتانيا

من حيث املساحة.  ، وهي بذلك أكبر دولة في أفريقياكيلو متر مربع 0470820كيلو متر، وتبلغ مساحتها  22بطول 

تجمع بين ميزات نادرة استمدتها من موقعها املتوسط في خريطة  الجزائر استراتيجية وخصائص حيويةملوقع 

 العالم القديم
ً
، فهي جسر اتصال ومحور التقاء بين إفريقيا وأوروبا وبين الشرق ألاوسط واملغرب العربي، وممرا



 
 

 
 

"1962-1956"دور مصر في دعم الثورة الجزائرية   

 
2020العدد الخامس   

 188 مجلة التربية الرياضية والعلوم الاخري 

 للعديد من طرق الاتصال العاملية بحر 
ً
، تتنوع التضاريس في دولة الجزائر من الشمال إلى حيويا

ً
 وبرا

ً
 وجوا

ً
ا

 .(1)به سهول إلى هضاب عليا إلى صحراء الجنوب، فمن شريط ساحلي أغل

تنمو الذي أطلس التل،  :وهي لشرق إلى الغرب في مناطق متوازيةتمتد من ا أربعة أقساميتألف سطح الجزائر من 

الذي السهل الساحلي و  .مرتفعات جبلية تقع بمحاذاة املنطقة الساحليةعلى سفوحه الغابات وهو عبارة عن 

يتكون من شواطئ صخرية صلبة، حيث تطل الجبال مباشرة على البحر لتعطي الصفة الصخرية التي ساعدت 

ويعتبر أهم املناطق الزراعية في الجزائر، أما أطلس على ظهور الخلجان واملوانئ مثل بجاية وعناية والجزائر، 

، أما وجبال ألاوراس الصحراء فهو عبارة عن مرتفعات ذات صخور طبشوريه وأهم جبالها عمور وأوالد نايل

 .(2) املنطقة الصحراوية فتمثل غالبية مساحة الجزائر وتحتوي على آبار البترول والغاز الطبيعي

 : موقف الشعب املصري من الثورة الجزائرية الثاني املبحث

تعاطف الشعب املصري منذ البداية مع الثورة الجزائرية وتفاعل معها، وقد تمثل هذا في الهيئات السياسية 

الجزائري في الشعب  لتأييدالشعبية في مجلس ألامة وفي الاتحاد القومي، فقد انتهزت هذه الهيئات كل مناسبة 

نقابات املحامين والصحافيين واملعلمين ...، من التنظيمات الغير سياسية مثل  كفاحه كما شارك في ذلك العديد

 .(3) بجانب الاتحادات النسائية وعلماء الدين برئاسة مشيخة ألازهر الشريف

كما تمثل هذا الدعم الشعبي في زيارات وفود مصرية إلى الجزائر باإلضافة إلى زيارات بعض الشخصيات الجزائرية  

الذي تعددت زياراته إلى مصر، كما بادرت املؤسسات املصرية بتأييد ثورة  "البشير إلابراهيمي"إلى مصر مثل الشيخ 

أحمد "الشعب الجزائري ومن أهم هذه املؤسسات جماعة "الشبان املسلمين" والتي كان يرأسها الداعية 

، كما "دراز"وجماعة "الكفاح من أجل تحرير الشعوب إلاسالمية" والتي كان يرأسها فضيلة الشيخ  "الشرباطي

 مؤتمر "الخريجين العرب" والذي كان يرأسه فضيلة الدكتور 
ً
، كما سمحت الحكومة "فؤاد جالل"دعمها أيضا

 .(4) لكل الشخصيات الوطنية من استعمال أراضيها للنشاط السياس ي بقصد دعم القضية الجزائريةاملصرية 

                                                           

 .21، صالجزائر دار الهدي،  أطلس الجزائر والعالم، محمد الهادي لعروق( (1

م، 1121، دار الفكر لبنان، 2، طالموسوعة العلمية الشاملة قارات ودول العالم إعداد: مكتب البحوث في دار الفكر، ( (2
 .231، 231ص

 .211، ص2991القاهرة، ، عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية 2، طتاريخ العرب المعاصررأفت الشيخ، ( (3

 .291، ص1121، دار الحكمة للنشر الجزائر، 1، ط4591-4591المواقف الدولية من القضية الجزائرية مريم صغير، ( (4
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بتلحينه للنشيد الجزائري  الثورةفي دعم باعتباره أحد أفراد الشعب املصري  "محمد فوزي"كما شارك املوسيقار 

 بالنازالت املاحقات" الذي كتبه 
ً
 لحماس الثوار الجزائريين والذي صار  ،"مفدي زكريا"الثوري "قسما

ً
، كل هذا ملهبا

 ضد فرنسا وما فعلته بالجزائر، وقد تم تنظيم 
ً
بجانب املظاهرات الصاخبة التي ملئت الشوارع املصرية هتافا

 .(1)ات لصالح العمل الفدائي في الجزائر حمالت للتبرع

وكيف تفاعل معها ودافع عنها كأن  ومما سبق يتبين لنا موقف الشعب املصري النبيل من القضية الجزائرية،

كما تجدر إلاشارة إلى أن وأصبحت الثورة الجزائرية هي ثورة كل مصري بالفعل، الاحتالل قد أحتل أرضه بالفعل، 

 عن ذي قبل. تجاه الدول العربيةموقف الشعب املصري 
ً
   في الوقت الحالي ال يقل نبال

 عالم املصري من الثورة الجزائرية:: موقف لا الثالث املبحث

اعتمدت الثورة الجزائرية على إذاعات الدول العربية إليصال صوتها إلى العالم، وكانت إذاعة القاهرة من أول 

إذ خصصت إذاعة القاهرة ثالثة برامج أسبوعية للثورة الجزائرية، وهذه إلاذاعات العربية التي قامت بهذا الدور، 

 :(2)البرامج كاالتي 

 ئرية": وكان يذاع باللغة الفرنسية.برنامج "هنا صوت الجمهورية الجزا 

 .باللغة الفرنسية 
ً
 برنامج "جزائري يخاطب الفرنسيين": وكان يذاع أيضا

 .برنامج "وفد جبهة التحرير يخاطبكم من القاهرة": وهو تعليق سياس ي يذاع باللغة العربية 

 في النهوض بالثورة الجزائر 
ً
 بارزا

ً
ية، فمن خاللها تمكن الشيخ وقد لعبت إذاعة "صوت العرب" املصرية دورا

الذي كان يقيم بالقاهرة مع بداية الثورة -رئيس جمعية العلماء املسلمين الجزائريين-محمد البشير الابراهيمي

ة ونداءاته الحارة إلى جموع الشعب الجزائري يدعو فيها إلى وجوب من توجيه أحاديثه الدينية القيمالجزائرية 

تأييدها بكل غال ونفيس والالتحاق بصفوف املجاهدين لتحرير الجزائر من املشاركة الفعالة في الثورة و 

 برامج خاصة باملغرب العربي ككل يشارك فيها كل من (3) الاستعمار الفرنس ي الغاشم
ً
، وكان في إلاذاعة أيضا

، فقد حرصوا على نقل أخبار الثورة "توفيق املدني"و "عبد الرحمن كيوان"مسؤولي الحركات الوطنية مثل 

                                                           

 .211، ص2991، دار الثقافة القاهرة، 2، طالتاريخ المعاصر لآلمة العربية اإلسالميةرأفت الشيخ، ( (1

، المؤسسة الوطنية 2991-2911: دراسة تحليلية لصحافة الثورة الجزائرية في الجزائر الصحافة العربيةعواطف عبد الرحمن، ( (2
 .19، 19، ص2991للكتاب الجزائر، 

، دار المعرفة،  (4591 – 4599أدوات التجنيد والتعبئة الجماهيرية أثناء الثورة التحريرية الجزائرية )أحسن بومالي، ( (3
 .192، ص1121
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 إلذاعة قصائدهم الشعرية لتحميس 
ً
الجزائرية إلى جموع العرب، كما وجد الطلبة الجزائريون بمصر مصدرا

 .(1)الشعوب العربية 

ولم يقتصر الاهتمام إلاعالمي املصري بالثورة الجزائرية على إلاذاعة فقط وإنما شمل الصحف مثل: مجلة 

وجريدة الشعب ومجلة الجهاد العربي وغيرها من اليوميات واملجالت التي فتحت صفحاتها  الوحدة العربية

؛ ألن الثورة الجزائرية هي الثورة العربية ألقالم الكتاب الجزائريين ليلهبوا حماس الثوار وينادوهم بالتحرير

في مواجهة الاستعمار الوحيدة التي اخترقت جدار الخوف، وأعادت الثقة والحماسة إلى نفوس املجاهدين 

 .(2) الفرنس ي

 جديدا وجعلها تتغلغل في أواسط  منحها الاهتمام الكبير من إلاعالم املصري بالثورة الجزائرية وهذا 
ً
نفسا

الجماهير العريقة، والطبقات املثقفة بصفة خاصة إلى أن صار كل عربي يشعر أن الثورة الجزائرية هي ثورته 

 .الخاصة

  الجزائرية: الدعم العسكري للثورة: الرابعاملبحث 

تعد مشكلة التسليح من أهم الصعوبات التي واجهت الثورة الجزائرية، غير أن الجهود الدبلوماسية لقادة 

الوفد في الخارج استطاعت التغلب على هذه املشكلة، فقد قدمت مصر للثورة الجزائرية الكثير في املجال 

وذلك من خالل منحها عدة تسهيالت في عمليات إلامداد والتموين حتى أعطى الرئيس جمال عبد العسكري 

باالستجابة لجميع  0591الناصر أوامر صارمة في اللقاء الذي دار بينه وبين ممثلي جبهة التحرير الوطني عام 

 .(3)لحة طلبات قادة الثورة باإلضافة إلى بذل أقص ى الجهود إلرسال كميات كبيرة من ألاس

وبهذا لقي قادة الثورة الجزائرية في الخارج أن مصر هي قبلتهم ألاولى التي يعتمد عليها لدعم الثوار بالسالح، 

ومن الجدير بالذكر أن انطالقة الثورة الجزائرية اعتمدت في بدايتها على أسلحة تقليدية متواضعة مثل 

جنود الفرنسيين، ولضمان استمرار الثورة من الأسلحة الصيد، باإلضافة إلى ألاسلحة املستحوذ عليها 

 على مسؤولي الثورة أن يقوموا بتوفير أسلحة حديثة تضاهي أسلحة العدو الغاشم، فكانت 
ً
الجزائرية كان لزاما

خطتهم للحصول على هذه ألاسلحة تتمثل في شرائها من املهربين الدوليين بواسطة مصر ونقلها إلى الثوار 

لة الفشل في شراء ألاسلحة أو في نقلها يتم تزويد املجاهدين الجزائريين بأسلحة من مخازن الجزائريين، وفي حا

                                                           

 .92، ص9002، دار هومة الجزائر، سة العربية والمواقف الدولية تجاه القضية الجزائريةالسيا إسماعيل دبش،( (1

، مرجع سابق،  (4591 – 4599أدوات التجنيد والتعبئة الجماهيرية أثناء الثورة التحريرية الجزائرية )أحسن بومالي، ( (2
 .199ص

 .212، 219الوطني للدراسات والبحث الجزائر، ص، المركز الدعم العربي للثورة الجزائريةعمار بن سلطان، ( (3
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، كما تجدر إلاشارة إلى أن أهم التدريبات العسكرية التي تلقاها جيش التحرير الوطني خارج الجيش املصري 

 .(1) الجزائر كانت تتم بمصر

املغاربة لتوحيد الصف املغربي ملكافحة الاحتالل، ومن وقد سعت مصر إلى تقريب وجهات النظر بين ألاشقاء 

يب يدي من الجانب الجزائري وفتحي الدهذه الجهود عقد اجتماع موسع حضره أحمد بن بله والعربي بن مه

 على مستوى جامعة الدول العربية في التنسيق 
ً
 هاما

ً
وعزت سليمان من الجانب املغربي، كما لعبت مصر دورا

 .(2)عبد الخالق حسونة من أجل دعم الثورة الجزائرية مع أمينها العام 

في جبهة الثوار الجزائريين قرر تجريد في ألاسلحة حاد أن هناك نقص  "جمال عبد الناصر"وعندما علم الزعيم 

جندي مصري وتوجيههم بذخيرتهم إلى الثوار املجاهدين املتواجدين في الجبال، فبالرغم من وجود  9000

هذه املهمة تتمثل في طول املسافة بين الدولتين وفي مخاطرة املرور بدولتين محتلتين، تونس عقبات كثيرة في 

الخاضعة للحكم الفرنس ي، ليبيا الخاضعة للحكم البريطاني، باإلضافة إلى افتقار املصريين للخبرة في تهريب 

، باإلضافة إلى استعمال و خوفجزائرية بدون أي تردد أالسالح إال أن القيادة املصرية قررت دعمها للثورة ال

، ويشهد ألاعداء على (3) السفن املصرية لنقل ألاسلحة واملؤونة الحربية إلى الجزائر بواسطة الطريق البحري 

يقول: "على أصدقائنا املخلصين في -أول رئيس وزراء إلسرائيل-دعم مصر للثورة الجزائرية فها هو بن جوريون 

لناصر الذي يهددنا في النقب، وفي عمق إسرائيل، هو نفسه العدو الذي باريس أن يقّدروا أن جمال عبد ا

 .(4)يواجههم في الجزائر" 

وعندما حضر فرحات عباس إلى القاهرة ومعه عبد الرحمن كيوان وأحمد فرنسيس وبرفقتهم أحمد بن بله، 

استقبلهم الزعيم جمال عبد الناصر ورحب بهم أشد الترحيب، وأبلغ أعضاء الوفد الجزائري بموافقته على 

ت، واستمر الدعم املصري اعتماد مليون وربع مليون جنية لإلنفاق على احتياجات النضال في كافة املجاال 

م، وأكد الزعيم جمال عبد الناصر في لقائه 0597م و0598باألسلحة والتبرعات خالل عامي للثورة الجزائرية 

م، ولم يقف 0595مع فرحات عباس على أن املعونات مستمرة وُسلمت دفعه جديدة من املعونات في مايو 

الاستقالل، ودليل ذلك أن الزعيم عبد الناصر  دعم الشعب املصري لشقيقه الشعب الجزائري عند حد

م ملشاركة جيشها وشعبها حمايتها من املصادمات 0514أرسل إلى الجزائر قوات من الجيش املصري في نوفمبر 

م زار الزعيم جمال عبد الناصر الجزائر ودعم ابن 0514مايو من عام  2العسكرية املغربية على حدودها، وفي 

                                                           

 .213، ص1121، دار رائد الجزائر، الثورة الجزائريةمصطفى طالس وبسام العسلي، ( (1

 .291، 293، مرجع سابق، ص4591-4591المواقف الدولية من القضية الجزائرية مريم صغير، ( (2

 .249مرجع سابق، ص ،الثورة الجزائريةمصطفى طالس وبسام العسلي، ( (3

 .329، ص2991، مركز األهرام القاهرة، ملفات السويس: حرب الثالثين عامامحمد حسنين هيكل، ( (4
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بالساحة الكبرى بالعاصمة وقد احتفى الشعب الجزائري بالزعيم عبد الناصر  ر ملالقاتهبله وتوافدت الجماهي

 .(1)بصورة طيبة 

ومما سبق يتبين لنا دور مصر والقيادة السياسية في دعم الثورة الجزائرية من الناحية العسكرية والذي تمثل 

وحدات املجاهدين خارج الجزائر، وفي في إلامداد بأحدث ألاسلحة املتاحة مهما كانت الظروف، وفي تدريب 

املشاركة بميدان القتال بالجند املصري، وفي استقبال القيادات السياسية الجزائرية بالقاهرة والعمل على 

 تقريب وجهات النظر بين ألاشقاء املغاربة لتوحيد الصف املغربي ملكافحة الاحتالل.

 انعكاسات ونتائج هذا الدعم:: الخامساملبحث 

خذ فرنسا موقف املتفرج أمام نجاح الدعم املصري والعربي للثورة الجزائرية حيث دعمتها البالد العربية لم تت

ماديا ومعنويا وعسكريا وكانت بمثابة قاعدة لوجستية لها، لذلك لجأت القيادات الفرنسية إلى وسائل ملنع 

في ذلك كل السبل  مستخدمةائريين وصول إلامدادات باألسلحة والذخيرة وغيرها إلى صفوف املجاهدين الجز 

به الثورة كانت له القوات الفرنسية باملرصاد، مخترقة  تستعين، فحتى الطريق البحري الذي كانت املمكنة

بذلك القانون الدولي للمالحة البحرية، ومما تجدر إلاشارة إليه أن القوات الفرنسية وقتها كان لها امكانيات 

بحرية ضخمة على مستوى قواتها من حامالت الطائرات والسفن والفحوصات التي تستعملها لحراسة 

 .(2) الشواطئ الجزائرية

 ة الجزائرية في أمس الحاجة إليها.وبهذه الطريقة ضاعت شحنات كثيرة من الامدادات التي كانت الثور 

وهي حرب شنتها كل من بريطانيا  91وبعد فترة وجيزة وقع ما يعرف بالعدوان الثالثي ضد مصر أو حرب  

هو مؤازرة مصر للمجاهدين  وفرنسا وإسرائيل، والسبب الرئيس ي الذي جعل فرنسا تشترك في هذا العدوان

 في موقفها من 
ً
 وشعبا

ً
الجزائريين، إذ لم يكن يخفى على السلطات الفرنسية الخطر الذي تشكله مصر حكومة

تباطها العضوي باألمة العربية وعلى رأسها مصر آنذاك، وقد أكد القضية الجزائرية خاصة بعد اندالعها وار 

: "إن التمرد في الجزائر ال تحركه سوى املساعدات لفرنس ي كرسيستيان بينو هذا بقولهوزير الخارجية ا

، (3)" فإذا توقفت هذه املساعدات فإن ألامور كلها ستهدأ؛ لوجود مليون مستوطن فرنس ي في الجزائر ،املصرية

 .(4)هذا العدوان مطارات ومناطق عدة في القاهرة وقصف 

، دفعته 
ً
 باهظا

ً
وبهذا فقد كلف الدعم املصري للثورة الجزائرية في هذا الوقت ضد الاحتالل الفرنس ي ثمنا

 مصر من أرواح شهدائها ولم تتراجع عن هذا املوقف النبيل.

                                                           

 .11م، ص1123، دار المعارف، جمال عبد الناصر وعصره، عادل غنيم ((1

 .222، 229ص، 1119، دار المعرفة الجزائر، 4591-4591الثورة الجزائرية ومشكلة السالح سعيدي وهيبة، ( (2

 .112، مرجع سابق، صملفات السويس: حرب الثالثين عامامحمد حسين هيكل، ( (3

 .99، ص2999، منشورات المتحف الوطني، 1، طتشكيل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائريةجمال قنان، ( (4
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 لدور مصر الفعال في الثورة الجزائرية وألن ما تعرضت له من عدوان كان بسبب مؤازرتها لشقيقتها 
ً
وتأكيدا

 قالت فيه: "ال ينس ى أي جزائري أن مصر الشقيقة 
ً
الجزائر، أصدرت جبهة التحرير الوطني الجزائري بيانا

. وأن الشعب الجزائري املنهمك في تعّرضت لعدوان شنيع كانت فيه ضحية تأييدها للشعب الجزائري املناضل

معركته التحريرية الكبرى ليبعث إلى الشعب املصري الشقيق وبطله الخالد جمال عبد الناصر بأصدق 

-، وقال العقيد س ي الحواس(1)عواطف ألاخوة والتضامن، وعاش العرب تحت راية الاستقالل والعزة واملجد" 

رية: "إذا انتصرت مصر انتصرت الثورة الجزائرية وإذا انهزمت مصر أثناء الثورة الجزائ-قائد الوالية السادسة

 .(2)انهزمت الثورة الجزائرية" 

يؤكد هيكل أن الثورة الجزائرية تلقت أكبر شحنة يقطع هذا العدوان الامداد املصري للثوار الجزائريين فولم 

 .(3) وبريطانيافرنسا إسرائيل و ضّد  أثناء العدوان الثالثي عليهااملصري في تاريخها من السالح 

ت الثورة الجزائرية ضربة قاسية عندما أجبرت القوات الفرنسية طائرة الخطوط امللكية املغربية على قتل

النزول بمطار الجزائر وعلى متنها الزعماء الجزائريين أحمد بن بلة ومحمد خضير وحسن آيت أحمد ومحمد 

ب اتسم بالغدر، وكانت مالبسات الحادثة أن الوفد الجزائري بوضياف ورابح بيطاط وتم اعتقالهم بأسلو 

والتي كان يقودها طيار فرنس ي متجهة إلى تونس  0519عندما ركب الطائرة املغربية في الرباط في أكتوبر 

للنقاش حول تنسيق العمل النضالي على مستوى املغرب العربي، فكان من املخطط للطائرة أن تمر عبر مطار 

الانتقال بعد ذلك إلى تونس، فعندما كانت تحلق الطائرة تلقى قائدها الفرنس ي مكاملة هاتفية من  بإسبانيا ثم

سالح الطيران الفرنس ي تأمره بالهبوط في مطار الدار البيضاء بالجزائر، إال أن قائد الطائرة امتنع من تنفيذ 

لفرنسية أن أسرته رهينة لدى جهاز ألاوامر ألنه يعمل لدى الخطوط املغربية الجوية، فأخبرته القيادات ا

 سوف يدخل سالح الطيران الفرنس ي 
ً
املخابرات الفرنسية، وإن لم يمثل لألوامر سوف يفقد أسرته وأيضا

الجزائر وتم اعتقال الوفد الجزائري إلرغامه على الهبوط، فاستسلم ألوامر القيادات الفرنسية وهبط في 

 .(4)وارسالهم إلى السجون الفرنسية بباريس

كلف امللحق العسكري في الرباط بأمر من الزعيم جمال عبد الناصر باختطاف بعض الشخصيات الفرنسية 

بمراكش والاحتفاظ بهم كرهائن إلى حين إلافراج عن الوفد الجزائري، وبجانب ذلك بعث شيخ ألازهر برقية إلى 

 40/2/0598إضراب يوم الخميس  وفد جبهة التحرير في القاهرة باسم علماء ألازهر وطالبه كما أعلن عن

 
ً
مع الشعب الجزائري، باإلضافة إلى هذا ناشد شيخ ألازهر الشعوب العربية بمناصرة القضية  تضامنا

                                                           

 .96ابق، ص، مرجع سالسياسة العربية والمواقف الدولية تجاه الثورة الجزائريةإسماعيل دبش، ( (1

 .44، مرجع سابق، صالسياسة العربية والمواقف الدولية تجاه الثورة الجزائريةإسماعيل دبش، ( (2

 .191، مرجع سابق، صملفات السويس: حرب الثالثين عامامحمد حسين هيكل، ( (3

 .213-211، منشورات دار األدب بيروت، صمذكرات أحمد بن أبلةروبير ميرل، ( (4
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الجزائرية، وظلت مصر على موقفها من دعم الثوار الجزائريين تضغط على السلطات الفرنسية وتواجه 

 .(1)مخططاتها 

راب عن الطعام لتحريك القضية الجزائرية قام املصريون بوقفة بن بلة وزمالئه إلاضأحمد وعندما قرر 

، وقد اتخذ املصريون الخطوات التالية: القيام بحملة إعالمية في 0597تضامنية معهم وكان ذلك في عام 

صوت العرب والصحافة املصرية ملساندة بن بلة وزمالئه طوال فترة إضرابهم عن الطعام، كما أضرب عمال 

بية عن التعامل مع السفن ألاجنبية وبدء حمالت ملقاطعة البضائع الفرنسية، بجانب القيام بعقد املوانئ العر 

 عن إرسال قيام كافة 
ً
اجتماعات وحلقات دينية باملساجد وتوزيع مطبوعات تساعد القضية الجزائرية، فضال

 .(2)مم الهيئات الشعبية والتجمعات السياسية والنقابات بإرسال تلغرافات إلى هيئة ألا 

 الخاتمة

لقد كانت مصر من أوائل الدول العربية التيي وقفيت إليى جانيب الثيورة الجزائريية، فكانيت بمثابية السيند ألاساسي ي لهيا 

، كمييييا عملييييت بييييدورها إلاعالمييييي لتعبئيييية الييييرأي العييييام العربييييي والعييييالمي لصييييالح قضييييية 
ً
 وعسييييكريا

ً
 ودبلوماسيييييا

ً
سياسيييييا

املصييري علييى موقييف الحكوميية املصييرية بييل تجيياوز إلييى املواقييف الشييعبية التييي الشييعب الجزائييري، ولييم يقتصيير الييدعم 

 لهيذه الثيورة، وقيد عب  
ً
رت عن مساعدتها بكيل الطيرق وألاسياليب املتمثلية فيي املظياهرات والتبرعيات وإلاضيرابات تأكييدا

ماهيريية، فبفضيل كيل شملت الهيئات السياسية والدينية والقضائية والنسائية والنقابية وغيرهيا مين التجمعيات الج

 اسيييتطاعت الثيييورة الجزائريييية أن تصيييمد حتيييى النهايييية وتحقيييق غايتهيييا
ً
 هيييذه الجهيييود التيييي قيييدمتها مصييير حكومييية وشيييعبا

 أال وهي الاستقالل والحرية على أراضيها. السامية

 وفي الختام أحمد هللا تعالى على عونه وتوفيقه وعلى ما يسره من إتمام البحث.
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ًاأ دددددا تعددددد الدددددن اهم دددددل الدددددتاه ددددد اه عددددداء اهم ددددد ا ل  ددددد ا    ددددداا ددددد ا  ددددد ا ددددد ه ا
 
ًا ق يدددددا

 
اأ ركددددد اإذ،اهمابددددد  يا

ه عاصدلا يىدحاايدالالال د ا  يجد امق د ااإلانعدا هلن  ث اه اهمنشاطاهمب نياهصدب اردلةرلامند  ااه جت عات

 اهمعباا اهمعلبي ،امذها ظهلاه  ياه لألهمنشاطاهلنل ياةزيا لاالا با اهم  لي اةهمضغ طاهمن عي اةال ي اا

ي امندددياضعددد  الدددتاه ا ددد ا  ار ددد اهمنشددداضاتاهمليارددداإلانعدددا حا عدددحاااا ددد افدددصا ادددل اا دددذها شدددن اةه ددد

همنقصاهمدذ اضدلها  دلاهمبنيد اهلةعد ي الدتالدوراهمتكد راهمت ن مد يصافدصا قد   اهلهد لاتا عد ا هد راهم ث د ا

لدددتاالالدددله اهم ددد ا ددد ي ابدددالله اهمعادددلاا دددالله اهمق دددااةه  اصددد اةالاالماه ددد  اهمظهدددلاة دددل وتاهلة ددد ا

 ددددلارددددلةرلال ار دددد اهمنشدددداضاتاهمليارددددي اةزيددددا لاهمدددد ز ارررهلدددد ،اره ا   ددددا اهمكدددداابت  يدددد اه ددددله اه جت دددد ا 

ًملن اظا  لا ولت  اةلنت  ر

مددذهاتعدد اهمعددباا الددتاالانشددك اهمليارددي اه ه دد اهم دد ا  عددااهلةعدد اهم ياادد اهمب  يدد اةهمعددا هتاهم ددني ا

ة ددداءلاهمق دددااةهلةهدددازاهمددد ةر اهمتن ثدددم ،اةمهددداا دددا   البا دددلا  دددلاالا ضدددا اا همعددد ي  ،اك ددداا دددح  اه دددلا يعددد 

ع ا ا  ،اك ااهن االتاهم عامياتاذهتاالا تجاباتاهم  ي ي اه عق لالقار  ابام عامياتاالالدل اهلني ي املة

 عدددحااهلدددتو اباءددد االا ه اةةرددد اهلةعددد االا قددديا ضدددوا دددتاه ددده هتالج   ددداتا ضددد ي اكب ددد لا   دددااتع ددد ا

ًبا قاعا لي امع  ياتاهمش اةالار خا ر

م  يا ظد ا  ددلااهملياردي ا امعددباا اأ ندا اأةاداتاهم ددله الاهمعلبيدد اه ا د ا  ار د اهمنشدداضاتةلنا د اه دله

لا ددتاكي يدد اه بدداعالالختادد  افددصاهمه بيدد اهمب  يدد اهم شددلددنت ااهةالاةمعوات دداابالة ه ددااهلة اميدد اة دداا  دد

ًالا اميااهمع  ي ا عالة الث ا ذهاه شا  ر

مددددذ ا  دددد  اه ددددلا يعدددد  اةيعدددد اهمتدددد ريااه تقدددداض اهادددد االا جا دددداتاهلن  ثدددد افددددصالجدددداراهمتدددد ريااهمليا ددددم اه

لعدت  االا ه اه هدار افدصاهمنشداطاالا اودم اةذمدالالدتالدوراه دتخ هماهمع  د الدتاالانشدك اةهمليارداتاهم دد ا

تشدددد  الج   دددد التن  دددد الددددتاه هدددد لاهمتدددد ريااهلن  ثدددد اةهمددددذ ا ددددنع  ا  ددددلا يعدددد  العددددت  االا ه اه هددددار ا

ةهم شددددد يساة يعددددد  اهلنامددددد اهمن عدددددي اارلةإلا دددددااإلاصددددداب ةهلهككدددددياةهمعق دددددصامو دددددااةالاادددددورالدددددتاهات ددددداالتا

ًر(1امو ااةزيا لاهم ه عي ا ي اه  ار  

ة دسا دذهاه نكدسا دا ا دذهاهمبيديامي  د ا عدتا دذهاه تك بداتافدصاةاد ا دل اهمباادياه د ا دا التازهلنداالد اا

ًالا  ي اه هزه  لامليار اهمعباا ر

  ليناتالتن   ابا دتخ همااإ  ه راة   تاه  ي اهمبييافصاه ت ا  ااهمتخكيطاهمع م اهمع ي التالو

ا170PWC(اVاا071همتدددد ريااه تقدددداض اة ا    دددداافددددصا كدددد يلاهم  ا دددد اهمب  يدددد اهلهاصدددد ابامعددددباا ا ندددد اهمنددددبتا

                                                 
training. By. Haron, y. 2006.-Com. Crossarticles. WWW. ezine(1) 
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،اةهردددددع  ا ددددد  ااةه دددددناا ددددد ال لددددد اهمليارددددد اه يببددددد ،ا(170PWC/w.tاهمددددد ز اةهم  ا ددددد اهمب  يددددد اهمنعدددددحي ا

شه  اتافصا يع  العدت  اهم يااد اهمب  يد اةهم عدي م  ي امد   ت،اةل لد اهمعدال   ا  دلاالا دله اةل ل اه 

ًفصا ةرهتاتع ي اة  ريااهمعباا ر

 

 مشكلة البحث: 2 – 1

ضعددد اهمتددد ريااه تقددداض اهاددد االا دددناراهمتنظي يددد اهمدددذ ا  ددد  اه دددلا يعددد  العدددت  االا ه اه هدددار اةهمبددد نيا

تخ هماالانشددك اهمليارددي اةهمبعدد ا ددتاهمن كيدد افددصاهمع  يدد اهمت ريحيدد ،اهذاةهلهككدديا ددتاضليددساهمتندد عافددصاه دد

هلن دد اهم هءدد اةالاصدداباتاهمنا جدد ا ددتااااب  ددا لا اميدد اةبامتدا صاهمبعدد ا ددتضعكديااددا  هاكب دد هاال ددت لهراهمتدد ري

ًهلن  اهم هء ر

اددي ي اا ةرهتاةلدتالدورا  د اهمبااديافدصالجداراتع ددي اة د ريااهمعدباا افدصاهمن يد اةال دي ااالانشدك اهم

تع دددي اة ددد ريااهمعدددباا ام نعدددا (االادددقاهمباادددياردددعلاهمقددد رهتاةهمقاب يددداتاهمب  يددد اةهم  ي يددد ام  تددد رباتا

  ددددلاهمعددددباا ا  يجدددد ارددددعلافددددصالعددددت  اهم ياادددد اهمب  يدددد امدددد   تراةر بدددد الددددتاهمباادددديافددددصاه ددددتخ هماة ددددي  ا

هم  ا  اهمب  ي اهلهاص ابامعباا ا ن اا    لافصاهمت ريااالااةهصاهمت ريااه تقاض اةلعل  ا ا   هافصا ك يًل

،امددذهاهر ددأ اهمبااددياهمتندد عافددصا(170PWC/w.tةهم  ا دد اهمب  يدد اهمنعددحي ااهمدد ز ااV)170PWCاا071همنددبتا

ه ددددتخ هماهمتقنيدددداتاهلن  ثدددد الددددتاه ةهتاةه هدددد لاةهنشددددك اة  ليندددداتا خت ددددلا ددددتاهمنشدددداطاالا اوددددم اةذمددددالا

ًهمق رهتاهمب  ي اةهم  ي ي اه تع ق اباال ه اهمليا م رمتن ي ا

 هدف البحث: 3 – 1

همتعدل ا  ددلا ددا   اه ددتخ هماهمتدد ريااه تقدداض الددتالدوراه دد ه الددن اا دد ري  افددصا كدد يلاهم  ا دد اهمب  يدد اا–0ً

ً(ر170PWC.t/wةهم  ا  اهمب  ي اهمنعحي ااهم ز ااV)170PWCا071هلهاص ابامعباا ا ن اهمنبتا

 فرضا البحث: 4 – 1

ال تخ هماهمت ريااه تقاض افصا ك يلاهم  ا  اهمب  ي اهلهاص ابامعباا ااإاااءي ذةا الم اا أ  ً     اا–0ً

ًر170PWCا(Vاا071 ن اهمنبتا

م  ا دددددددد اهمب  يددددددد اهمنعددددددددحي اال ددددددددتخ هماهمتددددددد ريااه تقددددددداض افددددددددصا كددددددد يلاهاإااددددددداءي ذةا المدددددددد اا دددددددأ  ً    ددددددد اا–0ً

ًر(170PWC/w.tاهم ز ااتخ هماهلتباراهلهك لاهمع  اهلهش  با 

 مجاالت البحث: 5 – 1

(ا ددددن الددددتا  دددد اهمليارددددياتاهمبددددام ا01ا-ا02ه شدددده  اتالددددتاهمنعددددا ابا  ددددارااااملجاااااب ال:شاااار : 1 – 5 – 1

ً(الشه  اتاةه تع  اتاهمعباا اهلنللر01    تاا

ًر02/2/0101ةمغا  اا02/2/0101ه  لاااملجاب الزماني: 2 – 5 – 1

ااااالعب ا  ي اهمه بي اهملياري افصاهلةا ري / الع ا غ ه اةاا  اهم ياا اهمب  ي اااملجاب املكاني: 3 – 5 – 1

ًةالا قارافصالعه ارة ا اام ل اا ر

 الدراسات النظرية واملشابهة: – 2

 الدراسات النظرية: 1 – 2



 

 

 

 

 0101همع  اهلهال ا  أ   اه تخ هماهمت ريااه تقاض افصا ك يلاهم  ا  اهمب  ي اهلهاص ابامعباا ا ن اهمنبت

 لج  اهمه بي اهملياري اةهمع  ماالاللً 

 

691 

 :Cross Training التدريب املتقاطع 1 – 1 – 2

 & Moranضع اهمت ريااه تقاض اها االا جا اتاهلن  ث افصاهمت ريااهمليا م اهذا   حا"ل ره اةلا    ا

Maglynn"ةهمعدددداتالخت  دددد امندددديا  ددددن ااألنشددددك ه اهمتدددد ريااه تقدددداض ا قادددد ابدددد ابل ددددال ا دددد ري  الادددد  اا(1ا

لخت  د ااألدلً اةأنشدك  دااضعيد االالدتو افدصال ار د اريارداتا،اكإلاصدابات ن يعاتاكث د لامييد الدتالخداضلا

ًفصاهملياري اهمتخااي راألا ه تع  ا  لا يع  ا

ه اهمتدددد ريااه تقدددداض ا دددد اهمكليددددسا يدددد اه ددددتخ هماهم ث دددد الددددتاهمت دددداريتاا(2ا"0997ةيشدددد  ا"لدددد ره اةلددددا    ا

 شددن اكب دد ا  ددلاهمنشدداطاهم دد ا ددح لااألامعدداته تن  دد الددتا ددل اة ددباا اة جدد  لاةر دد تا ره دداتاةلخت ددلا

ا لاة ي  اةللة  اةر اا اةتع اريار اهمعباا التاهملياراتاهم  ااأكثً ةع اهمليا م األا اوم الهمليا م ا

ةيعدددد اهمتدددد ريااه تقدددداض ا دددد ااألالثدددد ه هددددار ااألا ه  تك دددداالددددتال ار دددد  اا ناصددددلاب  يدددد الاصدددد ام  صدددد راه ددددلا

ًهمكليسام  ص راه لا ك يلا ذهاهمق رهتاهمب  ي ر

ه ا كدددد راهمتدددد رياافددددصاهمعددددباا ا دددد اه ددددتخ هما عددددتاهمعدددداتاريارددددي اا(3ا"0991اRichard ا"ري شددددار اةيددددًل

لت ا  دد افدصا  دد اه ج   داتاهمعضدد ي ال داا ددح  اه دلا يعددتاهمقد رهتاهمب  يدد ام عدبا اةهم دد اتعد اهادد ااألدلً 

 ددد اةهمعدددل  اةهمتي ددد اهمه ك دددزا  دددلاهمقددد لاةه لًةاأ منجدددا اهمع  يددد اهمت ريحيددد اةيدددل اهمبااددديااألا ا دددي األار دددا 

:الثدددد ار دددد تاآلا يدددد األانشددددك لددددتالددددوراه ددددتخ هماهمتدددد ريااه تقدددداض اه ت ثدددد افددددصاا ك يل دددداةهمل دددداا ا   ددددتا

همددد ره اتاةهمعدددباا اةالا دددلةبي  اةهلةدددل اةكدددللاهمقددد ماةكدددللاهمعددد  اةهمتدددن اةكدددللاه ضدددلتاة دددن اهمكاةمددد ا

ًة  ريااالا قارابا تخ هماالا ه لاهلن  ث ا
 
ًرأ ضا

ه اهمت ريااه تقاض ا تض تاه نارالخت   التاهمت اريتاا(4ا"0112اPhyllis Clapisي  ا  يح اةيش  ا" 

هم دد ا ددح  افددصاهم ادد لاهمت ريحيددد ا  عددهااهةا  ددلاةادد هتا  ريحيدد ارددد تاهلةدد ةراه  ردد عامهددذهاهمغددل ،ا  دددلا

يا عدددحااه ا ددد  ا ددحي اه ثدددار،ا   ددتاه ا دددلكتاة ل دد االا قدددارافددصاهميددد ماهم هادد اةهمعدددباا افددصاهميددد ماهمثددان

لخت  دددد الددددتاهلةعدددد ،ا ضددددوا ددددتاه اهمتدددد ريااه تقدددداض اضعدددد  امددددالااأ دددد ه همت دددداريتاه خت  دددد ا دددد اه ددددتخ هما

 ي لا  لاهمق داالثد اهمدلكتااآلا ي با تخ هماه  هعا  لالتاهمت اريترا  لا حي اه ثار،ا  التاهمت اريتا

  دددلاهلةددد  اهمع ددد  الدددتاهلةعددد ،ا دددتااة  ددداريتاهمقددد لام دددل    اةهمعدددباا ،العظددد ا  ددد ا دددذهاهمت ددداريتا نددد ً 

 دددذهاهمتنددد عافدددصاهمت ددداريتاه دددلاهمتددد ريااهملة ييددد اه عتدددا ا  يددد اهمو دددا،ا ددد  ا وادددقاهمتيعدددتااإردددا  ضليدددسا

ًج  عاهلةع التاا ل،ا ي  ،اةللة  هلناص افصال

 :(5االتدريب املتقاطع أهمية 2 – 1 – 2

  يد ا شدن ا داماة دتاالا ه اهمليا دم ،اةم دتاضعتكي اهمت ريااه تقاض التاه ا يعدتالعدت  اهم يااد اهمب

ًما ا ناا  اشم  ا امت ريااه تقاض اضعتكي ا
 
ً-لتاه :اأ ضا

                                                 
(1)  Meglynn H.G & Moran T.G. Cross Training for Sports. Human kinetics Books, San Francesco. 

1997. p. 4-7. 

. p.13.cit O.p.Meglynn H.G & Moran. (2) 

y: Richard, J. 1994.His true Art of Foot work. B–Active. Com. Digress WWW.(3) 

Phyllis Clapis. 2005.Internet: University of Michigan Health System, by:  (4) 

2007.Training: Rev up your exercise program with variety: by Mayo Clinic Staff. -Internet. Cross (5) 
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همتق يدددددد الددددددتالكددددددلاالاصدددددداب :اهمتدددددد ريااه تقدددددداض اضعكدددددديارهادددددد ام عظددددددام،اهمعضددددددوتاةه  اصدددددد ا ندددددد اه ه اا-ا0

م ت دددداريتا دددداملكتااتاهمعاميدددد ةه  يءدددد ابددددامت لهرهت،اهذاه اهمتندددداةتابدددد  اهمتددددا   هاريتاذهتاهمشدددد لاهمعاميدددد اهمت دددد

ةهمتا   هتاهم هضء ام ت اريتا ام ره ات،اتعكيا لص ام  عا  لا  دلا جندااالا دلهطاباالصداب اةهمتق يد الدتا

 لكلاالاصاباتاالالل ر

ش يس:اهمت اريتا ن  اهكث التع ا ن لااالا ح  ا   اهمت اريتا  ا  م،اهمتغ  ا   تاه اهلن اظا  لاهم ا-ا0

 ريترالهرابب  ال اهمت ضعا  افصاالا ت 

ه عددا  لافددصاهمددتخ صالددتاهمعددعلهتاهلنلهريدد االارددا ي :اهمتدد ريااه تقدداض اضعددتكي اه ا جعدد اهمت دداريتاا-ا0

هكثددددد اه تظالدددددا،اةهم ددددد اتعدددددا  افدددددصاهمدددددتخ صالدددددتاهكثددددد الدددددتاهمعدددددعلهتاهلنلهريددددد ،اك دددددااه اأ ا قددددد ه افدددددصاهمددددد ز ا

 ضعتكي اه ا يعتاالا جازر

:اهذهاه  عدددددلتاهم ره ددددد ،انعدددددتكي اهمقيدددددامابامهلةمددددد ،اهذها دددددا ا نامدددددالاهمددددد افدددددصاهمبددددد   االااتيددددداضياملهكددددد ا-ا1

ًهمناا ،انعتكي اهمقيامابامعباا اهةار  االا قارر

 :(1)عالعمل مع التدريب املتقاط نبدأكيف  3 – 1 – 2

 تدد اابد اهمبدد  ابددا ابل ددال ام ت دداريترالددتاالا ندداراهلةيدد لا هء دداافددصاهمب ه دد اهمتاكدد الددتالددن اهمليا ددم اةلوء

م ع دد اهمليا ددم راةملنادد را  ددلاهكثدد اهمتدد ريباتاه تقاضعددد ا اءدد لا عيدد لا ددتاهمتدد ريااهملة ييدد ،ا ددت اهلتيدددارا

 دددددددوتالددددددددتاهمت ددددددداريتاه   دددددددد  لافدددددددصاالا دددددددد  اه ت دددددددا ها  ددددددددلاهمهددددددد  الددددددددتابل دددددددال اهم ياادددددددد اهمب  يددددددد اةهملياردددددددد ا

ًلخت   رالتا  اباتاهةالتالعاااتاهمتخااي ،انعتكي اه ا خلجاة  ه ساب  اهمت اريت

(ا21ا–01ً نددد اهمبددد  الدددتاالا ضددد اهلتيددداراهمت ددداريتاهم ددد ا يمل دددااةنعل هدددا،ا  ددداريتاه لة ددد ا دددا لاتع ددد الدددتاا

(ا ايقدد راة ي دداا دداتياتع عدد اهمت دداريتا21ا–01ً ايقدد ،ابان دداا  دداريتاهمقدد لاة هددازاهمدد ةره ا ددا لاتع دد الددتاا

ً-هم  ا   تاه ا ح   ااهمليا م :

 Flexibility Exercises                                                       -تمارين املرونة: – 1

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهمي  ااااااااYoga 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهمت كي ااااااااااااااااااااااااااااااااااStretching 

 Strength Training Exercises                                       -تمارين تدريبات القوة: – 2

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاةزه اهلنللFree weights 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا(ه امتج االاالتااه ه لMachines 

 اااااااااااااااااااااااااا اهلةع ااهمشناة،اهمعق  ،اهل (يقً ت  اريتام(Push-up, chin-ups, etc.)ً

 Exercises Cardiovascular Endurance                      تمارين التحمل للجهاز القلبي: – 3

  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه شمWalking 

  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهمهلةمJogging 

  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهمعبااSwimming 

    اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهمهزلاا ب اهCross-country skating 

                                                 
hyllis clap is (2005).Internet: University of Michigan Health System, by: P (1) 
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 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهمتج  لRowing 

  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهمهزلااهم ي ا  لاهلة يSkating 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهم ره اتCycling 

  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهمتنTennis 

   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهلةل ا عا اتاض يHiking 

  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهمت اريتاهم هءليElliptical trainer 

  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهم ياا اهمب  ي اهمه هءيAerobic fitness classes 

ً

 :(1)عند تطبيق التدريب املتقاطع اإتباعهاملحاذير التي يجب  4 – 1 – 2

 ايقد افدصاهم اد هتاهمت ريحيد االاةميد ام تق يد اا01 ن اهرا  انشاضاتا    ل،االا ح  اهمت ليتاهكثد الدتا -

 لتالكلاالاصاب ر

هذها دا ا نداتاهر ددا اهةاهمد ا جدااهلددذا د مارهاد اهةالياةمدد اه دتخ هما  داريتالخت  دد اةهم د االا دح  ا  ددلا -

    النكق االام ر

ه دددداماركددددتافددددصاالا ددددب ع،االاا2ااهرددددا  ا  دددداريتا   دددد لاه ددددلا دددد رياا دددد اهصددددواصددددعاراهذاكندددد ا ددددح  ا جندددد -

  ضيلاهمعباا افصاهمي ماهمعا  ،اب الا ن ار اهمعباا النا اهملكتامي ماهةا  ل  ر

 جندددااهمنشددداضاتاهم ددد اتع ددد ا  دددلا  ددد اه ددد ه اهلةعددد ،ا  دددلا دددحي اه ثددداراهذها دددا ا نامدددالاهمددد افدددصااددد  ا -

ضاتا  لا دحي اه ثداراهمهلةمد ،اهمتدن ،اهمدلكتا عدا اتاض ي د ارب داا  هداا جعد االاصداب اهكثد اهمنشاهمق م،ا

ً   ه،اب الا ن اا   تا   ا  اريتالث اهمعباا اهةاهم ره اتر

                    :Physical Working Capacity (PWCالكفاية البدنية ) 5 – 1 – 2

 عددلةي اه ه دد افددصاهمكددااهمليا ددم اةهم عددلة اهمليارددي اةذمدددالاتعدد اك ا دد اهمع دد اهمبدد نيالددتاه ح ددلهتاهم

ا071ال دددددد اضعددددددتخ مامتقيددددددي اهم  ددددددا لاهمب  يدددددد ام ليارددددددي  اردددددد تاهمتكبيددددددساهم عدددددد  صاةهمك دددددد ا ندددددد اهمنددددددبتا

ًرلب / ايق ر

ة ند ا نداةرالادكلحاهم  ا د اهمب  يد ابام ره د اةهمتي يد ا جدد اهن دااتعيد ا"ك ا د اه تا يد اهلةعد افدصاه تدداجا

راةمن ن دددااتشددد  ا  ددددلاكدددواالا جدددا   افددددصاك ا ددد اه تدددداجا(1ا" هءيددد اةهمو  هءيدددد الدددوراهمنشددداطاهمبدددد نيهمكااددد اهمه

ًر(2اهمكاا ،امذها ان اا"تع ا   هالتاهم ياا اهمب  ي "

ةتعدددددل اهم  ا ددددد اهمب  يددددد ابان ددددداا"ك ا ددددد اه تا يددددد اهلةهدددددازاهمددددد ةر اةهمتن ثدددددم اةهمددددد ماةك ا ددددد اهمعضدددددوتا  دددددلا

ًر(3اهمكاا "ه ت وتاالاةكسة  اةه تاجا
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را(1امددذها ددا اهلتبددارهتاهم  ا دد اهمب  يدد ا  شددلا ددتاالااتيدداضياهمدد  ي ياملةعدد اةهم  ددا لاهمب  يدد اهمعالدد 

ةبدددذمالاتعددد القيا ددداا  يددداام ث ددد الدددتاهم  ددداءلاه ه ددد اال ضدددا اهلةعددد ،اةباددد  ا الددد ا دددا الادددكلحاهم  ا ددد ا

ض ي دد ،اةيواددقاه ا ندداتا وادد ااهمب  يدد اهددصالقدد رلاالانعددا ا  ددلاه ه ا  دد ا ضدد صاذ ا دد لالل  عدد ام هدد ل

ب  اهم  ا  اهمب  ي اةهمتي  ،اهذاه اهم  ا  اهمب  ي اصد  ال  عدب الدتالدوراهمتد ريا،اةاد ا مد اهمتجدارتا

ًر(2ا  لاه اهم  ا  اهمب  ي ا ل   العت ه ااهر باضااب يا لاك ا  اهلةهازاهم ةر 

 ددد اه هددد لاهلةعددد اهم  ي يددد ام قيددداماب ن يدددذا(ا  دددلاهن ددداااك اPWCةل ددداا قددد ما دددل اهمباادددياهم  ا ددد اهمب  يددد اا

 ا  يدددد الددددتا ددددله ا دددد لاهمتدددد رياا دددد ه اه ا دددد ابددددامكل اهمه هءيدددد اهماهم ه بدددداتافددددصال ه هدددد اهمضددددغ طاهم هاعدددد

ًر(3ااهمو  هءي االض را ه لازلني ال  ن اةب ة اتعاال لط(

م  ا ددد اهمب  يددد ا نددد اةبامنعدددب ام   ا ددد اهمب  يددد اهمعالددد ا دددا ا نددداتا ددد لاهلتبدددارهتامقيا دددهاالثددد اهلتبددداراه

(اةك دددااه ا نددداتا130PWCاا001(اهةاهلتبددداراهم  ا ددد اهمب  يددد ا نددد اهمندددبتا170PWCاا071لعدددت  اهمندددبتا

ك ا  اب  ي ا ال ا ا  ا    اهم  ا  اهمب  يد اهلهاصد اه ضدا،اةهم د ا ت دسالد اضبيعد االا ه امدبعتاالانشدك ا

ًر(4اهمب  ي اه تخاا 

بددد ا نددد اب  يددد اهلةهددد اهمبددد نيااكغددد رم/ (ا(اةهمدددذ اضع170PWCه ااعددداتالعدددت  اك ا ددد اهمع ددد اهمبددد نياا

ةهمددذ ا   ددتا ا  تدد اة ددساه قدداعاليدد  العددبقاا عددد رارددلباتاهمق ددااة دد اهلتبددارامقيددا اهمقاب يدد اهم  ي يددد ا

تبددداراهلةهددد اهمبددد نيا ة اهمقاددد  اردددلب / ايق (اةيعددد اهلا071ملةهدددازاهمددد ةر اةهمتن ثدددم ا نددد العددد را دددبتاا

(اة د اstep-testالاةكسةيني ا شن ا   البا لاةذمالالتالوراه دتخ هماصدن ة اهلهكد لااامتق  لاهمقاب ي 

ًر(5اضعتخ مام لياري  اه بت ء  

هلداابامنعددب االلتبدارهتاهم  ا دد اهمب  يد اهلهاصدد ،ا قدد اه  شدلتا ددذهاالالتبدارهتافددصالجداراهمكددااهمليا ددم ا

هذا ت دددددساهمع ددددد اهمعضددددد صافدددددصا دددددذهاالالتبدددددارهتالددددد اهمتخادددددصاهمليا دددددم ،اةاددددد اه ليددددد اهمتجدددددارتاهمتكبيقدددددي،ا

ةهم ره دداتاهم دد ا مدد ا  ددلاصددواي اه ددتخ هما ددذهاالالتبددارهتافددصاالانشددك اهمليارددي اذهتاهلنلكدد اهم ايدد لا

ق دااه ت لرل،الث اهلةل اةهمعباا اةهم ره اتاةهمتجذ ل،اهذام اقاه ا نداتا واد اضل  د ابد  العد راهم

رلب / ايق (اة ل  ااك اه عدا  افدصا دذهاالانشدك راةبندا ها  دلاذمدالانعدتخ ماهم  دللاهمعدابق اا071ا حاا

  عددهااهم دد اه ددتخ ل افددصاهلتبددارهتاهم  ا دد اهمب  يدد اهمعالدد ،اهذا قدد ماهمو دداابا ددتخ هماا  دد  اذة ا دد لا

هلةددددل اهةاهمعددددباا الددددثو،اا،اب عيددددحلعت مدددد ،االااه اهلن دددد ا ندددداا ندددد  ا  ددددلا ددددن اهمنشدددداطاهمليا ددددم اهمكبي ددددص

ًر(6ا(،اأ اه عا  ا  لاهم لتV(ا عنالاهمعل  ااNةتعتخ ماه عا م ا  عهاال اه  ب هرا نالاهمش لاا

(راك دددداا تددددا لا%02ا–01ًة قدددد اهم  ا دددد اهمب  يدددد اهلهاصدددد امو دددداتا ددددتاهمددددذ  رافددددصاهمعددددباا اب قدددد هراادددد ه صاا

 اه عددددتخ ل ،اهذا ندددد  اه ددددل هاا ندددد اه ددددتخ هماهم  ا دددد اهمب  يدددد اهلهاصدددد ابامعددددباا ابندددد عاضليقدددد اهمعددددباا
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 ددددددباا اهم اددددددلااهلنددددددلل(،اةي   ددددددااهمدددددد ةم   ا دددددد اهمظهددددددلا دددددد اهمادددددد ر،اةم ددددددتا ددددددا لا  ضدددددد اه ددددددتخ هما ددددددباا ا

ًر(1ام اله

 الدراسات املشابهة: 2 – 2

ً-:(0ك اافصاهلة ةراااةهمعلبي اهم  ا ناةم اهمت ريااه تقاض األا نحي هم ره اتا

 ما يميز هذه الدراسة:

 ناةم اهم ره اتاه شاب  اهمت ريااه تقاض افصا ك يلاهمق رهتاهمب  ي اةه هاري ا قطا  لاريا م اهمتي  ا

ةه بارزيتاةهمعباا  اهمنا ء  ،اةم ا تكدل اه دلاهمقد رهتاهم  ي يد اةهم عدي م  ي ،افدصااد  ا ناةمد ا ره د ناا

مددد ةر اهمتن ثدددم اةال دددي ااهم  ا ددد اهمب  يددد اه تقددداض افدددصا كددد يلاك ا ددد اهمق دددااةهلةهدددازاهاهلناميددد ا  دددلاهمتددد ريا

(ا170PWC/w.tةهم  ا دددددد اهمب  يدددددد اهمنعددددددحي ااهمدددددد ز اا170PWC(اVاا071هلهاصدددددد ابامعددددددباا ا ندددددد اهمنددددددبتا

ًبا تخ هماهلتباراهلهك لاة ذهالاا   زا ذهاهم ره  ر

 امليدانية: وإجراءاتهمنهج البحث  – 3

 حث:منهج الب 1 – 3

ًاراه ددن ااضعت دد اه اهلتيدد
 
ه شددن  اه ددله اا هددا،اهذاه ددتخ ماهمبااددياهمتادد ي اهمتجلي دد ااضبيعدد   ددلااأ ا ددا

ًهمقب صاهمبع  ا ج    اةها لر

 عينة البحث: 2 – 3

ارا ينددد اهمبيدددياباددد رلا    ددد ا  ث دددد اه شددده  اتالدددتاهمنعدددا ا  ددد اهملياردددياتافدددصاا ةرهتاتع ددددي ا ددد اهلتيددد

(اةه قالدد ا ددن ياافددصالعددب ا  يدد اهمه بيدد اهمليارددي اه غ ددسابالةا ريدد ا هدد هة اه  ددار تاة دد ريااهمعددباا ام نعددا 

(الشدددده  اتالددددتاه تع  دددداتاهمعددددباا اهلنددددللا01(الشدددده ك اة دددد اهلتيدددداراا02(ا ددددن اةهمبددددام ا دددد   تاا01ا–02ًا

 اهمب  يددد ا قدددطاةهموتددديار دددب ابدددامتك عاهلةدددا اةهلنقيقددديافدددصا جلبددد اهمبيدددياهذاةه قدددتا  دددلاهر يدددا ااا ددد اهم يااددد

ةالا قدددارافدددصالعهددد ارة ا ددداام ل ددداا امغدددل ا ن يدددذال دددل هتاه دددن ااةالا دددا لالنددد راةاددد ا ددد اه ددد بعا اه شددده  اتا

(،اةه دد بع تاه شدده  اتاه ادداباتابددالله اهمعاددلالثدد ا2هموتدديا دداركتافددصاهمتجلبدد االا ددتكو ي اة دد   تاا

ًراهمضغطاةهمع ل(اةالا  اراهم ب  لاةهمغ  النتظ اتافصاهمت ريا

 عدددددد اذمددددددالا دددددد اه جددددددا اهمتجددددددان ابدددددد  اه ددددددله اهمعيندددددد افددددددصاهمقيا دددددداتاالا ث ةب له  دددددد ااهلةعدددددد ي (اةهمقيا دددددداتا

(ا ددتا جدان اهمعيندد ا0 مد اهمنتداء اةه باندد افدصاهلةد ةرااهم عدي م  ي ابدا له اهلتبددارالعالد االالدتو ،اةادد ا

ضعدددددد اا%0الالددددددتو الددددددتاا،اهذا"   ددددددااهاه بدددددد ااي دددددد العالدددددد %01هذها ا دددددد ااددددددي اه تغ دددددد هتا  يعهددددددااهادددددد الددددددتا

ًر(2اضعي اه اهمعين ا   التجانع "ا%01همتجان ا اراةهذهازه ا تا

ً

ً

ً

ً
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 (2جدوب )

 يبين تجانس عينة البحث في القياسات الانثروبومترية )الجسمية( والقياسات الفسيولوجية

ت
سا

يا
لق

ا
 

 ت

 إلاحصائيةاملعالجات 

 

 املتغيرات

 (11العينة وعددها )

وحدة 

 قياس

 املتوسط

 الحسابي

الانحراف 

 املعيار  

قيمة 

معامل 

 الاختالف

 النتيجة

   
 له

ةب
ث 
الا 

ً

ًلتجان  1.58 2.60 164.1ًله ًهمك ًر 1

ًلتجان  2.52 1.69 66.8ًكغ ًهم ز  2

ًلتجان  7.51 2.06 27.4ً ن ًهمع ل 3

ي 
  

 م
عي

م 
ه

ً

1 

هم  ا  اهمب  ي اهلهاص ا

ا071بامعباا ا ن اهمنبتا

ًرV)170PWCا

كغ رم/

ً ا
ًلتجان  0.82 0.008 0.97

2 

هم  ا  اهمب  ي اهمنعحي ا

 هماهلتباراهلهك لابا تخ

اهم ز ااهمع  اهلهش  

w.t/170PWCر) 

كغ رم/

ً /كغ 
ًلتجان  7.55 0.94 12.45

 

 البحث: أداوت 3 – 3

ًتي:ه تعا اهمباايابا ةهتاه تخ ل افصاهمتجلب اه ي ه ي اب اابا

(ا لب اددددداتابددددداةزه ا2بددددداراا  ددددد  ا ددددد  ااا–(ا ددددد ا11صدددددن ة الشددددد  ابار  ددددداعااا– دددددا  ا  ايددددد اا–صدددددا للا

ه دددت ارلاا–(الهددد ا02(الهددد اة دددل اا21لعدددب اتع يمددد ابكددد رااا–(2ً ره ددد ا ددد  ااا–اه دددامتج ا هددداًزا–لخت  ددد ا

ًتسةي ا تاء االالتبارهتر

 الاختبارات والقياسات املستخدمة في البحث: 4 – 3

 :170PWC (1)(V) 171الكفاية البدنية الخاصة بالسباحة عند النبض  قياس -1

ً: أتيضعتخ مافصاهمعباا اا و الخت  ا اهمش لاك اا

(الهدددد افددددصا21(الهدددد ابييدددديا ندددد  الت  ددددطا دددد اا011ضعددددب اه ختبدددد ا عددددل  النتظ دددد ا عددددا  اااالحماااال الاوب: -أ

ً(ا ايق ر1ا–01ًر0(اله ا  التاا011هم  صامقك ااا(ا ا ي ،اةبذمالا ب  اهم لت21ا–21ًا ة اا

                                                 
 .621-621، صمصدر سبق ذكرهوفاء حباح مممد الخفاجي.   (1)
  0221اجري تطبيق هذا االختبار من قب  الباحث ألول مرة في القطر للبيئة العراقية عام. 
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فدددصان ا ددد اه ه اهلن ددد اتسدددة ا دددل  اهمق ددداا دددتاضليدددساهلةددد امتي  ددد العددد راهمندددبتالدددتاهمشدددليا ا -

 (ا  ه ا ع اه ت ا االا ه ر2همعباتياهمعنقيالوراهةراا

 ايا ازلتاه ه اهلن  ا عا  االا قا ر -

 (ا ااءسر2ا–2ًر0رها اب  اهلن    التاا -

(الهد ا دباا ا عدل  اه  دلاا ديوالدتاهلن د االاةرابييديا ند  ا011 ح  اه ختبد العدا  اااالثاني: الحمل -ب

(ا2ا–01ًر1 ددد اهمدد لتاهم  دددصامقكدد اه عدددا  اا(ا ا يددد ،ابييدديا ب21ا–11ً(الهدد افدددصاادد ة اا21لت  ددطازلددتا ددد اا

ً ااءسر

ًفصان ا  اه ه اهلن  اهمثانياتسة اه ضاا ل  اهمق اابامكليق ا  عهار -

ًه تخلهجا ل  االا تقارابقع  اه عا  ا  لاهم لتاملن  االاةراةهلن  اهمثانيرا ت ا-ج

 ر(1اة قا ابا ه / ا ي اV)170PWCنعتخ ماه عا م ااا- 

12

1170

FF

F




V  (V  V  (V)(ا   121 170اPWC  ً

ا=اV1هذاه ا:ا
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ا=ا

ثان

م

1

200
ً ع اهلن  االاةرراF1ةب ع را بتاا

ا=اV2اااااااا
الزمن

المنافة

)2(

)2(
=ا

ثان

م

2

300
ً ع اهلن  اهمثانيراF2ةب ع را بتاا

ً   اا ا ا ا  اه عا م الل  عاا راذمالا  لا يعتااام اهم  ا  اهمب  ي اهلهاص ابامعبا ر -

 (:w.t/170PWCة النس:ية )الوزن قياس الكفاية البدني -2

ضعدمحاهلتبدداراهمقاب يد اهمب  يدد اة د الددتاالالتبدارهتاه ه دد امتي  د القدد هراهمقاب يد اهمب  يدد ام  ختبد اةادد ا دد ا

(ا دد امتي  دد اهم  ددا لاهم  ي يدد املةهددازيتاهمدد ةر ا11ه ددتخ هماهلتبدداراهلهكدد لاهمعدد  اهلهشدد  اا(ابار  دداعاا

(ا01ااد(اةفدصان ا د اهمداداءس ا0لتالوراه كا ا ه  تالخت  د  اهمشد لالد لاهلةهد االاةراااهمتن ثم اةيت اذمال

ال دددد اه ددددتخلهجالعدددد راهمنددددبتافددددصاهلةهدددد االاةرا دددد ا ددددح  اا2×ً دددد هنياالال دددد لا ددددت ااعدددداتاهمنددددبتا دددد ارددددلب ا

لعددد رااال ددتخلهجا2×ً(ا دد هنيا ددت ااعدداتاهمنددبتا دد ارددلب ا01اادةفددصان ا دد اهمددا(ادداءس ا0هلةهدد اهمثددانياه ضددااا

ً ال  را( ااءسا2ل لاهلتباراه شه ك اهم ها لاااهمنبتافصاهلةه اهمثانياأ اه  ا ن ً 

 :(2ا ت اه تخلهجااي  اهلةه االاةراةهمثانياة ساه عا م االا ي  -

ً nً× Hً× W.T×N = 1.5 ا

ا=ا دددددددد  الددددددددلهتاn=اهر  دددددددداعاهمعدددددددد  ا،ااH=اةز اهمشددددددددهصا،ااW.T=ااي دددددددد ا ابتدددددددد ا،اا2ر0=اهلةهدددددددد ا،ااNهذاه :ا

ًهماع  اةهمنزةرر

 :(3اه ك ساة ساه عا م االا ي ا170PWCةيت اه تخلهجااي  ا -

                                                 
 ..012، صمصدر سبق ذكره(. 6991ابو العال احمد عبد الفتاح ومممد حبمي حن ين ) (1)

 .011، صمصدر سبق ذكره(. 6991احمد عبد الفتاح ومممد حبمي حن ين )ابو العال (2)

145.-. 1987, p.144o.p. citKarpnman B.  (3) 
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  )N - (N  N 121  170اPWC= ً

ً=اهمنبتاهمثانياPS2=اهمنبتاالاةرا،ااPS1=اهلةه اهمثانيا،ااN2=اهلةه االاةرا،ااN1هذاه :ا

ًه ك سا  لاةز اه ختب ا170PWCهمنع  ا ت اايا  ابتقعي اا170PWCايا ااهلا

170PWCW.T /170=اPWCًهمنع  ا

 التجربة الاستطالعية: 5 – 3

ه  ه ددسااهمعدح همبيدياةذمددالافدصا دد مااب تغ دد هتاصد ا د اه دله ا ددذهاهمتجلبد امغددل ا كبيدساهمقيا دداتاهله

(اصددباااافددصالعددب ا  يدد اهمه بيدد اهمليارددي اه غ ددسابالةا ريدد اةفددصاصددبا ا9:11(افددصا  دداماهمعددا  اا02/2/0101ا

هميدد ماهمثددانيافددصااا دد اهم ياادد اهمب  يدد اةالا قددارافددصالعهدد ارة ا دداام ل دداا ا  ددلا يندد الددتاه شدده  اتافددصا ةرهتا

(الشدددده ك اهموتدددديامدددد اضشدددده كتابامتجلبدددد اهملءاعدددد راةذمددددالامغددددل اه ددددله ا2ااتع ددددي اة دددد ريااهمعددددباا اة دددد   ت

همتجان اةم تعل ا  لاهماع باتاةه شا  اهم  اا ا  ه  اهمباايامغل ا و   اا ضوا دتا ن يدذال دل هتا

ًةا لا  ريحي امغل اهك شا ا  هحصاهمقا رافصا كبيساه ن ااه قه  ر

امتجلبدد اهملءاعدد اابدد اهمتاكدد ا  الدداالددتا ددول اةلددن االا ددله هتاةيددل اهمبااددياه دد الددتاه هدد اه االا بدد هاب

ًه  ر   ا  يعهار

 العلمية الختيار الاختبارات: ألاسس 6 – 3

،اهمثبددات،اه  ردد  ي (ا تغ دد هتاهمبيدديا ددابقااهمادد  مقدد ا دد اه جددا اهمثقدد اهمع مدد امولتبددارهتاه ل ددن اا

ةهمددذ اه ددل ا كبيقدد اهةراا(1اا(V)170PWCاا071تاةال ددي اااهم  ا دد اهمب  يدد اهلهاصدد ابامعددباا ا ندد اهمنددب

هذاا0110لددللافددصاهمقكددلام باءدد اهمعلهايدد ا  ددلا يندد الددتاال بدداتا ليددسا العدد ا غدد ه ابامعددباا االاة بيدد امعدداما

ا دا ا ت تدد اب عدالوتا   يدد ا اميد ،ا ضددوا ددتا كبيدسااهم  ا دد اهمب  يد اهمنعددحي ابا دتخ هماهلتبدداراهلهكدد ل(

ً ابقارا(2ا

 البحث: إجراءخطوات  7 – 3

 الاختبارات القبلية: 1 – 7 – 3

اهمعددح (الشدده  اتاةذمددالافددصا دد ما01ادداماهمباادديابددا له االالتبددارهتاهمقب يدد امعيندد اهمبيددياهمبددام ا دد   ااا

ه غ دسابالةا ريد اةفدصا(اصدباااافدصالعدب ا  يد اهمه بيد اهملياردي ا9:11(افصا  داماهمعدا  اا00/2/0101ه  ه ساا

ًا اهمي ماهمثانيافصااا  اهم ياا اهمب  ي اةالا قارافصالعه ارة ا اام ل اا رصب

 املنهج التدريبي املقترح وتطبيقه: إعدادكيفية  2 – 7 – 3

اددددداماهمبااددددديابا ددددد ه اه دددددن ااهمتددددد ري  ابا دددددتخ هماهاددددد االا جا ددددداتاهلن  ثددددد افدددددصاهمتددددد ريااةهدددددصااهمتدددددد رياا

همباادددديابتغي دددد اليت يدددداتاه ددددن ااب دددداا  نا دددداالدددد اهمباءدددد اا،اةاددددامه تقدددداض (ابالددددذا  ددددللاه ددددن االددددتاالا ه  ادددد 

همعلهايدددد ،اةهرددددا ا عددددتاه عددددتج هتالعت دددد هافددددصاذمددددالا  ددددلالب  دددد اب جدددداراا عددددلة اهمتدددد رياا/اهمعددددباا (ا

(ا00/2/0101(اةمغا ددد اا02/2/0101 ن يدددذاه دددن اا ددد لالدددتاااهلهبددد ه ،اهذاه دددتغلً ةالا دددت ا لالدددتا عدددتاهره ا

                                                 
 621، صمصدر سبق ذكرهوفاء حباح مممد الخفاجي.  (1)

. رساالة سييتأثير تدريبات المطاولة ومركبات الفديد على بعيض مشريرات اليدم وكفيالة الجهياس اليدوري التنفغصون فاض  هادي. (2)

 .26، ص0222ماجنتير. جامعة بغداد. كلية التربية الرياضية، 
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(اةادد هتا  ريحيدد افددصاالا ددب عا2(اه ددابي اةب هادد اا1(اةادد لا  ريحيدد ا دد لاا01 ري  الددتاا قدد ا ندد  اه ددن ااهمتدد

(ا ايقددد ،ا عددد االاا دددا البا دددللاهذا ضددد تا  لينددداتالتن  ددد الثددد ا21ا–01ًة دددا ازلدددتاهم اددد لاهمت ريحيددد ا ددد اا

ا  ا هددداًزاهمهلةمددد اةاه دددتخ هماهم ره ددد اةهمعدددباا اةهمت كيددد اهلهاصددد ابامعدددباا اة  لينددداتاالا قددداراةه دددصاتشددد

(ا0،اةه لندددسااةالاةزه اهلندددللاةهمشدددناةاةاهمعق ددد اةهمددد بي (اة  ددد  اه دددلا ن يددد اهمقددد لاةهمتي ددد اةه لة ددد اه ددامتج 

ًر   حاذمال

 الاختبارات البعدية: 3 – 7 – 3

(اةذمددددالا عدددد اه ت ددددا الدددد لا كبيددددساه ددددن اا02/2/0101ه  ه ددددساااهمعددددح ه ليدددد االالتبددددارهتاهمبع  دددد افددددصا دددد ما

لصاهمباايا  لا  ه لاهمظلة ا  عهااهم  اه لي اب ااالالتبارهتاهمقب ي التاايياه نا ،اهمت ري  ،اةا اا

الا ةهت،ازلددا اه ددله االالتبددارهت،اةضليقدد ا ن يددذ اا ضددوا ددتااعدداتاهمدد ر اتاةب عددا  لاهم ليددساه عددا  ا

ً  ع افصاالالتباراهمقب صر

 :(2()1)إلاحصائيةالوسائل  8 – 3

 نعب اهمتك رراااا-لعال االالتو راااا-له اه عيار راااالا يا-اااهم  طاهلنعابيرا-

ًهلتباراات(ام عيناتاه تنا للرا-

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: – 4

ونتاااا ع  170PWC(V) 171عااارض نتاااائج قيااااس الكفاياااة البدنياااة الخاصاااة بالساااباحة عناااد النااابض  1 – 4

)الااااااااااوزن            خدام اختبااااااااااار الخطااااااااااوة الساااااااااال  الخشاااااااااابي قياااااااااااس الكفايااااااااااة البدنيااااااااااة النساااااااااا:ية باساااااااااات

w.t/170PWC:وتحليلها ومناقشتها ) 

 (3جدوب )

الحسابية بين الاختبارين القبلي والبعد  وقيمة  ألاوساطيوضح متوسط فرق الاوساط الحسابية والخطا املعيار  لفرق 

(tاملحسوبة والجدولية وداللة الفروق لقياس )  171الكفاية البدنية الخاصة بالسباحة عند النبض (V)170PWC 

 .(w.t/170PWC)الوزن             وقياس الكفاية البدنية النس:ية باستخدام اختبار الخطوة السل  الخشبي

 ت

 إلاحصائيةاملعال          

 

 املتغير مع وحدة القياس

 ع ف َس ف
 tقيمة 

 املحسوبة

 tقيمة 

 الجدولية *

داللة 

 الفروق

1 
ًهم  ا  اهمب  ي اهلهاص ابامعباا ا

ًكغ رم/ ااV)170PWCاا071 ن اهمنبتا
112ً071ًر07ً1ر1

 02ر0

ً هرالعن ً 

2 

هم  ا  اهمب  ي اهمنعحي ابا تخ هما

هلتباراهلهك لاهمع  اهلهش  ااهم ز ا

w.t/170PWCًغ رم/ /كغ (اك

ً هرالعن ً 10ً122ًر01ً1ر1

ً(ر12ر1ةلعت  ا الم ااا9(ا=ا0ا–01ً* ن ا ر  االي اا

                                                 
 .0222. اربد: دار األم ، 0. طاصحصال للباحث في التربية والعلوم اصنسانيةاحمد سليمان عودة وخلي  يوسف الخليلي.  (6)
. القاهرة. مركز الكتاب 6. طماعية والرياضيةاصحصال التطبيقي في مجال البفوث التربوية والنفسية واالجتمصطفى حنين باهي.  (0)

 .6999لل شر، 
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 ا  يدددد اه ددددن ااه  ردددد عام  ج   دددد اامتدددأ  ً ة عل دددد اةهادددد ا ددددذهاهم ددددلة ااآ  دددالدددتالددددورالواظتنددددااملةدددد ةرااااا

 االالتبدددددداريتاهمقب ددددددصا(ام عيندددددداتاه تنددددددا للاب المدددددد اللبدددددد اهم لةادددددداتابدددددد Tهمبااددددددياهلتبدددددداراااأ ددددددلً همتجليحيدددددد ،ا

ةهمبعدد  ،اهذاه هددلتاهمنتدداء اه ا ندداتا لاددااذها المدد العن يدد اةماددالحاالالتبدداراهمبعدد  ا تغ دد هتاهمبيدديال دداا

هكبددددد الدددددتا(اةهدددددصا122،اا071(اه يعددددد ب ا  دددددلاهمتدددد ه صااt ح ددددلا عدددددوالدددددح لهام  ددددن ااه  رددددد ع،اهذاب غددددد ااي دددد اا

(،اة دددذهال ددداا ددد را  دددلا يقدددسا12ر1(اةلعدددت  ا المددد اا9ا يددد ا ر ددد االيددد ا(ا02ر0اهمقي ددد اهلة ةميددد اهمبامغددد ا

ًالاةراةهمثانيراهم ل  الن

 (4جدوب )

 القبلي والبعد  لقياس الكفاية البدنية الخاصة بالسباحة والنس:ية. الاختبارينيبين نسبة التطور بين 

 ت

 إلاحصائيةاملعال            

 

 املتغير مع وحدة القياس

َس للقياس 

 القبلي

 َس للقياس

 البعد 

نسبة 

 التطور 

1 
هم  ا  اهمب  ي اهلهاص ابامعباا ا ن اهمنبتا

ًكغ رم/ ااV)170PWCاا071
ً%20ر01ً07ر97ً0ر1

2 

هم  ا  اهمب  ي اهمنعحي ابا تخ هماهلتبارا

ا(w.t/170PWCاهم ز ااهلهك لاهمع  اهلهش  

ًكغ رم/ /كغ 

ً%40ر22ً01ر12ً02ر00

1.14

0.97

0.85

0.9

0.95

1

1.05

1.1

1.15
16.56

12.45

0

5

10

15

20

ً
ً

 (1شكل )

 الحسابية بين القياسين القبلي والبعد  في قياس الكفاية البدنية الخاصة ألاوساطيبين مستوى 

 بالسياحة والنس:ية. 

(اهم ددد ا   دددحالعدددت  ا0(اةهمشدددن اهمبيدددانياهمتدددا  امه دددااا0،1  بددد  امنددداالدددتاهمنتددداء اه علةرددد افدددصاهلةددد ةم  ا

لتبدددداريتاهمقب ددددصاةهمبعدددد  اةماددددالحاالالتبدددداراهمبعدددد  افددددصاألاة دددداطاهلنعددددابي اةنعددددب اهمتكدددد راهلناصدددد  ابدددد  االًا

(w.t/170PWC) (V)170PWC 
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 كدددد را عددددتاه تغ دددد هتاهم عددددي م  ي امو ددددت الرا  ددددلاك ا دددد اهلةهددددازيتاهمدددد ةر اةهمتن ثددددم امقيددددا اهم  ا دددد ا

،اةايدددا اهم  ا ددد اهمب  يددد اهمنعدددحي ابا دددتخ همااV)170PWCاا071همب  يددد اهلهاصددد ابامعدددباا ا نددد اهمندددبتا

(،اةه اهمقيا ددا اادد ااققدداا دد  ه اافددصاهمتددأ   اه عندد  افددصا كدد را عددتاw.t/170PWCكدد لااهمدد ز اهلتبدداراهله

ًه تغ  هتاهم عي م  ي امعين اهمبيياهمتجليحي التالورانعااهمتك راهلناص  ر

ًةيع ةاهمبااياألا باتاهمنالن اةره ا ه را ذهاهمن يج اإ لا  هل ا  لا:

  ري  اه كبدددسابا دددتخ هماهاددد االا جا ددداتاهلن  ثددد افدددصاهمتددد ريااة ددد ااهمتددد ريااه تقددداض (ا دددأ   اه دددن ااهمتددد

ةهمدددذ اه ت ددد اباددد رلاكب ددد لا  دددلا ن يددد ا عدددتاهمقددد رهتاةهمقاب يددداتاهمب  يددد اةهم  ي يددد ابا دددتخ هماهنشدددك ا

ت  د التع  لاةلتن   اةلشاب  ام  عاراهلنل يامليار اهمعدباا ا ضدوا دتاه دتخ هماالا ةهتاةالا هد لاه خ

 ددددتاهم دددد اتعددددتخ مافددددصاهمنشدددداطاألا اوددددم اة  نا دددداالدددد اادددد رهتاةااب يدددداتا يندددد اهمبيددددي،اهذاضشدددد  ا"هبدددد اهمعددددوا

ه اه  شدددداراه ددددتخ هماهم  دددداء ا  دددد اهمتق ي  دددد اضعدددد اهادددد االا جا دددداتاهلن  ثدددد افددددصاه جدددداراهمليا ددددم اا(1ا"0997

 لالدددددتاالالنا ددددداتاهم  ي يددددد اايدددددياهز ه اه  شددددداراه دددددتخ هماهم  ددددداء ا  ددددد اهمتق ي  ددددد ام يدددددا لا ا  يددددد االا دددددت ا

اMiczak"ةليت شدداتاا(2ا"0112اPhyllisم ليا ددم امتيعدد  العددت  اهمقدد رهتاهمب  يدد راةيشدد  ا دد الددتا" ي ددا ا

ه اهمتندد عافددصاه ددتخ هماالانشددك اه خت  دد اا(5ا"0112اMartin"ةلددار تاا(4ا"0112اAdrian"ةه ريددا اا(3ا"0112

ا ،اه ل  عددات،اهمللددار،اصدداالتاهلةددي ،اهمت ليندداتابددا ةهت،اةالاة دداطاهمت ريحيدد اه خت  دد ام تدد رياا هلدد اه دد

  ذهاهمتن عا ح  اإ لاه ت لهري افصاهمت ريااة  اهلهك لاالاة لامتيع  اهلنام اهمت ريحي ام ليا م ر

ه اهمتدد ريااه تقدداض ا دد ا ددن ا نظيمدد امكددل اةه دداميااهمتدد ريااا(6ا"0111ةيشدد  ا"لي دد ااعدد  ا  يدد ااااا

فدددصال ار ددد اهنشدددك اةريارددداتالخت  ددد اذهتا واددد ابامنشددداطاهمتخا دددم اه  دددار ،ااة ددد اضعت ددد ا  دددلاهمتنددد ع

    اإ لا ن ي اهمق رهتاهلنلكي اةهم عي م  ي اةه هاري ا دتاضليدساه دتخ هماالا هد لاةالا ةهتاةهمتقنيداتا

ًهلن  ث افصالجاراهمت ريااهمليا م ر

 معالددددد اهةالاةك دددددا لا  ددددد اهمق دددددااةهمددددد ةرلا دددددا   اه دددددن ااهمتددددد ري  ا دددددا اه جابيددددداافدددددصار ددددد اهمقاب يددددد اهمب  يددددد اه

هم ل ي ا ا يااهذا ا ام االا لاهم ه حافصا ك را تاء ااي اهم  ا  اهمب  ي اهلهاص ابامعباا اةهمنعحي اةذمالا

متيعدددد  ا  دددد اهمق ددددااةهمدددد ةرلاهم ل يدددد ال دددداا ددددح  اإ ددددلا كدددد راهلنامدددد اهم  ي يدددد املةهددددازاهمق  دددد اهم  ددددا يالددددتا

إ دلاا0991 قدوا دتااا د ااعد  اا(7ا"0112ااه ارتاهمي ا"ة دا اصدبا الي د اهمنااي اهم عي م  ي راة ذهال

ه اهمتدد ريااهمليا ددم اه نددتظ ا دددح لا شددن اةه ددحافدددصاهم  ا دد اهم  ي يدد الةهددازاهمق دددااةهمدد ةرلاهم ل يدد ،اةلددد ا

  يعتاهلنام اهم  ي ي ا ت  تاهمليا م اه ه اهكب ا   ال االااتاا ابامكاا اه بذةم ر

 وا اهر باطا  عي الااب  العت  اهم  ا  اهمب  ي اةلع رارلباتاهمق ااهذا   اازه تاةب ااه ا ناتااااا

هم  ا  اهمب  ي اا الع رارلباتاهمق اا  لااعاتاهم يدا لافدصامةد اهمد ماه د   عالد ا د اردلب راة دذهالداا
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 ددنع  ا  ددلاابددا اهم يددا لافددصالعددت  اهم  ا دد اهمب  يدد ا(1ا"0111ه دداراهميدد ا دد الددتا"لي دد ا ددوة اةهبدد اهمعددوا

زيددا لامةدد اهمضددلب اةه خ ددا العدد راهمق ددااه نددا اهملهادد ،اةبددذمالا تقددارتاهمدد   اهمق  دد راةادد ا مدد اهمتجددارتا

را ضددوا ددتاه دد ا"   دداا ددا ا(2ا  ددلاه ا"هم  ا دد اهمب  يدد ا ل  دد العددت ه ااهر باضددااب يددا لاك ا دد اهلةهددازاهمدد ةر "

لل  عددداا راذمدددالااV)170PWCاا071 ا نددد اهمندددبتا دددا  اه عا مددد االلتبددداراهم  ا ددد اهمب  يددد اهلهاصددد ابامعدددباا

ًراة ذهالاا تا عوافصا يقسا تاء االالتباراالاةرر(3ا  لا يعتااام اهم  ا  اهمب  ي اهلهاص ابامعبا "

 الالتياراةهمتنظي اةهمتن عامت ليناتااهمت ريااه تقاض (اةه ت ث  ابت اريتاهمق لاة  داريتاه لة د اة  داريتا

متي  املةهازاهمق   اهم  ا ياة كبيساهمعين امهاا ا ام االا لاهم ه حافصازيا لااي اهم  ا  اهمب  ي اهلهاص اه

بامعددباا اةهمنعددحي ،ا ضددوا ددتاه دددلاة ا  يدد اه ددن اافددصاهادد هتاهمت ي ددداتاهم عددي م  ي اهم دد ا يدد تاال هددد لا

ه اه نددددددا ااا(4ا"0999 ددددددلاهمقددددددطاهلةعدددددد اهلني يدددددد ا  يجدددددد االا تظددددددامافددددددصاهمتدددددد ريااة ددددددذهالدددددداا حكدددددد ها"لي دددددد ا 

همت ريحيدددد ا قددددا ا جااهددددااب دددد  اهمتقدددد ماهمددددذ ا يققدددد اهم ددددل اهمليا ددددم افددددصا دددد عاهمنشدددداطاه  ددددار الددددتالددددورا

ه عت  اه هار اةهمب نياةهم عي م يصاة ذهاضعت  ا  لاهمت يلاهمذ ا يقق اهم ل ال اه دن ااهمدذ ا كبقد را

(اه دددابي ا1همعينددد ابيضددد راهمتددد ريباتا شدددن الندددتظ اضددد هراا ضدددوا دددتاالا دددت لهري اة ددد ماالا قكددداعاةهمهدددزهما

(اةا هتاباال ب عال اا ا  افصاه ا ن  اهمت رياا ا وراهذا"ه اهمت ريااه نتظ ا ندت ا ند ازيدا لا2ةب ها اا

فددصاادد رلاهم ددل ا  يجدد اال ه اهمت ليندداتامعدد لاه دداماأةاه ددابي اأةاه ددهل،اةذمددالا ددتاضليددسا كبدد اه هدد لاهلةعدد ا

ًر(5الث امت الاهمت لينات،اةه ا ن  اهكث اهاتاا   افصاه ه ا  لاهمع  "  لاالا ه االًا

لتا ناا ل اهمبااياه اه تخ هماهمت ريااه تقاض اةال ي اام  بت ئا قضدم ا  دلاادا  اه  د اة  دلا ر د ا    

 ددااصدع ب االا ه الددتالدوراه ددتخ هماهمع  د الددتاه هدارهتاه شدداب  ام  عداراهلنل دديامليارد اهمعددباا اإ دلا ا

ه ددتخ هماهمت ليندداتاةالا ةهتاةالا هدد لاه خت  دد اهم دد ا  نا دداالدد اادد رهتاةااب يدداتا يندد اهمبيدديال دداا ددح  ا

إ دددلا ددد ماهمشدددع رابا  ددد اة ددداللاهمشدددع رابامتعدددااةالاابدددارا  دددلاهمع ددد اة دددذهالددداا ق لددد اهمتددد ريااه تقددداض افدددصا

تع قددد ابددداال ه اهمليا دددم ا ضدددوا دددتا ن يددد اهمقددد رهتاهمب  يددد اك دددااضع ددد ا  دددلا ن يددد اهلة ه دددااهم عدددي م  ي اه 

ً ك يلاهلةا ااهمن ثم اهمليا م ر

ه اهمتددددددد ريااه تقددددددداض ا ق ددددددد الدددددددتاهصددددددداب اا(6ا"0110ة حكددددددد ا ره ددددددد ا"لي ددددددد امك دددددددياةه دددددددل الي ددددددد ازيدددددددتااااا

همعضددوتاباالر ددا اهذاه اهمتدد رياا  ددلاهنشددك الخت  دد ا هلدد اهم ادد لاهمت ريحيدد ا ق دد الددتاالاصدداب اال دد ا ددتا

ًلاهنشك التن   ا   تاه تخ هماهكب ا   التاهمعضوتاةيتيقسابذمالا ن ي الهز  رضليساهلة  اب  ا  

ة  ددذها ددل اهمباادديابددا ا  ددالاالاره اادد ا ددن  ا   دداا ظليدداامنتدداء ابيثدد اةه ا دد ا ددذهاهمع هلدد الجت عدد ااااا

اV)170PWCاا071ه تاإ ددددددلاهمتددددددا   االا جددددددابيافددددددصا كدددددد يلاهم  ا دددددد اهمب  يدددددد اهلهاصدددددد ابامعددددددباا ا ندددددد اهمنددددددبتا

ً(رw.t/170PWCةهم  ا  اهمب  ي اهمنعحي ابا تخ هماهلتباراهلهك لااهم ز ا
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ة ت سا تاء ا ذهاهمبييال الاا  ص  اهمي ا عتاهم ره اتاهمعابق اةه شاب  افصالجارا ك يلاهمق رهتااااا

ثددم ابا ددتخ هماهمتدد ريااه تقدداض اك ره دد اةهمقاب يدداتاهمب  يدد ا ضددوا ددتا كدد يلاك ا دد اهلةهددازاهمدد ةر اهمتن 

ا دتا0111"اة ره  ا"لي د ااعد  ا  يد ا0110"لي  ااعتالي   ا
 
"اةهم ره داتاألا نحيد اه شداب  ا ضدو

ً"ابا تخ هلهااالالتباريتال ر عاهمبيير0111"اة ره  ا" ض  ا ار ا0112 ره  ا"ة ا اصبا ا

 الاستنتاجات والتوصيات: – 5

 الاستنتاجات: 1 – 5

ًها  لاه  ه اهمبيياة لةر ،اةفصار  اهمنتاء اهم  ا  اهمت ص اهم  ا،انعتنت الاا اتي:بنا 

ه اه ددن ااهمتدد ري  ابا ددتخ همااهمتدد ريااه تقدداض (ااقددسا ددا   هاه جابيدداافددصا كدد راهم  ا دد اهم  ي يدد الةهددازاا-ا0

ا071ا ا نددد ا دددبتاهمق دددااةهمددد ةرلاهم ل يددد الدددتالدددوراهمتيعدددتافدددصا تددداء اهم  ا ددد اهمب  يددد اهلهاصددد ابامعدددبا

ةب ر ددد اا170PWC/w.t)ة تددداء اهم  ا ددد اهمب  يددد اهمنعدددحي ابا دددتخ هماهلتبددداراهلهكددد لااهمددد ز ااV)170PWCا

ًلعن ي اذهتا الم اهاااءي اة الن االالتباراهمبع  ،اهذاه هلتاهمنتاء :

 اا071بامعدباا ا ند اهمندبتازيا لاة ك راةه حافدصا تداء اهم  ا د اهمب  يد اهلهاصد اV)170PWCمعيند اا

 همبيياهمتجليحي ر

 170زيا لاة ك راةه حافصا تاء اهم  ا  اهمب  ي اهمنعحي ابا تخ هماهلتباراهلهك لااهم ز اPWC/w.tا)

 رمعين اهمبيياهمتجليحي 

جليحيدد اه اهمشددن اهمتنظيمدد ام  ادد لاهمت ريحيدد اهم دد اه هددلاه ددن ااهمتدد ري  اةه كبددسا  ددلا يندد اهمبيددياهمتا–0ً

ة  لينددددددداتا خت دددددددلا ددددددددتاهمنشددددددداطاألا اوددددددددم ااةألا ةهتاةألا هدددددددد له خت  ددددددد ااألانشدددددددك  الددددددددتا ددددددد تخ  هددددددداالج ً 

اهمعددباا (ا دددح  اإ دددلال ددسارة الدددتاه تعددد اةيعكددديااددا  هاال دددت لهراهمتددد ريااب  دددا لا اميدد ال دددااهنع ددد ا  دددلا

ًامعباا اةهمنعحي ر ك يلاهم  ا  اهمب  ي اهلهاص اب

(امعينددد اهمبيدددياهمتجليحيددد الدددتا01ا–02ًه دددتخ هماهمتددد ريااه تقددداض ا  نا ددداالددد اه لا ددد اهمعدددني الدددتااا–0ً

ًهمنعا ر

 التوصيات: 2 – 5

ًفصار  الاا  ص اهمي اهمباايالتاه تنتا اتا  صم االاتي:

باا ا اام التا ا   اه جابيارلةرلاهمت رياابا تخ هماه   تااهمت ريااه تقاض (افصا ةرهتا  ريااهمعا–0ً

ةهم  ا دددد اهمب  يدددد اهمنعددددحي ااV)170PWCاا071فددددصا كدددد يلاهم  ا دددد اهمب  يدددد اهلهاصدددد ابامعددددباا ا ندددد اهمنددددبتا

ًر170PWC/w.t)با تخ هماهلتباراهلهك لااهم ز ا

لثددد ااكدددللاهمعددد  ،اكدددللااألدددلً ياردددي اًراأنشدددك ه ت دددا ا كبيدددساه ددد  تااهمتددد ريااه تقددداض (اه قهددد  ا  دددلاا–0ً

ًهمكاءلل،اكللاهمق م(ا   ي  امتن ي اهم ياا اهمب  ي اهمعال ر

ة  ليناتا خت لا تاهمنشاطاألا اودم ا شدن ا خد ماه هدارلاةذمدالااةأنشك اةأ ه لاأ ةهته تقا ااأ  ي ا–0ً

ًمتن ي اا رهتاب  ي اةة ي ي اهلل ال اا نع  ا  لا يع  االا ه ر

ل ه ماهمت ريااه تقاض افصاالا    اةهمهيءاتاهملياري اا دحا   دتاالا دت ا لالند افدصالجداراالياةم انشًلا–1ً

ًر  يهمليارامألبكار ك يلاهلنام اهملياري ا

ً
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 املصادر العربية وألاجن:ية

 : املصادر العربية
ً
 أوال
 ا0990قددا لل:ا هراهم  دددلاهمعلبدددي،اراهم0راطفسااايولوجيا اللياقاااة البدنياااةأبدد اهمعدددواها دد ا بددد اهم تدددا اةها دد ا ادددلاهمددد  تا ددي را،

 ار07ص

 را0راطفساااايولوجيا ومورفولوجيااااا الريا اااااي وطاااارق القياااااس والتقااااوي أبدددد اهمعددددواها دددد ا بدددد اهم تددددا اةلي دددد اصددددب صااعددددن  را

 ر0997همقا لل:ا هراهم  لاهمعلبي،ا

 ر0997همعلبي،اراهمقا لل:ا هراهم  لا0راطالتدريب الريا اي، الاسس الفسيولوجية هب اهمعواها  ا ب اهم تا ر 

 ر0111راهرب :ا هراألال ،ا0راطإلاحصاء للباحث في التربية والعلوم إلانسانيةها  ا  ي ا ا   لاةل ي ا   لاهله ي صرا 

 راتأثير تادريبات املطاولاة ومركباات الحدياد علا   عاض ماشارات الادم وكفااءة الجهااز الادور  التنف ااي ا  ا ار ا ا  را

 ر0111 ي اهمه بي اهملياري ،ار ام الا عت  را الع ا غ ه را 

 تاااأثير اساااتخدام التااادريب املتقااااطع علااا  فاعلياااة ألاداء الخططاااي للاااارب الهجاااومي لااادى العباااي الكااارة لي دد ااعددد  ا  يددد را

 ر0111رار ام ا كت رههرا  ي اهمه بي اهملياري ام بنينزا الع االا  ن ري ،االطائرة

 ر0999راهمقا لل:ا هراهم  لاهمعلبي،ا0راطتطبيقي وظائف أعااء التدريب الريا اي، مدخللي  ا  صاهمقطرا 

 التاادريب بالساالوب املتنااوع وأثااره علاا  مقاادرة وثااب الالعااب ل علاا  فااي الكاارة لي دد امك ددياهمعددي اةه ددل الي دد ازيددتاهمدد  ترا

 ر0110را  ي اهمه بي اهملياري ام بن  را الع اإلا  ن ري ،ا17بييالنش ررالج  ا ضلياتاة كبيقاتراهمع  االطائرة. 

 راهمقا للراللك ا0راطإلاحصاء التطبيقي في مجاب البحوث التربوية والنفسية والاجتماعية والرياضيةلاك ىااع  اباهصرا

 ر0999هم تاتام نشل،ا

 راه  صددددد :ا هراهم تدددددااالتطبيقاااااات إلاحصاااااائية واساااااتخدامات الحاساااااوب فاااااي التربياااااة الرياضااااايةة ضددددد ا ا ددددد  اةاعدددددتالي ددددد را

 ر0999م كبا  اةهمنشل،ا

  الهيبوكسيك وتاثيرها في  عض املتغيرات الفسيولوجية والبيوكيميائية وانجاز ساباحة اتدريبات صبا الي  اهله ايصراة ا

 ر0112راأضلةا ا كت رههرا  ي اهمه بي اهملياري را الع ا غ ه ،ام حرة51
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 أثر اللغة العربية في لهجات شرق إفريقيا وتأثرها بها

 اللغة الحبشية إنموذجا

 د/عبد السالم عبدالحميد أبوالقاسم

 املقدمة :ـ

لقد كان لسكان شبه الجزيرة العربية عالقات مع سكان مناطق العالم القديم في شتا مجاالت الحياة ولعل 

من بين تلك املناطق شرق إفريقيا ولتي لم يكن يفصلها عن بالد العرب سوى ممر ضيق وهو باب املندب 

فساهم ذلك في قيام عالقات  ألامر الذي نتج عنه سهولة الاتصال بين املنطقتين وقد حدثة إجراءات بينهما

ثقافية وغيرها بين السكان في املنطقتين فأثرت اللغة العربية على لهجات السكان في شرق إفريقيا وكذلك 

تأثرت هيا أيضا بلهجاتهم فحدث امتزاج لغوي بينهما عبر العصور وتعتبر منطقة الحبشة من املناطق التي 

الكميات واملصطلحات بين اللغتين ,  اقتباسجليا من خالل  , ويتضح ذلك تأثرت وأثرت باللغة العربية 

لبالد فضال عن التشابه في تراكيب الجمل بينهما , وقد كانت هناك عوامل ساهمة في نقل اللغة العربية 

 الحبشة وكذلك انتقال لغة ألاحباش إلى بالد العرب . 

 وصول املهاجرين العرب إليها .وقد كانت بواكير الانتشار اللغة العربية في بالد الحبشة منذ 

 أهداف الدراسة :ـ

 توضيح دور العرب في نقل مؤثرات الحضارة لكل املناطق التي وصلوا إليها . -1

 إبراز مكانة اللغة العربية بين لغات العالم القديم . -2

 اللغة العربية وقبول لغات شرق إفريقيا لها . اندماجمعرفة  -3

 تساؤالت الدراسة :ـ  

 إلى امتزاج اللغة العربية مع لغة الحبشة آنذاك .ماهي ألاسباب التي أدت  -1

 كيف أثرت اللغة العربية في لغة ألاحباش . -2

 ما أوجه تأثر اللغة العربية بلغة ألاحباش . -3

 ماذا نتج عن امتزاج اللغة العربية مع لغة الحبشية . -4

 املجال الزمني لدراسة :ـ 

الباحث لدراسة يشمل الفترة ما بين القرن الخامس قبل امليالد والقرن السادس املجال الزمني الذي يختصه 

 للميالد .

 منهجية الدراسة :ـ 

اعتمدت الدراسة على املنهج التاريخي الذي يقوم على السرد التاريخي لألحداث , عالوة على التحليل في بعض  

 لومات زمنيا . مواضع الدراسة كلما أمكن ذلك , فضال عن تنظيم وترتيب املع
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 تقسيم املوضوع :ـ 

 
 
 لدراسة فقد تم تقسيم املوضوع إلى أربعة فصول : تبسيطا

يتحدث املبحث ألاول عن أسباب انتقال اللغة العربية لبالد الحبشة . أما املبحث الثاني يتناول أثر اللغة 

اللغة العربية . ويبين املبحث  العربية في اللغة الحبشية . ويتكلم املبحث الثالث عن أثر اللغة الحبشية في

 الرابع الكلمات الحبشية في القرآن الكريم .

 املبحث ألاول 

 عوامل أنتشار اللغة العربية في بالد الحبشة .

  ـالهجرات العربية للحبشة : -1

لقد هاجرت مجموعات من السكان  بجنوب شبه الجزيرة العربية إلي شمال وشرق هضبة الحبشة ,     

 . (1) السكان املحلين فيها , وكونوا أحد عناصر السكان في بالد الحبشة آنذاكواختلطوا مع 

علي شكل مجموعات منذ زمن مبكر جدا , وهي في الغالب محصورة وكانت الهجرات العربية إلي بالد الحبشة 

بالد العرب عشر والقرن الثالث قبل امليالد , وهي أكبر فترات للهجرة من  خالل الفترة ما بين القرن السادس

 .(2)إلى الحبشة

 يعني انقطاعها نهائيا وانما تقل في بعض ألاحيان .  وهذا ال

بين )  بل نجد أن بعض الباحثين يرى بأن هناك هجرات عربية وصلت إلي بالد الحبشة خالل الفترة ما

املؤرخ إلايطالي إللي   ( Aenricuعالوة على ذلك فقد أشار ) أنريكو  (3) م ( وكانوا من أهر حمير 252-م 232

 (4)كتاب الزنوج الذي تحدث عن الهجرات العربية القديمة وتكوين مستوطنات عربية قديمة في بالد الحبشة

. 

( إن ألاجاعز سكنوا بالقرب من عدن باليمن وقد هاجرت منهم مجموعات إلي  plinyويؤكد املؤرخ ) بليني 

رى بأن سفوح الجبال املوجودة في اليمن خرج منها هضبة الحبشة وكونوا مملكة بها آنذاك وهنا من ي

للمنطقة التي وصلوا إليها من جبل حبيش أحد تلك الجبال في اليمن  اسمرون إلى الحبشة وأخذوا اجمه

 .(5)فسموها الحبشة 

 الحبشة :  سهولة الاتصال بين جنوب بالد العرب و -2
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ساهم املوقع الجغرافي لبالد العرب في قيام عالقات بينها وبين بالد الحبشة حث أن وقوع بالد العرب على 

 .(6)البحر ألاحمر وبحر العرب وكذلك مضيق باب املندب ساعدهم في ذلك الاتصال مع بالد الحبشة 

سية في بالد الحبشة مثل كما ساهمت سهولة الاتصال بين جنوبي بالد العرب والحبشة في قيام كيانات سيا

 .(7)مملكة أكسوم خالل القرن ألاول للميالد 

في اتصال العرب ببالد الحبشة , واقامت عالقات  رئيسياولقد كانت سهولة عبور مضيق باب املندب سببا 

 . (8) بين السكان في املنطقتين شملت شتا مجاالت الحياة

ق إفريقيا كان جليا , حيث وطدت العالقات يضاف إلي ذلك أن جبه الجزيرة العربية بمنطقة شر 

املجاالت الحضارية في الحبشة , كما لعب  ازدهار الاقتصادية والثقافية بين املنطقتين , ألامر الذي نتج عنه 

الشرق إلافريقي دور الوسيط الثقافي والاقتصادي بين العرب في شبه الجزيرة وبين شعوب شرق إفريقيا 

 .(9)ر ذلك بشكل واضح في ألاوضاع الداخلية للقارة فيما بعد خالل تلك الفترة , وقد أث

ئ بين بالد العرب وشرق كما أن البحر ألاحمر يعتبر فاصال يغلب عليه طابع الهدوء , حيث تتالمس الشواط

في أفريقيا , ألامر الذي سمح بقيام عالقات سياسية واقتصادية وثقافية بين املنطقتين , وحدود أثر وتأثر 

 . (10)مجاالت الحياة بينهماشتا 

 ـالتجارة :

لقد لعب التجار دورا كبيرا في نقل املؤثرات الحضارية بين مناطق العالم بوجه عام حيث ساهم التجار في 

تطوير العالقات بين شبه الجزيرة العربية ومنطقة الحبشة , وكذلك في نقل مظاهر الحضارة العربية 

 الجنوبية لبالد الحبشة . 

ض الباحثين إلى أن التغلغل التجاري العربي في الحبشة كان منذ القرن العاشر قبل امليالد تقريبا , ويشير بع

 .  (11)وكان ذلك متزامنا مع اندماج املهاجرين العرب مع السكان املحلين في شرق إفريقيا

حيث رفين , فضال عن ذلك يرى بعض الباحثين أن التجارة بين بالد الحبشة كان أساس العالقات بين الط

كان حكام مناطق بالد العرب يرسلون التجارة في الحبشة , وأيضا كان ملوك الاحباش يرسلون التجار إلى 

 .(12)سواحل جنوب بالد العرب 
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العرب بالتجارة يرجع إلى براعتهم في صناعة السفن والقوارب , وحبهم لركوب البحر . ألامر  اهتمامولعل 

 .(13)الذي نتج عنه امتداد نفوذهم التجاري ليشمل املناطق املجاورة لهم والتي كان من بينها الحبشة 

, حيث أصبحت اللغة اللغة العربية فيها  انتشار وقد نتج عن وصول التجار املبكر إلى منطقة شرق إفريقيا 

حتى (14)السائدة في بالد الحبشة آنذاك أقرب إلى اللغة العربية الجنوبية , ومن حيث الكتابة والفظ 

املحلية  ألاخرى , بل نافست بقية اللغات  انتشاراغات لأصبحت اللغة العربية في منطقة شرق إفريقيا أكثر ال

 . بالقرن ألافريقي

 ـاملبحث الثاني :

 ـأثر اللغة العربية على ألاحباش : 

لعل من بين إسهامات العرب الذين هاجروا الى الحبشة أو وصلوا اليها لتجارة , والتي قدموها للسكان 

املحليين في الحبشة لغتهم العربية , حيث اقتبس ألاحباش لغة قبائل ألاجاعز وهي ما يعرف بالجعيزية ) 

gaez ) ية التي تتكلم بها , وبقية تلك اللغة تستخدم في ألادب والطقوس نسبة للقبيلة اليمنية السبائ

الثالث التي يتحدث بها ألاحباش , وهي  الرئيسيةالدينية في الحبشة إلى يومنا هذا , وهي تعتبر أم للغات 

 . (15) ية , والتجرية , وألامهريةنالتجري

حروفها ومفرداتها عربية , فضال عن ذلك فإن  (في منطقة هرر بالحبشة لغة عرفت )حضري  كما يوجد

  .(16) جنوب بالد العرببللمدينة عالقات وثيقة 

 .(17)ثون حرفا والكتابة الحبشية بشكل عام أخذت حروفها الهجائية من اللغة العربية وعددها ثالث وثال

هم الذين كونوا  ويشير بعض الباحثين إلى أن الساميين الذين هاجروا من بالد العرب إلي شرق إفريقيا

السكان املوجدين آلان في بالد الحبشة , والدليل على ذلك أن لغتهم التي يتخاطبون بها عبارة عن لهجة 

عربية جنوبية , وهي قريبة جدا من اللغة العربية ألام , على الرغم من اندماج عناصر حامية مع السكان في 

 .  (18)الحبشة

ي ستعملها ألاحباش والتي تعود ما قبل القرن الخامس قبل امليالد , ولقد كانت أولى الحروف ألابجدية الت

 السامية في جنوب شبه الجزيرة العربية . اللهجاتتشبه 

 ـنقائش حبشية باللغة العربية :
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لقد عثرت البعثات الكشفية عن ألاثار في منطقة شرق إفريقيا على مجموعة من النقائش التي تحمل 

هي لغة قبائل الجعيز العربية الجنوبية التي وصلت إلى شرق أفريقيا منذ القرن كتابات باللغة الجعيزية و 

 العاشر قبل امليالد . 

( وتتحدث تلك DAEIXولعل من بين تلك النقائش ما عثر عليه فريق البعثة ألاملانية والذي أشير إليها بــ )

 لتأديب املتمردين على مملكته , وكانت مكتوبة باللغة العربية .  (Ezanaالنقيشة عن حملة امللك عيزانا )

بن عزاينا  يضاف إلى ذلك فقد تم العثور على نقيشة في الحبشة تعود للملك الحبش ي كالب إل اصبحه

(Kalib Ell Esbaha)  (19)وكانت حروف النقيشة عربية جنوبية على لغة الجعيز وهم من عرب الجنوب . 

د وجدت كتابة عربية جنوبية على كرس ي عرش أحد ملوك الحبشة مكرس إلله يعبده عالوة على ذلك فق

 .(20)عرب الجنوب خالل تلك الفترة 

كما تم العثور على كتابة باللغة العربية على تمثال من الحجر مللك يجلس على كرس ي بالحبشة , باإلضافة 

إلي كتابة عربية أخرى وجدت على مدبح من املجرح أنها تعود للقرن الخامس قبل امليالد , وهي كتاية تحتوى 

 . (21)على نصوص وثنية 

( توضح Adbaما يعود منها لعهد امللكين كالب وعذبه ) والواقع أن كثيرا من النقائش الحبشية وخاصة

 .  (22)الجدور القديمة للغة العربية في الحبشة

كما تم العثور على نقيشة تعود لعهد امللك الحبش ي عيزانا وهي مكتوبة باللغة الجعيزية العربية الجنوبية 

 .  (23)على حجر الجرانيت بمدينة أكسوم الحبشية

 عالوة على ذلك فإن ال
 
و كالب أو أر عليها في بالد الحبشة وهي ترجع لعهد امللك عيزانا نقائش الدينية التي عث

والتي استحدثت نظرة توحيدية خاصة بهم بعد دخول الديانة املسيحية للحبشة , كان جل تلك أبرهة  

 .(24)النقائش مكتوبة باللغة الجعيزية العربية الجنوبية آنذاك 

( الحبشية , yahaكتابات بالقلم املسند العربي الجنوبي في مدينة يحا ) فضال عن ذلك تم العثور على

 .(25)وتعتبر تلك الكتابات حديثة بالنسبة للكتابات السبأية القديمة 

 .(26)باإلضافة إلى وجود نقيشة تعود إلى العصر السبئي وهي من النوع الغائر في بالد الحبشة 
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العربي املسند املوجودة في الحبشة في ألاصوات والكتابة مع  كما تبين من خالل النقائش املكتوبة بالخط

 . (27)اللغة العربية

فضال عن أن لغة ألاحباش تتوافق مع اللغة العربية في اللفظ والتراكيب وتحتوي على أبنية أسماء مشتقة 

 من أبنية ألاسماء في اللغة العربية . 

نوبية وبقيت على ذلك الحال قريبة من اللغة وبوجه عام فإن لغة ألاحباش عبارة عن لهجات عربية ج

العربية , على الرغم من دخول اللهجات الحامية فيها , ويؤكد ذلك على أصول لغة ألاحباش ونسبتها للغة 

 .(28)العربية 

 تعود في أوصلها إلى اللغة العربية السبئية , وأضاف 
 
وقد تكونت ألابجدية الحبشية من ستة وعشرين حرفا

 . (29)في اللغة العربية , وظهرت عندهم الحروف املتحركةلها ألاحباش ثالثة حروف لم تكن موجودة 

 ـتأثر الكتابة الحبشية باللغة العربية :

 لتقارب واندماج اللغة لعل الارتباط القائم بين أماكن تو 
 
 مساعدا

 
اجد الساميين والحاميين كان عامال

العربية بالسكان املحليين على السواحل إلافريقية املقابلة لهم , وأصبحت اللغة الحبشية ترتبط في أصولها 

  بالسكان املحليين في املناطق املقابلة لبالدهم , وبذلك ارتبطت لغة ألاحباش باللغة العربية , فكانت
 
مزيجا

بين اللغات السامية والحامية , بل أصبحت اللغة الحبشية تتطابق في مخارج حروفها وأصواتها مع اللغة 

 العربية آنذاك .

 بين الكتابة 
 
ولقد كانت الكتابة باللغة العربية هي السائدة عند ألاحباش كما أصبحت الكتابة عندهم مزيجا

نطقة شرق أفريقيا التي يتعامل بها السكان املحليون في تلك العربية الجنوبية والحامية املوجودة في م

  (30)املناطق

عالوة على ذلك يوجد توافق كبير بين اللغة الحبشية واللغة العربية من ناحية الفظ والتراكيب النحوية 

 .(31)والهمزة  التأنيثمثل حروف الفعل املضارع وتاء 

الكتابة الحبشية قبل القرن الخامس قبل امليالد بعدم استخدام الحروف الصوتية فيها مثل الياء  وتميزت

والواو , وبعد دخول الكتابة العربية بمنطقة شرق افريقيا أصبحت الكتابة الحبشية توافق الكتابة العربية 

 .(32)الجنوبية 
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الحبشية على أنها مقتبسة من الكتابة  و والنحوية املوجودة في الكتابات كما دلت الخصائص اللغوية

العربية الجنوبية منذ القرن ألاول امليالدي , فضال عن وجود تقارب بين الكتابة والتدوين لدي ألاحباش 

 .  (33) والكتابة باللغة العربية

يا في تدوين لومن املالحظ أيضا وجود أثر الخط السبئي العربي في الخط الحبش ي حيث يتضح ذلك ج

ر الحضارية وتاريخ الحبشة القديم , ولوال ذلك لضاع ذلك التراث الحضاري , وذلك ألن لهجات شرق املظاه

 . (34) افريقيا متعددة وغير قابلة لتدوين والكتابة بها

بنفس خطوات حبش ي )كالب( تم كتابتها وعلي سبيل املثال ال الحصر هناك إحدى النقائش تعود للملك ال 

لجنوبية وذلك من خالل طريقة وضع أرقام ألاسرى والقتل والغنائم بين قوسين كتابة النقائش العربية ا

 . (35)وهي طريقة متبعة عند عرب الجنوب في كتابة النقائش لديهم

وقد مرت الكتابة الحبشية بثالث مراحل هي الكتابة القديمة والتي تم كتابتها بالخط السبئي القديم , 

الكتابة ألاكسومية وهي تشبه الخط السبئي املتأخر , اما املرحلة الثالثة فهي واملرحلة الثانية والتي تتمثل في 

 . (36)دخول الكتابة الجعيزية والتي ترجع للخط العربي املسند

عالوة على ذلك فقد وجدت بعض الكتابات على الجدران ببالد الحبشة إلى حد كبير في طريقة رسم حروفها 

ليها في مدينة تمنا في جنوب بالد العرب , وهي كتابة باللغة العربية وتنظيمها للكتابة التي تم العثور ع

 .(37) الجنوبية

  ـتأثر ألادب الحبش ي باللغة العربية :

إن تأثر ألادب الحبش ي باللغة العربية يتضح جليا من خالل تدوين سجل ملوك ألاحباش )كبرانجيشت( 

   . (38)فضال عن تاريخ ألاحباش منذ أقدم  العصور,  باللغة العربية آنذاك 

 .(39)فضال عن ذلك فقد تأثر الشعراء ألاحباش بالشعراء العرب وظهر ذلك في قصائدهم وحياتهم 

وتعلوا اللغة العربية , وأخدوا عن ك فإن بعض شعراء ألاحباش سكنوا في جنوب بالد العرب عالوة على ذل

 .  (40)عرب الجنوب أصول الشعر
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كما تأثر شعراء ألاحباش بالعرب في كتابة قصائدهم الشعرية الطويلة والتي كتبوها باللغة العربية , 

ا التي اهتمت بشخصيات بارزة في املجتمع واستخدموا فيها املصطلحات وألالفاظ العربية , وخاصة منه

 . (41) الحبش ي خالل تلك الفترة

ستطعنا أن يؤثرن في اباإلضافة إلى وجود الفتيات الحبشيات الالتي يترنمن بالشعر العربي الجنوبي , و 

 نفوس الناس بذلك .

فضال عن أن ألاساطير والقصص التي أورها ألاحباش آنذاك مقتبسة من الروايات وألاساطير العربية وقاموا 

 .(42)بتدوينها باللغة العربية 

  ـاملبحث الثالث :

  ـأثر ألاحباش في اللغة العربية :

إن الارتباط بين مناطق تواجد الساميين والحاميين ساهم في تقارب واندماج اللغة العربية بلهجات السكان 

 ثم انتشرت بالدواخل في القارة ألافريقية آنذاك . املحليين على السواحل ألافريقية املقابلة لبالد العرب , 

 وأصبحت تلك اللغة الوليدة من ذلك الالتقاء سامية في أصولها 
 
للغة السامية املتأثرة باللغة  ونموذجا

 .  (43)الحامية , وقد اتخذت طابعا جديدا في القارة ألافريقية

عالوة على ذلك فإن اللغة الحبشية تحتوى على العديد من ألابنية , التي توضح املدركات الحسية وألافكار 

ي أقل مرتبة من أبنية ألاسماء في السهلة , هذا النوع منتشر وبشكل كبير في لغة ألاحباش , ومع ذلك فه

اللغة العربية , فضال عن أن الكتابة الحبشية تختلف في تركيب العداد عن الكتابة في اللغة العربية حيث 

 . (44)يتم كتابة خانة العشرات ثم خانة ألاحاد وهيا بعكس اللغة العربية

الكثير  من اللفاظ والكلمات الحبشية  وكانت اللغة الحبشية مع اللغة العربية في معظم جوانبها وقد دخل

 . (45) إلى اللغة العربية في شتى مجاالت الحياة

 ـألاثر ألادبي لألحباش على اللغة العربية :

لقد أخذ العرب عن ألاحباش عدة مصطلحات وكلمات في الجوانب ألادبية , ولعل أشهرها ألادب الفاحش 

 الذي لم يكن م
 
بسبب جموحهم وميولهم إلى نوع من  ل املكشوفز عندهم , وتمثل ذلك ألادب في الغ ألوفا

تصف أعضاء القدسين والشهداء والنصارى , ويعرف هذا ألادب باسم )ملكي(  التيألاناشيد الفاضحة 

 آلادابويتميز ببعده عن ألاخالق وتحفظ , ولقد تأثر العرب بهذا النوع من ألادب الحبش ي , ولعل من بين 
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ابن ابي ربيعة و كذلك امرؤ  التي ظهر فيها ذلك ألاثر هو الشعر حيث كان من بين أولئك الشعراء عمرو 

 القيس و غيرهم الذين ساروا في كتابة شعرهم بنفس الطريقة التي كتب بها ألاحباش شعرهم.

 . (46)  عالوة على استخدام العرب مصطلحات حبشية في شعرهم

ألاحباش في الفنون ألادبية , فأصبحت الفتيات الحبشيات الالتي يغنين  كما حدث امتزاج بين العرب و 

 . (47)بالشعر العربي يستخدمن بعض الكلمات الحبشية في ذلك

إلى ذلك فقد تأثر العرب باألسلوب القصص ي عند ألاحباش و أخذو عنهم بعض املصطلحات يضاف 

والكلمات التي يستخدمونها في السحر , كما هو الحال )الزار( وهي لفظة حبشية يقصد بها الروح الشريرة , 

حياتهم  ها فيبتطبيقحيث يستخدم فيها ألاحباش كلمات و تماتم ,انتقلت إلى بالد العرب , و قاموا 

 . (48)اليومية

كما ظهر في مدينة نجران بعض الشعراء و ألادباء الذين اعتنقوا الديانة النصرانية , و تأثروا باألدب 

 .(49)الحبش ي في شعرهم  حيث استخدموا بعض املصطلحات الدينية باللغة الحبشية في قصائدهم

أخذ خطباء العرب طريقة تذيل خطبهم  عالوة على ذلك فقد أثر ألاحباش في شعراء العرب و خطبائهم حيث

بأبيات شعر كما هو الحال عند قس بن ساعدة ألايادي و هو أسقف نجران الذي ذبل خطبته بأبيات من 

الشعر , وهي عادة لم تكن متبعة عند خطباء العرب , و تتميز نهاية الخطب بوجود موسيقى لفظية تظهر 

مه الخطباء في خطبهم , و قد سمي هذا النوع باألدب الشعبي جلية في القافية املوحدة و السجع الذي التز 

 الحبش ي .

إلى ذلك فقد انتقلت بعض آثار الحكمة من ألاحباش للعرب , حيث كان بعض العرب يجالسون يضاف 

الحكماء الاحباش و أخذوا عنهم الحكم ,و أما ألاساطير الحبشية فكانت مزيجا بين ألادب العربي و الحبش ي , 

لك جليا من خالل نمو وازدياد الخيال املفرط في القصص , و كذلك في استعراضهم للخوارق التي و يتضح ذ

 .(50)تميل في معظمها للخيال 

كما أخذ العرب عن ألاحباش في املوسيقى الشعرية , حيث اتبع بعض شعراء العرب نهج الشعراء ألاحباش 

ال بين العرب و الاحباش و لعل من بين شعراء في ذلك , ألامر الذي نتج عنه اندماج واضح في هذا املج

 .(51)العرب الذين ساروا على ذلك النهج عمرو ابن ربيعة و امرؤ القيس و غيرهم 
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عالوة على ذلك فإنه كان لشعراء ألاحباش بصمات في قصائد شعر الفروسية , و الذي كان في القتال و 

 .(52)راء الصعلكة و هي سلب أرزاق الاغنياء و توزيعها على الفق

 من الشعراء العرب في مدينة نجران اعتنقوا النصرانية فاتبعوا شعراء ألاحباش في كتابة 
 
كما ظهر عددا

 . (53)بنفس املنهج عند كتابة شعرهمبنفس العقيدة والتزامهم  الرتباطهمقصائدهم 

  ـألالفاظ و الكلمات الحبشية في اللغة العربية :

لقد تداخلت اللغات إلانسانية مع بعضها , و شهد العالم القديم امتزاج بين اللغات القديمة نتيجة 

بعوامل اقتصادية و سياسية واجتماعية , ألامر الذي  الاختالطالثقافي بين ألامم , حيث تأثر ذلك  الاختالط

ش , و لقد اقتبست اللغة العربية نتج عنه اشتقاق كلمات و مصطلحات بين اللغات , و التي من بينها الاحبا

 .(54)من ألاحباش ألفاظ و كلمات تشمل شتى املجاالت ألادبية و التجارية و الدينية و غيرها 

 ـالسياسية:ألالفاظ  -1

لعل من ألالفاظ التي استخدمها العرب في مجال السياسة وترجع في أصلها للغة الحبشية لفظ )أكسمن ( 

ألاحباش على حاكم املنطقة , وورد هذا املصطلح في النصوص العربية  وتعني جامع الضرائب وقد أطلقها

 الجنوبية , ولفظ )النجاش ي ( بمعني امللك وقد أطلقها العرب في جنوب شبه الجزيرة العربية على ملوكهم .

 ـالعامة: ألالفاظ -2

ياتهم اليومية لفظ كان من بين ألالفاظ الحبشية التي دخلت على اللغة العربية والتي ستخدمها العرب في ح

)الخوخة ( وتنطق عند ألاحباش )خوخت( وتعني البوابة , كذلك )السكة( وتنطق عند ألاحباش )سكوت( 

 وتعني الطريق , و )الصرح ( ومعناها القصر , وغيرها من ألالفاظ ألاخرى .

الجلباب أما في جانب ألفاظ املالبس فقد اقتبس أيضا العرب من ألاحباش بعض املصطلحات منها ) 

ت مثل ) الزرافة والزرابي والحنبل ( وغيرها , فضال عن ألفاظ استخدمها ألاحباش في أسماء الحيوانا

 .(55)( والحريش والبغال

 . (56)كما سمي بعض العرب أبنائهم بأسماء حبشية مثل )يكسوم( الذي أصبح اسما مؤلفا عند العرب

 ـاملصلحات والكلمات الدينية : -3

مشتركة بين اللغة العربية ولغة ألاحباش دون غيرها , ولعل ذلك يوضح أن أصل تلك  لقد كان هناك كلمات

اللغتين واحد ولعل من تلك املصطلحات والكلمات كلمة ) الحواريين( وتعني السفراء والرسل و )منافق( 
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و)فاطر( بمعني خالق , و)املنبر( بمعني مكان الجلوس و)محراب( وتعني  (57)بمعني شاك ومخالف ومداهن

 (59)و)يحور( بمعني يرجع ويعود (58)بمعني النور والتنوير و)ألاخدود( بمعني الحفرةاملكان املقدس و)برهان(

و)مصحف( ويقصد به الكتاب الذي يقع  (61)وكذلك )مشكاة( بمعني نافذة أو كوة (60)و)سجل( وتعني الرجل

وكذلك )قسورة( بمعني ألاسد  (63)انهاعو )در( بمعني ملعان الجوهر واملعادن , وتعني قوة النار ومل (62)ن دفتينبي

, و )الهرج( بمعني القتل و )ألارائك( آلاسرة ومفردها سرير , و)منسأة ( بمعني العصا , وكلمة )أواه( وتعني 

 .(65)لضعف والنصيبو )سنا( وتعني الحسن والضوء , و)كفل( وتعني ا (64)املوقن

 وهذا على سبيل املثال ال الحصر .

وفي مجمل القول يتضح أن هناك تأثر كبير للغة العربية بمصطلحات وكلمات حبشية والتي في مجملها تعود 

 ألصول عربية .

 حثـج البـائــنت

 

 في العالقات بين بالد العرب والحبشة واملتمثل في للكان  -1
 
 كبيرا

 
سهولة الاتصال موقع الجغرافي دورا

 بينهما عبر مضيق باب املندب.

 ونقوشهم عربية ألاصل . تهماإن اللغة العربية التي تعامل ألاحباش في كتاب -2

 ارتبطت حضارة أكسوم في الحبشة في مجملها بحاضرة جنوب بالد العرب. -3

اة والتي إن الحضارة العربية القديمة أثرت بشكل واضح في مناطق شرق إفريقيا في شتى مجاالت الحي -4

 من بينها اللغة العربية .

 وجود نتج عن وصول الوافدين العرب إلى بالد الحبشة ظهور اللغة ألاثيوبية القديمة . -5

 وجود نظائر لغوية في بالد العرب والحبشة مما يدل على أثر اللغة العربية على ألاحباش وتأثرها بهم . -6

الجنوبي , ألامر الذي نتج عنه انتشار الكتابة هناك نقائش حبشية تم كتابتها بالخط املسند العربي  -7

 املسندية العربية في الحبشة .

 اقتبست لغة ألاحباش الحروف الصوتية من اللغة العربية . -8
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 يعود للخط املسند العربي الفضل في تدوين جوانب الحضارة الحبشية القديمة . -9

  م لكل اللهجات الحبشية .تعد اللغة العربية أما آلداب والطقوس الدينية في الحبشة وهي أ -12

 تأثر ألادباء والشعراء العرب باألدب الحبش ي في شعرهم وقصصهم وخطبهم . -11

 بين العرب وألاحباش ألامر الذي نتج عنه وجود نوع جديد من تلك آلاداب . آلادابامتزج  -12

 أخذ العرب بعض آثار الحكمة عن ألاحباش . -13

 آدابهم وكتاباتهم وهي دينية وسياسية واقتصادية .استخدام العرب ملصطلحات وألفاظ حبشية في  -14

  وجود مصطلحات وكلمات حبشية في القرآن الكريم وهي تعود في أصولها للغة العربية . -15
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 "الصعوبات التي تواجه العبي الكرة الطائرة في ألاندية الليبية "

 

 خالد الهادي الكموش ي  *

 ** فتحي رجب همل

      -: املقدمة ومشكلة البحث

لكرثيلل   الهيمل  مسللي م ميئل ت جة  للص   لل تمثل  لكرل ا لكئلل إ ا  ألالعا  كللل ع ل ام ي لص لك لل    ل             

ليسللي ت ا لك ت ةلل ص لكل ك للصم  ألاللا مللا  كللل ع لك لل    لليع لكي للل      للل مللا ل رالل لمل  لينيملليو ألا لل    لل   

 ي يه  مح     ي ي     ل يب    د ك  . 

فلا و لج ههل   فللا  آلاو  ألاثل تئل تا تئلل تل مظا مل  ملا ا ل  ه   أنهل  (:5791ليل ل     ذكل  ألاملعم يبلع          

لسللللللليطعل  لكئلللللل د لكل م لللللللص ل اعتثلللللللص فللللللا لكيلللللللعتتب ا  ل ي للللللل ت لك   للللللل يو   لللللللل أدلئهلللللل  لكلخللللللل   ل رئئللللللل  جة  للللللص 

 (86:    9  .بم ل ل ا جسم ص  مك ج ا بعج ص تة  سب مع ميئ ب ا لكر ا لكئ إ ا ل اعتثص(

 ( :أو لكرلللل ا لكئلللل إ ا وليالللل  بيلللل ت ه  ل ا ك للللص لألاللللعم  كللللل ع لك لو للللص لك لللل  5776 أكللللع حسلللل  ألاسللللا            

تملللل ت  فللللا لكد يلللل ا لكع ك للللص    يب للللص  ت للللعع لكلعتللللع مللللا جمنلللل ت لي لللل هعتا  ذكلللل   سلللل ب س نهلللل  لألاللللعم 

لتتب طنللل  بللل ما  لكلللل ع لكرللل ا لك للل  تميلللصا بطيللل إن    لللص ميص هللل  يلللا بللل  ا  كلللل ع ل ام ي لللص   للل ا كللللع 

 مليو. 

   6     :34   ) 

لجللف فللا لكسلل  لا   يلل ا لتتلللع ليسللي ا لينلل تم  ل رئئلل   لكبللعا  فللا  -(  :9007 تلل ا حسلل  ميللئل            

بل كر ا لكئلل إ ا  ال أو   س سل صملعلت  لكرل ا لكئل إ ا ملا  لل خ  ةلع  ئلص تلعتتب  ل م ص لكيئلل ت  لينل تلا 

بدضللل مل   للل ا  يلللب  لك  ألا لللص لكبعج لللص ك منللل تا أيللل دل ف لك لبلللص ألالللا ل ا كلللص لك لسللل ص ك  ليل وللل ا لك للل  ت لجللل أهللل 

حم  للللص ط ت للللص فللللا لكيللللعتتب  يللللع  تلللل  ي  ل رئللللل لكيللللا ص ليسللللة عا  للللل  لكبحلللل  لكل  لللل   كد للللص تلللل    ليللللعت يو 

 لجة  ت كلبص ك ا لكئ إ ا فا لك طا لكل ب . أي و س ن  ي لم     د لا   جن ا  إلامك ج الييطيييو 

                                                                                                            7  : 50 ) 

ا   ( أو لك يللب بيلللص ي مللص تيلل     لللع 5773  بلل له    للل و   يبللع لكليلل   تلل ا سلل  مللا أبلل  لكللل            

ي لملللل  مطي لللللص. مههلللل  لكل لملللل  لك  ب تللللص  لك لسلللل ص  لكب ل لللللصم  كلللل ك  لكل لملللل  لكب  ك ج للللص بملللل  تحي تللللف ملللللا 

م  تضل ل و أو ل للي ل لكفلل  ل لك ل  تللي   يهلل  ليب تتل ا أ  لكيللعتتب ام  وللع  م ت  كلل  اي لمل   سلل  ك ج ص 

 يهلللل  أ  فللللا أ ولللل ا مطي لللللص يللللا ت لللل  تلللل دا ليب تتلللل ا فللللا بن للللص مطي لللللص يللللا لكبن للللص لك لللل  لييلللل د لك يللللب  دلمل 

لكي و يل ا لك ل  ولل د لك يللب ت دل  لكيلعتتب ا  يهلل م كل ك  ت ل ب ليب تتلل ا بليو لك  ل   لكههلل ت    كيل لا تكل و كنلل ل 

 5  .                        الا ي ل ت  ي   يل  أدلمل لك يب ألا   ي دا تي    لك يب بيغي لا لكبن ص ليح ئص بف 

 :95 ) 

 
 (      مح ة  م م  هج  ط د تعتي  م س  ص لك  ب ص لكبعج ص  م ج ملص لي وب  * 

 

  ( أو ككلل  ا للل ألا مللا  ا لللئص لك ت ةلل ص ميئ بللل ا    للص فلللا ب للل مل  5768   يب لللف ت كللع محملللع أبلل           

لكشري ص لك ت ة ص كم  أو لكن  ألا لك ت ض   فا م م يص كلف  يل إن جلسل ص مميلصا البلع ملا ت ل  هل  ككل  

 سيئ ع لك ت ض   تحد ق أيل  ليسي ت ام كم  أجف ال  سيئ ع أم تت ض   منم  ب غ  وعتلتف لكبعج ص  لكل  ص 
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ألا كلللص ل يدللل ت  كنللل   ل ريللل إن لك لسللل ص ملللا لك  للل خ  لللل  ليسلللي ت ا لكل  للل  ملللا لكي للل    يللل    ل رئئ لللص فلللا

 (. 561:  53كن   لكسم ا ما ت  ي  مب    فا مسي ا لكشري ص لك ت ة ص        

 تحيللللل  تت ةلللللص لكرللللل ا لكئللللل إ ا مك جلللللص م م ولللللص فلللللا كثيللللل  ملللللا د خ لكلللللل ك  ملللللا ألا للللل  تللللل  ي  سللللل  لكسلللللب          

ك   لللللل خ ب يبيهلللللل  ك مسللللللي ت ا لكل  لللللل .  لو مسللللللي ا لك ت ةلللللل ا تيلللللل    بعتجللللللص كبيلللللل ا مللللللا جدللللللن   إلامك ج لللللل ا

 ليللللعلا ل اعتثللللص   جنلللل ا يللللع  تللل     إلامك ج للل ا لي دتلللص  لك  لللل تص  ل اللل ل   لك حمللللص ك ملللعت يو  لك يبللليو م

ألاعتثلللص  يلللع  م لكبلللص لكيللللعت ا   سللل  لت   ص ل رئلللل لكيعتت  لللص لكيلللا حص لك للل   ليملللع ي يهللل  لكل تلللق   لللق 

ل ا لجللب لك لجللب م لي  هلل  م  لك لل  تكلل و كنلل    لل   أهلل  لك لل  ولللع مللا  ل اعتثللص لك لل  طلل أا يللل  ولل ج و لك لبللص

و لم  سل   أوال تدييل  هل   ل ال ل   يللا ل ا لجلب لي دتلص  دلل م بل  البلع  أولكلل خ يلا يئ ئه  م  ت ب 

 ما ل ا لجب لي دتص  ليل  تص.

  ذللكئ إ ا فا ك     وسي  بطئ لا ميل  تص  غي    ب  جح  لكيئ ت  الاتتد مل بمسي ا لك لبص   كلبص لكر ا      

 مسي ا لكئم   لي ج  مهه .  لالجف ت جع  ج  حلا تت ة ص فا ت   لك لبص  كرهه  و   ص  ال ت تد  

لكدلللل و ل اعتللللع هلللل  ولللل و تيميللللص ب كيدللللع   لكيئلللل ت لكسلللل يع فللللا كثيلللل  مللللا م لللل الا ل ا لللل ا  مههلللل  م لللل خ   و  ملللل  

تكل و لكيئل ت   ولك ت ةص م  جب ي     لكلم  بطل مل لحم ملع هل ل لكيدلع .  كل ك   ملا هل ل لي ئ لق ت لب 

يئل ت  لكن ك لص إلادلتتلص يللا تت ةلص لكرل ا لكئل إ ا ب ليسل  كيولكس يع ما ل ال ل   لينملص  ل اعتلعا ككل  تدل   

ةما  ئل تك و معت سص كك  اسيئ ع لكيل ل يلا ت   لكيل   ا ةما إلامك ج ا ليي ألاص م لك   تمرا 

 أ ض م يطب  طخ  تك و و دت يلا تحد ق   يعلدت  ي ه  كك  وسن  .فا ج  ألان   ت  خ ألادن  فا لي  تكص فا 

 لك ي إج يلا لكيل عتا لكل ب   لكل ك  .

 و الاتتد مل ب م كلبص تيئ ب م   مل  لص مل  تحل ل ب ك لبلص ملا  لل   ا تمرههل  لكيل  ي  يللا مسل ت تئ تهل       

 لك  كيص يلا كلبص لكر ا لكئ إ ا لك    ص  ألا خ لك يبيو  يه . اتدأجح    ض م  فا ه ل لكبح  

يبللل  لكرللل ا لكئللل إ ا فلللا يلللل  أهللل  لكيلللل   ا لك للل  ت لجلللف ال  ملللا ه للل  تب للل تا م لللك ص لكبحللل  فلللا لكيلللل ل      

  ةع ل ا  خ  ليد  ألا ا لي  سبص ك يط ن  وليا   س   فا وغ تص لي يطب ا لك ط  ص.لك    ص  لك     جعتص

 ما ه   لكيل   ا.

 -البحث : أهمية

  مللل  لكيلللل   ا لك للل  ت لجلللف كلبلللص لكرللل ا لكئللل إ ام  أهللل جللل مل هلللعل لكبحللل  ككللل  اسللليئ ع بلللع تج  لكيلللل ل يللللا 

ل ا لل خ لي  سللبص  إلت لل د لكدلل إميو يلللا كلبللص لكرلل ا لكئلل إ ا    للص  ك مسلل  كيوتكلل و   ولكلل م وللع  سلل ه  فللا 

 لكههل    ب لبلص لكرل ا لكئل إ ا    لك  تل لحم لكسلملص لك ل  تيميلص  هل   لكيلل   اكك  اسيئ ع ب ك  ألا  ت ل  

 لك ت ةص    ا   ك  ي   فا لك و  ل ا لا .

لكيلللل   ا لك لللل  ت لجلللف كلبلللص لكرلللل ا لكئللل إ ا   لللك  يلللل    أهللل ص فلللا لكيلللل ل يلللللا  ترملللا أهم لللص هللل   لكعتلسلللل

 لكيلللل   ا لك للل  ت لجلللف اليبللل   جعتلللص لك    لللص   لللك   لللل ا بمللل  تمث لللف ملللا  لللل   ا فلللا لي للل الا لكل  للللص م 

 ا لك ل   لي ك ص  لك   تحل خ د و تحد لق ليسلي تم إلامك ج ا لك ت ة ص م  لك لس ص م  إلادلتتص م  الاجيم ي ص 

 تئمح كن  لكد  دلا لك ت ة ص فا ك     .

  كل  جي إج ه ل لكبح  تك و ما لكل لم  ليس يعا فا  ةع ليد  ألا ا  ل ا  خ لي  سبص

 هدف البحث

 لكيل   ا لك   ت لجف اليب  لكر ا لكئ إ ا فا  جعتص لك    ص . أه لكيل ل يل    لايهعل لكبح   -
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 تساؤالت البحث :

 ا لك   ت لجف اليب  لكر ا لكئ إ ا فا  جعتص لك    ص.؟م  ألاا لكيل    -

 الدراسات النظرية

 أوال : إلاطار النظري 

     -   نشأة وتطور الكرة الطائرة :

 سللللل ص 
 
 كرلللللا ليل للللل ل  5679بلللللعأا  رللللل ا كلبلللللص لكرللللل ا لكئللللل إ ا فلللللا ينلللللع منللللل ت كللللل ا لكسللللل ص  سللللل و ذكللللل  تد تبللللل 

 ه  س ص 
 
 .5671بفن ته  تسم  

 أم م لل  ألالل للا    رلل ا طيلل لو
 
سلل ص وبلل  ليلل  د مملل  تللعخ  4000لكرلل ا فللا لكنلل لمل   ي د هلل  ألاللا كلبللص وعتمللص جللعل

 ي  ف آلا  ت لي ج دا فا مد ب  لكل لي ص فا بخ  ألاسا.

 ه  ك   ت أ  ا وعتمص فا أم تك   لجع جنس   و ي   ل  و ل لكر ا  كدلن  ما ج ب آل    ذكل  م ل  ألال للا 

 تع ت ألا خ و ل لكر ا فلا هلعل مل .  ه ل ك  9000
 
س ص. أم  فا لك  ب و  دع س ج  مح  الا كلب لكر ا وعتم 

  مح  الا كلب لكر ا تد   بيو   تديو مل  م ا  تد تت  جف تص و ي   ل  أجف فا لكا لحت   فا  م خ أم تك  س ج

س  مههم  تح  خ ل اي خ يل  لكر ا  ت ميه  كل تدف.  م   ذك  لك و  جم   كل ع لك   كن  هلعل مثل  كل ا 

لكدع   ك ا لكس ص  غي ه . أم  فا أم تك  ل ا    ص  دع س و لك ك    لا ك للب بل كر ا هل  لكسليا فلا ليبل تلا 

   ا بيو لكل تديو.                                         ل  و ل لكر ا ما جنص ل 

 ي  س ج  كلبص لكر ا لكئ إ ا ما  كل ع لي تعا لكض   ا  دع ت جع من  ه   ل  لكلي ت لك سئ  فلا لكدل و 

بللليو  للل تديو.  سللل و  Faust Ballل رللل م  ألا للل  لبيلللعأا فلللا   اسللل    تئ ك للل    سلللل أ ت للل  كلبلللص كللل ا لكدبضلللص 

يهلل  تللع ت برلل ا  للغي ا ألاللا أ لل  من لل  كلبللص لكيللن  ل ا ك للص.  وللع س جلل  كلبللص كلل ا لكدبضللص فللا  تئ ك لل  لك لللب  

 كم  س جل  كلبلص لكرل ا لكئل إ ام  ت مل  ت جلع لكسل ب فلا ا ل  ه  
 
ت لب ب ك تلب ما أسل  فا م لب ط ت  اس   

 أو  ك ل   م  جل و مل ف  كلبلص .  ال أو ليل  ل تسلم 5631فا أم تك   ل   ي و لك تا تألا  ل  لع ألا ع ي   
 
 

 (  1:     9.                      5671ك ا لكس ص ه  لك م لبير  كلبص لكر ا ي   

 د    لكر ا لكئ إ ا ل خ م ا فا لكع تا   يب ص لكع ك ص لكث م ص ي   ةما ب ج م ن  لك م أو   فا ط ك   

 ي ك    خ  و  ك سللل    ك   بللل ي ك  لكثللل ا   لك  بللل و .   للل حا فلللا بئ كلللص لك جللل خ ت سللل   بللل5738ب ك  بللل و سللل ص 

                                                                        بلل ي ك  لكث كلل .  فللا بئ كللص آلااسلل ا  لل حا لك  بلل و بلل ي ك    خ  ت سلل   بلل ي ك  لكثلل ا     ك للعل بلل ي ك  لكث كلل .                   

    4 :97    ) 

 فلا لكسل  لا   يل ا.  تيكلم ذكل  ملا حتل دا يلعد لكلع خ           
 
 مظا مل 

 
  كدع تئ تا لكر ا لكئ إ ا تئل تل

 يضللللل مل لي للللل  كص فلللللا الاتحللللل د لكلللللع لام  ملللللا كاللللل ا يلللللعد لك يبللللليو لكللللل تا تم تسللللل نه م ب إلةللللل  ص  لللللل  ليب تتللللل ا 

 لكبئل الا لكل ي لص  لكد تتلص  غي هل .  كدلع أ لبح  آلاو  لكع ك ص لكلعتعا لك ل  تدل    يهل  س كلع تلا الا ك مب لص

 يلا كلبلص كل ا لكدلع  أ  كل ا لكسل ص فلا  للب اه   مشلاليه .  كدلع تح كل  
 
ب  مل يل  لجة  ته  كلبلص ال تدل   ل ج 

لك لبللللص مللللا كلبللللص ت  تح للللص  للللل  كلبللللص أ يب للللص ذلا ميئ بلللل ا ي ك للللص فللللا لينلللل تلا  س سلللل ص  ل رئللللل  لك   وللللص 

لك   وص لك لس ص.  تك و ه   لكل      تبلص لك إنسل ص  ألالعا ميك م لص ت لب م لي  هل   الاهيمل    هل  لكبعج ص   

ك للل ألا أس  للل   ي لللع  يلللعلد اليبللل  لكرللل ا لكئللل إ ا.  ت مللل  تفنللل  هللل   أ  ت للل  فلللا لي تبلللص   لللل  فلللا   للل ا مللل  أ  للل مل 

 ص مةسل  تص  ال تدل   ألالعله  يلا   ل ا يم  ص  يعلد لك يبيو  تعتتبه م  ال أو ه   لكل      تبلص كن  أهم

 (31: 1فا  هم ص ب م ألا خ ما  ألا لخ.                               
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 إجلللف م للل  ل للل  لك تت ةلللص لكرللل ا لكئللل إ ا فلللا لكلللع تا   ك مب لللص  لللإو من تل هللل    ئئنللل  تئللل تا بطئللل          

مب لص  لإو يدل خ ملعتب   اليبل  لكرل ا لكئل إ ا ولع س يلص.  ذ أجف لج  لكل ح ببئل الا لكلل ك     ل سلمص   ك 

أبللعي ل فللا  طلل د جفلل  ها م للص  د  ي للص جعتللعا و ملل  بيغ يلل   يلل إن لكرلل ا   للك  بلل تب  مثيلل  ك غ تللص مللع 

 لك و .

كدللللع بللللعأا تت ةللللص لكرلللل ا لكئلللل إ ا  سلللل ئص  ذلا ميئ بلللل ا كنسلللل  ب كل ك للللصم  هلللل  ملللل  جللللل  لجة لللل ته           

 لنهل  و
 
.  جفل ل

 
   لل  صم س يل 

 
للع تت ةلص مل لعا  ج لبلص كلعا   ل لد لكل تا تم  ل و  لل  تت ةل ا أول  ا ل ط 

 مللا مسللي ا يلل خم  إنهلل  وليالل  تت ةللص ا للئص تيئ للب آلاو منلل تلا 
 
 يلل    لل    ك للف لكرلل ا لكئلل إ ا ألا ك لل 

 
   دلل 

 ( 45:   54   ذلا وعتلا ي ك ص    كغص لكعوص أ   مل لكيل ي  بيو أ  لد لك يبيو.                    

   -  خصائص رياضة الكرة الطائرة

 ك   مس ألاص لي لب لك م تلي  لكل تديو سل  يلل  ألالعا فلا جيلب م لبلفم  كل ك  تحعتلع يلعد أ ل لد  .5

 اليب  لكل تق  ط تدص لكيل م    م  ب هه .

ل   ول م  لك يب مع لكر ا ب ك م   دل ب إلة  ص  ل  لك   ألا ليحعدا كلعد لك مس ا ليسم    ه  د .9

 أيض مل لكل تق لك لألاع بم  ال ت تع يا    ص.

بللل ك غ  مللللا لتلللل د لكرلللل ا لكئللل إ ا مللللع  كللللل ع   للل ا فللللا لكيطيلللن لكلللل م ل  ك يبللليو  اليللللب منلللل ج م  .4

 ي لكل  لك يبليو ممل  تحل خ د و بدل مل 
 
 مل  ل 

 
اليب ملعم اليلب ملعل ع(  ال أو و ليلع لك لبلص تحلعد ت حيلل 

 و  لك يبيو ليعل ليو ط لخ    ا لك لب.لكيطين فا لك يبيو لين جمي

3. .
 
 لألاةس ع لك د ألا لكل إ ا تنسب  ل  س  ما لكل تق لي س   لكل تق ليسيدب  أتض 

 و ليع لك لب لك   تم ع مس  لكر ا أ  و  ن  أ  د لن   م   ل  ذك  ب تع لك لبص  ل  ص. .1

   لل  أوتل ع لتتلل ب ممرلا  900 ل   500 م  بيوتثب لك يب  .8
 
  بص أ  أكا  ملا مسل  ص جل م  سل ئص اسل   

 م مم  تيئ ب وعتا كبي ا فا لك  ب لكل لا.

 ما لكض   ا لكس ألادص تيئ ب أوت ع و ا مميصا ب كس يص فا يض ا لك تلييو  .9
 
 كبي ل

 
ت    لك يب يعدل

 لك لألاعا.مع دوص فا ت ج ف لكر ا  س يص م  ا  م  خ فا لكس يص 

سلللل يص ألا كلللللص لكرلللل ا فلللللا لك للللللب تيئ للللب أو تكللللل و لك يبلللل و يلللللل  مسلللللي ا يلللل خ ملللللا لكدللللعتا يلللللل  سللللل يص  .6

 الاجيد خ م  س يص تد لكلل  .

تيئ ب لك لبص وعتا ي ك ص ما لك   وص  لكي ل ق ل ا س  جة  ص  دم ج م م يص ما ل ا س ا فا مس ألاص  .7

 كلم ق يا لي لب مع تم ت  لكر ا ليل .ة دص كم  فا ألا كص لكسد ألا يل   ت  أ   مل لكع  ب ل

50.  
 
م   لكلللل ع ذلا لي يلللب لك لسللللص كرللل ا لكدلللع  ملللث 

 
 ي ك للل 

 
 ييللل   

 
 لللغ  مسللل ألاص لي للللب  سلللي    جنلللعل

وسلمح ب جلل د   لل لا تلألالص ك يبلليو  لللي لكلل  مل بلليو ل الليو  آلا ل  أ  لل مل لك لللبم بن مل  فللا لكرلل ا لكئلل إ ا 

 5 كيص ط لخ    ا لك لب    ص  أو لكر ا تةبعخ  س يص ب كغص س   إو لك يب ت  مف وعتا ي ك ص ما لك 

   ج ص. 10م لا   حع أوت ع  سيغ د ألا للا  7  لا  فا يم  ص لك لب بمي سل  3 ل  

د ملل    للي   للل  مللعا ملل  31بلل ك غ  مللا يللع   جلل د حمللا محللعد ك مبلل تلا  للإو مللا ج جللب  لألاللع وللع وسلليم   .55

 (   49:    3جلس ص ي ك ص.                         تيئ بف لكر ا لكئ إ ا ما وعتلا بعج ص   

 املهارات ألاساسية في الكرة الطائرة:  -
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 يا "كي 5769ت ك  محمع ألاسا ي  م              
 
لين تلا ل ا ك ص فلا  كلل ع لك ت ةل ص  أو" Keer  ( جد 

ألاللا ألا سلل   لل ا ب لا للئص لك ت ةلل ص تيميللص بلل ك  لبل  لكيل وللب  تيئ للب لسلليطعل  أكالل  لكلضلل ا لكربيلل ا فللا 

 (45:  51  (                                           ميلعدا. جي إج  أهعللل اس   ذك  كيحد ق 

 تدللل و  دلمل لكلخللل  كظا كلللص  للل ألا أس  للل   هللل   بللل ك غ  ملللا لو  أو ( 5761  د لللع  للل ج  أكللليو  تللل ا             

 (99:  4تيئ ب جنع كبي  فا  تد نه  .                                    أنه لين تلا تبع  سن ص  دلمل   

 ا لك ل  تيحلي  لين تلا  س سل ص ك رل ا لكئل إ ا ألالا ل ا سل أو ( 5798 و ي  حتنب  ن     آ   و              

أ ضل  لك يل إج ملع الاوييل د فللا   للايلل  آلايلب أدلاهل  فلا جم لع لي لولب لك ل  تيئ بهل  لك لبللص  غل   لك  ل خ 

 (53: 50ت  عه  س  اليب أج دا ت مص                                           وب خ لي ن د ك ك  ت ب 

س نلل   لينلل تلا  س سلل ص أاليبلليوتلل دم جم للع  أولجللف تنب للا  ( 5779 ت كللع ألامللعم يبللعل يلل ل  لألامللع              

يللل  مسللي م ميكلل في ككلل  تلليمرا سلل  اليللب مللا ت ل لل  لينلل   ليك للب  هلل  فللا ليل للب  مللا هلل ل ولللع لكدللعتا يللل  

هللللل ل  دلمل هللللل  جللللل ب  ط تدلللللص ت ل للللل  ل ا كلللللص   ومألا للللل   لينللللل تا لكلللللعلمل لكلخللللل  كظا كلللللص  للللل ط  أس سللللل   كللللل دلمل 

:     9.      ئل لا سلي ه  ملع م ليل ا مئ بداهل  كدل ج و لك لبلص لكل م  للع ي يل ل ه مل  ملا ي   ل   لا ل ا كلص

86)  

: الدراسات السابقة واملرتبطة
ً
 : ثانيا

 (55( :   9009   أك ل   و   س ب  -5

لكيللل ل يلللا لكيللل   ا لك لل  ت لجللف لكبئلل الا لكل   للص ل ام ي للص فللا لكللع خ لكل   للص  وللع   لللابعتلسللص هللع    

(  93لسللليطع  لكب ألاللل  لسلللي   و لسللليم  يللللا لكيلللل   ا  ل ا للل خ ليد  ألالللص ي للل الا لكعتلسلللص ليك جلللص ملللا   

 ( يض ل تمث  و كلي لكع خ لكل   ص .565 د ا م  تك ج  ي  ص لكعتلسص ما   

ألالللللل دا بعتجللللللص كبيلللللل ا م  سلللللل و محلللللل ت  أ  جم للللللع م لللللل الا لكيللللللل   ا س جلللللل  ألالللللل دا   و  لللللللا وللللللع دكلللللل  لك يلللللل إج 

ألاللعا  لو جم للع ل ا لل خ ليد  ألاللص بعتجللص كبيلل ا جللعل م  ل ا لل خ ليد  ألاللص   كالل  لكيللل   ا الاوييلل دتص هلل  

لكعتلسلللص ب تلللل دا الاهيمللل   ب كةسلللل تق لك ت ضللل    إلايلللل    أ  لللل م  سللللبص م  ولللع  أكاللل  ك يلللل   ا لكي ف م للللص 

 لكبئ الا لكل   ص  لكلم  يلا حت دا لييصلج ص ليطييص ما وب  الاتح د لكل ب .

 (58(   5778س        ت تم فا دتلسص  -9

لكيل ل يلا أه  لي لر ا لك ل  ت لجلف اليبل ا لي يطبل ا لك ط  لص فلا  تدوم  لكيلل ل   لالك   هع          

ص ل ام ي لللص   لكل دتلللص م  ولللع لسللليطعم  لكب ألاثلللص ليللل  ج يللللا لكلللل  د فلللا هللل   لي لللر ا تبلللل  ييغيللل  ليم تسللل

( محلللل  ت ألالللللا لك لحللللل   م لكيلللللنا م الاوييللللل دم م إلامك جللللل ا م  8لك  للللل   الاسلللللي   وم  لكللللل م لسللللليم  يللللللا   

 الاجيم عا م  لي ر ا لكل مص.

لمللا     جلل د م للر ا ت لجللف اليبلل ا لي يطبلل ا ل ام ي للص م يملللص بنسللبص ت لل ل    لللالك يلل إج  أ لل تا وللع 

(  كا هللل   للل  ي  يلللع  تللل    من للل  ا دلإملللص م  لي لللر ا لك للل  ت لجلللف  كلللل ع لكل دتلللص  لك للل   78% - 48%

(  كا هللل   لل  ي  يلللع  تلل     سللل إل لك دلل  لكك   لللص ك يلللعتتب  %63 - %38س جلل  بنسلللبص م  تللص ت للل ل   مللا   

  ليب تت ا.

 (59( :  5769دتلسص يبع ل ام ع غ تب   -4

لكيللل ل يللل  مل ولل ا تت ةللص ل امبلل ح فللا جمن تتللص ميلل  لكل   للص م  ل ييلل ا ي  للص لكبحلل  مللا   للل هللع      

اليبللل  د ك للل م  ولللع لسللليطع  لكب ألاللل   59 بيللل ل   19 للل د ملللهه   98لكدئللل ييو  هللللا  لكيل   للل     للل  يلللعده  
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 املع لكب  جل ا لي  ج لك  لل   سل  ملا لي ألافل ا  لكيح  ل  لكل  ل   ليدل ب ا لكشريل ص  الاسلي   و كل دلمل 

 تضما الاسي   و   ث مح  ت تإنس ص ليسل  ك و لك يبل و  هم لص لكنسل  ص ككل  م لك ص  ت  ل   لكعتلسلص 

 لل  لك ي إج لكي ك ص :

 وليا  إلامك ج ا أه  ليل و ا لك   ول    تت ةص ل امب ح . -

  ل    تدع  تت ةص ل امب ح . لك م ليا  لكيطئ ل ليل د لكث ا   -

 ليل د لكث ك  .ليعتع ه   -

 (8(   5779دتلسص ألاسا ل ر كعم     -3

لكيل ل يلا ليل و ا لك   ت لجف لي يطب ا لك ط  ص كر ا لكدع   لاسب ل ا  خ كن    لادتلسص هع          

تلم لكعتجللص ليميلل حا    للل  م مللعتب  لكعتجللص  دلمللا  جنللص جفلل  أيضلل مل ه  للص لكيللعتي  فللا لك  ب للص لك ت ةلل ص م 

  ل  م ألاك   د ك يو  دتجص أ ل م اليب  لي يطب لك طخ  ل ا ك يو  لكس بدييو م  وع ل يم   ي  ص ليمي حا  

(  دلل ا  89(  لل دل م  تلل  لسلليطعل  ليلل  ج لك  للل   ذكلل  بييللم   لسللي   و تكلل و مللا    547لكعتلسللص يللل    

إلامك ج ا م ل ا ل   م لكلخ   ( م  الا تإنس ص لكيحر   م 9(  د ا كظا  خ م م حيص يلا    11ك مل و ا     

 م لكيطئ ل م إلادلتم م ليل و ا لكد   ص   ك  ي  .

 وللع أمنلل ا لك يلل إج  و م لل خ لكيطئلل ل أكا هلل  ألاللعا  لو جم للع ل ا لل خ م  سللبص بعتجللص كبيلل ا م  ل ا لل خ 

 . ليد  ألاص ك م  خ إلادلتم ألاا أكا  ل ا  خ ليد  ألاص م  سبص

 إجراءات البحث :

 . لسيطع  لكب ألا  لي  ج لك  ل  ك إميف كئب لص لكبح منهج البحث:    

 -مجاالت البحث  :     

لي  خ ليك ا  : طبق ه ل لكبح  يل  اليب   جعتص لك    ص ك ر ا لكئ إ ا  ب يعت ص لك ت ة ص بم لب  -

 ط لب   .

   9058-8-1   ل   9058- 1- 51أج م لكيئب ق لي علا  كنعل لكبح  بي تتخ ما  لي  خ لك مخ  : -

  -مجتمع البحث :

تيكللل و م يملللع لكبحللل  ملللا اليبللل  لكرللل ا لكئللل إ ا ب لجعتلللص لك    لللص لي للل تكيو فلللا لكبئ كلللص ليد ملللص فلللا  -

 معت ص ط لب  .

 م  لك للل  ل ييللل ا 30تك جللل  ي  لللص لكبحللل  ملللا   -عينةةةة البحةةةث :
 
ب كئ تدلللص لكل للل لإ ص ملللا  جعتلللص ( اليبللل 

 ( أجعتص.7لي  تكص فا هع  لكبئ كص  س و يعده   
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 ( عينة البحث1الجدول رقم )

 عدد أالعبين املدينة النادي م

 3 الخمس الهدى 1

 5 زليتن إلاشعاع 0

 3 الجغبوب بدر 3

 4 املرج املروج 4

 6 طرابلس ألاهلي طرابلس 5

 6 القرابولي نجوم املحلة 6

 7 طرابلس الاتحاد 7

 0 زليتن ألافريقي 8

 4 الزاوية أساربا 9

 42 9 املجموع 

 

 أداة البحث :

فا ة مل جي إج لكلعتع ما لكعتلس ا لكس بدص  لي لجلص لكل م ص لي تبئص كدع لسيل د لكب ألا  ما         

  ك  ي     وع ت   يعلد ب يل و ا  لي ر ا لك   ت لجف اليب  لكر ا لكئ إ ا لكعتلس ا لكس بدص لييل دص 

( ما ل را لمل  ليحرميو فا م  خ ط د لكيعتي   هعل 6أدلا لكبح  بي غاه    ك ص   ما ت  ي ةن  يل   

لكي كع ما م  سبص لكلد لا كك  م  خ ما م  الا لكبح      غص لكلد لا   ةلف  جعل   ة  ص  لي 

م  الا  8لكلد لا  بلع  ج لمل لكيلعت ا أ بح الاسي   و فا   تتف لكهه إ ص ك يئب ق  وع لألاي ا يل  يعد 

 ( يب تا . 34 يعد  

      -ألاداء: صدق 

م  خ  لي  هج  (  ا لمل ف 6ت  تحعتع  عد  دلا يا ط تق ي ةن  يل  ه  ص ما ل را لمل  يعده           

 % 60 ط د تعتي (  لك تا ألاعد ل  هم ص لكنس  ص كك   د ا ما لكلد لا ليحعدا  وع ت  لييم د اسبص 

  ل را لمل.يعا لاسا   لكلد لا لك   تيلق مع تأم 

   ألاساسية:الدراسة  -

  ص لكعتلسص لك   ت  و   لكب ألا  بيئب ق لسيم تا الاسي   و  لع أو أ بح  فا   ت ه  لكهه إ ص يل  ي      

   .9058-8-1   ألا ع 9058- 1-51ل ي  ته  فا لكل  ا ما 

 بلع الاجاه مل ما يم  ص جمع لكب  ج ا و   لكب ألا  بم لجلص لسيم تلا الاسي   و ك ي كع ما لكيم خ        

 ب  ج  ه  م  تبيو أنه  س م ص  صا حص .

 إلاحصائية:املعالجات  -

 لسيطعم   لكعتلسصم( كيح    ب  ج ا SPSSلسيل ج  لكعتلسص ب  اد بص إلاألاي إ ص ك ل    الاجيم ي ص     

 مهه   س ك ب إلاألاي إ ص لكي ك ص:

 .لكنسبص لي  تص -

 لكير لت. -



 0202العدد الخامس  الصعوبات التي تواجه العبي الكرة الطائرة في ألاندية الليبية 

   الليبية األندية في الطائرة الكرة العبي تواجه التي الصعوبات
 

  

 233 األخرىمجلة التربية الرياضية والعلوم 

 

 ليي سل ل اس ب  -

 النسب املئوية ملجال الصعوبات الفنية باستمارات إلجابات لالعبي الكرة الطائرة :

 (1جدول قم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 ال إلى حد ما نعم املقياس الاستبيانفقرات  م
 املتوسط

 الحسابي

 1 15 24 لكير لت يع   ج د و يعا ما لك    يو فا  جعتص لك    ص 5
9.16 

 %9.1 %49.1 %80 لكنسبص%

يع   ج د جن ح  خ  يل  مسي ا ي لا ما ل را ا  9

  ليل  ص ليعلد لك يبيو

 2 16 22 لكير لت
9.10 

 %1 %30 %11 لكنسبص%

يع  ت    ليلسر لا لكيعتت  ص لكك   ص إليعلد  4

 لك يبيو

 2 0 38 لكير لت
9.70 

 %1 %0 %71 لكنسبص%

يع   ج د  ئل  لضاص إليعلد لك يبيو  3

 إلايعلد لكلخ  لي  سب

 0 15 25 لكير لت
9.84 

 %0 %49.1 %89.1 لكنسبص%

 يع  ت    د تلا  د  يعتب  لكر ا لكئ إ ا 1

 ب يسي ا ليئ  ع

 3 10 27 لكير لت
9.80 

 %9.1 %91 %89.1 لكنسبص%

يع  ل ي  ت اليب  لكر ا لكئ إ ا يل  أس   8

 ي م ص

 1 17 22 لكير لت
9.14 

 %9.1 %39.1 %11 لكنسبص%

و ص لي  تس ا لكع ك ص  الاألايك ك مع اليب  لكر ا  9

 لكئ إ ا ذ  ليسي ت ا لكل ك ص

 0 11 22 لكير لت
9.94 

 %0 %99.1 %99.1 لكنسبص%

يع   يئ مل    ص س   ص ك معت يو لك ط  يو ذ   6

 لكرل مللا لكد  دتص كيعتتب  جعتص لك    ص

 4 10 26 لكير لت
9.11 

 %50 %91 %81 لكنسبص%

يع  ألا ا ل ان ح لكلخ  فا  جعتص لك    ص يل   7

تح    جد ألا لكضلب ي ع لك يبيو  لع س  

 م  سبص

 3 5 32 لكير لت

 %9.1 %59.1 %60 لكنسبص% 9.94

يع  ألا ا ل ان ح لكلخ  فا  جعتص لك    ص يل   50

  ةع ب لمج وغ تص    ص ك يبيو

 4 7 29 لكير لت
9.84 

 %50 %59.1 %99.1 النسبة%
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 ( 1الشكل رقم)  

 
( لك م لألاي م يلا لكنسب لي  تص  ج ب ا اليب  ك ا لكئ إ ا  5(   لك ك  تو   5تيكم ما ل اع خ تو   

مهه  ت  و %49.1ما ليسي   يو ت  و يع   ج د و يعا ما لك    يو فا  جعتص لك    ص  اسبص  %80ب و 

أو  اسبص جدئص تحسب ال ت  و ذك   كل  ألاي خ إلاج بص لكث كثص يلا  %9.1ذك  يل  ألاع م  مبن م  

ما ليسي   يو  %11كي  م لك تا  ت  و يع   ج د و يعا ما لك    يو فا  جعتص لك    ص م  ج ع أو 

ت  و ذك   ل  ألاع  %30ت  و يع   ج د جن ح  خ  يل  مسي ا ي لا ما ل را ا  ليل  ص ليعلد لك يبيو  

م ليسي   يو لك تا ت  و يع   ج د جن ح  خ  ال ت  و دك م   ه   لك دئص  تحسب كي   %1م  أم  اسبص 

يا ت  و يع  ت    ليلسر لا  % 71يل  مسي ا ي لا ما ل را ا  ليل  ص ليعلد لك يبيو م   ج ع أو 

ت  و غي  ذك  م  ه    %1ت  و ذك   ل  ألاع م  م  ج ع  %0لكيعتت  ص لكك   ص إليعلد لك يبيو م  تمث  

تا ت  و يع  ت    ليلسر لا لكيعتت  ص لكك   ص إليعلد لك يبيو م  ج ع لك دئص تحسب أتض  كي  م لكع

 %49.1يا ت  و يع   ج د  ئل  لضاص إليعلد لك يبيو إلايعلد لكلخ  لي  سب م  تمث   % 89.1أو 

ت  و غي  ذك  م  ه   لك دئص تحسب أتض  كي  م لكعتا ت  و يع   %0ت  و ذك   ل  ألاع م  م  ج ع 

يا ت  و يع  ت    د تلا  % 89.1ضاص إليعلد لك يبيو إلايعلد لكلخ  لي  سب م  ج ع أو  ج د  ئل  ل

ت  و غي   %9.1ت  و ذك   ل  ألاع م  م  ج ع  %91 د  يعتب  لكر ا لكئ إ ا ب يسي ا ليئ  ع م  تمث  

ئ إ ا ذك  م  ه   لك دئص تحسب أتض  كي  م لكعتا ت  و يع  ت    د تلا  د  يعتب  لكر ا لك

يا ت  و يع  ل ي  ت اليب  لكر ا لكئ إ ا يل  أس  ي م ص م  تمث   % 11ب يسي ا ليئ  ع. م  ج ع أو 

ت  و غي  ذك  م  ه   لك دئص تحسب أتض  كي  م لكعتا ت  و  %9.1ت  و ذك   ل  ألاع م  م  ج ع  39.1%

ا ت  و و ص لي  تس ا لكع ك ص ي % 99.1يع  ل ي  ت اليب  لكر ا لكئ إ ا يل  أس  ي م ص م  ج ع أو 

 %0ت  و ذك   ل  ألاع م  م  ج ع  %99.1 الاألايك ك مع اليب  لكر ا لكئ إ ا ذ  ليسي ت ا لكل ك ص م  تمث  

ت  و غي  ذك  م  ه   لك دئص تحسب أتض  كي  م لكعتا ت  و و ص لي  تس ا لكع ك ص  الاألايك ك مع اليب  

يا ت  و يع   يئ مل    ص س   ص ك معت يو لك ط  يو  % 81م  ج ع أو لكر ا لكئ إ ا ذ  ليسي ت ا لكل ك ص 

ت  و غي   %50ت  و ذك   ل  ألاع م  م  ج ع  %91ذ  لكرل مللا لكد  دتص كيعتتب  جعتص لك    ص م  تمث  

ذك  م  ه   لك دئص تحسب أتض  كي  م لكعتا ت  و يع   يئ مل    ص س   ص ك معت يو لك ط  يو ذ  
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يا ت  و يع  ألا ا ل ان ح لكلخ  فا  جعتص  % 60د  دتص كيعتتب  جعتص لك    ص. م  ج ع أو   لكرل مللا لك

ت  و ذك   ل  ألاع م  م  %59.1لك    ص يل  تح    جد ألا لكضلب ي ع لك يبيو  لع س  م  سبص م  تمث  

 لخ  فا  جعتص ت  و غي  ذك  م  ه   لك دئص تحسب أتض  كي  م لكعتا يع  ألا ا ل ان ح لك %9.1 ج ع 

 

يا ت  و يع  ألا ا  % 99.1لك    ص يل  تح    جد ألا لكضلب ي ع لك يبيو  لع س  م  سبصم  ج ع أو   

ت  و ذك   ل  ألاع م   %59.1 تمث   ل ان ح لكلخ  فا  جعتص لك    ص يل   ةع ب لمج وغ تص    ص ك يبيو م

ت  و غي  ذك  م  ه   لك دئص تحسب أتض  كي  م لكعتا يع  ألا ا ل ان ح لكلخ  فا  جعتص  %50م  ج ع 

 لك    ص يل   ةع ب لمج وغ تص    ص ك يبيو .

 الطائرة:إلجابات لالعبي الكرة  باستماراتالنسب املئوية ملجال الصعوبات املرتبطة باإلمكانيات 

 (0جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال إلى حد ما نعم املقياس فقرات الاستبيان م
 املتوسط

 الحسابي

و ص لكي الا ليي   ا  يع  ت  سبه  مع يعد  5

 ليم تسيو ك ر ا لكئ إ ا

 2 3 35 التكرار
9.64 

 %1 %9.1 %69.1 النسبة%

و ص ت     د لا   جن ا لك حمص كيعتتب ا  9

 لك يبيو

 1 8 31 التكرار
9.91 

 %9.1 %90 %99.1 النسبة%

يع  و ج ج ص لكي الا  لي يب ليسيطعمص  4

 كيعتتب ا لك يبيو

 3 13 24 التكرار
9.14 

 %9.1 %49.1 %80 النسبة%

يع  ت     س إ  لك د  لك حمص كبئ الا  3

  تعتتب ا لكر ا لكئ إ ا

 1 13 26 التكرار
 %9.1 %49.1 %81 النسبة% 9.84
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  ( 9لك ك  تو   

 

 
 

 

لك م لألاي م يلا لكنسب لي  تص  ج ب ا اليب  ك ا لكئ إ ا  ( 9لك ك  تو    (   9تيكم ما ل اع خ تو   

ما ليسي   يو ت  و و ص لكي الا ليي   ا  يع  ت  سبه  مع يعد ليم تسيو ك ر ا لكئ إ ا  %69.1ب و 

ال ت  و ذك   كل  ألاي خ إلاج بص لكث كثص يلا أو   %1مبن م  مهه  ت  و ذك  يل  ألاع م  %9.1 اسبص 

اسبص جدئص تحسب كي  م لك تا  ت  و و ص لكي الا ليي   ا  يع  ت  سبه  مع يعد ليم تسيو ك ر ا 

ما ليسي   يو ت  و و ص ت     د لا   جن ا لك حمص كيعتتب ا لك يبيو  %99.1لكئ إ ا م  ج ع أو 

ال ت  و دك م   ه   لك دئص  تحسب كي  م ليسي   يو  %9.1ل  ألاع م  أم  اسبص ت  و ذك    90% 

يا ت  و يع  و ج ج ص  % 80لك تا ت  و و ص ت     د لا   جن ا لك حمص كيعتتب ا لك يبيو م   ج ع أو 

ت  و  %9.1 ت  و ذك   ل  ألاع م  م  ج ع %49.1لكي الا  لي يب ليسيطعمص كيعتتب ا لك يبيو م  تمث  

غي  ذك  م  ه   لك دئص تحسب أتض  كي  م لكعتا يع  و ج ج ص لكي الا  لي يب ليسيطعمص كيعتتب ا 

يا ت  و يع  ت     س إ  لك د  لك حمص كبئ الا  تعتتب ا لكر ا لكئ إ ا م   % 81لك يبيو م  ج ع أو 

 ه   لك دئص تحسب أتض  كي  م لكعتا ت  و غي  ذك  م  %9.1ت  و ذك   ل  ألاع م  م  ج ع  %49.1تمث  

 ت  و يع  ت     س إ  لك د  لك حمص كبئ الا  تعتتب ا لكر ا لكئ إ ا .
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 النسب املئوية ملجال الصعوبات النفسية بإستمارات إلجابات لالعبي الكرة الطائرة :

 (3جدول رقم ) 

 

 ( 3الشكل رقم) 
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 نعم املقياس فقرات الاستبيان م
إلى حد 

 ما
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 املتوسط

 الحسابي

 كد مل ليس  ك ص يل  ي تق لك يبيو ل رس تا  5

  ت  ه ن  ي ع تحد ق الاجيي ت

 0 6 34 التكرار
9.61 

 %0 %51 %61 النسبة%

يع  لكيدعت   لكير ت  لك س    لك لب  ي ع  9

 تحد ق لكل ح 

 1 11 28 التكرار
9.86 

 %9.1 %99.1 %90 النسبة%

لك    يو يل   لك ل ت ب إلألاب ألا كد ص  وب خ 4

 مم تسص لكر ا لكئ إ ا

 1 8 31 التكرار
9.91 

 %9.1 %90 %99.1 النسبة%

ةلب ج لحا إلايعلد لك لح   ك يب  لكر ا  3

 لكئ إ ا

 1 14 25 التكرار
9.80 

 %9.1 %41 %89.1 النسبة%

لك ل ت ب إلألاب ألا كيعا  مسي لج  لكلخ  مد تجص  1

 لكئ إ ا ب يسي ا لكد تم  لكع للا فا ك ا

 1 15 24 التكرار
9.16 

 %9.1 %49.1 %80 النسبة%

يع   وب خ ل امن ت يل  م  هعا م   س ا  8

 لكر ا لكئ إ ا ما لكض  ل ليح ئص  ه 

 6 12 22 التكرار
9.30 

 %51 %40 %11 النسبة%

كا ا إلاألا ط ا لك لس ص لك   ت لجف اليب  لكر ا  9

 لكئ إ ا ما لكض  ل ليح ئص  ه 

 0 0 40 التكرار
4.00 

 %0 %0 %500 النسبة%

يع  تحد ق لك ن ا لكك   ص فا تت ةص لكر ا  6

 لكئ إ ا مد تجص مع  لي لك ت ة ا    ا 

 0 8 32 التكرار
9.60 

 %0 %90 %60 النسبة%



 0202العدد الخامس  الصعوبات التي تواجه العبي الكرة الطائرة في ألاندية الليبية 

   الليبية األندية في الطائرة الكرة العبي تواجه التي الصعوبات
 

  

 232 األخرىمجلة التربية الرياضية والعلوم 

 

 

لك م لألاي م يلا لكنسب لي  تص  ج ب ا اليب  ك ا لكئ إ ا  (4لك ك  تو   (   4تيكم ما ل اع خ تو   

ما ليسي   يو ت  و  كد مل ليس  ك ص يل  ي تق لك يبيو ل رس تا  ت  ه ن  ي ع تحد ق الاجيي ت  %61ب و 

ال ت  و ذك   كل  ألاي خ إلاج بص لكث كثص يلا أو   %0مهه  ت  و ذك  يل  ألاع م  مبن م  %51 اسبص 

كي  م لك تا  ت  و  كد مل ليس  ك ص يل  ي تق لك يبيو ل رس تا  ت  ه ن  ي ع تحد ق اسبص جدئص تحسب 

ما ليسي   يو ت  و يع  لكيدعت   لكير ت  لك س    لك لب  ي ع تحد ق لكل ح  %90الاجيي ت م  ج ع أو 

   يو ال ت  و دك م   ه   لك دئص  تحسب كي  م ليسي %9.1ت  و ذك   ل  ألاع م  أم  اسبص  99.1% 

يا ت  و  % 99.1لك تا ت  و يع  لكيدعت   لكير ت  لك س    لك لب  ي ع تحد ق لكل ح م   ج ع أو 

ت  و ذك   ل  ألاع م  م  %90لك ل ت ب إلألاب ألا كد ص  وب خ لك    يو يل  مم تسص لكر ا لكئ إ ا م  تمث  

 ل ت ب إلألاب ألا كد ص  وب خ ت  و غي  ذك  م  ه   لك دئص تحسب أتض  كي  م لكعتا ت  و لك %9.1 ج ع 

يا ت  و ةلب ج لحا إلايعلد لك لح   ك يب   % 89.1لك    يو يل  مم تسص لكر ا لكئ إ ا م  ج ع أو 

ت  و غي  ذك  م  ه   لك دئص تحسب  %9.1ت  و ذك   ل  ألاع م  م  ج ع  %41لكر ا لكئ إ ا م  تمث  

يا ت  و  % 80يب  لكر ا لكئ إ ا  م   ج ع أو أتض  كي  م لكعتا ت  و ةلب ج لحا إلايعلد لك لح   ك  

 %49.1لك ل ت ب إلألاب ألا كيعا  مسي لج  لكلخ  مد تجص ب يسي ا لكد تم  لكع للا فا ك ا لكئ إ ا م  تمث  

ت  و غي  ذك  م  ه   لك دئص تحسب أتض  كي  م لكعتا ت  و لك ل ت  %9.1ت  و ذك   ل  ألاع م  م  ج ع 

يا ت  و  % 11لكلخ  مد تجص ب يسي ا لكد تم  لكع للا فا ك ا لكئ إ ا م  ج ع أو ب إلألاب ألا كيعا  مسي لج  

ت  و  %40يع   وب خ ل امن ت يل  م  هعا م   س ا لكر ا لكئ إ ا ما لكض  ل ليح ئص  ه  م  تمث  

ت  و غي  ذك  م  ه   لك دئص تحسب أتض  كي  م لكعتا يع   وب خ  %51ذك   ل  ألاع م  م  ج ع 

يا ت  و كا ا  % 500 ت يل  م  هعا م   س ا لكر ا لكئ إ ا ما لكض  ل ليح ئص  ه  م  ج ع أو ل امن

ت  و ذك   ل   %0إلاألا ط ا لك لس ص لك   ت لجف اليب  لكر ا لكئ إ ا ما لكض  ل ليح ئص  ه  م  تمث  

 ط ا لك لس ص لك   ت  و غي  ذك  م  ه   لك دئص تحسب أتض  كي  م لكعتا كا ا إلاألا %0ألاع م  م  ج ع 

يا ت  و يع  تحد ق لك ن ا  % 60ت لجف اليب  لكر ا لكئ إ ا ما لكض  ل ليح ئص  ه  م  ج ع أو 

ت  و ذك   ل  ألاع م  م  %0لكك   ص فا تت ةص لكر ا لكئ إ ا مد تجص مع  لي لك ت ة ا    ا م  تمث  

ا ت  و يع  تحد ق لك ن ا لكك   ص فا ت  و غي  ذك  م  ه   لك دئص تحسب أتض  كي  م لكعت %90 ج ع 

 تت ةص لكر ا لكئ إ ا مد تجص مع  لي لك ت ة ا    ا .
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 النسب املئوية ملجال الصعوبات إلادارية بإستمارات إلجابات لالعبي الكرة الطائرة :

 (4جدول رقم ) 

 

 

 (4الشكل رقم ) 
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 ال إلى حد ما نعم املقياس فقرات الاستبيان م
 املتوسط

 الحسابي

 هي  إلادلتا بمي  لص لي ر ا لك   تيل   ال  5

 كن  اليب  لكر ا لكئ إ ا

 3 13 24 التكرار
9.14 

 %9.1 %49.1 %80 النسبة%

يع  كل ملا إلادلتتيو لي ل ديو لجعتص لك    ص  9

 كر ا لكئ إ ا فا م  خ إلادلتا لك ت ةص

 1 13 26 التكرار
9.84 

 %9.1 %49.1 %81 النسبة%

 ب ا لكن  ص إلادلتتص لي   ص يل   جعتص يع   4

 لك    ص كر ا لكئ إ ا كل  ا حم  ص ط ت ص

 3 11 26 التكرار
9.16 

 %9.1 %99.1 %81 النسبة%

يع  الاهيم   إلادلتا بم ل دص   تق لكر ا  3

 لكئ إ ا   ك  دلإ  فا م  تس تف

 1 14 25 التكرار
9.80 

 %9.1 %41 %89.1 النسبة%

وعتا لكك دت إلادلتم يل  ت  ي  لكف  ل يع   1

 لي  سبص ك يب   جعتص لك    ص فا لكيعتتب

 7 10 23 التكرار
9.30 

 %59.1 %91 %19.1 النسبة%

 2 8 30 التكرار يع   ةع لك  دم  ئص تد تم ص س  تص 8
9.90 

 %1 %90 %91 النسبة%
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لك م لألاي م يلا لكنسب لي  تص  ج ب ا اليب  ك ا لكئ إ ا   (3لك ك  تو     (   3تيكم ما ل اع خ تو   

ما ليسي   يو ت  و ال  هي  إلادلتا بمي  لص لي ر ا لك   تيل   كن  اليب  لكر ا لكئ إ ا  %80ب و 

و  ال ت  و ذك   كل  ألاي خ إلاج بص لكث كثص يلا أ %9.1مهه  ت  و ذك  يل  ألاع م  مبن م  %49.1 اسبص 

اسبص جدئص تحسب كي  م لك تا  ت  و ال  هي  إلادلتا بمي  لص لي ر ا لك   تيل   كن  اليب  لكر ا 

ما ليسي   يو ت  و يع  كل ملا إلادلتتيو لي ل ديو لجعتص لك    ص كر ا لكئ إ ا  %81لكئ إ ا م  ج ع أو 

ال ت  و دك م   ه   لك دئص   %9.1ت  و ذك   ل  ألاع م  أم  اسبص  %49.1فا م  خ إلادلتا لك ت ةص  

تحسب كي  م ليسي   يو لك تا ت  و يع  كل ملا إلادلتتيو لي ل ديو لجعتص لك    ص كر ا لكئ إ ا فا م  خ 

يا ت  و يع   ب ا لكن  ص إلادلتتص لي   ص يل   جعتص لك    ص كر ا  % 81إلادلتا لك ت ةص م   ج ع أو 

ت  و غي  ذك  م  ه    %9.1ت  و ذك   ل  ألاع م  م  ج ع  %99.1تمث   لكئ إ ا كل  ا حم  ص ط ت ص م  

لك دئص تحسب أتض  كي  م لكعتا ت  و يع   ب ا لكن  ص إلادلتتص لي   ص يل   جعتص لك    ص كر ا 

يا ت  و يع  الاهيم   إلادلتا بم ل دص   تق لكر ا لكئ إ ا  % 89.1لكئ إ ا كل  ا حم  ص ط ت ص م  ج ع أو 

ت  و غي  ذك  م  ه   لك دئص  %9.1ت  و ذك   ل  ألاع م  م  ج ع  %41 ك  دلإ  فا م  تس تف م  تمث   

تحسب أتض  كي  م لكعتا ت  و يع  الاهيم   إلادلتا بم ل دص   تق لكر ا لكئ إ ا   ك  دلإ  فا م  تس تف 

سبص ك يب   جعتص لك    ص فا يا يع  وعتا لكك دت إلادلتم يل  ت  ي  لكف  ل لي   % 19.1م   ج ع أو 

ت  و غي  ذك  م  ه   لك دئص تحسب أتض   %59.1ت  و ذك   ل  ألاع م  م  ج ع  %91لكيعتتب م  تمث  

كي  م لكعتا ت  و يع  وعتا لكك دت إلادلتم يل  ت  ي  لكف  ل لي  سبص ك يب   جعتص لك    ص فا لكيعتتب 

ت  و ذك   ل  ألاع م  م  %90دم  ئص تد تم ص س  تص م  تمث  يا ت  و يع   ةع لك   % 91م  ج ع أو 

ت  و غي  ذك  م  ه   لك دئص تحسب أتض  كي  م لكعتا يع   ةع لك  دم  ئص تد تم ص  %1 ج ع 

 س  تص .
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 النسب املئوية ملجال الصعوبات الاجتماعية بإستمارات إلجابات لالعبي الكرة الطائرة :

 (5جدول رقم ) 

 

 

 

 (5الشكل رقم ) 

 
 

 
لك م لألاي م يلا لكنسب لي  تص  ج ب ا اليب  ك ا لكئ إ ا  (1لك ك  تو    (   1تيكم ما ل اع خ تو   

لكبلي  اسبص  ببغضن ما ليسي   يو ت  و ةلب لكل و ا الاجيم ي ص بيو لك يبيو  %89.1ب و 

ال ت  و ذك   كل  ألاي خ إلاج بص لكث كثص يلا أو  اسبص  %51مهه  ت  و ذك  يل  ألاع م  مبن م  99.1%

لكبلي م  ج ع أو  ببغضن ي  م لك تا  ت  و ةلب لكل و ا الاجيم ي ص بيو لك يبيو جدئص تحسب ك
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نعم

الى حد ما
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 نعم املقياس فقرات الاستبيان م
إلى حد 

 ما
 ال

 املتوسط

 الحسابي

ةلب لكل و ا الاجيم ي ص بيو لك يبيو  5

 ببلضن  لكبلي

 6 9 25 التكرار
9.36 

 %51 %99.1 %89.1 النسبة%

ةلب لكل و ا الاجيم ي ص بيو ليعت يو  9

  لك يبيو

 0 12 28 التكرار
9.90 

 %0 %40 %90 النسبة%

ةلب لكل و ا الاجيم ي ص بيو  جعتص  أه لا  4

 لك يبيو

 3 12 25 التكرار
9.11 

 %9.1 %40 %89.1 النسبة%

ال وليا  لكر ا لكئ إ ا ما لك ت ة ا لك   كن   3

  لب ص كبي ا

 0 13 27 التكرار
9.86 

 %0 %49.1 %89.1 النسبة%
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ت  و ذك   ل  ألاع م   %40ما ليسي   يو ت  و ةلب لكل و ا الاجيم ي ص بيو ليعت يو  لك يبيو   90%

ال ت  و دك م   ه   لك دئص  تحسب كي  م ليسي   يو لك تا ت  و ةلب لكل و ا  %0أم  اسبص 

يا ت  و ةلب لكل و ا الاجيم ي ص بيو  جعتص  % 89.1الاجيم ي ص بيو ليعت يو  لك يبيو م   ج ع أو 

ت  و غي  ذك  م  ه   لك دئص تحسب  %9.1ت  و ذك   ل  ألاع م  م  ج ع  %40 أه لا لك يبيو م  تمث  

يا  % 89.1يبيو م  ج ع أو أتض  كي  م لكعتا ت  و ةلب لكل و ا الاجيم ي ص بيو  جعتص  أه لا لك  

ت  و ذك   ل  ألاع م  م  %49.1ت  و ال وليا  لكر ا لكئ إ ا ما لك ت ة ا لك   كن   لب ص كبي ا م  تمث  

ت  و غي  ذك  م  ه   لك دئص تحسب أتض  كي  م لكعتا ت  و ال وليا  لكر ا لكئ إ ا ما  %0 ج ع 

 لك ت ة ا لك   كن   لب ص كبي ا .
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 النسب املئوية ملجال الصعوبات املالية بإستمارات إلجابات لالعبي الكرة الطائرة 

 (6جدول رقم ) 

  

 (6الشكل رقم )
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 نعم املقياس فقرات الاستبيان م
إلى حد 

 ما
 ال

 املتوسط

 الحسابي

ةلب لييصلج ص ليطييص كل د لكر ا لكئ إ ا  5

فا  جعتص لك    ص كإلجل د يل  ا  ط ا س  

 ج دم

 8 3 29 التكرار

 %90 %9.1 %99.1 النسبة% 9.14

لييصلج ص ليل دا كل د لكر ا لكئ إ ا ال تة  سب  9

مع حا  لكن  ط ا لكي   س ص ليئ  ع 

 ت ل  ه  كلم  إلاج  حلا

 0 7 33 التكرار

 %0 %59.1 %69.1 النسبة% 9.64

و ص ل ا ل    ليك  آا لي دتص ك معت يو فا ألا كص  4

 إلاج  حلا لك ت ة ص

 0 8 34 التكرار
9.61 

 %0 %51 %61 النسبة%

ولد ع إلاج لمللا لي ك ص ي ع لي  تكص ل ر تج ص  3

 أ  لكبئ الا لكع ك ص

 7 9 24 التكرار
9.34 

 %59.1 %99.1 %80 النسبة%

يع   ةع  جعتص جض   ألا ل    مك    ا  1

 م ف   ي دخ ك يبيو

 0 13 27 التكرار
9.86 

 %0 %49.1 %89.1 النسبة%

يع  وعتا  جعتص لك    ص يل  ت  ي  لك س    8

 ك م  تكص فا لكبئ الا

 3 12 25 التكرار
9.11 

 %9.1 %40 %89.1 النسبة%

و ص لكعي  لي لا ليدع  ما لي سس ا  9

  لكدئ ي ا  ه  ص ك يبيو لي يطب ا لك ط  ص

 0 13 27 التكرار
9.86 

 %0 %49.1 %89.1 النسبة%
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( لك م لألاي م يلا لكنسب لي  تص  ج ب ا اليب  ك ا لكئ إ ا  ب و 8(   لك ك   8تيكم ما ل اع خ تو   

ما ليسي   يو ت  و ةلب لييصلج ص ليطييص كل د لكر ا لكئ إ ا فا  جعتص لك    ص كإلجل د يل   99.1%

ال ت  و ذك   كل  ألاي خ إلاج بص  %90ت  و ذك  يل  ألاع م  مبن م  مهه  %9.1ا  ط ا س  ج دم  اسبص 

لكث كثص يلا أو  اسبص جدئص تحسب كي  م لك تا  ت  و ةلب لييصلج ص ليطييص كل د لكر ا لكئ إ ا فا 

ما ليسي   يو ت  و لييصلج ص ليل دا  %69.1 جعتص لك    ص كإلجل د يل  ا  ط ا س  ج دم م  ج ع أو 

 %59.1ر ا لكئ إ ا ال تة  سب مع حا  لكن  ط ا لكي   س ص ليئ  ع ت ل  ه  كلم  إلاج  حلا  كل د لك

ال ت  و دك م   ه   لك دئص  تحسب كي  م ليسي   يو لك تا ت  و  %0ت  و ذك   ل  ألاع م  أم  اسبص 

ع ت ل  ه  كلم  لييصلج ص ليل دا كل د لكر ا لكئ إ ا ال تة  سب مع حا  لكن  ط ا لكي   س ص ليئ   

يا ت  و و ص ل ا ل    ليك  آا لي دتص ك معت يو فا ألا كص إلاج  حلا لك ت ة ص  % 61إلاج  حلا م   ج ع أو 

ت  و غي  ذك  م  ه   لك دئص تحسب أتض  كي  م لكعتا  %0ت  و ذك   ل  ألاع م  م  ج ع  %51م  تمث  

يا ت  و ولد ع  % 80ص إلاج  حلا لك ت ة ص م  ج ع أو ت  و و ص ل ا ل    ليك  آا لي دتص ك معت يو فا ألا ك

ت  و ذك   ل  ألاع م  م  ج ع  %99.1إلاج لمللا لي ك ص ي ع لي  تكص ل ر تج ص أ  لكبئ الا لكع ك ص م  تمث  

ت  و غي  ذك  م  ه   لك دئص تحسب أتض  كي  م لكعتا ت  و ولد ع إلاج لمللا لي ك ص ي ع  59.1%

يا ت  و يع   ةع  جعتص جض   ألا ل    % 89.1أ  لكبئ الا لكع ك ص م  ج ع أو  لي  تكص ل ر تج ص

ت  و غي  ذك  م  ه    %0ت  و ذك   ل  ألاع م  م  ج ع  %49.1 مك    ا م ف   ي دخ ك يبيو م  تمث  

 لك دئص تحسب أتض  كي  م لكعتا ت  و يع   ةع  جعتص جض   ألا ل    مك    ا م ف   ي دخ ك يبيو م 

يا ت  و يع  وعتا  جعتص لك    ص يل  ت  ي  لك س   ك م  تكص فا لكبئ الا م  تمث   % 89.1 ج ع أو 

ت  و غي  ذك  م  ه   لك دئص تحسب أتض  كي  م لكعتا ت  و  %9.1ت  و ذك   ل  ألاع م  م  ج ع  40%

يا ت  و و ص لكعي   %89.1و يع  وعتا  جعتص لك    ص يل  ت  ي  لك س   ك م  تكص فا لكبئ الا م  ج ع أ

ت  و ذك   ل   %49.1لي لا ليدع  ما لي سس ا  لكدئ ي ا  ه  ص ك يبيو لي يطب ا لك ط  ص م  تمث  

ت  و غي  ذك  م  ه   لك دئص تحسب أتض  كي  م لكعتا ت  و و ص لكعي  لي لا ليدع   %0ألاع م  م  ج ع 

 لي يطب ا لك ط  صه  ص ك يبيو ما لي سس ا  لكدئ ي ا   

 الاستنتاجات :

 فا ة مل م  ت  ي ةف ما جي إج فا ه ل لك  ب ما لكبح   م  و اه  لسينيج لكب ألا  م  تلا :

لك    ص ك ر ا لكئ إ ا فا جم ع م  الا لكبح   ألا   ت ل ألا    جعتص ج د  ل   ا  ت لجف اليب   .5

 . %17.0 - %99.3مي سئ ا لكنسب لي  تص ك م  الا م  بيو 

بن م  س و  لكيل  صس و م  خ لكيل   ا لييل دص ب ك  ألا ص لكل  ص ه  أكا  لي  الا ألاعا ما ألا    .9

 لك لس ص ه  لو  لي  الا ألاعا ما ألا   لكيل  ص .  لكيل   ام  خ 

 

 التوصيات :

  يل  ة مل م  أسل ا ي ف لك ي إج فا ه ل لكبح  ت ص   لكب ألا  بم  تلا :

ص  لي  تكص فا لكبئ الا ل ر تج ص كضم و   ا الاألايك ك  لكةس ع ة  تا ت  ي  ليلسر لا لكيعتت   .5

 ل را لا لكل  ص.
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لك حمص كي     د لالك    ص  ت  ي    جعتصة  تا ليس همص فا ت  ي  لكي الا ليغ دص فا مطي ب  .9

 لك لبص.

ر ا لكئ إ ا ك هه   لكئ ب ما لكظا ص الا يب ص لك    ص حت دا ليطيي ا لي ك ص كعي   جعتص لك    ص ك .4

 بمسي ا ت     ل  لكئم  .

لك    ص  ب ك  د تم تل  بح ج ا   جعتصة  تا لك  كيص يل  يدع د تلا  د   ت ه   يعتب    دلتم  .3

 . جعتص

ة  تا لك  كيص يل  ا   مل ه   لك لبص بيو أ س ألا لك لب لك  ب  كظاي خ يل  وشا ع جم هي م يا  .1

 لي إ ص  ليسم يص  ليد  ملا. إلاي  ط تق  س إ  

 

 :املراجع العربية 

 وإبراهيمعبد الفتاح أبو العال   -1

 شعالن 

   .5773 س  ك ج   لكيعتتب لك ت ض   فا ك ا لكدع  م لكلر  لكل ب  م لكد ه ا م  :

لكر ا لكئ إ ا م دك   ليل    لكعتع  لك يب م ل ا مل   خ م من  ا ليل تل  : وديع  ألين  -0

   . 9055م  إلاسر عتتص

   . 9003م  إلاسر عتتصأس  تعتتب لكر ا لكئ إ ا ك     يو م من  ا ليل تل م  : ________________  -3

دتلسص ب ج مج مد    فا لكر ا لكئ إ ا كئ كب ا س  ص لك  ب ص لك ت ة ص م تس كص  : ________________  -4

  .5761م   إلاسر عتتصم جسيي  غي  من  تا م 

   9001م  هج لك  ب ص لكبعج ص ليل   ا م دلت لكلر  لكل ب  م لكد ه ا  م  : أمين الخولي   -5

ليل و ا لك   ت لجف لي يطب ا لك ط  ص كر ا لكدع  فا  تدو  ل ا  خ ليد  ألاص كن   :  ألخالديحسن   -6

س  ص لك  ب ص لك ت ة ص مل ا ملص  تدج ص ميم و  فا تس كص م جسيي  غي  من  تا م

5779 .   

 –مل فا  – س  لكل م ص ك ر ا لكئ إ ا م ط د لكد      لكيد ت    من تم  : حمدي عبد املنعم   -7

    .5791تح  لا ( 

م   إلاسر عتتصتعتتب ا لكع  ب  لك ا   م دلت ليل تل م   س  لت  صلكر ا لكئ إ ا  : زكي حسن    -8

5776 .   

ملكد ه ا م 9لكر ا لكئ إ ا ل اعتثص م ول     تعتتب  ت تتخ م دلت لكلر  لكل ب  م ألا : زكي مصطفى   -9

   .9007مي  

   .5779م  إلاسر عتتصلكر ا لكئ إ ا م ل ا مل   خ م دلت ليل تل م   : زينب فهمي   -12

لكيل   ا لك   ت لجف لكبئ الا لكل   ص ك كل ع ل ام ي ص تس كص م جسيي  غي   :   ألنعيميسيف   -11

   . 9009من  تا م س  ص لك  ب ص لك ت ة ص م ج ملص  تدو م 

تس كص م جسيي  غي   مل و ا تت ةص ل امب ح ك ب يو فا جمن تتص مي  لكل   ص م : عبد الحميد غريب   -10

  . 5769من  تا م س  ص لك  ب ص لك ت ة ص م ج ملص ألا  لو م 
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 (الخمسامليول نحو أنشطة درس التربية البدنية لدى تالميذ وتلميذات الصف الثامن )

      

  ميلود عمار النفر*

 * أحمد علي محمد بن إبراهيم       *

 ** محمد عبد الحفيظ النجار          *

 

 املقدمة

إن التربية البدنية داخل املؤسسات التعليمية لها الدور الكبير في تنمية قدرات ومواهب التالميذ ، ومن        

خالل ميولهم ورغباتهم نستطيع انتقاء أفضل املواهب وتوجيههم نحو تحقيق أهدافهم ، وميول التالميذذ يذي 

 ذه امليول . في املناهج الدراسية إلثارة اهتمامهم وتنمية ه الارتكاز نقطة 

( أن : التلميذذذ هذذو محذور العمليذذة التعليميذذة ومذن ذلذذا ة ب ذذي الاسذذتفادة 8991ذكذر محمذذد حسذذن عذالوي )      

مذن جميذذع املذذؤثرات املباغذرة وغيذذر املباغذذرة ، وال ذل تذذؤثر فذذي سذلوكه وعلذذل درجذذة غذدة هذذذا السذذلو  ، ويت سذذس 

يذذذذول الرياضذذذذية مذذذذن حيذذذذد أ هذذذذا اسذذذذتعداد لذذذذدى تخطذذذذين املنذذذذاهج الدراسذذذذية علذذذذل عوامذذذذل متعذذذذددة مذذذذن بي هذذذذا امل

التلميذذذذ بذذذدعوه إبذذذل الانأبذذذاه إبذذذل أنشذذذطة رياضذذذية معينذذذة تثيذذذر وجدانذذذه ، فتذذذدفع التالميذذذذ نحذذذو ممارسذذذة ال شذذذا  

 ( 811: 81الرياض ل وإلاقبال عليه .)

 مشكلة البحث 

ليميذذة ةركذذعون علذذل تلقذذين لذذم دعذذد املروذذون واملسذذؤولون علذذل منذذاهج التربيذذة البدنيذذة داخذذل املؤسسذذات التع     

التالميذذذذذذ املعلومذذذذذات فقذذذذذن ، إنمذذذذذا اتجهذذذذذوا إبذذذذذل الاهتمذذذذذام بالتالميذذذذذذ، فجعلذذذذذوا منذذذذذاهج التعلذذذذذيم مناسذذذذذبة مليذذذذذولهم 

 ورغباتهم ، وضرورة النظر إبل طبيعة الطفل والعمل علل ظهور قواه الكامنة .

مذن دراسذة امليذول دعذددت فاسذتخدمش للكشذف عذن  الاسذتفادةأن : طرق  (8992ذكر أحمد زكي صالح )      

 ( 1:  2القدرات والتوجيه املنهل ، ولقد تم استخدامها في وضع املناهج الدراسية .)

( إبذذذل أن : غذذذدة امليذذذول ةمكذذذن أن تتطذذذور مذذذع السذذذن وأن الرياضذذذة 8999ويضذذذيف محمذذذد حسذذذن أبذذذو عبيذذذة )     

ن الصعب خلق ميادةن جدةدة عندما ةتقدم بذه السذن ، كمجال نعوعي تفقد أهميتها كلما كبر الفرد ، وأن م

ومذن أجذذل ذلذذا ةجذب دنذذةيع  نشذذطة فذذي درس التربيذة البدنيذذة بتعذذدد املجذذاذت ال ذل دسذذم  للتالميذذذ بمعاولذذة 

 ( 891:  88 نشطة املتعددة ح ى ةمكن التعرف علل ميولهم الحقيقي .)

يول والاستفادة م ها في التوجيه املنهل والتوجيه الدراس ل ، ومما سبق ةأبين أن املروين اهتموا بدراسة امل      

ولم يهتموا بالتوجيه الرياض ل ، أو معرفة امليل الرياض ل نحو ممارسة  نشطة املفضلة لدى التالميذذ بذدرس 

التربيذذذة البدنيذذذة ، ووذذذذلا تتمثذذذل مشذذذكلة البحذذذد فذذذي محاولذذذة التعذذذرف علذذذل ميذذذول تالميذذذذ الصذذذف السذذذا ع نحذذذذو 

 التربية البدنية ، والتعرف علل درجة ميول التالميذ نحو أنشطة درس التربية البدنية . أنشطة درس 

 أهمية البحث 

 من امليول الرياضية من أهمها : الاستفادةهنا  عدة أسباب تدعو إبل   

 املساهمة في إغباع رغبة الطفل . .8

 املساهمة في خلق  بطال الرياضيين في الصغر . .2
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 اكأشاف املوهووين . .1

 من املمكن اقتراح  لعاب الرياضية لضمها في املنهج علل ضوء دراستا . .4

 ومن هنا تتضح أهمية التعرف علل ميول التالميذ نحو أنشطة درس التربية البدنية .  

 أهداف البحث 

 يهدف البحد إبل التعرف علل :   

 ميول تالميذ وتلميذات الصف السا ع نحو أنشطة درس التربية البدنية . .8

 درجة ميل تالميذ وتلميذات الصف السا ع نحو أنشطة درس التربية البدنية .  .2

 تساؤالت البحث

 هل ةوجد ميول لدى تالميذ وتلميذات الصف السا ع نحو ممارسة مناغن تروية بدنية معينة ؟ .8

 ما يي درجة ميول تالميذ وتلميذات الصف السا ع نحو ممارسة مناغن التربية البدنية ؟ .2

 مصطلحات البحث 

 امليل 

 ( 284:  81هو "الاستعداد لدى الفرد ةدعوه إبل الانأباه إبل أنشطة رياضية معينة تثير وجدانه " .)     

 درجة امليل

 (80:  4هو " درجة قبول أو معارضة موضوع معين " .)     

 إلاطار النظري والدراسات املرتبطة

 امليول 

نمية قدرات التالميذ الحركية واملهارية واكأشاف ميولهم ورغباتهم نحو نشا  تهدف التربية البدنية إبل ت      

 رياض ل معين ، وذلا من خالل ممارسة مناغن رياضية مختارة ةميل إليها التالميذ لتحقيق ذاتهم .

( أن : هنذذا  أرةعذذة تفسذذيرات لكلمذذة امليذذول ويتصذذل كذذل تفسذذير بطريقذذة معينذذة مذذن 8992ذكذذر سذذعد جذذالل )     

 ق ال ل نتعرف بها علل امليول ، ويي : الطر 

 ، حيذذذد دعبذذذر الفذذذرد عذذذن ميلذذه أو عذذذدم ميلذذذه ل ذذذ لء معذذذين بمجذذذرد القذذذول ب نذذذه  .8
ر
امليذذول املعبذذذر ع هذذذا لغويذذذا

 ةحب هذا أو ذ ةحب ذلا ، وتقاس هذه امليول بطريقة الاستقصاء 

 ذي ةقوم به الفرد .امليول الظاهرة ، ويي امليول ال ل تتضح عن طريق أنواع ال شا  أو العمل ال .2

أما النوع الثالد من امليول فهل دشبه الاختبارات املوضوعية وتفرض في هذه الافتراضات أن الفذرد  .1

 بها وتكون معلوماته ع ها وافية .
ر
 إذا كان لدةه امليل نحو ناحية معينة فإنه سوف ةكون عاملا

ال ذذل تأبذذع فذذي امليذذول املعبذذر ع هذذا امليذذول الحصذذرية ونتعذذرف عليهذذا بطريقذذة مشذذابهة لطريقذذة الاستقصذذاء  .4

 ، وأن كذذل سذؤال فذذي القاتمذذة ال ذل تختبذذر امليذول ةكذذون لنذذوع إلاجابذة عليذذه درجذة معينذذة وذ تكذذون 
ر
لغويذا

درجذذذذذة الفذذذذذرد علذذذذذل الاختبذذذذذار يذذذذذي مجمذذذذذوع درجاتذذذذذه ون الاختبذذذذذارات الحصذذذذذرية دعطذذذذذي نمذذذذذن مذذذذذن امليذذذذذول 

 ( 521: 5ناحية معينة .)املتعددة للفرد وذ دعطي درجة واحدة تبين امليل في 

 تعريف امليل

(  ب نه " غعور ةصاحب انأباه الفرد واهتمامه بموضوع ما وهو في جوهره اتجاه 8910عرفته سهير بدةر )     

 ( 91: 1نفس ل ةتميز بتركيز الانأباه بموضوع معين   أو في ميدان خاص " .)
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" اسذذذذذتعداد لذذذذذذدى الفذذذذذرد ةذذذذذذدعوه لالنأبذذذذذذاه  ( امليذذذذذذل الرياضذذذذذ ل ب نذذذذذذه8911كمذذذذذا عرفذذذذذذه محمذذذذذد حسذذذذذذن عذذذذذالوي )     

ونشذذذطة رياضذذذية معينذذذة تثيذذذر وجدانذذذه ، كمذذذا أ هذذذا مذذذن الذذذدوافع الهامذذذة ال ذذذل تذذذدفع الفذذذرد نحذذذو ممارسذذذة ال شذذذا  

الرياضذذ ل" ، وأغذذار كذذذلا ب نذذه لذذدةنا العدةذذد مذذن  سذذباب ال ذذل تذذدعونا إبذذل ضذذرورة الاهتمذذام بذذامليول الرياضذذية 

ها تنميذذة امليذذول لةنشذذطة الرياضذذية إلاةجابيذذة املوجذذودة لذذدى الشذذباب وذلذذا عذذن للشذذباب وال ذذل تذذ دي فذذي مقذذدمت

 طريق :

 غرس ميول رياضية جدةدة تأسم ب هميتها وفاعليتها . -

 استخدام امليول لةنشطة الرياضية إلثارة اهتمام الشباب بالبرامج الرياضية . -

بذذذذذين الشذذذذذباب وقيادتذذذذذه عذذذذذن طريذذذذذق معرفذذذذذة اسذذذذذتخدام امليذذذذذول لةنشذذذذذطة الرياضذذذذذية كوسذذذذذيلة لتنميذذذذذة العالقذذذذذات  -

 (890: 82القيادات مليول الشباب ومحاولة إغباعها .)

( ب نذذه " اتجذذاه ذادذذذي موضذذوعي ةتمثذذل فذذذي الاهتمذذام  أو فذذذي 8915وعرفذذه سذذعد جذذذالل ومحمذذد حسذذن علذذذوي )     

بذذذين العقذذذذل الذذذذواعي  حالذذذة تتضذذذذمن إلادرا  ، أو هذذذو فكذذذذرة أو اهتمذذذذام ةتمثذذذل فذذذذي الانأبذذذاه والارتبذذذذا    أو الاتحذذذذاد

 أو مسذتمر ، كمذا ةركذع علذل حذب الاسذتطالع الخذاص 
ر
 وداتمذا

ر
وإلاحساس الواعي ، وقد ةكون هذذا الاتجذاه مؤقتذا

 بالنخص والذي تحدده الخبرة " ، ويتضح من هذا التعريف ماةلي :

 امليل اتجاه ةكون فيه النخص قد تولد لدةه استعداد معين . -

 ةبدي فيه انأباه بمحض الاختيار نحو ش لء معين .امليل هو اتجاه لدى النخص  -

هذو اتجذذاه بذذ ن شذذ لء مذذا أو حادثذذه مذذا لهذذا دذلذذه خاصذذة لذذدى النذذخص تذذؤثر فيذذه بإحسذذاس ةتميذذز عذذادة  -

 بكونه فريد روما ذ ةمكن تحليله .

 هو إحساس سار ةصاحب ال شا  الذي ةقوم به إلانسان نحو تحقيق أهدافه . -

 بمجرد املعاةا ال ل ت تج عن هذا الاندماج . هو اتجاه لالندماج في أي نشا  -

(9 :29) 

 تطوير امليول الرياضية 

 خالل مراحل الحياة املختلفة 2001ذكر أحمد أمين فوزي )      
ر
 ملحوظا

ر
( أن : امليول الرياضية تتطور تطورا

نفعذذذذذذذابي للفذذذذذذذرد ، ويتوقذذذذذذذف هذذذذذذذذا التطذذذذذذذور علذذذذذذذل عذذذذذذذاملين أساسذذذذذذذيين   همذذذذذذذا : عامذذذذذذذل النمذذذذذذذو الحركذذذذذذذي والعقلذذذذذذذي والا 

والاجتماعي للفرد ، وعامل البيئية الرياضذية ، ومذا ةتذوفر بهذا مذن إمكانيذات دسذاعد علذل هذذا التطذور ، ويمكذن 

 تلخيص امليول الرياضية في مرحلة الطفولة الوسطى فيما ةلي : 

 امليل إبل ألعاب الصيد واملطاردة والهروب ال ل تأناسب مع تفكيره الخيابي . .8

 الفردةة ال ل تتم  ى مع رغبته . امليل إبل املسابقات .2

امليذذذل إبذذذل  لعذذذاب الةماعيذذذة بذذذالكرة حيذذذد دشذذذعر مذذذن خاللهذذذا الاسذذذتعداد للتعامذذذل مذذذذع  .1

 (12: 8أقرانه من نفس العمر .)

 امليول وألانشطة الرياضية 

( أن : امليذذول الرياضذذية ذ ت شذذ  مذذن تلقذذاء نفسذذها ، ولك هذذا تتكذذون عذذن 8999ذكذذر محمذذد حسذذن أبذذو عبيذذه )     

طريق التفاعل مع العالم املحين بالفرد ، وتؤثر في  املنبهات الناتجة عن امليول الرياضية عن طريق التوجيذه 

التربذذوي املذذنظم ، وي ب ذذي علذذل مذذدرس التربيذذة البدنيذذة مراعذذاة اسذذتكمال امليذذل التلقذذا ي العرضذذ ل نحذذو الرياضذذة 
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ل علل غلق الداترة أمام املؤثرات السلبية عن طريق اتخاذ إجراءات ترووية نفسية هادفة منتظمة ، وأن دعم

 (  89: 88أو أن ةقلل من قوتها الت ثيرةة .)

  خصائص امليول الرياضية 

 ( أن : امليل نحو  نشطة الرياضية له عدة خصاتص م ها : 8999ذكر محمد حسن أبو عبية )     

ةميذذذل إليهذذذا إلانسذذذان ، وهذذذذا حةذذذم امليذذذل الرياضذذذ ل : ويقصذذذد بذذذه عذذذدد أنذذذواع  نشذذذطة الرياضذذذية ال ذذذل  .8

 ةكذذذذذون مجذذذذذاذت  نشذذذذذطة الرياضذذذذذية لذذذذذديهم 
ر
 ملراحذذذذذل النمذذذذذو ، فذذذذذاملراهقون مذذذذذثال

ر
العذذذذذدد ةختلذذذذذف طبقذذذذذا

  عذذذذذذض التالميذذذذذذذ ةميلذذذذذذون إبذذذذذذل ممارسذذذذذذة  عذذذذذذض أنذذذذذذواع 
ر
متعذذذذذددة عكذذذذذذس التالميذذذذذذذ الصذذذذذذغار ، نجذذذذذذد مذذذذذذثال

 رياضية بوجه عام . نشطة الرياضية املختلفة والبعض آلاخر ةميل إبل ممارسة املناغن ال

اتجاه امليل للرياضة : ويقصد به هو أن ةتجه ميل الفرد نحو وضع مثير ذهتمامذه وانأباهذه الخذاص  .2

، فنجذذد أن  عذذض  فذذراد ةكذذون نذذوع الرياضذذة املفضذذلة لذذديهم مثذذل كذذرة القذذدم فذذي املرتبذذة  وبذذل ةليهذذا 

ومذذذن مكذذذان وخذذذر ، وعلذذذل حسذذذب  كذذذرة السذذذلة ، ثذذذم السذذذباحة ، وهذذذذا الترت ذذذب ةتغيذذذر مذذذن فذذذرد إبذذذل  خذذذر 

 الب ئة والعمر والثقافة .

قذذذوة امليذذذل الرياضذذذ ل : تمثذذذل القذذذوة أو غذذذدة امليذذذل معيذذذار أو مقيذذذاس للتقيذذذيم وعمذذذق وكمذذذال الانشذذذغال  .1

   لء أو موضع معين ةصل مستوى الشدة ما بين الحماس امللتهب ح ى الادسام بالضذعف الذذي ذ 

عذذذن قذذذوة  8990ة امليذذذل الرياضذذذية الذذذذي أجذذذراه ميللذذذر سذذذنة ةذذذؤثر علذذذل السذذذلو  وفذذذي الاسذذذتفتاء عذذذن قذذذو 

 فذذي املدةنذذة ليبذذزةج ، حيذذد أوجذذحش النتذذاتج ان املتحمسذذين للرياضذذة مذذن البنذذين  190امليذذل علذذل 
ر
طفذذال

مذذذذن  %92.9مذذذذن البنذذذذين و %92.8، ونسذذذذبة مذذذذن ةميلذذذذون إبذذذذل الرياضذذذذية  %88.02والبنذذذذات  %21كذذذذانوا 

 للرياضة 
ر
، وقد كانذش الذذةن ذ ةميلذون  %88.2من البنين وللبنات  %1.01البنات ، ب نما  قل ميال

مذذذذذن البنذذذذذين  0.5مذذذذذن البنذذذذذات ، والذذذذذذةن ةرفضذذذذذون الرياضذذذذذة  %2.5مذذذذذن البنذذذذذين و %8.08إبذذذذذل الرياضذذذذذة 

 (898: 88ونفس ال سبة لدى البنات .)

 املظاهر الرئيسية للميول 

يذل علذل أنذه مذرتبن بالحاجذات ، وملذا كذان مذن ( أنه ةجب أن ةنظر إبذل امل8999ذكر عماد الدةن إسماعيل )     

الواجب علل التالميذ أن ةنمل حاجاته الةسدةة ذاتها فإن امليل إبل كرة القدم أو كرة السذلة والةوالذة أو أي 

 قذذد تذذرتبن بمثذذل هذذذا النمذذو الةسذذدي ، كذذذلا ةحتذذاج الطفذذل إبذذل معرفذذة 
ر
نذذوع مذذن املناغذذن املرتبطذذة بهذذا مذذثال

 ، ونأيجذذذة لذذذذلا فذذذإن أنذذذواع املناغذذذن املرتبطذذذة بذذذالكالم والقذذذراءة كيذذذف ةتعامذذذل مذذذع أنذذذداده 
ر
ومذذذن أكبذذذر منذذذه سذذذنا

 (450: 1والكتابة املالتمة ملستوى الطفل أ ها يي ميول ترتبن بحاجات الطفل .)

 املحاور ألاساسية لدراسة امليول الرياضية

 ل حياته املدى العمنل : من امليول ما ةمتد في حياة الفرد ح ى دستغرق أغلب مراح .8

 لشذذدتها وقوتهذذذا ، فنجذذذد أن هنذذا  فذذذروق داخذذل الفذذذرد مذذذن  .2
ر
الشذذدة : دعنذذذل ترت ذذب ميذذذول كذذذل فذذرد تبعذذذا

حيذذد تفضذذذيل ميذذذل علذذذل ميذذذل  خذذذر مثذذذال ذلذذذا قذذد ةكذذذون لذذذدى الفذذذرد ميذذذل لةنشذذذطة الرياضذذذية أقذذذوى 

لفنيذذذذة وأغذذذد مذذذذن ميلذذذذه للقذذذراءة وتأنذذذذوع امليذذذذول بأنذذذوع املوضذذذذوعات فهنذذذذا  امليذذذول  دبيذذذذة والعلميذذذذة وا

 (110،199: 9والرياضية ومع ذلا تت ثر امليول بالعدةد من العوامل .) 
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( أن : التلميذذذذ الذذذذي ةميذذذل نحذذذو نشذذذا  رياضذذذ ل ةتصذذذف بإقبالذذذه علذذذل دعلذذذم هذذذذا 8910وذكذذذرت سذذذهير بذذذدةر )     

ال شذا   سذذرعة واسذتعداده لتطذذوير وتحسذذين مسذتواه فذذي هذذذا ال شذا  الذذذي ةفضذذل أن ةكذون مليذذول التالميذذذ 

ضذذع الاختبذذار فذذي املذذواد الدراسذذية وأوجذذه ال شذذا  املذذدرس ةنفذذرون إبذذل أهذذداف دراسذذتهم ونشذذاطهم ك هذذداف مو 

شخصذذية لهذذم وتصذذب  عمليذذة الذذتعلم أسذذرع وأبقذذى أثذذر ويذذؤدي عذذدم مراعذذاة ميذذول التالميذذذ فيمذذا ةتعلمونذذه إبذذذل 

 (429: 9دشأش اهتماماتهم ما بين رضا املدرس وإغباع ميولهم . )

( بذذ ن : ميذذول التالميذذذ كمذذا دعبذذرون ع هذذا ول سذذش كمذذا ةتصذذورها 8918د ع سذذ ى عبذذد املوجذذود )وذكذذر محمذذ     

املدرسذذون ، ويجذذب علذذل املذذدرس أن ةتعذذرف علذذل ميذذول التالميذذذ الحقيقيذذة ول سذذش ميذذولهم الطارتذذة ال ذذل تحبذذو 

تالميذذذذذه بمجذذذذرد العثذذذذور علذذذذل مذذذذا دغفلهذذذذا مذذذذن حمذذذذاس وللتعذذذذرف علذذذذل ميذذذذولهم الحقيقيذذذذة ةقذذذذوم املذذذذدرس بتوجيذذذذه 

وإرغذذادهم نحذذو معرفذذة امليذذل الحقيقذذي والبعذذد عمذذا ةتوهمونذذه مذذن ميذذول طارتذذة طاملذذا ةبذذين صذذعووتها واسذذتحالة 

إغذذباعها وعذذذدم جذذذدواها وفاتذذدتها بال سذذذبة لهذذذم ونجذذذاح املذذدرس فذذذي عمليذذذة التوجيذذذه املنهذذل للتالميذذذذ ةذذذتلخص فذذذي 

الوقذذذش حذذذول ميذذذذول صذذذالة لهذذذا قيمذذذذة  تحدةذذذد مجموعذذذة ال شذذذذاطات املناسذذذبة كمحتذذذوى املذذذذنهج وتذذذدور فذذذي نفذذذذس

 (   288: 84ترووية من حيد مساهمتها في تحقيق النمو الفردي والةماعي للتالميذ .)

 درس التربية البدنية وأهميته في تطوير الشخصية

( أنذذذذذه مذذذذذن خذذذذذالل درس التربيذذذذذة البدنيذذذذذة ةجذذذذذب الت كيذذذذذد علذذذذذل تنميذذذذذة 8995أغذذذذذار محمذذذذذد حسذذذذذن أبذذذذذو عبيذذذذذة )     

  التالية:السمات النخصية 

النظام : إن إتباع التالميذ لتعليمات املذدرس وإجذراءات سذير ال شذا  ةتطلذب تنميذة النظذام  .8

 سواء داخل املجموعة الواحدة أم بين املجموعات املختلفة .

ال شذا  : إن ممارسذذة درس التربيذذة البدنيذذة ةتطلذذب مذن التالميذذذ أن ةكونذذوا نشذذطين ولذذديهم  .2

الاسذذذتعداد ، وإن هذذذذا ال شذذذا  ةذذذرتبن بصذذذفات بدنيذذذة مثذذذل السذذذرعة ، والرغذذذاقة ، والقذذذدرة 

 لتنفيذ الواجبات الحركية بدرس التربية البدنية . 

واقذذذذف الحاسذذذذمة ، وذسذذذذيما فذذذذي النذذذذةاعة : إن القذذذذدرة علذذذذل إتخذذذذاذ القذذذذرارات الصذذذذعبة فذذذذي امل .1

مباريذذات ال شذذا  الذذداخلي ، وال شذذا  الخذذاروي ةتطلذذب تذذوافر سذذمة النذذةاعة إلنجذذاز مذذا هذذو 

 مطلوب في الوقش املناسب .

إحسذذذاس قذذذوي وداء الواجذذذب : إن قيذذذام التالميذذذذ بذذذ داء الواجبذذذات الحركيذذذة فذذذي درس التربيذذذة  .4

الضذذمير الذذذي ةمكذذن تعذذحيحه علذذل البدنيذذة دون رقيذذب خذذاروي ةبعذذد فذذيهم إلاحسذذاس بنمذذو 

 كافة مجاذت الحياة .

الثقذذة بذذذالنفس : مذذن أهذذذم السذذمات النخصذذذية ال ذذل ةجذذذب أن ةتمتذذع بهذذذا التالميذذذ مذذذن خذذذالل  .5

تواجذذدهم فذذي املدرسذذة سذذمة الثقذذة بذذالنفس فذذي املواقذذف الاجتماعيذذة ، وال ذذل تجعلهذذم تالميذذذ 

 واثقين من إمكانياتهم قادرين علل املنافسة وإلابداع .

تنميذذذذة روح الةماعذذذذة : إن العمذذذذل الةمذذذذاعي ةمكذذذذن مالحظتذذذذه فذذذذي  لعذذذذاب الةماعيذذذذة ، حيذذذذد  .9

 ، وإن إلاحسذذذذاس بالتعذذذذاون مذذذذع الةماعذذذذة مذذذذن أهذذذذم مقومذذذذات العمذذذذل 
ر
ةكذذذذون التعذذذذاون مطلووذذذذا

 الناجح .



 
 
 
 
 

 
 

 2020العدد الخامس  امليول نحو أنشطة درس التربية البدنية لدى تالميذ وتلميذات الصف الثامن )الخمس(** 

 مجلة التربية الرياضية والعلوم الاخري 

 

251 

إلاهتمام بالعحة النفسية وخلق معاج إةجاةي في الحياة : إن ممارسة درس التربية البدنية  .9

 لذذديهم اتجاهذذات إةجابيذذة 
ر
تحذذش معلذذم متفذذت   فذذق ةأذذي  للتالميذذذ أن ةنمذذو متذذوافقين نفسذذيا

نحذذذذو الحيذذذذاة ، ولذذذذذلا فذذذذإن ممارسذذذذة املناغذذذذن الرياضذذذذية دون إجبذذذذار فذذذذي منذذذذا  دسذذذذوده املذذذذرح 

 نحذذذو الحيذذذاة املدرسذذذية دسذذذاعد التالميذذذذ فذذذي التحصذذذيل الدراسذذذ ل سذذذوف ةخلذذذق انطباعذذذ
ر
 جيذذذدا

ر
ا

(.80 :811-848   ) 

 الدراسات السابقة 

 ( .11( )1891. دراسة محمد حسن عالوي )1    

 امليول الرياضية لتالميذ وتلميذات املدارس إلاعدادةة والثانوية. دراسة موضوع الدراسة :

 الرياضية لتالميذ وتلميذات املدارس إلاعدادةة والثانوية . التعرف علل امليول  : هدف الدراسة

( 8128( تلميذذ باملرحلذة الثانويذذة )8951( تلميذذ وتلميذذة )9498اغذتلمش عينذة البحذد علذل ) : عينةة الدراسةة

 ( تلميذة باملرحلة إلاعدادةة .8202( تلميذة باملرحلة الثانوية )8580باملرحلة إلاعدادةة )

 نهج الوصفي ب سلووه املسيي .املمنهج الدراسة : 

 استخدم الاستبيان املفتوح ال هاةة . أداة الدراسة :

 ال سب املئوية لعدد الاختيارات .إلاجراءات إلاحصائية : 

 نتائج الدراسة : 

 السباحة . -كرة السلة  -كرة الطاترة  -. ميول تالميذ املرحلة الثانوية وإلاعدادةة كانش كالتابي : كرة القدم 8

 كرة اليد . -السباحة  –كرة السلة  -. ميول تالميذ املرحلة الثانوية كانش كالتابي : كرة الطاترة 2

 ألعاب القوى . -كرة السلة   -الةمباز  –. ميول تلميذات املرحلة إلاعدادةة كانش كالتابي : كرة الطاترة 1

 (1( )1002الهادي الشيباني خليفة ) دراسة .1

موضوع الدراسة : امليول نحو أنشطة درس التربية البدنية لدى تالميذ وتلميذات الصفين الخامس 

 والسادس . 

 هدف الدراسة : يهدف البحد إبل التعرف علل : 

 . ميول تالميذ وتلميذات الصف الخامس والسادس نحو أنشطة درس التربية البدنية .8

 والسادس نحو أنشطة درس التربية البدنية .  . درجة ميل تالميذ وتلميذات الصف الخامس2

 و)281عينذذذذذذذة الدراسذذذذذذذة : اغذذذذذذذتملش عينذذذذذذذة البحذذذذذذذد علذذذذذذذل عذذذذذذذدد )
ر
مذذذذذذذن  %85.84( تلميذذذذذذذذة ، بواقذذذذذذذع 209( تلميذذذذذذذذا

 ، و)104املنتظمذذذذذين بالدراسذذذذذة بالصذذذذذف الخذذذذذامس وعذذذذذدد )
ر
مذذذذذن تالميذذذذذذ  %85.18( تلميذذذذذذة بواقذذذذذع 109( تلميذذذذذذا

 قة العشواتية البسيطةالفصل السادس ، حيد تم اختيارهم بالطري

 منهج الدراسة : استخدم الباحد املنهج الوصفي ب سلووه املسيي لتحقيق أهداف البحد .

 أداة الدراسة : اختبار امليول املصور نحو املناغن الرياضية من إعداد الدارس ،  

 إلاجراءات إلاحصاتية : تم استخدام ال سبة املئوية لعدد مرات التكرارات . .8

 درجات امليل للمناغن البدنية .تحدةد  .2

 تم تحدةد ال سب املئوية للتكرارات نحو كل نشا  بدني )عدد الصور( . .1

 حددت درجات امليل . .4
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نتذاتج الدراسذذة :  أسذفرت النتذذاتج إبذل أن املناغذذن الرياضذية ال ذذل ةفضذلها تالميذذذ وتلميذذات الصذذفين الخذذامس 

لدفاع عن  النفس ، ثم كرة الطاولة ، ةليها في الترت ب كرة والسادس كانش علل النحو التابي : السباحة ، ثم ا

املضرب  ، ثم الةمباز ، أما املناغن الرياضية ال ل ةفضلها تالميذ الصفين الخامس والسذادس كانذش كالتذابي 

: السذذباحة ، والذذدفاع عذذن الذذنفس ، وكذذرة املضذذرب ، وكذذرة الطاولذذة ، ثذذم كذذرة القذذدم ، فذذي حذذين كانذذش املناغذذن 

ة ال ل تفضلها تلميذات الصفين الخامس والسادس كانش كالتابي : السباحة ، والدفاع عذن الذنفس ، الرياضي

 وكرة الطالة ، وكرة املضرب ،  ثم الةمباز . 

 التعليق على الدراسات السابقة :

ةتضذذذذح مذذذذن عذذذذرض الدراسذذذذتان السذذذذابقتين أن ميذذذذول التالميذذذذذ نحذذذذو املناغذذذذن الرياضذذذذية تختلذذذذف بذذذذاختالف      

ووذذذاختالف املرحلذذذة العمريذذذة ، وقذذذد اسذذذتفاد الباحذذذد مذذذن الدراسذذذات السذذذابقة فذذذي اختيذذذار أداة الدراسذذذة  الةذذذ س

واملذذذذذنهج املسذذذذذتخدم للدراسذذذذذة الحاليذذذذذة ، وكذذذذذذلا إلاجذذذذذراءات إلاحصذذذذذاتية وطريقذذذذذة قيذذذذذاس امليذذذذذول نحذذذذذو املناغذذذذذن 

 الرياضية . 

 إجراءات البحث 

 املسيي لتحقيق أهداف البحد . استخدم الباحد املنهج الوصفي ب سلووهمنهج البحث : 

 وتلميذة بالصف السا ع في أرةع مدارس في أبو زيان .811ةتكون مجتمع البحد من )مجتمع البحث : 
ر
 ( تلميذا

 و)41( تلميذ وتلميذة بواقع )15اغتملش عينة البحد علل عدد )عينة البحث : 
ر
( تلميذة ، حيد 19( تلميذا

 بسيطة ، والةدول التابي ةوجح توصيف العينة حسب املدارس  رةع .تم اختيارهم بالطريقة العشواتية ال

 ( 1جدول )

 توصيف عينة البحث من تالميذ وتلميذات الصف السابع

 92ن= 

 املدارس اسم املنطقة
 الصف السابع

 املجموع
 تلميذات تالميذ

 11 12 19 شهداء أبو زيان ابو زيان

 12 11 11 إبراهيم الطاهر ابو زيان

 12 7 9 التحرير ابو زيان

 11 1 9 النصر ابو زيان

 92 17 19 1 املجموع

 

 (2005) اختبذذذذار امليذذذذول املصذذذذور نحذذذذو املناغذذذذن الرياضذذذذية مذذذذن إعذذذذداد  الهذذذذادي الشذذذذ باني خليفذذذذةأداة البحةةةةث : 

 ( ، وقد تم تقن نه حسب املرحلة العمرية  عد عرضه علل املحكمين.8)مرفق 

 الدراسة ألاساسية 

 م( .4/9/2082 -2الباحد بتوزيع استمارة إلاستبيان علل املدارس  رةع بفترة زمنية أرةعة أةام من)قام 

 إلاجراءات إلاحصائية 
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 . تم استخدام ال سبة املئوية لعدد مرات التكرارات .8

 . تحدةد درجات امليل للمناغن البدنية .2

 . . تم تحدةد ال سب املئوية للتكرارات نحو كل نشا  بدني1

 . حددت درجات امليل كاودي :4

 ( 1جدول )

 انسب التكرارات ودرجة امليل املقابلة لها

 درجة امليل  التكرارات  %

 ذ ميل  ف قل  5 

 ميل منخفض 1 - 9

 ميل متوسن  88 – 9

 ميل مرتفع  ف كثر  82 

 : عرض النتائج 
ً
 أوال

 ( 1جدول )

 (92املناشط الرياضية لدى تالميذ وتلميذات الصف السابع  )ن =عدد الاختيارات )التكرارات( وترتيب 

 الترتيب التكرارات  املناشط  م

 ألاول  77 السباحة 1

 الثاني  71 الدفاع عن النفس 1

 الثالث 21 الكرة الطائرة 1

 الرابع  21 كرة القدم 1

 الخامس 20 كرة السلة 2

 السادس 17 كرة املضرب 7

 السابع  11 كرة الطاولة 7

 السابع 11 كرة اليد 9

 الثامن 11 الجمباز 8

 التاسع 10 الجودو 10

 العاشر 17 الرود 10

 الحادي عشر 12 الوثب العالي 11

 الثاني عشر 11 القرص 11

 الثالث عشر  12 الجلة 11

 الرابع عشر 11 الوثب الطويل 11

  728 املجموع
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( أن املناغذذذن الرياضذذذية ال ذذذل ةفضذذذلها تالميذذذذ وتلميذذذذات الصذذذف السذذذا ع كانذذذش علذذذل 4ةتضذذذح مذذذن جذذذدول )     

( ، ثذذم الذذدفاع عذذن الذذنفس فذذي الترت ذذب الثذذاني ، 99النحذذو التذذابي : السذذباحة فذذي الترت ذذب  ول ، وعذذدد تكراراتهذذا )

( ، ةليها في الترت ب الرا ع كذرة 54د تكراراتها )( ، ثم الكرة الطاترة في الترت ب الثالد ، وعد98وعدد تكراراتها )

 .  50( ، ثم كرة السلة في الترت ب الخامس ، وعدد تكراراتها )58القدم وعدد تكراراتها )
ر
 ( تكرارا

 ( 1جدول )

النسب املئوية لالختيارات )التكرارات( ودرجة امليل نحو املناشط الرياضية لدى تالميذ وتلميذات 

 (92الصف السابع )ن =

 درجة امليل % املناشط  م

 منخفض 7.71 كرة القدم  1

 منخفض 7.29 كرة السلة  1

 منخفض 9.18 الكرة الطائرة  1

 منخفض 7.77 كرة اليد  1

 ال ميل 2.71 الرود 2

 منخفض 7.17 الجمباز 7

 ال ميل 1.70 رمي القرص 7

 ال ميل 1.78 دفع الجلة  9

 ال ميل 2.18 الوثب العالي  8

 الميل 1.11 الوثب الطويل  10

 منخفض 7.11 كرة املضرب 11

 منخفض 7.77 كرة الطاولة  11

 متوسط 11.21 السباحة  11

 متوسط 8.12 الدفاع عن النفس  11

 منخفض 7.17 الجودو 12

  100.00 املجموع

 

( أن درجذذذذذة امليذذذذذل نحذذذذذو املناغذذذذذن الرياضذذذذذية لذذذذذدى تالميذذذذذذ وتلميذذذذذذات الصذذذذذف السذذذذذا ع 4ةأبذذذذذين مذذذذذن جذذذذذدول )     

متوسذذن فذذي السذذباحة والذذدفاع عذذن الذذنفس ، ومذذنخفض فذذي كذذرة القذذدم والسذذلة والطذذاترة واليذذد والةمبذذاز وكذذرة 

 وثب العابي والطويل .املضرب والطاولة والةودو ، وذ ةوجد ميل نحو الرود ورمي القرص ودفع الةلة وال
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 ( 2جدول )

 (19عدد الاختيارات )التكرارات( وترتيب املناشط الرياضية لدى تالميذ الصف السابع )ن=
 الترتيب التكرارات املناشط م

 ألاول  11 كرةالقدم 1

 الثاني 11 السباحة 1

 الثالث 17 الدفاع عن النفس 1

 الرابع 10 الجودو 1

 الخامس 12 كرة املضرب 2

 السادس 11 كرة السلة 7

 السادس 11 كرة الطاولة 7

 السابع 11 الجمباز 9

 السابع 11 الكرة الطائرة 8

 السابع 11 الرود 10

 الثامن 18 كرة اليد 11

 التاسع 17 الجلة 11

 العاشر 11 الوثب العالي 11

 الحادي عشر 9 القرص 11

 الحادي عشر 9 الوثب الطويل 12

  117 املجموع

 

( أن املناشط الرياضية التي يفضلها تالميذ الصف السابع كانت كالتالي : القدم في الترتيب ألاول ، 2يتبين من جدول )     

والسةةباحة فةةةي الترتيةةب الثةةةاني ، والةةةدفاع عةةن الةةةنفس فةةي الترتيةةةب الثالةةةث ، والجةةودو فةةةي الترتيةةب الرابةةةع ، ثةةةم كةةرة املضةةةرب فةةةي 

 الترتيب الخامس . 

 (7)جدول 

 (19النسب املئوية لالختيارات )التكرارات( ودرجة امليل نحو املناشط الرياضية لدى تالميذ الصف السابع )ن =

 درجة امليل % املناشط  م

 ميل مرتفع 11.79 كرةالقدم 1

 ميل متوسط 11.91 السباحة 1

 ميل متوسط 10.17 الدفاع عن النفس 1

 ميل منخفض 9.71 الجودو 1

 ميل منخفض 7.10 املضربكرة  2

 ميل منخفض 7.11 كرة السلة 7

 ميل منخفض 7.11 كرة الطاولة 7

 ميل منخفض 7.02 الجمباز 9

 ميل منخفض 7.02 الكرة الطائرة 8

 ميل منخفض 7.02 الرود 10

 ميل منخفض 7.10 كرة اليد 11

 الميل 1.71 الجلة 11

 الميل 1.71 الوثب العالي 11

 الميل 1.10 القرص 11

 الميل 1.10 الوثب الطويل 12

  100.00 املجموع
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( أن درجذذة امليذذل نحذذو املناغذذن الرياضذذية لتالميذذذ الصذذف السذذا ع كانذذش كالتذذابي : كذذرة 9ةتضذذح مذذن جذذدول )     

القذذدم درجذذة ميذذل مرتفذذع ، ودرجذذة ميذذل متوسذذن نحذذو السذذباحة والذذدفاع عذذن الذذنفس ، ودرجذذة ميذذل مذذنخفض 

اترة ، والذرود ، وكذرة اليذد ،  نحو الةودو، وكرة املضرب ، وكرة السلة ، وكرة الطاولذة ، والةمبذاز، والكذرة الطذ

 وعدم وجود ميل نحو الةلة ، والوثب العابي ، والقرص ، والوثب الطويل . 

 ( 7جدول )

 (17عدد اختيارات )التكرارات( وترتيب املناشط الرياضية لدى تلميذات الصف السابع )ن =

 الترتيب التكرارات  املناشط  م

 ألاول  12 السباحة 1

 الثاني 11 الكرة الطائرة 1

 الثالث 19 كرة السلة 1

 الرابع  12 كرة اليد 1

 الرابع 12 الدفاع عن النفس 2

 الخامس 11 القرص 7

 السادس 11 الوثب العالي 7

 السادس 11 كرة املضرب 9

 السادس 11 كرة الطاولة 8

 السابع 11 الجمباز 10

 الثامن 17 الرود 11

 التاسع 11 الوثب الطويل 11

 العاشر 10 الجودو 11

 الحادي عشر 8 الجلة 11

 الثاني عشر 7 كرة القدم 12

  111 املجموع

 

( أن املناغن الرياضية ال ل تفضلها تلميذات الصف السا ع كانش كالتذابي : السذباحة 9ةظهر من جدول )     

في الترت ب  ول ، والكرة الطاترة في الترت ب الثاني ، وكرة السلة فذي الترت ذب الثالذد ، وكذرة اليذد والذدفاع عذن 

 لقرص . النفس في الترت ب الرا ع ، ب نما احتل الترت ب الخامس ا

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 2020العدد الخامس  امليول نحو أنشطة درس التربية البدنية لدى تالميذ وتلميذات الصف الثامن )الخمس(** 

 مجلة التربية الرياضية والعلوم الاخري 

 

257 

  ( 9جدول )

النسب املئوية لالختيارات )التكرارات( ودرجة امليل نحو املناشط الرياضية لدى تلميذات الصف 

 (17السابع )ن =

 درجة امليل % املناشط  م

 ميل متوسط 11.11 السباحة 1

 ميل متوسط 10.27 الكرة الطائرة 1

 ميل منخفض 9.87 كرة السلة 1

 ميل منخفض 9.01 كرة اليد 1

 ميل منخفض 9.01 الدفاع عن النفس 2

 ميل منخفض 7.17 القرص 7

 ميل منخفض 7.02 الوثب العالي 7

 ميل منخفض 7.02 كرة املضرب 9

 ميل منخفض 7.02 كرة الطاولة 8

 ميل منخفض 7.71 الجمباز 10

 ال ميل 2.11 الرود 11

 ال ميل 1.19 الوثب الطويل 11

 ال ميل 1.10 الجودو 11

 ال ميل 1.99 الجلة 11

 ال ميل 1.11 كرة القدم 12

  100.00 املجموع

 

( أن درجذة امليذذل نحذذو املناغذذن الرياضذية ال ذذل تفضذذلها تلميذذات الصذذف السذذا ع كانذذش 1ةظهذر مذذن جذذدول )     

علل النحو التابي : السباحة والكرة الطاترة درجة ميل متوسن ، ب نما هنا  ميل منخفض نحو كرة السلة ، 

يذذل نحذو  نشذذطة التاليذذة : الذذرود ، وكذرة اليذذد ، والذذدفاع عذن الذذنفس ، والقذذرص ، والوثذذب العذابي ، وذ ةوجذذد م

 الةودو ، والةلة ، وكرة القدم . والوثب الطويل ، و 

 : مناقشة النتائج 
ً
 ثانيا

 مناقشة التساؤل ألاول الذي مفاده :     

 هل يوجد ميول لدى تالميذ وتلميذات الصف السابع نحو ممارسة مناشط التربية البدنية ؟ 

وجود ميول لدى تالميذ وتلميذات الصف السا ع نحو املناغن الرياضية  (9 ، 7،  1)تبين من الةداول      

آلاتيذذذذذذة : السذذذذذذباحة ، والذذذذذذدفاع عذذذذذذن الذذذذذذنفس ، وكذذذذذذرة القذذذذذذدم ، والكذذذذذذرة الطذذذذذذاترة ، وهذذذذذذذا دشذذذذذذير إبذذذذذذل أن التالميذذذذذذذ 

والتلميذذذذات لذذذديهم ميذذذول واجذذذحة نحذذذو تلذذذا املناغذذذن ملذذذا تتمتذذذع بذذذه مذذذن فواتذذذد  ذذذحية وترويحيذذذة ، حيذذذد ذكذذذر 

( أن : رياضة السباحة تتميز ب  ها أحذد  نشذطة الرياضذية 8995كامل راتب وإبراهيم عبد روه خليفة ) أسامة

ال ذذل ةمكذذن ممارسذذتها فذذي املراحذذل العمريذذة املختلفذذة ، ولذذ س مذذن الضذذروري أن تمذذارس بذذالقوة والعنذذف اللذذذةن 

 فذذذي املنافسذذذات وإنمذذذا ةمكذذذن للنذذذخص أن ةمارسذذذها كوسذذذيلة للراحذذذ
ر
ة   والاسذذذترخاء ، أو كوسذذذيلة ةظهذذذران أحيانذذذا
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للترفيه ، وان من فواتدها : اللياقة البدنية ، والفواتد الاجتماعية ، كما تكسب املمارسين العادات العحية 

 (41: 1السليمة ، وتدخل السعادة للنفس وتثير املرح والسرور )

 هذذذا تكسذذذب ممارسذذذيها الةسذذذم ( إبذذذل أن : مذذذن فواتذذذد الذذذدفاع عذذذن الذذذنفس أ8911كمذذذا نذذذوه فذذذت    بركذذذات )     

السذذليم املتناسذذق ، وتكسذذب الالعذذب قذذوة املالحظذذة ، وسذذرعة البديهذذة ، كمذذا تضذذفي علذذل الالعذذب السذذعادة مذذن 

 علل ردع أي هةوم مفاولء ورده علل خصمه ، وتمثل 
ر
جراء الحركات ، ومن جهة أخرى تجعل املمارس قادرا

 (  41: 1لفشل .)في حياتنا النجاح والفشل ، واكأساب النجاح  عد ا

 ووذلا ةكون البحد قد أجاب علل الأساؤل  ول .

 مناقشة التساؤل الثاني الذي مفاده :

 ما هي درجة ميل تالميذ وتلميذات الصف السابع نحو ممارسة مناشط التربية البدنية ؟

لسذا ع خاصذة ، أن درجذة امليذل مرتفعذة فذي كذرة القذدم لذدى تالميذذ الصذف ا (9،  7،  1)تبين مذن جذداول      

ويرجذذع ذلذذا مليذذول الذذذكور أكثذذر مذذن إلانذذار نحذذو ممارسذذة كذذرة القذذدم باعتبارهذذا لعبذذة غذذعبية واسذذعة النطذذاق ، 

 ب نما درجة امليل متوسطة في نشا  السباحة ، والدفاع عن النفس ، وكرة الطاترة .

يذر سذاحلية وقذد ةرجذع ذلذا ويشتر  التالميذ والتلميذات بدرجة امليل نحو نشذا  السذباحة رغذم أن املدةنذة غ

 ةميلذون إبذذل دعلذم ممارسذذة 
ر
للرغبذة وحذبهم لذذتعلم السذباحة وأثبذذش البحذد أن أطفذذال املذدن غيذذر السذاحلية أةضذذا

 السباحة 

 للحركذذذذذذة 8911حيذذذذذذد ذكذذذذذذر محمذذذذذذد حسذذذذذذن عذذذذذذالوي ) 
ر
( أن : الطفذذذذذذل فذذذذذذي هذذذذذذذه املرحلذذذذذذة العمريذذذذذذة ةكذذذذذذون متعطشذذذذذذا

ومذذا ةذذرتبن بهذذا مذذن مثيذرات ومنبهذذات دنذذةعه علذذل ممارسذذة  وال شذا  ، وأن ظذذروف الب ئذذة ال ذذل دع شذذها الطفذل

 82ألذذوان معينذذة مذذن  املناغذذن الرياضذذية  إذا نجذذد أطفذذال املنذذاطق السذذاحلية ةميلذذون إبذذل ممارسذذة السذذباحة )

:10 ) 

ب نمذذذذا ةميذذذذل التالميذذذذذ إبذذذذل نشذذذذا  الذذذذدفاع عذذذذن الذذذذنفس أكثذذذذر مذذذذن التلميذذذذذات ويرجذذذذع الباحذذذذد ذلذذذذا ملتطلبذذذذات    

القوة والتحمل اللذان ةتمتع بهما الذكور أكثر من إلانار ب نمذا تميذل التلميذذات إبذل نشذا   ال شا  لعنصري 

الكذذذذرة الطذذذذاترة أكثذذذذر مذذذذذن التالميذذذذذ باعتبذذذذار هذذذذذا ال شذذذذذا  ممتذذذذع وسذذذذهل املنذذذذال ويتماشذذذذذ ى مذذذذع قذذذذدراتهن، وهنذذذذذا  

 ، كرة السلة ، وكرة اليد ، كرة املضرب .
ر
 انخفاض في  عض املناغن وأعالها نسبة

 .لا ةكون البحد قد أجاب علل الأساؤل الثاني ووذ

 الاستنتاجات  

املناغذذذذن الرياضذذذذية ال ذذذذل ةفضذذذذلها تالميذذذذذ وتلميذذذذذات الصذذذذفين الخذذذذامس والسذذذذادس كانذذذذش علذذذذل النحذذذذو  .8

التذذابي : السذذباحة فذذي الترت ذذب  ول ، ثذذم الذذدفاع عذذن الذذنفس فذذي الترت ذذب الثذذاني ، ثذذم كذذرة الطاولذذة فذذي 

 ي الترت ب كرة املضرب  ، ثم الةمباز في الترت ب الخامس .الترت ب الثالد ، ةليها ف

املناغذذذذن الرياضذذذذية ال ذذذذل ةفضذذذذلها تالميذذذذذ الصذذذذفين الخذذذذامس والسذذذذادس كانذذذذش كالتذذذذابي : السذذذذباحة فذذذذي  .2

الترت ذذذب  ول ، والذذذدفاع عذذذن الذذذنفس فذذذي الترت ذذذب الثذذذاني ، وكذذذرة املضذذذرب فذذذي الترت ذذذب الثالذذذد ، وكذذذذرة 

 ثم كرة القدم في الترت ب الخامس . الطاولة في الترت ب الرا ع ،
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املناغذذن الرياضذذذية ال ذذل تفضذذذلها تلميذذذات الصذذذفين الخذذامس والسذذذادس كانذذش كالتذذذابي : السذذباحة فذذذي  .1

الترت ذذذذب  ول ، والذذذذدفاع عذذذذن الذذذذنفس فذذذذي الترت ذذذذب الثذذذذاني ، وكذذذذرة الطالذذذذة فذذذذي الترت ذذذذب الثالذذذذد ، وكذذذذرة 

  ب     الخامس . املضرب في الترت ب الرا ع ، ثم الةمباز في الترت

املناغن الرياضية ال ذل ةفضذلها تالميذذ الصذف الخذامس كانذش كالتذابي : السذباحة فذي الترت ذب  ول ،  .4

والذذدفاع عذذن الذذنفس فذذي الترت ذذب الثذذاني ، وكذذرة املضذذرب فذذي الترت ذذب الثالذذد ، وكذذرة الطالذذة فذذي الترت ذذب 

 الرا ع ، وكرة الطاولة في الترت ب الخامس .

املناغن الرياضية ال ذل تفضذلها تلميذذات الصذف الخذامس كانذش علذل النحذو التذابي : كذرة الطاولذة فذي  .5

الترت ب  ول ، والسباحة في الترت ب الثاني ، والدفاع عن النفس في الترت ب الثالد ، وكرة املضرب 

 في الترت ب الرا ع ، وي دي الةمباز في الترت ب الخامس . 

 ذذذذذل ةفضذذذذذلها تالميذذذذذذ الصذذذذذف السذذذذادس كانذذذذذش علذذذذذل النحذذذذذو التذذذذذابي : السذذذذذباحة فذذذذذي املناغذذذذن الرياضذذذذذية ال .9

الترت ذذذذب  ول ، والذذذذذدفاع عذذذذن الذذذذذنفس فذذذذذي الترت ذذذذب الثذذذذذاني ، وكذذذذرة القذذذذذدم فذذذذذي الترت ذذذذب الثالذذذذذد ، وكذذذذذرة 

 املضرب في الترت ب الرا ع ، وكرة الطاولة في الترت ب الخامس .  

السذذذادس كانذذذش علذذذل النحذذذو التذذذابي : السذذذباحة فذذذي  املناغذذذن الرياضذذذية ال ذذذل تفضذذذلها تلميذذذذات الصذذذف .9

الترت ب  ول ، والدفاع عن الذنفس فذي الترت ذب الثذاني ، وكذرة الطاولذة فذي الترت ذب الثالذد ، والةمبذاز 

 في الترت ب الرا ع ، وكرة املضرب في الترت ب الخامس .  

س والسذذادس مرتفعذذة فذذي درجذذة امليذذل نحذذو املناغذذن الرياضذذية لذذدى تالميذذذ وتلميذذذات الصذذفين الخذذام .1

الذدفاع عذن الذذنفس ، ومتوسذن فذي السذذباحة وكذرة الطاولذة ،  وذ ةوجذذد ميذل نحذو كذذرة السذلة ، وكذذرة 

 اليد ، والهوكي ، والةمباز ، والوثب العابي ، والوثب الطويل 

درجذذة امليذذل نحذذو املناغذذن الرياضذذية لذذدى تالميذذذ الصذذفين الخذذامس والسذذادس كانذذش كالتذذابي : درجذذة  .9

تفعذذذذة نحذذذذو السذذذباحة ن والذذذذدفاع عذذذذن الذذذذنفس ، ثذذذم درجذذذذة ميذذذذل مذذذنخفض نحذذذذو كذذذذرة القذذذذدم ، ميذذذل مر 

والةمبذذذذاز ، ورمذذذذي القذذذذرص ، وكذذذذرة املضذذذذرب ، وكذذذذرة الطاولذذذذة  ب نمذذذذا لذذذذم ةكذذذذن هنذذذذا  ميذذذذل نحذذذذو الكذذذذرة 

 الطاترة ، وكرة اليد ، والهوكي ، ودفع الةلة ، والوثب العابي ، والوثب الطويل .

الرياضذذذية لتالميذذذذ الصذذفين الخذذذامس والسذذذادس كانذذش علذذذل النحذذذو التذذذابي : درجذذة امليذذذل نحذذذو املناغذذن  .80

السباحة والدفاع عن النفس درجة ميل مرتفعة ، ودرجذة ميذل متوسذن نحذو كذرة الطاولذة ، ودرجذة 

ميذل مذذنخفض نحذذو كذذرة القذذدم ، والةمبذذاز ، ورمذذي القذرص ، وكذذرة املضذذرب ، وعذذدم وجذذود ميذذل نحذذو 

 وكي ، ودفع الةلة ، والوثب العابي ، والوثب الطويل . كرة السلة ، وكرة اليد ، واله

درجذذة امليذذل نحذذو املناغذذن الرياضذذية ال ذذل ةفضذذلها تالميذذذ الصذذف الخذذامس كانذذش علذذل النحذذو التذذابي :  .88

السباحة والدفاع عن النفس درجة ميذل مرتفذع ، كذرة املضذرب درجذة ميذل متوسذطة ، كذرة القذدم ، 

لذذذذة درجذذذذة ميذذذذل منخفضذذذذة ، ب نمذذذذا تبذذذذين عذذذذدم وجذذذذود ميذذذذل فذذذذي والةمبذذذذاز ، ورمذذذذي القذذذذرص ، وكذذذذرة الطاو 

املناغذذذذذن الرياضذذذذذية التاليذذذذذة : كذذذذذرة السذذذذذلة ، وكذذذذذرة اليذذذذذد ، والهذذذذذوكي ، ودفذذذذذع الةلذذذذذة ، والوثذذذذذب العذذذذذابي ، 

 والوثب  الطويل . 

درجذذذة امليذذذل نحذذذو املناغذذذن الرياضذذذية لذذذدى تلميذذذذات الصذذذف الخذذذامس كانذذذش كالتذذذابي : كذذذرة الطاولذذذة ،  .82

س ، والسباحة درجة ميل مرتفع ، والةمباز ، ورمي القرص ، وكرة املضرب درجة والدفاع عن النف
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ميذذذل مذذذنخفض ، ب نمذذذا ذ ةوجذذذد ميذذذل نحذذذو املناغذذذن الرياضذذذية التاليذذذة : كذذذرة القذذذدم ، وكذذذرة السذذذلة ، 

 والكرة الطاترة ، وكرة اليد ، والهوكي ، ودفع الةلة ، والوثب العابي ، والوثب الطويل . 

املناغن الرياضية لدى تالميذذ الصذف السذادس كانذش علذل النحذو التذابي : السذباحة  درجة امليل نحو  .81

والذذذدفاع عذذذن الذذذنفس درجذذذة ميذذذل مرتفذذذع ، كذذذرة القذذذدم ، والةمبذذذاز ، ورمذذذي القذذذرص ، وكذذذرة املضذذذرب ، 

وكرة الطاولة درجة ميل منخفض ، ب نما لم ةظهر ميل في املناغن الرياضية التالية : كذرة السذلة ، 

 طاترة ، وكرة  اليد ، والهوكي ، ودفع الةلة ، والوثب العابي ، والوثب الطويل . والكرة ال

درجذذذذذة امليذذذذذل نحذذذذذو املناغذذذذذن الرياضذذذذذية لذذذذذدى تلميذذذذذذات الصذذذذذف السذذذذذادس كانذذذذذش كالتذذذذذابي : السذذذذذباحة ،  .84

والذذذدفاع عذذذن الذذذنفس درجذذذة ميذذذل مرتفذذذع ، كذذذرة القذذذدم ، والةمبذذذاز ، ورمذذذي القذذذرص ، وكذذذرة املضذذذرب ، 

رجة ميل منخفض ، ب نما لم ةظهر ميل في املناغن الرياضية التالية : كذرة السذلة ، وكرة الطاولة د

 والكرة الطاترة ، وكرة اليد ، والهوكي ، ودفع الةلة ، والوثب العابي ، والوثب الطويل .

 : التوصيات 
ً
 ثانيا

خذ في الاعتبار متا عة البحور علل ميول التالميذ في مرحلة التعليم املتوسن باملدن املختلفة مع    .8

 نتاتجها عند تطوير مناهج التربية البدنية في هذه املرحلة .

العمل علل توفير إلامكانيات املادةة املرتبطة بأنفيذ املناغن الرياضية ال ل لها درجة ميذول واجذحة  .2

 ودرجة ميول عالية لدى تالميذ الصفين الخامس والسادس بمرحلة التعليم  ساس ل .

 علل ميول التالميذ عند وضع البرنامج . ضرورة الاعتماد .1

 العمل علل تجميع عدة مدارس في مؤتمرات دعليمية محددة ملمارسة رياضة السباحة  .4

زيذادة الذوعي لذدى القذاتمين علذل إعذداد البذرامج التنفيذةذة مل هذاج التربيذة البدنيذة ب هميذة أخذذ الاعتبذذار  .5

 بميول التالميذ والتلميذات نحو املناغن الرياضية .

 الاهتمام بإعداد اختبارات امليول نحو املناغن الرياضية لدى تالميذ مراحل التعليم املختلفة . .9

 املراجع 

املفاهيم والتطبيقات ، دار املعارف  –مبادىء علم النفس الرياض ل ( : 1001أحمد أمين فوزي ) .1

 ، القاهرة . 

لطبعة  العاغرة ، مكتبة علم النفس التربوي ، الةعء  ول ، ا( : 1871أحمد زكي صالح )  .1

  ال هضة املصرية ، القاهرة . 

امليول نحو أنشطة درس التربية البدنية لدى تالميذ وتلميذات ( : 1002الشيباني خليفة ) يالهاد .1

، رسالة ماجستير غير م شورة ، كلية التربية البدنية ، جامعة  الصفين الخامس والسادس

 طرابلس .

( علل  82-88دراسة أثر امليذول الرياضية لتالميذذ           ) سن ( : 1879سامي إبراهيم نصر ) .1

دعلم  عض مسابقات امليدان واملضمار ، رسالة ماجستير ، غير م شورة ، كلية التربية الرياضية 

 للبنين ، جامعة إلاسكندرية .

  املرجع في علم النفس ، دار املعارف ، القاهرة .( : 1871سعد جالل ) .2
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 علم النفس التربوي الرياض ل ، دار املعارف ، القاهرة . ( : 1892حمد حسن عالوي )ةةةةةةةةةة وم .7

 مناهج التربية البدنية ، دار املعارف ، القاهرة . ( : 1890سهير بدير ) .7

 كيف نرةي أطفالنا ، دار ال هضة العروية ، القاهرة . ( : 1877عماد الدين إسماعيل ) .9

لنفسية للنمو ، الطبعة الثانية ،             دار املعارف ،  سس ا( : 1872فؤاد البهي السيد ) .8

 القاهرة . 

 املنهج في علم النفس ، الطبعة الثانية ، دار املعارف ، القاهرة . ( :1872محمد حسن أبو عبيه ) .10

 املنهج في علم النفس الرياض ل ، دار املعارف ، إلاسكندرية .( : 1877ةةةةةةةةةة )             .11

سيكولوجية التدريب واملنافسات ، الطبعة الثانية ، دار املعارف ،  ( :1891عالوي ) محمد حسن .11

 القاهرة .

 مدخل في علم النفس الرياض ل ، دار املعارف ،  القاهرة .    ( :1889ةةةةةةةةةة )             .11

 علم النفس التربوي ، دار ال هضة العروية ، القاهرة . ( : 1891محمد عيس ى عبد املوجود ) .11
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 060 األخرىالتربية الرياضية والعلوم مجلة 

 

 فنيفي التربية الفنية والتذوق ال اومكانته الزخرفة الاسالمية

 ميالد أبوشعالة د. حسين

 قسم التربية الفنية –كلية التربية  –بجامعة املرقب  أستاذ مساعد 

 

دراسة الزخرفة تقوم على الاهتمام باألسس التنظيمية املعروفة التي يقوم عليها كل تكوين زخرفي إن       

 والتذوق بادراك ما في الطبيعةوإدراك بعض القيم الجمالية املوجودة في الطبيعة وتأملها ورفع الذوق , ناجح

من سحر وجمال وضعه هللا سبحانه وتعالى في النبات والحيوان والجماد وكل ما في الكون ,وتقوم دراسة 

حول إلى دائرة أو مربع أو مثلث الزخرفة على التبسيط وتحوير ألاشكال مجردة هندسية ,فما من شكل إال ويت

لتتكون ,ومن هنا وجب على كل فرد يريد أن يبحث في هذا املجال أن يلم بما في الكون من أسرار جمالية 

والطبيعة هي أساس علم الزخرفة بما فيها من مرئيات عنده القدرة على العمل الفني والابتكار والتجديد ,

يث يبدأ في التأمل والتحليل وتحوير الشكل الطبيعي الى شكل مجرد الذي يستمد منه الفنان مصدر إلهامه ,ح

 تنفي عنه صفة الطبيعة الحية .

 في تجميل وإكساب معظم املنتجا والزخرفة من أهم      
ً
ها الحرفية وغير  تالفنون التشكيلية وأعظمها أثرا

 جمالية جذابة إلى جانب أهدافها النفع
ً
ية ,وفي عصرنا الحديث أخذ من مختلف الصناعات وإعطائهم قيما

رتبط ت ةسالميلا  ةالعربي والزخرفة   فن الزخرفة يستعيد مكانته وتأثر به الكثير من فناني هذا العصر ,

 من اتخايجب في مناهج التربية الفنية و  بعملية التربية وخاصة التربية الجمالية فهو ركيزة أساسية
ً
ذه مصدرا

في احدى املدارس الثانوية للتعرف   (4,ص9188,حسني)بها ليلى حسنيففي دراسة قامت  ,مصادر الثقافة 

قدم كمصدر ي الزخرفي على اهتمامات مدرس ي التربية الفنية بأساليب التربية الجمالية ,خلصت إلى أن التراث

 ألهميته دون 
ً
بالنظم الجمالية لهده الفنون ودون  الاهتماممن مصادر الرؤية الفنية بهدف دراسته تأكيدا

 تاهتمام أيضا بتحليل القيم الفنية 
ً
  وقيا .ذاملتضمنة فيها تحليال

والرؤية الجمالية واستلهام بعض  الزخرفة الاسالميةهمية الربط بين أومن هنا ينبغي علينا ان ندرك       

هداف لتطوير الوعي الجمالي عند كل أحيث اننا مطالبون بوضع  ,عناصره في عمل ابدعات فنية معاصرة 

 راث ه واعتزازه وتقديره لهذا التمن خالل انتمائ الزخرفي الاسالمين يكون لديه القدرة على حماية التراث إو  فرد

 مشكلة البحث :

إن املتأمل ملكانة التذوق الفني في التعليم يرى أنه يحتل مكانة اقل مما يحتله التعبير الفني , مع أن تنمية     

التذوق الفني واملمارسة الفنية , وقد اليستمر الطالب بعد تخرجه من املمارسة كل من القدرة الفنية تشمل 

 .ةالاسالمي ةالعربي رفةخالز وكذلك بقلة الاهتمام بالفنية بينما يستمر في عملية التذوق الفني ,

 البحث:اهداف 

 الجمالية.بالفلسفة  الزخرفة الاسالميةربط  – 9

 .بالزخرفة الاسالميةذوق الفني ربط موضوعات الت – 2

 الفني.التذوق الزخرفة الاسالمية وربطها بعادة تنظيم وتدريس إ – 3

 . خلق جيل جديد يتمتع برؤية بصرية وجمالية وذوق فني رفيع  - 4

 البحث:أهمية 



 0202الخامس العدد  الزخرفة االسالمية ومكانتها في التربية الفنية والتذوق الفني

  
 

  

 062 األخرىالتربية الرياضية والعلوم مجلة 

 

الفنية القائمة على التالؤم بين الجانب النظري املتمثل في املعلومات تزويد الطالب بالثقافة  -9

 الفنية. واملمارسة

 مدارسنا.في  وتذوقه الزخرفة الاسالميةتقديم مدخل علمي لتدريس  -2

 وتذوقه. للزخرفة الاسالميةتوجيه النظر الى الاهتمام بالرؤية الجمالية  -3

 البحث:فرض 

 الفني.من خالل تاريخ الفن والتذوق  الزخرفة الاسالميةتدريس  إمكانيةيفترض الباحث     

 البحث:حدود 

 الاعدادية .على املنهج الخاص للتربية الفنية للمرحلة  ثيقتصر البح    

  املصطلحات:

 : التربية الفنية

( وهي إحدى املواد 4,ص9111التربية هي "عملية إحداث تغير مرغوب فيه في سلللللللللوك ألافراد" )الشلللللللليباني,    

ية دراسة الفن وتذوقه وممارسته, أي أنها عملالدراسية للتعليم العام والتي تسهم في تربية التلميذ, ومجالها 

تربوية تتم من خالل الفن, ويكتسلللب التلميذ من خاللها كثيرا من الخترات واملعلومات واملهارات التي تصلللقل 

 ذوقه وتنمي حسه وترتقي بوجدانه.

 التذوق :

 أو  
ً
 أو فنا

ً
.التذوق في العمل الفني هو الاستمتاع به وقدر قيمته تذوقا جماال

ً
 لحنا

 البحث:منهجية 

  التالية:وتتبع الباحث املنهج الوصفي وأسلوب التحليل في تناول املوضوع خالل املحاور       

 : نشأة الزخرفة   -

                                       :  الفنون الزخرفية لاسالمية كمدخل للثقافة الفنية التشكيلية  -
 :الزخرفة لاسالميةالقيم الجمالية في  -

 : عناصر الزخرفة لاسالمية -

 : التذوق الفني من زاوية تربوية -

 الزخرفة لاسالمية وكيفية تناوله في تدريس التربية الفنية : -

 : الفنون الزخرفية في مناهج التربية الفنية بالتعليم ألاساس ي -

 الفنون الزخرفية وعالقته بالتذوق الفني : -

 : الفني في التعليمكيفية تدريس التذوق  -

 : نشأة الزخرفة

منذ أن وجد الانسان على هذه ألارض أدرك بفطرته التي من هللا بها عليه أن يتذوق الجمال ويبحث عنه       

 مختلفة للزخرفة خلفها لنا على ألاحجار والفخار  تالحضارا,ومنذ القدم وقبل نشوء 
ً
عرف لانسان أنواعا

 لعناصر بيئتها ومعتقداتها 
ً
والادوات التي أستخدمها في حياته اليومية ,وتوالت الحضارات وتنوعت زخارفها تبعا

دين هور الإلي ظ ةالدينية ,فمن الحضارة املصرية القديمة الي آلاشورية والاغريقية والرمانية والبيزنطي
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الاسالمي , فازدهرت الزخرفة لاسالمية على أيدي الفنانين املسلمين الذين نهلوا من حضارات من كان قبلهم 

ي فمن الفن ألاموي فوطوروا وأضافوا وحذفوا ونسقوا وجملوا فكان الطابع املميز لفنون الدولة لاسالمية ,

 الد الهند والصين ومن الفن في الدولة العباسية الى الفنبالد الشام ومصر وألاندلس الى الفن في بالد فارس وب

 . نواملماليك والعثمانيي نفي الدولة السلجوقية في بالد الشام والفن الفاطمي في مصر ثم فن ألايوبيي

 غطى على كل الذين جاؤو   لقد ازدهرت فنون الزخرفة الاسالمية     
ً
ا من قبل وكانت بالد الشام ازدهارا

ثار من الفن وآلا هؤالءوالفنانين وكذلك مصر وفارس والهند واملغرب وإسبانيا وتركيا , وخلف ملتقى الفن 

التجريدية الكثير من الزخارف التي كانت متمثلة في الحفر على الخشب والنحت على الحجر والرخام وعلى 

ذج ,واصبحت نماد الجلود والاقمشة والسجاد وكذلك نقشت الاسقف والجدران في كثير من القصور واملساج

 يحتذى به ومدرسة يؤخذ منها التصاميم الزخرفية ,ومن الحرف والصناعات الزخرفية 
ً
العمارة لاسالمية مثال

 :(93-8صاملهدي,)التي تميز بها الفن لاسالمي هي 

 الصناعات الخشبية :  -

من الاخشاب تيجان نواعها طوال العصر لاسالمي فصنع ازدهرت الصناعات الخشبية على اختالف أ      

 الاعمدة والقباب الداخلية والخارجية في املساجد والقصور وفي الابواب واملنابر املزخرفة  وغيرها .

 صناعة العاج والسن : -

فمنها الحشوات املحفورة املطعمة بالسن أو العظم لقد بلغت املصنوعات العاجية درجة رفيعة من الرقي       

فة بالحفر , قد زينت بها مالبس النساء ونقشت بزخارف نباتية وغيرها من إن كانت من ألابنوس أو مزخر 

 املشغوالت . 

 صناعة املنسوجات : -

اشتهرت صناعة املنسوجات  في مصر وفي البالد العربية وفي الاندلس وقد زخرفت خامة الخرير والكتان      

ة بالد الاندلس حيث اختصت بكتاب بزخارف جميلة ومتقنة واضيفت لها بعض الكتابات العربية كما هو في

عبارة "وال غالب إال هللا " كما اشتهرت مصانع الكسوة بمصر في إجادة أنواعها وزخرفتها بأسالك الذهب 

 وكتابة آيات من القرآن الكريم .

 زخرفة ألاسطح الخشبية : -

ي حيث برز ف  باألسطحألاساليب املستخدمة في زخرفة الخشب في تكوين زخارف بارزة وغائرة  ساهمت     

بقة في البداية على تصميم الحضارات الساتحت الاسقف وفي أعمدتها وعلى ألابواب واملنابر مشتقين  ألافاريز

 ثم اعتمدت على الزخارف النباتية املتنوعة وتم كذلك استخدام الكتابة بخط النسخ والخط الكوفي .

 الزخرفة والخط العربي : -

ات ملرونته وسهولة تشكيله في املساحكان للخط العربي دور كبير ومن الاشياء املميزة للفنون الاسالمية      

املخصصة ,فقد استخدم الحط الكوفي في الكتابة التسجيلية التاريخية وفي تدوين املصاحف والكتابة على 

الفنان من الزخارف والالوان العمائر والعمالت النقدية أما خط النسخ فقد خصص للمراسالت ,وقد أضاف 

  مما زاد من جماله ورونقه .

 فن التصوير :  -

لقد ابتعد املسلمين عن التصوير في البداية واتجهوا إلى الزخارف النباتية التجريدية وألاشكال النجمية     

واح فلم ر والهندسية ألاخرى وتفننوا في تنوع الخطوط الكتابية وزخرفتها ,ثم أتيح بعد ذلك في تجسيد الا 
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ثم اجتازوا في قصور الاندلس إلى تصوير  تيقتصر ألامويون على تصوير الجماد والنبات بل صوروا الحيوانا

 ألامراء في حفالت صيدهم وصوروا الخيول . 

 الزخرفة بالفسيفساء : -

ذلك كاستخدم املسلمين فصوصا من الزجاج امللون أو املذهب وتم لصقها بجوار بعضها فتشكل زخرفة و      

استخدمت قطع من الرخام وألاصداف والزجاج امللون في تكوين الرسوم والصور النباتية والحيوانية وإبراز 

 ألاشكال النجمية .

 صناعة الزجاج : -

على الزجاج الشفاف الزخارف وكتبوا آلايات القرآنية مرقوشة  الزجاج فرسموااتقن املسلمين صناعة قد       

 جميلة من الكريستال من الزجاج تحفا  زرقاء وصنعوافوق أرضية 

 صناعة الخزف : -

يوجد الخزف لاسالمي ألاثري في كثير من بالد العالم فمنه أواني منقوشة بالزخارف البارزة أو ذات طالء      

كال شمعدني , وبرز في العصر الطولوني الخزف املكبوس في القوالب مزدانة برسم النباتات أو الحيوانات أو باأل 

 النجمية أو الطيور ومن املعروف أن الخزف ذو التريق املعدني هو ابتكار إسالمي . 

 املصنوعات املعدنية : -

لاسالمي من الترونز والنحاس وصنعت من الثريات وزينت به أبواب تنوعت املشغوالت املعدنية في الفن      

صنعت منه أنواع من الحلي والزينة املرصعة  املساجد والقصور وصنعت منه ألاواني الفضية والذهبية وكذلك

 باملجوهرات والاحجار الكريمة .

 كمدخل للثقافة الفنية التشكيلية : إلاسالمية رفيةخالز  الفنون 

والذي يتطلب معطيات تراثية كمادة أساسية في هذه  ء الانسانالفعال في عملية بنا الدور  الفنيلعب      

 -النقاط الاتية : كد الهدف من ذلك فيأالعملية ويت

 قيمة حضارية تستوعب ألابداعات التي حققها الشعب عتر التاريخ. الهالفنون الزخرفية ان  – 9

نسانيا يجسد قيما ثقافية إبداعية محددة فمن حق الانسان الذي يعيش هذا الزمان ان التراث عمال إ – 2

 -: الفنون نوعين من الثقافة تجاه هذا يمارس 

 نجازاته وإبداعاته .إزيادة هذا التراث بن يعمل على أ -

 . اويعتز بهه الفنون ن يتمتع بهذأ -

ي ن يفسح له املجال فأيجب  ه الفنون ولكي يستطيع أن يمارس هذه العملية الثقافية والاستمتاع بهذ     

 نويرى هربرت ريد ا ,التعرف علية من خالل البيئة املحيطة به من آثار ومن متاحف ومكتبات متخصصة 

 ما نتوقف لنتأمله فيقول " أن الفن ليس مجرد
ً
 التراث الفني هو كل ما يحيط بنا في حياتنا العامة ولكن نادرا

ش ئ نجده باملتاحف وصاالت العرض أو في مدن قديمة بل هو في كل ش ئ مهما يكن تعريفنا له فهو موجود 

فالفن متعايش مع الانسان في بيئته الطبيعية كشاهد  ,(33,ص9179,ريد)بكل ش ئ نفعله لنمتع به حواسنا

فراد في املاض ي وال يحتاج إال الرؤية البصرية والفنية التي هي عبارة عن معارف يرتبط نجازات ألا إعيان على 

فيها الحس باملحسوس بطريقة مباشرة وتحمل معني , ويقول جون مكفي "ان عملية لادراك البصري تسهم 

ساعد فان ذلك ي ,بطريقة متدرجة متطورة  وكلما زادت قابلية التنظيم لدى الفرد ,لفرد في تنظيم معرفة ا

 .(19,صJohn  ,7791)  ابل تسهل إمكانية التعلم بشكل أفضلوفي املق ,على لادراك الاكثر صعوبة 



 0202الخامس العدد  الزخرفة االسالمية ومكانتها في التربية الفنية والتذوق الفني

  
 

  

 066 األخرىالتربية الرياضية والعلوم مجلة 

 

ة معتمدة على الرؤيومن هنا نلخص إلى ان الثقافة الفنية التشكيلية يمكن أن تعزز من خالل قراءة جيدة       

البصرية العميقة فتثير الفكر الواعي لكي يستطيع الفرد أن يدرك السمات ويحلل العناصر ويتذوق , فالتربية 

كما  ,ارات ويحس ويتأمل وينمي املهلكي يشاهد ويفكر ويدرك العالقات  الفنية تتميز بأنها تتيح للفرد الفرصة

 . الفن لاسالميوال سيما  الفنيةالشعوب أن التربية الفنية ضرورية في نقل خترات 

 خصائص الفن العربي إلاسالمي :

 الاهتمام بجماليات الحياة :  -1

لى تجميل ع ويحرص الفنان ,لاسالمية تهدف الى تجميل الحياة الدنيا في مختلف جوانبها  الفنون العربية      

 مما يبعث في النفس الطمأنينة 
ً
 ولونيا

ً
 وزخرفيا

ً
 وشكليا

ً
كل املصنوعات واملنتجات بالقيم الجمالية فنيا

 والاستمتاع الحس ي .والانشراح 

 البعد عن التجسيم الكامل في نحت الكائنات :  -2

تي دمية تلك الاشكال الشكال ألا بعد ظهور الاسالم ابتعد الفنان العربي املسلم عن التجسيم وخاصة ألا       

  . كانت تعبد قبل ظهور الدين الاسالمي

 التنوع في الاسلوب :   -3

 الحجارة والاخشابستعمل أف ,بداع الفني الا واستعملها ية خامة تمكنه من لا إلم يترك الفنان العربي     

خدم الفنان أساليب وطرق ستأستخدم الاقمشة والجلود وغيرها , و أوالعاج واملرمر والزجاج واملعادن وكذلك 

 خراج هذه الخامات في شكل جمالي نفعي .كثيرة ل 

  ممارسة الفن من اجل املتعة واملنفعة :  -4

 أالعربي  لقد حاول الفنان     
ً
 بأن أالفن من  لفكرة " ن يجمع بين املتعة واملنفعة خالفا

ً
جل الفن " معتترا

حيث أن جل الاعمال الفنية كانت , من خاللها تقديم املنفعة والتذوق الجمالي الفنون وسيلة مزدوجة يمكن 

ية في حياته اليوم يسخدمهاتجمع بين جانبي املنفعة والجمال فكانت كل الادوات والاواني والسجاد والتي 

د ر لعمليات طبية وتاريخية او س كثر الرسوم كانت توضحيةأوكذلك التصوير ف ,تضفى لها مسحة جمالية 

 قصص وتجميل مباني وقصور وغيرها .

 املبالغة والاسراف في تصوير الجسم البشري : الابتعاد عن  -5

شكال ل ألا فك ,عماله الفنية عن املبالغة والاسراف في تصوير الجسم البشري أبتعد الفنان العربي بإفقد      

 في ذلك مراعي , باسلوب جمالي فنيتسمت بالبساطة وعدم املبالغة واتسامها بالتجريد إدمية التي رسمت ألا 
ً
ا

 مع باقي الوحدات والعناصر املكونة شكال ألا عطاء ألا إتكامل التكوين وتناسقه و 
ً
 وانسجاما

ً
دمية تناغما

 للموضوع .

 :زخرفة إلاسالميةالقيم الجمالية في ال

, مي سال أن يترز الجمال الروحي في أعماله املستمدة من تعليم الدين لا  لقد حاول الفنان العربي املسلم    

 -سالمية :ونلخص فيما يلي أهم السمات التي ارتكزت عليها املفاهيم الجمالية لا 

 التكرار إلايقاعي :

حورها لبتكار عناصر اخرى جديدة ويأن يغير الشكل  ستطاع الفنان العربي عند تكراره لبعض العناصر إ   

ن م يجعلنا ننتقل من جزء الى آخر  فمن خالل التكرار املتنوع يتولد إيقاع آخر  ,منبثقة من الشكل الاساس ي 

يقول محسن  حيث , (349,ص1849,الفارس ي)يقاعية بحيث اليشعر املتذوق بامللل العالقات لا  خالل نظم
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في الفن لاسالمي ينطلق من املعيار الجمالي الذي يؤكد على قيمة  عطية " أن مفهوم التوافق بين العالقات

 إذا ما اتفق في جمالية الفن لاسالمي
ً
هو ما أسماه و  الجمال في املركبات وليس في الفردات والكل يصبح جميال

 .(18,ص2333,عطية)بالتوازن العكس ي أي أن الشكل الذي تحصل عليه يبدأ وينتهي بعنصر واحد 

 والتناسب:النسب 

مه هذه العالقة الناتجة عن إهتما ,بالعالقات بين عناصر العمل الفني  هتمام الفنان العربي املسلمإنالحظ     

بالنسبة والتناسب بين أجزاء هذه العناصر مما يتيح لهذه الاجزاء أن تتحرك في اتجاهات متعددة وتعطي لها 

 . صفة الاستمرارية والتوالد إلى أشكال النهائية 

 الوحدة والتنوع :

 , الشكل واملضمون في العمل الفني فهما يشكالن وحدة واحدة  من الصعب أن نفرق بين    
ً
 ونجد هذا واضحا

ساحة وقد يجتمع في م ,في الزخارف لاسالمية املستمدة زخرفتها من النبات وألاشكال الهندسية والحيوانية 

في وحدة واحدة يجعلنا نتيقن  عن طبيعة خاصة فإن تأليفهايعتر  هذه الزخارف واذا كان كل عنصراواحدة ك

 أن مفهوم الوحدة املتنوعة قد تتحقق .

  الرمزية :

وكذلك نقل  ,للنقل من عالم الواقع الى عالم ما بعد الواقع  الرمز في املنظور العربي لاسالمي أسلوب    

 ية وسيلة للتعبير عن معنى وقيمة فالرمز  ,الصورة من صورة مادية واقعية الى صورة روحانية 

 الصدق والنقاء :

عن  في التعبير  كما استخدم الفنان ألالوان ,تميز الفن العربي لاسالمي بصراحة التعبير عن مضمونه     

كما يؤكد على أستخدام ألالوان الصافية النقية على انها مصدر من مصادر , مضمون وباطن العمل الفني 

املتعة الوجدنية للمتذوق , حيث استطاع الفنان العربي أن يوازي بين صفاء ألالوان املبهجة وبين الصياغة 

 بين العناصر املتقابلة رغالفنية لعناصر 
ً
 من الازدواجية والتوافقية وانسجاما

ً
 باينها .م تالعمل فأخذت نوعا

 التجريد :

 ,حيث حور ألاشكال الواقعية الى أشكال تجريدية  , لقد اعتمد الفن العربي لاسالمي على مبدى التجريد    

 كما لم يبتكر وحدات نباتية او حيوانية جديدة بل رسم الازهار والاشجار والاوراق وكذلك الطيور والحيوانات

 نفر الفنان الع ,بعد تحويرها 
ً
 من الزخارف فكرر الوحدات وايضا

ً
 عاطال

ً
ربي من الفراغ وكره ان يرى سطحا

 .(93,ص2332,ماهر)الزخرفية 
 

 عناصر الزخرفة إلاسالمية :

 تتكون الزخرفة لاسالمية من العناصر آلاتية :     

 الزخرفة النباتية : – 9

فل وأزهار القرن وأوراق العنب والثمار  مصدرها فروع النباتات وأوراقها وأزهارها والسيما أوراق النخيل والازهار 

 وبعض الشجيرات كشجرة الحياة وشجرة السرو .

 الزخرفة الهندسية : – 2

من أبرز أنواع الزخرفة الهندسية التي امتازت بها الفنون لاسالمية ألاشكال النجمية متعددة ألاضالع والتي  

 .(9,ص9117 عفيفي ,)تشكل ما يسمى "الاطباق النجمية "

 الزخرفة الكتابية : – 3
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نان ,فقد تمادى الفاستخدم الخط العربي والسيما الخط الكوفي لطواعيته وسهولة تحويره وتعدد صفاته 

 في أغلب الاحوال حروفه بوريقات أو براعم ألاشجار 
ً
العربي لاسالمي في استخداماته للخط الكوفي مذيال

 للخطوط الاخرى . هب استخداماتوثمارها ,كما كان للخط الهندس ي أهمية كذلك الى جان

 الزخرفة آلادمية والحيوانية : – 4

كان رسم الحيوانات والشخص الادمي محرم في العصر الاول لاسالمي خوفا من العودة إلى عبادتها إال أنها 

يخلو منها أي عمل فني وخاصة الطيور والحيوانات التي تنال الاعجاب  درسمت بكثرة بعد ذلك حتى ال يكا

 .(29,صهديامل)والخيول والغزال وغيرها  سوتشد الانسان اليها ,فالطيور املختلفة التي تمتاز بجمالها كالطاوو 

 ذوق الفني من زاوية تربوية :تال

راد هاما في تغير وتعديل بعض سلوك الاف بل يمكن للفن أن يلعب دورا الفن لم يكن وسيلة تنفيسيه فقط    

 
ً
ل وقوة توافقية مع البيئة ,فالطفل الذي ال يستطيع أن ينق بما يتيح لهم من فرص تنفيسيه فيكسبهم اتزانا

نسان يهدف الى تنمية الا إحساسه بالكالم يستطيع ان ينقله بالرسم ,إن التربية الجمالية هي النشاط الذي

 بقدرة خاصة على تذوق 
ً
القيم الكامنة في الحياة واكتشاف ألوان واشكال في مختلف مراحل حياته متمتعا

الثراء الباطنة أوهي تكوين قدرته على التعبير الجمالي عن طريق حصيلة مليئة بالحساس والذوق 

 .(7,ص2399,جرجاوي )ال

ن يكون من بين أهدافه الواضحة لاسهام لايجابي في تكوين شخصية إن تدريس الفن في املدارس يجب أ

بية الى رعاية أو تر  جال يحتاسوية قادرة على التفاعل بنجاح في حياة املجتمع ,فمن يعتقد ]ان الذوق فطري 

نزلية فهذا الاعتقاد خاطئ ألن الطفل يولد في بيئة ويتفاعل معها فتوثر فيه ومن بينها الذوق أي ان البيئة امل

 
ً
هذا املجتمع ل هي الاولي ومن تم املدرسة واملجتمع فيكتسب الطفل كل املفاهيم والعادات التي تجعله منتميا

نما يتدرج إ,فعندما يتفاعل مع بيئته املنزلية وحين يوسع دائرة تفاعله مع البيئة املدرسية ثم مع املجتمع ككل 

ل على هذا الاكتساب بأنه فطري بل يمكن وصفه بأنه في اكتساب مقومات الذوق في سلوكه وال يمكن القو 

حيث إن هذه التربية يتشربها الطفل بدون وعي كامل فإذا كانت البيئة مرتقيه في تذوقها تربية غير مقصودة 

 .(273,ص9181,بسيوني)الارتقى تذوقه وإن كانت متدنية تدنى تذوقه فهوا يمارس ما تعلمه تلقائيا 

فاملمارسة املتكررة لعملية الذوق لها اثرها الكبير في تربية الذوق الجمالي لدى الفرد ,فالتربية الجمالية     

ضرورية لصدار حكم جمالي ومن املستحسن ان تبدأ مرحلة التذوق منذ الطفولة حتى تتفتح لدية ملكة 

 لاحساس بالجمال .

 :(43,ص2398,درعةبو )ويمكن تربية الذوق الجمالي بالطرق آلاتية 

 الحذف التدريجي لكل ما هو قبيح  -

 والى ما هو ادنى حتى نصل الى خط      
ً
 ثم بالتدرج الى ما هو اقل قبحا

ً
وذلك بالبدء باستبعاد ما هو اكثر قبحا

حتى يستبين له الجمال من خالل ويستمر املتذوق في عملية الحذف الحياد بين ما هو قبيح وما هو جميل ,

 سة ويصل الى الخترة والتذوق الجمالي .هذه املمار 

 تكرار املثول امام املوضوع  -

لعملية التذوق فلهذه املمارسة دور كبير في تربية الذوق الجمالي , وبهذا  وهذه تحتاج الى ممارسة متكررة    

وجب علينا أن نيهئ للطفل بيئة جمالية تتيح له أن يلمس بنفسه مظاهر الجمال ومكوناتها فتكشف عنها 
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ً
  بالتدريج مع تقدم الزمن ,فمثل هذه املمارسات تساعد الطفل في على تنمية إحساسه بالجمال فيصبح قادرا

 فيما بعد على إصدار أحكام جمالية تقوم على أدراك متكامل ملعنى الجمال .

 املقارنة :  -

ويطبق فيها الباحثون أسلوب املقارنة بين الاثار الجمالية واملنتجات الفنية على ضوء ما لديهم من مواقف     

ال منها ية املعروفة ويلحقون كجمالية ,فهم يلجئون عن طريق املقارنة غلى عملية تصنيف منهجي لألعمال الفن

بمدرسة معينة ,ثم يخضعون أعمال املدرسة الواحدة لدراسة مستوعبة تبدأ باستعراض أساليب الصنعة 

 عليها على تكوين حكم ذاتي .

فأن تربية الذوق الجمالي والتدريب واملران على املسايل الجمالية يكون له أثرها الواضح على ملكة وهكذا      

جمالي لدلى الفرد وهكذا فأن الاحتكاك باألعمال الفنية يصقل الذوق ويربي لاحساس الجمالي , الحكم ال

وبذلك تكون التربية الجمالية تحتل مكانه مهمة في حياة الفرد واملجتمع لدورها في تكوين شخصية سوية 

 تعمل على الرقي باملجتمع .

 وكيفية تناوله في تدريس التربية الفنية : الزخرفة إلاسالمية

حيث أن هناك إتجاها قويا إلى ألايفادة من التراث  ,كمصدر إلهام  الفنون تنوعت الطرق التي تناولت     

أحد املصادر ن التراثية كو وهذا ما دعا القائمين على الفنون على التركيز على الفن ,ألاقليمي للخروج إلى العاملية 

وسيلة لنمو التجربة الذاتية ولذلك فان الفائدة منه فالتراث ال يقصد في حد ذاته وانما هو  ,ة ألاستلهامي

وروح العصر الذي يعيش فيه ومفهوم لابداع  نسبية مرتبطة بطبيعة املشكالت التي يواجهها الفنان

فكل فنان ينظر إليه من خالل رؤيته الفنية  ليس له معنى ثابت فالزخرفة لاسالمية,(19,ص9181,البسيوني)

ويتوقف تأثيره ومعناه عند الفنان على مدى إرتباط هذا التراث باملشكلة التي يواجهها فلذلك تختلف طريقة  ,

 تناول التراث من فنان إلى آخر .

 ألاساس ي:في مناهج التربية الفنية بالتعليم  الفنون الزخرفية

في أغلب املراحل التعليمية تنص على إستلهام التراث بأعتباره مصدر إلهام ال  الفنيةالتربية أن كل مناهج     

 فان ,لكل بلد على حدة  الزخرفة لاسالمية وإذا كنا نتكلم عن ,يجب إغفاله عند التدريب داخل املدارس 

 هناك 
ً
 ذا هوية واحدة يجب أن نعطي له ألاهمية الكترى  فنا

ً
 عربيا

ً
ة عامل في مناهج التربيوحينما نت ,أقليميا

ية تساعدعلى إستثمار ألاعمال يجب أن يكون من خالل وجهة نظر انتقائية واع الزخرفة لاسالميةالفنية مع 

مارسة الفنية للطالب وفيها يتفاعل مع البيئة املحيطة به وتزداد خترته البصرية يجابية من التراث للملا 

  , الزخرفة لاسالميةويزداد تفاعله مع 
ً
ويستطيع بعد ذلك أن يعرف سماتها ويحلل عناصرها ويتذوقها وايضا

 على أن يتفاعل مع املحتوى الثقافي ملجتمعه مما يعينه على  ,يستطيع تقيمها 
ً
ومن هنا يكون الطالب قادرا

 .للزخرفة لاسالميةوالعالقات املكونة إثراء خترته في فهم الرموز والتقنيات 

وركزت على الهدف في ان التربية الفنية تسعى إلى املمارسة الفنية  الفنون ى أهمية رغم اغلب مناهجنا تعط    

واملرور بالخترة الحسية للعمل الفني  جعل هذه املادة منحصرة في تنمية املواهب واتقان العمل وتنمية املهارات 

ل العمل الفني ليص والادوات إال انها تناست كيف يستطيع الطالب ان يتذوق املتصلة بإستخدام الخامات 

 الى فهم وتحليل وتفسير الاعمال الفنية .

 : فنيوعالقته بالتذوق ال الفنون الزخرفية
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ضمن مناهج التربية الفنية حتى يكسب  فنيأنه من الضروري إدراج التذوق ال نالحظ بناء على ما سبق     

 ثر في تكوين شخصيته الفنيةألا الطالب القدرة على التذوق والتحليل وأدراك العالقات وسيكون له أكتر

و املتذوق لكي يستطيع املتلقي ا حيث يقول (18,ص2333,عطية)وهذا ما أكده محسن عطية  ,والثقافية 

 للمتلقي  استعاب العمل
ً
 من ,وإدراك ما فيه من قيم شكلية ووجدانية وجمالية فهذا يتطلب إعداد خاصا

 -خالل برامج تعمل على تنمية مستوى قدراته على التذوق وحددها في ثالث نقاط :

العمل على توسيع مجال خترته البصرية واملعرفية حول الفن بمختلف مذاهبه وأساليبه وطرق أدائه  – 9

 وخصائص العناصر التي تشكل مادته .

 ولابداع . تعميق مستوى إدراكه ملعنى القيم الجمالية ومعنى الفن – 2

تنمية قدرته على التحليل والتمييز والتفضيل بين املذاهب وألاساليب ولانماط الفنية املختلفة من ناحية  – 3

 . وبين الجيد والردئ في مجال لابداع الفني من ناحية أخرى 

كد على الجوانب التي يجب أن ؤ ساس ي هذه الصفات البد وأن نأكساب طالب التعليم ألا  علىولكي نسعى     

 على ممارسة أفالبد  ,تتوافر في طالب الفن واملعلم الذي سوف تقع على عاتقه هذة الامانة 
ً
ن يكون قادرا

 بتاريخ الفن 
ً
 على إبداع صيغ جديدة غير تقليدية في استلهام التراث ملما

ً
ما يتمتع ك ,ألاعمال الفنية  قادرا

    . بقدرة تذوقية على اسس موضوعية 

 كيفية تدريس التذوق الفني في التعليم :

وتمثل هذه آلاراء مداخل تعليمية هامة يمكن الاستفادة  ,تعددت آلاراء حول كيفية تدريس التذوق الفني     

أن يتم تدريس التذوق الفني  ( 284,ص1119,فراج) Eckerو  Kaelinمنها ومن هذه آلاراء ما يشير اليه كل من 

على  حيث يركز املعلم ,أثناء قيام املعلم بالتدريس خاصة عند نقد ألاعمال الفنية او التحدث عن تاريخ الفن 

 فهمهلفتتضح ألاعمال الفنية للطالب ويكون أقرب  ,خواص العمل الفني والبحث عن الجوانب الجمالية فيه 

من يرى انه من السهل تدريس الجوانب الجمالية عن طريق طرح الاسئلة وليس عن طريق وهناك  ,وتقديره 

ألعاب وألغاز معينة حيث  بابتكار وذلك من خالل قيام املعلمين  ,السعي إلى الحصول على إجابات محددة لها 

الجوانب الفنية  فييدفع الطالب للتفكير في ماهية ألاشياء وطبيعة ألاشكال البصرية التي يشاهدها ومناقشته 

ضرورة تعريف الطالب بالتذوق وإدراكه للكشف عن وتوجد أراء اخرى تركز على  ,(289,ص9111,فراج)لها 

وقبل عملية التذوق الفني البد ان يلم الطالب بقدر كاف من الالفة بالعمل الفني واملعرفة به  القيم الفنية ,

 على اصدار  ,
ً
ويجب أن يتصف بالوعي والتروي والقدرة على املالحظة والوصف والتحليل حتى يكون قادرا

 احكام فنية .

  تطبيقات للزخرفة إلاسالمية : -
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 النتائج التي يمكن توقعها :

 في تدريس الفنون في مؤسساتنا التعليمية اواستلهام بعض عناصره ةالاسالمي الزخرفةالاستفادة من  -9

. 

 بالتربية الجمالية . ةالاسالمي الزخرفةارتباط  -2

 اهمية دراسة التذوق الفني في مراحل التعليم املختلفة . -3

دراسة التذوق الفني يساهم في القدرة على ممارسة الاعمال الفنية وابداع صيغ جديدة غير تقليدية في  -4

 . نون الف

 التوصيات :

 لألسس العلمية واملراحل العمرية . – 9
ً
 إدراج منهج التذوق الفني في مناهج التعليم العام املختلفة وفقا
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أن ال ينفصل دور منهج التذوق الجمالي عن مناهج مجاالت الفنون وان يهتم بالتذوق الجمالي قبل  – 2

 املمارسة الفنية .

عاصرة مزخرفية اسالمية وإنتاج أعمال فنية  استلهامالاعتماد على الخلفية الثقافية الواسعة للطالب في  – 3

 تتميز بالصالة.

 الفنون  . دراسةواملحافظة عليها والاستفادة من  الاسالمية التمسك بالهوية العربية – 4
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