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 9102العدد الرابع  التعليمات الخاصة بنظم النشر

والعلااوم  الرياضااية التربيااة مجلااة النشاار باانظم الخاصااة التعليمااات

 ألاخرى 

 طبيعة املواد املنشورة

تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة لكافة املتخصصين لنشر إنتاجهم العلمي في 

الذي تتوافر فيه ألاصالة والجدية  ألاخرى،والعلوم  البدنيةمجال علوم الرياضة والتربية 

 العلمية.واملنهجية 

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

 التالية: املواد في الفئات

 .البحوث ألاصيلة -

 .املراجعات العلمية -

 .تقارير البحوث -

 .املراسالت العلمية القصيرة -

 .تقارير املؤتمرات والندوات -

 :التنظيمية الالئحة

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

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

 ) .ألاخرى  والعلوم –

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

 :املجلة أهداف

 .العلمي البحث حركة تشجيع في املشاركة1-

 .الرياضية املجاالت في العلمية الساحةى عل جديدة إضافة تحقيق2-

 .الرياضية العلمية وألابحاث الدراسات وتعزيز نشر-3-

 

 



 
 

 III ألاخرى مجلة التربية الرياضية والعلوم 

 

 9102العدد الرابع  التعليمات الخاصة بنظم النشر

 :النشر سياسة

 البدنييية والتربييية الرياضيية املجيياالت يفي العلمييية واملقياالت ألابحيياث بنشير املجليية تخيت 1- 

 .بها املرتبطة ألاخرى  والعلوم التربوية وألابحاث الرياض يتأهيل وال الطبيعي والعالج

 ءاضييييعأ افيهيييي  تر يشييي أو يجريهييييا التيييي املقيييياالت أو باألبحييياث فيييي املجليييية باالشييييترا  يسيييم -2-

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

 .وخارجها ليبيا في

 يئالنهيا كلهاشي يف وإعدادها اتحكيمه بعد ادوره بقيةألاس وفق ةاملجل يف ألابحاث تنشر-3-

 .املجلة تقررها التي دعوالقوا النشر شروط وفق

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

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

 .فنية العتبارات املجلة يف اتعاملوضو ب ترتي يخضع-5-

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

 فقيي  واحييد وجييهى لييعو  ةعييمطبو  نسيي  ثالثيية CD +ىعليي نسيي ة + أصييل الباحييث يقيدم 2-

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

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

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

 .صفحة كل نع دنانير خمسة مبلغ عدف

 الحصيول  يف ثالباح ةرغب ةحال يوف امجان ةاملجل نم  ةحنين نسالبا أو حثاالب  يمن5- 

 .الواحدة النس ة نع دينار شرونعو  سخم مبلغ يسدد إضافية نس ةى عل

 :التحكيم إجراءات

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

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

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

 .ذل ب البحث بصاح إبالغ ضرورة مع للتحكيم
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 ةالعلميييي ةاللجنييي اءضيييعأ يناملحكمييي ألاسييياتذة مييين ةثيييالث قبيييل مييين للتقيييييم البحيييث يحيييال-3-

 .ليبيا يف البدنية للتربية ةالدائم

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

 .محددة فترة خالل الاستمارة ذهه ءبمل محكم كل ليقوم التحكيم

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

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

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

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

 :عامة قواعد

 .ليبيا خارج من البحوث تقبل - 

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

 :البحوث كتابة شروط

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

 :التالية الشروطى تراع للهوامش بالنسبة-2- 

 .سم 3 وانبالج باقي ومن سم 3.5 ىعلأ من  -

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

 نيناحالبييييي ءماأسييييي ذخيييييأوت عيييييادي 14 محجييييي SakkalMajalla العربيييييي ةالكتابييييي  خييييي  -

 ..Boldوالعلماء

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

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

  Bold 16 .حجم Times New Roman ألاجنبي العناوين خ   -

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

  التحديد فيكون  الجدول 
ً
 . مزدوجا
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 العدد كلمة
  ينأجمعيييييييييييي قال ليييييييييييي رخييييييييييييي ىعليييييييييييي لموأسيييييييييييي وأصييييييييييييلي املينالعيييييييييييي ربهلل  الحمييييييييييييد

ً
 النبييييييييييييي محمييييييييييييدا

 .وبعد........... أجمعين وصحبه لةآى علو  ألامين

 نمييييييي )م1029 نييييييييويو ) الرابيييييييع ددالعييييييي دمأقييييييي أن ةالكليييييييي سمجلييييييي نعييييييي ةنيابييييييي ليسيييييييعدني هإنييييييي

 الصييييييييييادرة ألاخييييييييييرى  والعلييييييييييوم الرياضييييييييييية التربييييييييييية مجليييييييييية ميييييييييينالرابييييييييييع العييييييييييدد  ول ألا  املجلييييييييييد

 وافيييييير بجهييييييد لتسييييييهم الجديييييييدة صييييييورتهاي فيييييي املرقييييييب ةجامعيييييي – ةالبدنييييييي التربييييييية كلييييييية نميييييي

 والصييييييييييييييحية والبدنيييييييييييييية الرياضيييييييييييييية التربيييييييييييييية أنشيييييييييييييطة مختلييييييييييييي  يفييييييييييييي يالعلمييييييييييييي النشييييييييييييير  يفييييييييييييي

 التاملجييييييييييييي ئيييييييييييييدةار  تبارهييييييييييييياعبااملرتبطييييييييييييية  ألاخيييييييييييييرى  العليييييييييييييوم ضوبعييييييييييييي والترويحيييييييييييييية والفنيييييييييييييية

 ةوليييييييييدب ةالرياضييييييييي ومليييييييييعو  ةالبدنيييييييييي ةالتربيييييييييي كليييييييييياتى   مسيييييييييتو ى علييييييييي ةاملتخصصييييييييي ةالعلميييييييييي

 ةاملجلييييييييييي ى و محتييييييييييي اماتسييييييييييي ةيييييييييييياعر م دالصيييييييييييدذا هييييييييييي فيييييييييييي ةالجامعييييييييييي الةبرسييييييييييي اإيمانييييييييييي ةالليبيييييييييييي

 يلييييييييييذا ألاميييييييييير إلاقليمييييييييييية اتالجامعيييييييييي افأهييييييييييد لظيييييييييي يفيييييييييي قوالتطبييييييييييي ويروالتطيييييييييي ببالتجرييييييييييي

 يالعلمييييييي موالتقيييييييد االتكنولوجيييييييي ةبابتكاريييييييي رالتغييييييييي ريعسييييييي المعييييييي يفييييييي ةملحييييييي رورةضييييييي  بأصييييييي

 يبانصيييييي ةالبدنييييييي ةللتربييييييي انوكيييييي املجيييييياالت كييييييل يفيييييي كبيييييييرة بييييييةثو  العلييييييم حقييييييق حيييييييث ،هلذامليييييي

 ر دو  اهيييييييؤ لماع حو طمييييييي بلعيييييييي ثحيييييييي مالتقييييييييد ذاهييييييي نمييييييي
ً
 ساسييييييييأ ا

ً
 علييييييييوم ىعلييييييي ادتمييييييييعالا  يفييييييي يا

 . للتقدم املنطلق امنه ون ليك نةحدي

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

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

 .والعاملية

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

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

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

 .والتربوية حيةوالص يةالرياض ةالتربي طةأنش االتمج

 الكلية عميد                                                                 
 التحرير هيئة ورئيس

 النفر عمار ميلود :د
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       1 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخري

 بمدينة الزاوية دارين للياقة البدنية املرأة ملمارسة الرياضة بمركز دوافع

 خريص د. خديجة يوسف محمد أبو*  

 

 املقدمة ومشكلة البحث:

 ن الحديث، جعلت إلانس              التكنولوجي   في ا  ان التطور الكبيرين في العلوم و ة و إن النهض             

 
 
رية ت مة، حم بواجب ته الحيوية بس           هولة و للكثير من التقني ت، هو مختراه  تحس           ب  للقي  ابدا

بح يظهر اختالل في توازنه، فيص        لوجي ت كلم  ظهرت حريته ش        لية، و لكن كلم  تطورت التكنو 

 ومية اارهقة.ي ة اليبين وتيرة الحبين رغب ته في الترفيه ان نفس    ه وترويض    ه ، و في س    ب ع متع  

(4 : ) 

عزز أنه  ت إلىب إلض    فة  ة أمر مهم في حي ة كل إنس    ن،ش   أ بان اللي اة البدني ال يوجد أدنى

                  .الضغط النفس ي أو الاكتئ بمن ثقة اارء بنفسه وتقلل من فرصة التعرض للتوتر و 

ته إلانس ن وشخصيته وسم  في صحةوتكمن أهمية اللي اة البدنية في أنه  تلع  دورا ب رزا 

وض  عفه  س  يإدى إلى  ث ر س  لبية ا ى ص  حة الفرد وظهور المل  يخوخة اابكرة وأمراض  ،النفس  ية

 القل  والملرايين.

وبمل ل ا م ف ن اللي اة البدنية تعتبر حجر الزاوية التي ترتكز اليه  ك فة ألانملطة الري ضية 

 .الانج زاتبطوالت لتحقيق أفضل بم  في ذلأ ااس بق ت وال وفي جميع مراحله 

 راض              األم ن             م الخلو الى امقتصر يعدالحديث للصحة الشخصية للفرد لم  اافهوم إن

الحركة، فقد  نقص بامراض يسمى م  لىإ تج وزه  لبااعدية حتى يعتبر الفرد الئق  ص        حي ، 

 نقص أمراض أصبحت واد، ألفراده اللي     ا    ة الب    دني    ة  أهمية أدرك    ت ااجتمع     ت ااتق    دم    ة

الم الظهر، الخ ...( واامل       كل الص      حية الن جمة ان و  والس      منة، المل      رايين،كتص      ل  الحركة )

س         ، بلأ ااجتمع ت وخص     وص       الغنية منه انخف ض اللي اة البدنية تمل      ل ه جس       يقلق ت

 (3:  1)ذلأ.  وغير الطع م وفرةتوفر مقوم ت الراحة والترف و

إن موض        وف "الدوافع" في الم النفض من ااوض        وا ت التي تبحث ان أس        ب ب أو محرك ت 

 ب لن س إلى القي م بم  يقومون به من س     لو  أو نمل       . وم  تإدى ان القوى التي أى-الس     لو  

 (9) .يسعون إليه من أهداف

 م تهم مواهت وتختلف دوافع اامل             ركين في ألانمل            طة إلانس             نية ااختلفة ب ختالف ألافراد

  ، كم    تع  د معرف  ة دوافع ألافراد نحو مم   رس             ةواتج   ه   تهم وميولهم
 
في غ   ي  ة  نمل                معين أمرا

 (02:  6). لى الاستمرار في ذلأ النمل   أو التواف انه، إذ يإدى ب لفرد إألاهمية
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 تالاختالف  ىإلفي الغ ل   ، ويرجع ذلأرس   ة الري ض   ة، وتتعدد مظ هره الدوافع ام  وتتنوف

 تحقيع لية  في الاختالف ت لىإ ب إلض        فة الفرد، يم رسه  الري ض       ية التي األنمل ة نواية في

 (42:  5)اام رسة الري ضية.  لخال من تتحقع اانملودة التي األهداف

، بل أص             بحت هدف  ف  يس             وى الري ض             يون وحدهم لتحقيقهفلم تع د اللي  اة البدنية هد

الجنس   ين ذكورا وإن ث ، مم  أدى  من أجل حي ة أفض  ل اند كال  إلانس   نلتحقيق وتطوير ص  حة 

 (3:  1)لى انتمل ر الكثير من ااراكز الري ضية التي تعمل ا ى تحقيق اللي اة البدنية. إ

النس              ئي  ة التي تعم  ل ا ى تطوير اللي   ا  ة الب  دني  ة للنس              ء في م  دين  ة  ااراكز انتمل ر لكنو

ي التعرف ا ى الدوافع الت ي               فالتفكير إلى  الب حثة دا  ،زة وإاب ل النس   ء ا ى ه ا ااراكالزاوي

 .تكمن وراء مم رسة اارأة للنمل   الري ض ي رغم ااوروث الاجتم عي ااع رض ل لأ

فقد أص     بح من الالفت لالنتب ا أن ت ون الص      الت الري ض     ية ومراكز التدري  النس      ئية وم  

 ممل ترك  في لق ءات الفتي ت والسيدات،يمل مله من حمية غ ائية ههدف إنق ص الوزن موض وا  

تلأ  ل حو  مم   لف ت انتب  ا الب  حث ة الحديث ااتكرر واامل             تر  في لق ءات الفتي ت والس             يدات

ينطوى ه ا النمط  الص الت ومراكز التدري  وم  يململه من حمية غ ائية ههدف إنق ص الوزن

ر الج   دل ام     إذا ك    ن ه    ا من التحوالت الري    ض             ي   ة ا ى أبع    د ودالالت مجتمعي   ة كثيرة، وتثي

النمط الس         لوكي النس           ري يمثل تغييرا في لريقة تع لي اارأة اللي ية مع ااجتمع أم هو مح ولة 

لفض             وله  العل ي ب لبحث ان  إش             ب ا ؟ وه ا م  دفع الب حثة  لس             د وا ت الفرا  والتس             لي ة

لى توص     ية بع  ب إلض      فة إمم رس     ة النمل        الري ض      ي اارأة نحو الاس     ب ب ال  منة وراء ميول 

 .  الدراس ت الس بقة بإجراء بحوث ممل ههة في مج ل الدوافع

 أهمية الدراسة:

  تق  ديم تقييم وااوي لل  دوافع ال    من  ة وراء مم   رس             ة اارأة للري   ض             ة في مركز دارين للي   ا  ة

 البدنية في مدينة الزاوية.

 اية حية والاجتم صضية والس اد الق ئمين ا ى وضع البرامج الري معلوم ت وااعية ت يتعط

 .اان سبة للمرأة

  ا ى وااع تاثير كل من متغير السن، ونوف العمل، والح لة الاجتم ايةالواوف  . 

  اد تس            اد نت ئج ه ا الدراس           ة في فتح اف ع جديدة للب حثين في مج ل الدوافع وري ض           ة

 اارأة.

 .إثراء ااكتبة العربية بمواضيع تخدم ااجتمع 

 :راسةلدا أهداف

 ا ى: لتعرفا إلى لح ليةا راسةلدا هدفت

 دوافع مم رسة الري ضة لدى اينة الدراسة، وترتي  ه ا الدوافع حس  اهميته . -1
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الفروع في دوافع مم رس      ة اارأة للري ض      ة في مركز دارين للي اة البدنية في مدينة الزاوية  -0

 الح لة الاجتم اية. –العل ي  ااإهل- ااهنة- تبع  اتغير السن

 تساؤالت الدراسة:

 الدراسة؟لدى اينة  أهميته حس   ه وترتيب م  هي دوافع مم رسة الري ضة -1

-لس  نافروع في دوافع مم رس  ة الري ض  ة بين افراد اينة الدراس  ة تبع  اتغير هل توجد   -2

 ؟الاجتم ايةالح لة  –العل ي  ااإهل- ااهنة

 مصطلحات الدراسة:

إليه ا ى أنه كم  ينظر  وتوجيهه السلو  إث رة الى لتعمالتوتر الداخ ي  من لة ح الدوافع:

:  0)  معين.  دف ه تحقيع نحو وتوجيهه السلو  تحري  في تسهمو اوى داخلية ح لة أ

42) 

أو التخلص من التوتر الن جم ان وجود  ح له مإاتة تنتهي ح ل تحقيق إلاشب ف الدافعية:

 (61-62:  7. )أو تحقيق الهدف ةح ج

 الدراسة:مجاالت 

 .نيةدارين للي اة البد بمركزااج ل ال ملرى: ااتصرت الدراسة ا ى اارأة اام رسة للري ضة 

 ب لزاوية. دارين للي اة البدنية مركزااج ل اا  ني: 

 .م1/4/0219 –م 8/1/0219من ااج ل الزمني: تم اجراء الدراسة في الفترة الزمنية 

 -الدراسة:  إجراءات

 منهج الدراسة:

اس             تخ دم ت الب  حث ة ااني  الوص             في التحلي ي لجمع البي ن ت وذلأ االئمته لطبيعة ه ا 

 الدراسة.

 مجتمع الدراسة:

مرت دات مركز دارين لري ضة اارأة ب لزاوية لغرض مم رسة  جميع ت ون مجتمع الدراسة من

 .متريضة 52واد بلغ اددهن  ،الري ضة

 عينة الدراسة:

ددهن واجميع ااتريض   ت ب اركز ، واد اش  تملت ريقة العمديةت اينة الدراس  ة ب لطاختير  

 العينة. يبين توصيف( 1ة والجدول )متريض 52
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 ( توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا ملتغيرات الدراسة 1) جدول 

 النسبة املئوية العدد الفئة املتغير املستقل

 العمر

 %02.5 22 05أال من 

05 - 35 12 2..5% 

 %5..2 12 35أكبر من 

 155 05 ااجموف

 ااإهل العل ي

 2.5 3 أس س ي

 5..1 9 متوسط

 02.5 .3 ج موي

 155 05 ااجموف

 الح لة الاجتم اية

 25.5 35 أازب

 5.5. 25 متزوج

 155 05 ااجموف

 الوظيفة

 32.5 .1 ربة بيت

 22.5 13 أام ل حرة

 5..3 19 موظفة

 155 05 ااجموف

 املعالجات إلاحصائية املستخدمة:

 ااتوسط ت الحس بية والانحراف ت ااعي رية والنس  اائوية. -1

 .ألاح دىاختب ر تحليل التب ين  -0

 .(Cronbach’s Alpha)  خ كرونبمع دلة الف   -3

 جمع البيانات: أداة

ال   دراس              ة ا    م   ت الب    حث   ة ب ن    ء اس             تم    رة  تخصااطلوب   ة والتي  البي    ن    ت جمع لأج من

دارين لري ض    ة  مركز في للي اة البدنية النس     ء مم رسة دوافع مستوى لقي س كاداة اس    ت ي ن

حي  ث تم تص             ميمه    من خالل الالالف ا ى الكت    وااص              در العلمي  ة  م  دين  ة الزاوي  ة،في  اارأة

 اتفقرت ونت اد و  ك ألبح ث والدراس    ت العلمية التي تن ولت موض   وف دوافع مم رس   ة الري ض    ة

وبع  د ارض             ه    ا ى  ،اب   رة (67) بينم    العب   رات ( مح   ور،6من ) ااب  دئي  ة بصورته  االستب نة

 ،ين( محكم4مجموا ة من ااحكمين في مج  ل الم النفض والترويح واللي  ا ة الب دني ة واددهم )
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( 47أداة جمع البي ن ت بمل   له  النه ري م ونة من ) بحت              أص ،ومقترح تهم بمالحظ تهم واألخذ

 فقرة.

 القياس: أداةصدق 

أاض              ء هيئ  ة  من مجمواة الى ااب  دئي  ة صورته  في اإلستب نة بعرض الب   حث  ة ا مت

 معة بج الم النفض والترويح واللي اة البدنية لمج  في التدريض الج معيين وااتخص            ص            ين

ان  ومالحظ تهم  رائهم أبدوا حيثالعلمية  بهم                  ورت م ئهم                  أس ح                  ( يوض1واارفق ) الزاوية

د اي ألاربعةمحور من ااح ور  ل ل الفقرات انتم ء ومدىمن حيث ااح ور  ،الاس      تب نة وفقراته 

 بعض استبع د تمتلأ ااالحظ ت  وفي ض          وءاللغوية.  صي غته  وح                       وض وك لأ الدراس          ة،

 فقرة (47) ليص            بح ادد فقرات الاس            تب نة في ش             له  النه ري اآلخر بعضه  لوتعدي الفقرات

راته  في كل محور. وهه ا ت ون الاس       تب نة ح توزيع مح ور الاس       تب نة وادد فقيوض        (0والجدول )

   .ص داة

 القياس: أداةثبات 

(، Cronbach’s Alpha)  خ      كرونبمع دلة الف   الب حثة استخدمت القي س أداة ثب ت اعرفة

 (.2.909لى )الثب ت الك ي لالستب نة إ لمع م ايمة وصلت حيث

 (2جدول )

 معامل الثبات الفقرات عدد املحور 

 2..5 12 الدوافع النفسية

 ...5 15 الدوافع الاجتم اية

 9..5 10 الدوافع الري ضية

 ...5 15 الدوافع الصحية

 5.929 0. الك ى

 

 إجراءات جمع البيانات:

ن تم التاكد من صدع وثب ت استم رة الاست ي ن الخ صة بجمع البي ن ت وزات بعد أ

 قااوافالثالث ء ( استب نة ا ى اانتسب ت اركز دارين لري ضة اارأة في يوم 52الب حثة )

 وتم الحصول اليه  جميع . م8/1/0219

 عرض النتائج ومناقشتها:

وترتيبه  حس  أهميته  لدى اينة  افع مم رسة الري ضةم  هي دو  :لإلج بة ان التس ؤل ألاول  -1

 الدراسة؟
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الجدول و  النس ية وألاهميةاستخدمت الب حثة ااتوسط ت الحس بية والانحراف ت ااعي رية 

 .يوضح ذلأ (3)

محور من محاور ( الوسط الحسابي والانحراف املعياري وألاهمية النسبية لكل 3جدول )

 (05الاستبانة )ن=

الوسط  املحور 

 الحسابي

 املحاور ترتيب  ألاهمية النسبية الانحراف املعياري 

 3 22.5 10.58 24.50 الدوافع النفسية

الدوافع 

 الاجتم اية
24.92 10.68 

12.5 . 

 2 5..2 10.65 24.28 الدوافع الري ضية

 1 34.0 10.66 24.39 الدوافع الصحية

 

نس   ية ل ل محور ( ايم ااتوس  ط الحس   بي والانحراف ااعي رى وألاهمية ال3يبين الجدول )

ن محور الص     حة احتل اارتبة ألاولى باهمية نس      ية ويتض     ح من الجدول أ ،من مح ور الدراس     ة

 هتم   م   ت أىالص             ح  ة من أولى ا لى أنى الب   حث  ة ذل  أ إ( وه   ا منطقي حي  ث تعز 34.0وا  دره    )

 بتص           ل  المل           رايين إلاص            بةتقلل من احتم الت  مم رس           ة الري ض           ةن حيث أش          خص ا ال 

ن جس        م حمدان حيث ت كر با أميرةإكدا تم  وهو  بالاكتئ والظهر والس        منة  و الموالس        كرى 

حين أحتل محور  يف (0:  1ن الحي يفق د حيويت ه وكف ءته الوظيفية بس                الة الحركة ) ئال  

وتعزو الب حثة ه ا النتيجة  (16.2)الدوافع الاجتم اية اارتبة ألاخيرة باهمية نس              ية مقداره  

نظرا النمل         غ لهم وادم وجود وات ك ف ا ت او ص         دي ت وين االا ت ألعدم رغبة اام رس        ين ف

وهو م  يتفق مع  .أثن ء النمل             الري ض           يا ت جديدة الفتح مواض          يع من ش          انه  ت وين ص          د

ن ابدالحفيظ حيث ذكر با ابد الب س             طن ليه دراس             ة الرلرو  نقال انتيج ة م   توص             لت إ

 (00:  3) .يدوافع مم رسة النمل   الري ض دوافع اللي اة البدنية والصحة هي الاهم من بين 

ص( دوافع مم رس           ة 153: 0227دراس           ة الط هر )ليه نتيجة م  توص           لت إوهو م  يتفق مع 

 ، مجلة ج معة النج ح ألبح ث العلوم إلانس    نية،الري ض   ية لدى للبة ج معة بير زيتالانمل   طة 

   (.01)العدد 

في دوافع  إحص                ئي   ةه   ل توج   د فروع ذات دالل   ة ولإلج    ب   ة ان التس                ؤل الث    ني ومف    دا 

 لة الح –العل ي  ااإهل- ااهنة-الس         ناينة الدراس          ة تبع  اتغير  أفرادمم رس         ة الري ض          ة بين 

 ؟الاجتم اية
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   .(12) ،(9(، )8) ،(7(، )6) ،(5(، )4اول )والجد مت الب حثة تحليل التب ين ألاح دىاستخد

 

 (.)جدول 

 05ن= سنتحليل التباين ألاحادي ملحاور الدراسة تبعا ملتغير ال 

محور 

الدوافع 

 النفسية

 

بين 

 ااجموا ت
.030 2 .267 

داخل  496. 711.

 ااجموا ت
17.665 47 .376 

  49 18.199 يالك 

محور 

الدوافع 

 الاجتم اية

بين 

 ااجموا ت
1.950 2 .975 

داخل  008. 5.428

 ااجموا ت
8.442 47 .180 

  49 10.392 يالك 

محور 

 الدوافع

 ةالري ضي

 

بين 

 ااجموا ت
1.372  2 .686 

داخل  034. 3.652

 ااجموا ت
8.829 47 .188 

  49 10.201 يالك 

محور 

الدوافع 

 الصحية

بين 

 ااجموا ت
14.365 2 1.179 

داخل  024. 4.029

 ااجموا ت
1.745 47 .293 

  49 16.110 يالك 

 

 إذ ،الدراس   ة تبع  اتغير الس   ن لجميع مح ور  ىح دألا ( نت ئج تحليل التب ين 4) يبين الجدول 

 محور الدوافع النفس   ية يف إحص    ئيةادم وجود فروع ذات داللة لى إتمل   ير ايمة ف ااحس   وبة 

مس       توى  ة فيإحص        ئيوجد فروع ذات داللة بينم  ت (0.05)اللة اكبر من مس       توى الد نوذلأ أل 

اال من  ك نالن مس         توى الداللة اتغير له ا اااح ور تبع   لب قيدوافع مم رس        ة اللي اة البدنية 
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( للمق رنة بين ااتوس    ط ت ا ى LSDولتحديد مص    در ه ا الفروع تم اس    تخدام اختب ر ) (0.05)

 الت لية:ول اكم  هو مبين في الجد ايد البحث مج ل الدوافع

 

راسة قيد البحث تبعا الد( للمقارنة بين املتوسطات ملتغيرات LSD( نتائج اختبار )0)جدول 

 (05ن = السن )ملتغير 

السنيةالفئ ت  ااح ور  ااتوسط ت يالفرع ف   (I-J) مستوى الداللة 

 الدوافع النفسية

 0.314 0.21795 25-35 20أقل من 

30أكبر من    -0.05705 0.791 

20أقل من  35-25  -0.21795 0.314 

30أكبر من    -0.275 0.277 

20أقل من  30أكبر من   0.05705 0.791 

 35-25 0.275 0.277 

 الدوافع الاجتم اية

 0.002 0.47432* 25-35 20أقل من 

30أكبر من    0.04380 0.768 

20أقل من  25-35  *-0.47436 0.002 

30أكبر من    *-0.43056 0.016 

20أقل من  30أكبر من   -0.0438 0.768 

 35-25 *0.43056 0.016 

 الدوافع الري ضية

 0.012 0.39615* 25-35 20أقل من 

30أكبر من    0.02949 0.846 

20أقل من  25-35  *-0.39615 0.012 

30أكبر من    *-0.36667 0.044 

20أقل من  30أكبر من   -0.02949 0.846 

 35-25 *0.36667 0.044 

 الدوافع الصحية

 0.007 0.53526* 25-35 20أقل من 

30من  أكبر    0.19359 0.310 

20أقل من  25-35  *-0.53526 0.007 

30أكبر من    -0.34167 0.129 

20أقل من  30أكبر من   -0.19359 0.310 

 35-25 0.34167 0.129 

 

ال  دوافع الري   ض             ي ة والاجتم   اي  ة  في دال  ة إحص              ئي    ( وجود فروع5) يتض             ح من الج  دول 

( 35من  وألاكبر  35و 05وبين  05)أال من  س             نيةبين الفئ  ت ال الس             نوالص             حي ة تبع   اتغير 

 ألاكبر وبين  35و 05س نة بينم  ب لنسبة للدوافع الري ضية والصحية بين ) 05من  ألاالولص  لح 
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المل       ب ت دون الخ مس      ة  أنلى وتعزى الب حثة ذلأ إس      نة.  35من  ألاكبر لص       لح ك نت  (35من 

النمل                الري  ض              ي لغرض امتال  اوام ص             حي رش             يق رغب ة في مزاول ة  أكثر هن  والعمل             رون

غالله  واس    تلى ت وين االا ت اجتم اية يمكن من خالله  ج ب انتب ا آلاخرين إليهن إ ب إلض     فة

تفرغ  من  ألاكثر هي ن ه ا اارحلة العمرية كم  أاحتي ج تهم ومص             لحهم الخ ص            ة  في اض             ء

ن وبين ألاكبر م 35و 05الري ض  ية والص  حية بين ). ام  الفروع التي ك نت في الدوافع ااس  إولي ت

 ثر أكن اارأة في ه ا اارحلة العمرية ت ون رى بان الب حثة تس        نة فإ 35( ولص        لح ألاكبر من 35

ن وض     عه  الص     حي نمل        الري ض      ي الكتس      ب الص     حة حيث أنه  تمل     عر بالى مم رس     ة الح جة إ

 يملعرن اد ال  ألاخري تسة الري ضية، بينم  ن تهتم هه  من خالل اام ر في التدهور واليه  أ أصبح

لى د إتخلن وتريد أدراس             ته   أنه تن ه  ا اارحل ة هي التي ت ون فيه   ا د بنفض المل             عور نظرا أل 

 والتركيز ا ى أش             ي   ء أخرى ك   لوظيف  ة والزواج مثال.الراح  ة بع  د فترة من التع    في لل    العلم 

ث اارحلة السنية بحي ب ختالفتختلف  فرادألا دافعية  أنلى وه ا م  يإكدا االوى حيث يمل ير إ

تتس    م بعدم الثب ت والتطوير والتغيير من أجل تحقيق ااط ل  والاحتي ج ت البدنية والنفس    ية 

 (  148 : 5)      .الفردالسنية التي يمر هه   والاجتم اية للمراحل

 (2جدول )

 05ن=تحليل التباين ألاحادي ملحاور الدراسة تبعا ملتغير الوظيفة 

 درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املحاور 
متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

محور 

الدوافع 

 النفسية

 20.666 4.258 2 8.516 بين ااجموا ت

 

 

.000 

 

 

 206. 47 9.683 داخل ااجموا ت

  49 18.199 يالك 

محور 

الدوافع 

 الاجتم اية

 1.161 2 2.321 بين ااجموا ت
6.759 

 

 

.003 

 

 

 172. 47 8.071 داخل ااجموا ت

 يالك 
10.392 

49j 

./ 
 

محور 

 الدوافع

 ةالري ضي

 16.727 2.121 2 4.242 بين ااجموا ت

 

 

.000 

 

 

 127. 47 5.959 داخل ااجموا ت

  49 10.201 يالك 

محور 

الدوافع 

 الصحية

 2.598 2 5.197 بين ااجموا ت

 232. 47 10.913 داخل ااجموا ت 000. 11.191

  49 16.110 يالك 

 ، ور الدراس             ة تبع  اتغير الوظيفةلجميع مح ألاح دى( نت  ئج تحليل التب ين 6) ج دول يبين 

مح ور الدوافع  فروع ذات داللة احص              ئية ا ى كلوجود  إلىااحس             وبة  (ف) تمل             ير ايم ة إذ
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ولتحديد  .(25)الداللة اند  ى اتغير الوظيفة حيث ك نت جميع ه ا القيم أال من مستو  ى تعز 

 ي( للمق رن ت بين ااتوس             ط ت كم  هو مبين فLSDمص             در ه  ا الفروع تم اس             تخدام اختب ر )

 :الجدول الت لي

 (0جدول )

 قيد البحث الوظيفة واملتغيرات الداللة بيناملتوسطات ومستوي  فرق فييوضح ال

املتوسطات يالفرق ف الوظيفة املحاور   (I-J) مستوى الداللة 

 

 الدوافع النفسية

 000. (*)92778. اام ل حرة ربة بيت

 869. 02485.- موظفة 

 000. (*)92778.- ربة بيت اام ل حرة

 000. (*)95263.- موظفة 

 869. 02485. ربة بيت موظفة

 000. (*)95263. اام ل حرة 

الاجتم ايةالدوافع   

 001. (*)52350. اام ل حرة ربة بيت

 594. 07310. موظفة 

 001. (*)52350.- ربة بيت اام ل حرة

 004. (*)45040.- موظفة 

 594. 07310.- ربة بيت موظفة

 004. (*)45040. اام ل حرة 

 الدوافع الري ضية

 000. (*)68689. اام ل حرة ربة بيت

 685. 04776. موظفة 

 000. (*)68689.- ربة بيت اام ل حرة

 000. (*)63914.- موظفة 

 685. 04776.- ربة بيت موظفة

 000. (*)63914. اام ل حرة 

 الدوافع الصحية

 000. (*)79744. اام ل حرة ربة بيت

 346. 15088. موظفة 

 000. (*)79744.- ربة بيت اام ل حرة

 001. (*)64656.- موظفة 

 346. 15088.- ربة بيت موظفة

 001. (*)64656. اام ل حرة 

ة والاجتم اية الدوافع النفس             ي يد فروع دال ة إحص              ئي   فو وج( 7ج دول )يتبين من نت  ئج 

لص   لح و اوظفة وألاام ل الحرة االبيت وكل من  ربةام رس  ة الري ض  ة بين  والري ض  ية والص  حية

 م لوألاابين ااوظفة  توجد فروع دالة إحص              ئي اي د البح ث كم    ااح  ور جميع في رب ة البي ت 

 ت وااوظف   رب   ت البيوت أن لىى الب   حث  ة ذل  أ إوتعز في جميع ااح   ور الحرة ولص              لح ااوظف  ة 

 البدنيو النفس        ي  إلاجه دلهن  مم  يس         و العمل ااكتبي أ اانزليالعمل  فييقض       ين وات لويل 
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مم رسة الري ضة واكتس ب اللي اة البدنية والصحية ن في تغيير نمط حي تهن من خالل يرغبل ا 

والنفس   ية وت وين االا ت اجتم اية حيث أص   بح ض   رورة ال غنى انه  في الوات الح لي وخ ص   ة 

لنس    ء ل أن التع مل مع آلاخرين يزيد من ثقتهن بانفس   هن وهو م  توفرا مراكز التدري  الري ض   ية

 ن ص         عوب ت وض         غول ت الحي ةأ حيث ت كر  مدانح أميرةتإكدا هو م  و  ومركز دارين من بينه 

لص تخلى الا   تق اارأة تجعله    بح   ج  ة إ التي تقع ا ى ألاخرى اانزلي  ة  وألاام   ل ألاوالدمن تربي  ة 

 (14:  1)ال ان لريق مم رسة الانملطة الري ضية ااختلفة. من تلأ الضغول ت وال يتم ذلأ إ

 (.جدول )

 05ن= يالدراسة تبعا ملتغير املؤهل العلم نتائج تحليل التباين ألاحادي ملحاور 

 مصدر التباين املحاور 
مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

محور 

الدوافع 

 النفسية

 228. 088. 2 175. بين ااجموا ت

 

 

.797 

 

 

 383. 47 18.024 داخل ااجموا ت

  49 18.199 يالك 

محور 

الدوافع 

 الاجتم اية

 2.224 449. 2 898. بين ااجموا ت

 

 

.119 

 

 

 202. 47 9.494 داخل ااجموا ت

  49 10.392 يالك 

محور 

 الدوافع

 الري ض ي

 259. 056. 2 111. بين ااجموا ت

 

 

.773 

 

 

 215. 47 10.090 داخل ااجموا ت

  49 10.201 يالك 

محور 

الدوافع 

 الصحية

 173. 2 347. ااجموا تبين 

.517 .599 
 داخل ااجموا ت

15.763 47 .335 

  49 16.110 يالك  

لجميع مح   ور ال  دراس             ة تبع    اتغير ااإه  ل  ألاح   دى( نت   ئج تحلي  ل التب   ين 8) يبين الج  دول 

لى ادم وجود فروع ذات داللة إحص          ئية ا ى ااحس         وبة إ )ف(إذ تمل         ير ايمة  ،ااإهل العل ي

بحي  ث ك   ن  ت جميع ه   ا القيم أكبر من مس             توى ال  دالل  ة ان  د  اي  د ال  دراس             ة ح   ور اا مختلف

( للمق رن ت بين ااتوس          ط ت LSDولتحديد مص          در ه ا الفروع تم اس          تخدام اختب ر ) (2.25)

   :الجدول الت لي فيكم  هو مبين 
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 (9جدول)

 بين املؤهل العلمي واملتغيرات قيد البحث املتوسطات ومستوي الداللة فييوضح الفرق 

املتوسطات يالفرق ف املؤهل العلمي املحاور   (I-J) مستوى الداللة 

 

 الدوافع النفسية

يأس س   915. 0444.- متوسط 

يج مو   .1035 .782 

يأس س  متوسط  .0444 .915 

يج مو   .14795 .522 

يج مو يأس س    -.1035 .782 

 522. 14795.- متوسط 

 الدوافع الاجتم اية

يأس س   066. 5648.- متوسط 

يج مو   *-.5643 .042 

يأس س  متوسط  .5648 .066 

يج مو   .00049 .998 

يج مو يأس س    *.56433 .042 

 998. 00049.- متوسط 

 الدوافع الري ضية

يأس س   721. 11111. متوسط 

يج مو   .17895 .523 

يأس س  متوسط  -.11111 .721 

يج مو   .06784 .695 

يج مو يأس س    -.17895 .523 

 695. 06784.- متوسط 

 الدوافع الصحية

يأس س   954. 02222.- متوسط 

يج مو   .17807 .611 

يأس س  متوسط  .02222 .954 

يج مو   .20029 .356 

يج مو يأس س    -.17807 .611 

 356. 20029.- متوسط 

إحص ئية اند مستوى الداللة  وجود فروع ذات داللة( ادم 9يتضح من الجدول الس بق )

 ى مس      توى دوافع مم رس      ة اارأة للنمل         الري ض       ي في مركز دارين للي اة البدنية تعز في  (2.25)

م    ا   دا ( 0.20بحي   ث ك    ن   ت جميع ه    ا القيم اا   ل من القيم   ة الج   دولي   ة )اتغير ااإه   ل العل ي 

النس              ء ا ى  أنلى الب   حث  ة ذل  أ إ و وتعز  الج   مويالاجتم   اي  ة ولص              لح ااإه  ل  ال  دوافع محور 

ن مم رس         ة الري ض         ة واكتس          ب اللي اة البدنية تحس         س         هن إهالتهن العلمية يرين أاختالف م

فق وتت .اوام ل مهمة في تحقيق التوازن لهنب  لرض               وااتع ة والجم  ل والمل             عور ب  الرتي  ح وهي 

ن حمدان حيث ي كران با أميرةو  ،ابد الحفيظ ابد الب س        طدراس        ة كل من ه ا النتيجة مع 

 (009:  5)الوعي باهمية النمل    البدني والصحي والاجتم عي وغيره  ال يرتبط ب لدرجة العلمية. 

( ،1  :83) 
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توج ه اارأة ام رس             ة الري ض             ة  فيأن ااإه ل العل ي ال يإثر ب درج ة كبيرة  ترى الب  حث ةكم   

ف   ف لى ارتإذل  أ وتعزي  ه الب   حث  ة  الج   مويااإه  ل  ى ااحور الاجتم   عي ل  دى ذو  فيبينم    ل  ه دالل  ة 

ا ت واالا ت اجتم اية مع ااتريض       ت ات وين ص      د فيرغبة اارأة الح ص      لة ا ى مإهل ج موي 

جتم    اي   ة بس                   ال   دراس               ت ابتع   دت في   ه ان العالا    ت الا  ال    ىتعويض                للوا   ت الطوي   ل 

 .الج معية

 (15جدول )

 05الدراسة تبعا ملتغير الحالة الاجتماعية ن=نتائج تحليل التباين ألاحادي ملحاور 

 مصدر التب ين ااح ور 
مجموف 

 ااربع ت

درج ت 

 الحرية

متوسط 

 ااربع ت
 ايمة ف

مستوى 

 الداللة

محور 

الدوافع 

 النفسية

 000. 1 000. بين ااجموا ت

1.509 .225 
داخل 

 ااجموا ت
10.2.0 4. .32. 

  49 18.199 الك ى

محور 

الدوافع 

 الاجتم اية

 669. 1 669. بين ااجموا ت

3.302 .075 
داخل 

 ااجموا ت
9.723 48 .203 

  49 10.392 الك ى

محور 

 الدوافع

 الري ض ي

 375. 1 375. بين ااجموا ت

1.830 .183 
داخل 

 ااجموا ت
9.826 48 .205 

  49 10.201 الك ى

محور 

الدوافع 

 الصحية

 1.658 1 1.658 بين ااجموا ت

داخل  023. 5.505

 ااجموا ت
14.452 48 .301 

 

( ادم وجود فروع ذات داللة إحص             ئية اند مس            توى 12يتض           ح من الجدول الس             بق )

في مس   توى دوافع مم رس   ة اارأة للنمل      الري ض    ي في مركز دارين للي اة البدنية  (2.25)الداللة 

 حص           ئي إالدوافع الص          حية التي ك ن فيه  فروع دالة  الاجتم اية ب س          ت ن ءح لة تعزى اتغير ال

  بيإلايجمم رس      ة الري ض      ة ومردوده   ي الص      حي باهميةلى ارتف ف مس      توى الوععزيه الب حثة إوت

 الح فظ الب س      ط ابد ابدوتتفق ه ا النت ئج مع دراس     ة  ا ى الص     حة الع مة وفقدان الوزن.
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كعزب   ء أو متزوج  ة هو الص             ح  ة الع   م  ة  ألاس              س              ي اهتم   مه   ي  دل ا ى أن اارأة محور  وهو م   

 .ألامراضومح ولة تحصين الجسم ب لري ضة ضد 

 :الاستنتاجات

 الت لية:لى الاستنت ج ت اسة ونت ئجه  فقد توصلت الب حثة إفى ضوء أهداف الدر 

حقق محور ال      دوافع الص             حي      ة أكثر أهمي      ة من بين ك      ل ااح       ور ب      اهمي      ة نس              ي      ة  -1

 .(16.2بنسبة ) أهمية( بينم  حقق محور الدوافع الاجتم اية اال 34.2)ادره 

ك نت دوافعهن للمم رس   ة الري ض   ة أكثر من ب قي  05أن النس    ء الالتي أام رهن أال من  -0

 .ألاام ر

 .نت دوافعهن أكبر ام رسة الري ضةن رب ت البيوت ك إ -3

 يفال أة ام رس             ة الري ض             ة إمم رس             ة اار  دوافع فيأن الح  ل ة الاجتم  اية للمرأة التإثر  -4

 محور الدوافع الصحية فقط. 

يإثران ا ى دوافع اارأة ام رسة الري ضة بينم   وااتوسط ال ألاس  س  ي العل يأن ااإهل  -5

 له تاثير ا ى الدوافع الاجتم اية للمرأة.  الج مويااإهل 

 

 :التوصيات

 ب آلتي: ةوص ي الب حثفي ضوء نت ئج الدراسة ت

  .ألاام ر بغ  النظر ا ى ااإهل العل ي والح لة الاجتم ايةمم رسة الري ضة لجميع  .1

  إلام  ن تو أخرى مثل مستوى الدخل أ متغيراتاازيد من البحوث ا ى  إجراء .0
 
 .مثال
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 املراجع:

 مراكز في النس ء البدنية لدىاللي اة  مم رسة دوافع اله دى: ابد حمدان أميرة .1

، ج معة النج ح رس لة م جستير الضفة الغربية، لملم  مح فظ ت في البدنيةاللي اة 

  .م0217الولنية في ن بلض، فلسطين، 

 م.0221دار الفرا ن، ام ن، الاردن، ، 3الم النفض الاجتم عي،  وان:  نملخليل  .0

ت دى مدينة ر الحفيظ: دوافع مم رسة النمل   الري ض ي اند م الب سط ابد ابد .3

 ،1الجزء  103مجلة النج ح لألبح ث )العلوم الانس نية( ااجلد  الحسين للملب ب،

 م.0229ج معة النج ح الولنية بفلسطين، 

ى لد دوافع مم رسة التربية البدنية والري ضية الق در: مسجد ابدأبو  مولود،كنيوة  .4

 دراسة ميدانية بث نوي ت مدينة جيجل، ،ى تالمي  ألااس م النه ئية من التعليم الث نو 

 .، الجزائرة ا صدى مرب ح ورالةج مع

، ، دار الفكر العربي4   النفض التدري  واان فسة الري ضية، الممحمد حسن االوى:  .5

  م.0220 الق هرة، مصر،

دوافع مم رسة للبة ج معة مإتة لألنملطة الري ضية داخل دراسة ن يل العتوم:  .6

 م.0229 ،ألاردن، مإتة ،لألبح ث مؤتة ج معة مجلةالج معة، 

ااركز العربي ، 1  الحركي،اوهوب الري ض ي وإلابداف ا يى السيد إسم ايل الح وى:يح .7

 م.0224 للنملر،

 3:36 /  م0213م يو،  24 الس ت  Motives sports activityدوافع النمل   الري ض ي .8

.pm  
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 العزيزة: أختي

 ب نة.االست فقرات الى ب إلج بة التكرم حضرتكن من أرجو

 فق  البحث العل ي لغ ية ستستخدم ااعلوم ت جميع بان الم 

 ااعلوم ت الشخصية

 )(العمر: 

 (    ) و لس نضب  لوريوس أمتوسط )   (  ( دبلوم  ل  )فاا ااإهل العل ي: الث نوية الع مة

 الي  ) ( شه دة

 ، وموظفة )   (، أام ل حرة )   () (الوظيفة: ربت بيت 

 متزوجة )  (، مطلقة )  (، أرملة )  ( ،) (الح لة الاجتم اية: ازب ء 

 االستب نة وفقرات مج الت

 ( في ااربع ال ى يتفق مع رأيأ وذلأ أم م كل فقرة من الفقرات الاتية:)× إمل رة وضع يرجى

مواف الفقرات م

 ع

 بملدة

 مع رض مح يد موافع

 

 مع رض

 بملدة

 
 
 محور الدوافع النفسية أوال

      لإلحس س ب اتعة والسرور 1

      للتخلص من هموم الحي ة اليومية 0

      تملعرني بتحقيق ال ات والثقة ب لنفض 3

      الخروج من دائرة أوه م اارض 4

      تملعرني ب لرض ء ان النفض 5

      تحقق لي التوافق النفس ي والانفع لي 6

      حتى ال أكون خ ملة وكسولة 7

      الانطواءا  فحة الوحدة و 8

      وجود مركز تدري  اري  من اانزل  9

الاستمت ف ب لنت ئج إلايج بية التي أحققه   12

 والتي تسهم في إشب ف دوافع التفوع وإلانج ز
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 موافع الفقرات م

 بملدة

 مع رض مح يد موافع

 

 مع رض

 بملدة

 
 
 محور الدوافع الاجتم اية ث ني 

      ت وين االا ت جديدة 1

      متنفض خ رج البيتالبحث ان  0

      من اجل مج رات الصديق ت 3

من اجل التب هي والظهور في ااج لض  4

 الاجتم اية

     

لقض ء بع  ااع مالت مع من  5

 يرت دون مراكز التدري 

     

لتقليل الفروع بين اارأة والرجل في  6

 ارتي د مراكز التدري 

     

      للحصول ا ى تقبل اجتم عي 7

      كسر الروتين اليومي 8

      مرافقة لصديقة ازيزة ا ي 9

      حتى أكون رشيقة وج ابة 12

      تشجيع ألاسرة 11

      لتنمية روح الانتم ء للجم اة 10
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 موافع الفقرات م

 بملدة

 مع رض مح يد موافع

 

 مع رض

 بملدة

 
 
 محور الري ض ي ث لث 

      البدنيةااح فظة ا ى لي اتي  1

      الوصول استوى ري ض ي مرموع  2

      الكتس ب اارونة والرش اة 3

      إثب ت ال ات ب لتميز والتفوع  4

      يج بيتثم ر وات الفرا  بمل ل إاس 5

ألتمكن من أداء واجب تي اليومية  6

 بنمل   وحيوية

     

      لتنمية روح التحدى وااث برة 7

      ااه رات الري ضيةتنمية بع   8

      تس ادني ا ى تحقيق ميولي وهواي تي 9

      تيهئ لي فرص تعلم مه رات جديدة 12

      ألجل  تطوير ادراتي البدنية 11

      تس ادني ا ى تحقيق لموحي 10

للملعور ب الرتي ح كنتيجة للتدريب ت  13

الصعبة، والتي تتطل  شج اة 

 وجرأة واوة إرادة

     

لرفع مستوى ادراتي ا ى العمل  14

 وإلانت ج

     

ح جتي إلى اكتس ب ااع رف  15

وااعلوم ت ااتعلقة بقوااد لعبة 

 معينة
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 موافع الفقرات م

 بملدة

 مع رض مح يد موافع

 

 مع رض

 بملدة

 
 
 محور الصحة رابع 

تنمية معلوم تي ان الري ضة  1

 وفوائده  الصحية

     

      إنق ص الوزنلغرض  0

      لتحسن وظ ئف الجسم 3

      ل ي أح فظ ا ى الوزن ااث لي 4

      ألتجن  مظ هر المليخوخة 5

      إا دة تاهيل حركي من إص بة 6

      لعالج مرض أا ني منه 7

      لتحسين الصحة الع مة للجسم 8

للوا ية من أمراض العصر مثل  9

 السكرى والضغط

     

      الكتس ب ا دات صحية 12

 

 52ن= الحالة الاجتماعيةنت ئج تحليل التب ين ألاح دى اح ور الدراسة تبع  اتغير 
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مجموف  مصدر التب ين ااح ور 

 ااربع ت

درج ت 

 الحرية

متوسط 

 ااربع ت

مستوى  ايمة ف

 الداللة

محور 

الدوافع 

 النفسية

 

 088. 2 175. بين ااجموا ت
.228 

 

 

.797 

 

 

داخل 

 ااجموا ت
18.024 47 .383 

  49 18.199 الك ى

محور 

الدوافع 

 الاجتم اية

 449. 2 898. بين ااجموا ت
2.224 

 

 

.119 

 

 

داخل 

 ااجموا ت
9.494 47 .202 

  49 10.392 الك ى

محور 

 الدوافع

 ةالري ضي

 

 056. 2 111. بين ااجموا ت
.259 

 

 

.773 

 

 

داخل 

 ااجموا ت
10.090 47 .215 

  49 10.201 الك ى

محور 

الدوافع 

 الصحية

 173. 2 347. بين ااجموا ت

.517 .599 
داخل 

 ااجموا ت
15.763 47 .335 

  49 16.110 الك ى
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 البدنية وعلوم الرياضة غريان كلية التربيةطالب  لدى بعض مشكالت التدريب امليداني

 

 أنور عبد العظيم هنيدي***                   ويبيالد زيد بوإبراهيم أ**               حمد علي إبراهيمأ* 

  املقدمة: 1-1

 م ها لها من أهمية في إعداد النشء تعتبر مهنة التدريس من أصعع  اههن
 
ع وتربيتهم تربية صعاحةة تماييا

اهدععععععععععععععت بهت وعلي    و  هتما  متطلبعا  العرععععععععععععععر مععداد لجدععععععععععععععاو النمة  ي اح عد عد اه  و الع   هة ر     

 الية  اههمة ألاسعععععععاسعععععععيةت  ي  أو الداخلية في العملية التعليمية تعد العناصعععععععر بالركائز ألاسعععععععاسعععععععية وت دععععععع و 

عداد اهدرب و ال ادرين بشععععععله  عاع ومبدي سععععععي د  إبل زععععععماو مدععععععت به  اهر و  ععععععار  مشععععععر ةت و  بد أو إ

 التدريس. ة لةو له  ء اهدرس و اتجاها  إ جابية ن ة مهن

مهنة  سععععععععععة منية يدععععععععععمل   ها للطلبة بممار طلبة في   ر  من مرا ه إعداد الالتدري  اهيداجي مر لة هامة 

 هتطلبعععا  أمعععا ن التعععدريس احة ي يعععة التعععدريس وم هعععا  تم الت  ف من   عععاء  إ
 
ععععدادهم ألاكعععاد نهي واهاي و  عععا

 هل و من أع اء هيئة التدريس باللليا  واهعاهد.ت ت إيراف وتةجي  مشر  و م  

مناقشععععة  ي  للي الة يد التدري  اهيداجي هة العامه ألاسععععا عععع  ( إبل أو5002  ر  نةاع إبراهيم يععععلتة   

 (86:  56  .عداد اهاي للمعلم نةاع إبراهيم يلتة مجاع ل  في

عداد ماي ودرا ععععععععععع يت تربة ت مما   يل أو التدري  اهيداجي   تاج إبل إ( ب7661 دععععععععععع و سعععععععععععليماو    ر ويشععععععععععع

 ن ع إبل  و هم العملية ال ربةية  ةزععععع قبه أ تدععععاعد ع لال رصععععة أما  الطال  اهتدرت لل  ود باحتبرا  ال ي 

 (6:  1  .ميداو اههنة  د و سليماو

( أو التدري  اهيداجي يعد 7687الف   ن عبد احت(   د   ر ن ال عن عرععععععععععععععا  الد5001  هبه م معد أمعا 

 عن طريف تطةير سععععععلة   اهاي با  دععععععات احتبرا  ألاو جةهر إ
 
 ربةية لية للعملية العداد الطال  اهتدرت مهنيا

 ع لر  لال مةادععععععععععععععلة ية لا وألانماط تجاها  الدععععععععععععععنةية اتع  احةر ية واههنية وا  دععععععععععععععات من خالع تنميعة مهعار 

 (5:  76.    اءت  التدريبية م مد هبه 

 إبل  اد ماياج إبل إعدالتدريس   ت أو( 7661ويرى أ مد العرزعععععععاو   
 
وصععععععع ا  وقدرا  خاصعععععععةت وأ  عععععععا

 و    ود بهعا الطعالع  اهعلم قبعه أو  مار ة والنةاحي ال ربةيعة ال ي  نبيي أالتعدريدععععععععععععععيع الهةاءععداد متلعامعه في إ

 في اهدار  وال اجي هة الدراسعععععععععا  
 
مهنت ت ويتم  لك ع ل أسعععععععععاسععععععععع و ألاوع هة التدري  اهيداجي ال     م  عال

 (71 :7  و  العر زاالع دراست  أ مد النظرية والعملية ال   تدتمر مع  خ

 الدراسة:مشكلة  1-2

و الطال  اهعلم  ةاج  تغي را     ر  في شععععععععترععععععععرت  في سععععععععيام التدريس اهيداجي أ  ر مما  تعر  ل  في إ

أ    ر  من   را   يعاتع  العلميعة   ي خالع أسععععععععععععععابيع قليلعة  نت ه من طال  إبل معلمت ومن التابع إبل ال ائد 

ه ا  و  يععععععععععععععكواهدعععععععععععععع وليا   اهعا و تجعاهةجع ت  تتع  خالع هع ا  نت عاع مجمةععة من ال عدرا  واههعارا  

   ت شععععععععععععععل داخععه قعاععا  العدر  في اللليععة واح عامعععة   بعدو ي ر مريي في    ر من ألا يععاوالتغي ر الهعائعه الع   

 .خه مدارسنا ت ت التةجي  وليرافانما  تضح ويت شل بالدرجة ألاوبل في ال رةع الرغ ر  دا
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لعم ي في مجاع التدريس م رلة للدراسا  النظرية ( ها كاو التطبيف ا7686نا ك مرط ى سنبه  وترى 

:  52.  ةعداد مدر ععععععع ي ال ربية البدنيكلياتهم وال ي  لةو لها أ بر آلاثار في إوالعملية ال ي  تل اها الطالت داخه 

86) 

 معععا ت عععدد نةي الدععععععععععععععلةك اهتةقع لل رد وتدععععععععععععععهم في ت عععد عععد دوا ع الر   وال بةع   تجعععاهعععا  ععع و 
 
يعععالبعععا

 لل ةان  اه
 
ية ها لها من أهمية في تلةين شععترععختل ة والرابطة بالنشععاط ال     ة  ال رد بأدائ ت  لك نظرا

في سعلة   وتةجه  إزععا ة إبل أ ها تعطينا م يعر للتي ية ال ي يدععلتها ال رد في  يات  اهدععت بلية  والتأث ر ال رد 

 (717:  70  .سعد عبد الر من

 في مجعععاع إععععداد اهعلم    (7666نةار احتةبي وآخروو  أويرى أم و 
 
 هعععامعععا

 
بعععأو ال ربيعععة العمليعععة تلعععع  دورا

 إ ا تجاهلنا 
 
سعععيما معلم ال ربية البدنية  ي  تعد أهم م ردا  إعداد اهدرسععع و وب لك   و تأهيلهم من ةصعععا

 (27:  5  .( أم و أنةار احتةبي27علم  اهأو أهملنا   ر  ال ربية العملية للطال  

  الدراسة:أهمية  1-3
 الدراسة في آلاتي:  أهمية نمتت

 عداد الطال  اهعلم بللية ال ربية البدنية.ف ع ل واقع التدري  اهيداجي في إالتعر  -1

 شتال  والرعةبا  ال ي تةاج  طالت التدري  اهيداجي.اهالتعرف ع ل  -2

 ادعععععدبيعععة العمليععععة  يمتن اعععععداد الطعععالعععع  إأو التعرف ع ل بع  اهعةقعععا  ال ي تةاجععع  طالت ال ر  -3
 
 ا

 
 
  وا يا

 
 ه ه اهعةقا .لفي اهةاد العملية طب ا

 الدراسة:أهداف  1-4

  دعععععععععمبت التدري  اهيداجي احتار ي بع  اهعةقا  ال ي تةاج  طال ل التعرف ع ل تهدف ه ه الدراسعععععععععة إب

  ي :ال ربية البدنية من 

 لملانيا . -1

 ليراف. -2

 إدار  اهدرسة. -3

 التالمي . -4

 الدراسة:تساؤالت  1-5

 بالللية؟هيداجي اهي اهشتال  ال ي تةاج  طالت التدري   ما -1

 اهشتال ؟  أهمية ه ه هي اهشتال  ألا  ر  ده وما هة ترتر ما -2

 بالدراسة:املصطلحات الواردة  1-6

 امليداني:التدريب  -

 ل هاإ و أت هل  إلي    مارسععععععععععععععها الطال  ماال ي احتبر  احة ي يعة ’’  :ا( بعأ هع7685 عاطمعة عة  صععععععععععععععابر   عر تهعا-7

 .’’عمه وهة التدريس ال ع ي في اهلع  الالللية في 

نائها وي ة  أث ت’’ي تختارها ل  الللية   ر  التدري  اهةج     ع ها الطال  اهعلم  اهتدرت( باهدرسعة ال ’’  هة-5

إيعععراف تربة  سعععةاء  بالتدري  ع ل ماد  تخرعععرععع  خالع أ ا  مت رقة أو مترعععلة خالع العا  الدرا ععع ي وت ت
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 وهة برععععععععععععععدم ات ععاو الطععالعع  للمهععارا  التععدريبيععة  كععاو من قبععه ع ععععععععععععععة 
 
 تربةيععا

 
هيئععة التععدريس بععاللليععة أو مةجهععا

 (7:  72.  بطري ة عملية ع ل اح مه

  املعلم:إعداد الطالب  2-2

 ( إو إعداد اهعلم و ع ل الرعيد العالنهي ترتتز ع ل م ةرين.7660   ر م مد اهرى إسماعيه  

تم ال ر     ي  ع ل أيناء عناصر لعداد بم ام و جد د  تدا ر التغي را  ال ي ت دث في بنية    ألاوع:اه ةر 

اهعر ة لجدعععععععععععانية في مجاع ال  ا ة والعلة  وفي مجاع اهدعععععععععععتجدا  ال ي ت ر ه ال ةر  العلمية والتتنةلةجية 

ميعععة والتتنيتيعععة في اهجتمع اهععععاصععععععععععععععر  من أجعععه إععععداد اهعلم الععع    تمتن من أداء رسعععععععععععععععالتععع  ال  عععا يعععة والعل

  .اح د د مجتمع ال ةر  العلمية والتتنةلةجية(

  تم ه في التلةين الشععععتلعععع ي للمدر  وما ل  من تأث ر في إعداد وتنشععععئة ألا راد  ي  تنعتس  واه ةر ال اجي:

اهلةنا  الشعععترعععية للمدر  ع ل التلةينا  الشعععترعععية ل لك تعد اه ةما  الشعععترعععية للمدر  وا د  من 

أبر  العناصععععععععععر اه ثر  في طبيعة أداء اهدر  لرسععععععععععالت  ال ربةية في بناء أ راد يدععععععععععتطيعةو ت مه مدعععععععععع ولياتهم 

 (656:  78.  لجدانية في اهجتمع

 املعلم:تقويم الطالب  3-2

 تي:ت ةيم الطال  اهعلم تتم ه في آلامبررا   همأ( إبل 5006يش ر مرط ى الدا ل م مد  

ل ربيععة الريععازععععععععععععععيعععة هة تطععععععععععععععةيل التععدريس من خالع تطةير اههعععارا  ألاسعععععععععععععععا عععععععععععععع ي للت ةيم في ا فالهععد -

 التدريدية للطال  اهعلم.

 من أهداف الت ةيم أو  راجع اهعلم مهارات  وقدرات  ألادائية والشترية لتطةي ها وتنميتها. -

صةع للطالت اهعلم و في الة تعتبر نتائج الت ةيم من أ  ه الطرم اهداعد  ل ماو الرزا وال ناعة  -

 إبل إجراءا    يلة بت د و ألاداء ألا  ه.

  د  الت ةيم إبل جعععه مهنععة التععدريس ممتعععة ومتجععدد  من خالع ت  و ألاداء وتطةير اهمععارسعععععععععععععععا   -

 (66:  52.  التدريدية للطال  اهعلم

  امليداني:ما هو التدريب  4-2

 دار قدرت  و  اءت  تلةو  اعلية التعليم  ي  تت عععععععاءع يعتبر اهعلم أسعععععععا  اهنظةمة التعليميةت وبم

نجععام معلم ال ربيععة البععدنيععة ع ل مععدى  للملعانيععا  اهععاد ععة واهنععاة  اهععدرسععععععععععععععيععة في ييععات اهعلم التلء ويتةق

ي وعلة  الريازععة يشععله مر لة هامة فيا  ال ربية البدنية إعداده قبه التخرجت ول ا   و التدري  اهيداجي بلل

البةت ة ال ي تنرهر   ها اهعارف النظرية والعملية مع واقعيا  مهنة التدريست اهعلم وتأهيل  باعتبارها إعداد 

 هة يعععععد ا  ر اح ةانعععع  أهميععععة في مجععععاع مهنععععة التععععدريس وأقععععدرهععععا ع ل مدععععععععععععععععاعععععد  ه  ء الطالت من خاللهععععا 

داو يبا  ال ي قد تع رزععععهم في اهإ دععععابهم  تجاها  ل جابية ن ة مهنة التعليم ومعر ة اهشععععتال  والرعععععة 

عه مع بع عععها تت او تعتبر اهرععع  ال   تتجمع  ي  العلة  ألاسعععاسعععية واههنية  التعلينهيت وفي ن س الةقت  هي

 
 
 متلامال

 
 وتربةيا

 
 مهنيا

 
 لتعطي سلةكا

 
 (756ت  62:  6.  داخليا
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 امليداني:أهمية التدريب  5-2

 ( أو للتدري  اهيداجي أهمية  ب ر  تتمن في: 5005  ر  سامية  ري ي وناد ة م مد  

ة واهجتمع قبه أنع  أهم عنعاصععععععععععععععر إععداد اهعدر ت ويدععععععععععععععاععد ع ل تهيئعة الطال  اهعلم حةيا  اهدرسعععععععععععععع -

 خرج.ه لت مه اهد ولية كاملة عند التم   ا ت  اههنية وإعدادتخرج  عن طريف دع

ويمتن  من اختيار قدرات  ع ل التدريس في جة   ي ي من خالع  م   ائف جد د ت  يل للطال  اهعل -

 إمداده بمةاد وخبرا  منه ية نظرية.

  يل للطعالع  اهعلم  رالا  يعععععععععععععع راك في أوجع  النشععععععععععععععاط بعاهجتمع وتتدععععععععععععععبع  الشعععععععععععععععةر بأن  جزء من  -

 اهدرسة.

ع ععععععععها البع ت وترععععععععبل و د   ي  العلة  ألاسععععععععاسععععععععية واههنية لتم  ج مع بأو اهرعععععععع  ال   تتجمع  -

 لتعط
 
. يإنتاجية ياملة تت اعه داخليا

 
 متلامال

 
 تربةيا

 
 سلةكا

    واهةجه و باعتباره  تارالا لتهيئة عالقا  مبايععععععععععر  مع ألاسعععععععععع  يل للطال  اهعلم وألوع مر  ال  -
 
ردا

 في اح ماعة   ط.
 
 و  باعتباره ع ةا

 
 متم  ا

ة التعععععدريست  تدعععععععععععععععععع  مهعععععارا  نعععععهتلةين اتجعععععاهعععععا  مريةت   هعععععا ن ة م  منل الطعععععالععععع  اهعلم  رالا -

 عرف ع ل بع  اهشتال ت وطرم  لها ويت اعه مع اهجتمع اهدر  ي.تتدريديةت وي

 تدعع  الطال  اهعلم الشعععةر با نتماء اهايت وه ا  تدععب  الشعععةر بالرزععا وخاصععة عندما  تشععل  -

  ة.إملانات  من خالع اي را   في ألاجشطة اهختل

التعدريع  اهيداجي هة الدععععععععععععععبيه الرئرفعععععععععععععع ي لب  روم اهنا دععععععععععععععة لتدعيم   ا ة الطال  اهعلم وإعداده  -

 (585 - 580:  6.  لت مه اهد ولية

 ها  -
 
ت نظرا

 
 خاصعععععععععععا

 
 ما أو التدري  اهيداجي أ د أهم اه ررا  الدراسعععععععععععية ال ي تةل ها اح امعة اهتماما

ربط ب و اه ررا  النظريعععة والتطبيفت ممعععا يدعععععععععععععععاععععد  جدعععععععععععععععده من منعععاال تربة   ت  ف من خالع ال

الطالت ع ل ا  دععععععععععععععات مجمةعععة من اههعارا  تم ععه   عا ععا   نبيي ع ل الطالت ممععارسععععععععععععععتهعا في احةيععا  

 (778:  5.  العملية بعد التخرج والعمه بما   هلهم با  دات خبر  تلبي  اجا  العمه اهتنةعة

 أهداف التدريب امليداني: 1-3

أو التدري  اهيداجي يهدف إبل تنمية الرعععععععععععععع ا  واههارا  الال مة لل يا   (7611الر يم   ع  ر بشعععععععععععععع ر عبد 

 (81:  6  .بالتدريس واهشار ة في النشاط اهدر  ي ولدار ت ولسها  في تطةير عملية التعليم

 ( إبل أو التدري  اهيداجي يهدف إبل: 7680وأيار م مد أم و اه  ي  

 العملية التعليمية. مداعد  الطالت ع ل  هم -

  اد  من ألاخطاء و ي ية إصال ها.سال در  ع ل الن د ال اتي ول  -

 تنمية طرم وأسالي  عملهم بما   ناس  مع خرائص كه مر لة. -

- .
 
 تنمية ال در  ع ل ت ليه اهةاقل التعليمية وت د د أهدا ها إجرائيا

 البدنية. إ دات الطال  اهتدرت اههارا  احتاصة بطرم تدريس ال ربية -
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 (20:  71.  تنمية ال در  ع ل استغالع ألادوا  ولملانيا  اهتا ة في اهدرسة -

 ( أو أهداف التدري  اهيداجي هي: 7686في   و  رى مجد   د و م مةد  

 إعداد الطال  إعداد -
 
. ا

 
 قد را

 
 ومعلما

 
 للي  ربل قائدا

 
 صةي ا

 التدري .تدري  الطال  ع ل ت ييم ن د  و مالئ  خالع   ر   -

 تطبيف الطال  للمةاد الدراسية ال ي  تل اها في اهيداو العم ي. -

- .
 
 إتا ة ال رصة للطال  لتطبيف العلة  النظرية ال ي تل اها علميا

 تعةيد الطال  ع ل مةاجهة  يات  اهدت بلية  معلم لل ربية البدنية. -

 .وزع الطال  في اهيداو العم ي ليةاج  اهشاكه اههنية اهختل ة -

 هباريا .تدري  الطال  ع ل التنظيم ولدار  بممارسة ا -

    الطال  ع ل أو  لةو قدو  في مظهره وسلة   أما  التالمي . -

 تنمية روم  بتلار لردتطيع إيباي  اجا  وريبا  وميةع التالمي .  -

 آلخرين.لتنمية الشترية والتدرت ع ل ب  الر ا  ال ياد ة والتبعية  -

 تدري  الطال  ع ل  -
 
 (8:  55.  إعداد دروس  والت   ر اح يد وتن ي ها علميا

أو هعدف التععدريعع  اهيععداجي هة إععداد طععالعع  ’’  (7687  الععد ن عبععد احتععالف مرععععععععععععععط ى  وي ععععععععععععععيل عرععععععععععععععا

ت ومن الطبيعي أو أهععداف هعع ا لعععداد اهاي  ت ععدد خالع التععدريعع  ’’اهيععداجي لل يععا  بععدوره  معلم  التععدريعع 

 (766:  76.  اهيداجي

  ر  ي   تةج ها  لطال  التدري  ولت  يف أهداف التدري  اهيداجي كاو من الةاج  تةزعععععععععععععيل بع  ال

 م ها ويةجزها الدارسةو في الن اط التالية:7666 عدناو درويش 
 
 ( بع ا

 الت رغ الدرا  ي للتدري  اهيداجي. -1

  ل  ا  بالدياسة لدارية للمدرسة. -2

 ي.اه الية ألاكاد مية والةاقع الدرا   -3

 هيئة التدريس باهدرسة. العالقة مع -4

 (26:  72.  العالقة مع مد ر اهدرسة -5

 
ا
 : التفرغ الدراس ي للتدريب امليداني أوال

ألاسععععععععععععععبةي و لععك بعععد إتمععا  التععدريعع  اهيععداجي  بععالدععععععععععععععنععة الرابعععة هععد   ة  وا ععد في يعع   تم ت رغ الطععالعع  

 اسععععععععععملتدريس ماد  ال ربية البدنية ب عة للعمهالراب ت ريغ  باللامه طيلة الدععععععععععنةالداخ ي بالدعععععععععنة ال ال ة  تم 

 اهدب  إل ها وال يا  ب عداد مشروي التخرج ت ت إيراف اهشرف اهتابع.

 
ا
 للمدرسة:الالتزام بالسياسة إلادارية  :ثانيا

   اهدرسععععععةها إدار تزعععععععو إو النجام في عملية التدري  اهيداجي  تطل  من الطالت  ل  ا  بالتعليما  ال ي 

اهدععععععتهد ة للتدري  اهيداجيت و لك  يما  تعلف بتندعععععععيف اهةاعيد في النشعععععععاط الداخ ي واحتار يت واهناسعععععععبا  
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( الدعععياسعععة لدارية بأ ها  ال ةاعد أو 7618احتاصعععةت وقد عرف  دعععن الدعععيد يعععلتة  و دعععن سعععيد معة   

 (22:  6  .ج(اهبادئ وألاسس ال ي تةضح طرم العمه لتن ي  ه ا اهشروي أو ه ا البرنام

 
ا
 باملدرسة:هيئة التدريس  العالقة مع:رابعا

إو العالقععة ب و طععالعع  التععدريعع  اهيععداجي و مالئعع  اهعلم و بععاهععدرسععععععععععععععة اهدععععععععععععععتهععد ععة للتععدريعع  اهيععداجي ت يل 

بالةعي  جتماعي واهعايشعععععععععععععة  هال رصععععععععععععة للطال  اهتدرت أو  ننهي شعععععععععععععترععععععععععععرت   جتماعية من خالع يععععععععععععععةر 

العالقا  لجدععانية من ( ’’ 7666التعاونية في مناال تربة  من أيرا  برامج التدري  اهيداجي تشععارلز بيةتشععر  

اح ماعي الشتل ي و  رصة عظيمة هداعد  ال رد في عمليا  التتيل  ع أوج  أجشطة ال ربية البدنية تيهئخال

 (701:  2.  ال ياد  اهالئمة ت و ع ة في اهجتمعت بشرط وجةد’’

: العالقة
ا
  واملدرسة:مع املدير  خامسا

 
 
من العالقا  لجدعععانية مع  مالئهم  إو من واجبا  مد ر اهدرسععة ن ة الطالت اهتدرب و أو  ة ر لهم جةا

اهلم و باهدرسععععععععععععةت وه ا  تطل  م هم مراعا  خبراتهم ال ليلة في بناء ه ه العالقا  لجدععععععععععععانيةت  ما أو اهد ر 

 الناجح هة ال    ترل بالتجد د و بتلار وت هم الظروف البيئية اهختل ة ال ي  تدرت   ها الطالت.

و وجةد عالقا  إ جابية سعععليمة ب و مد ر اهدرسعععة  أ( إبل 5006لدعععائل  يشععع ر مرعععط ى اوفي ه ا الرعععدد 

وطالت التععدريعع  اهيععداجي هة في  ععد  اتعع  عمععه إ جععاوي هععا  لتنميععة وتطةير قععدرا  و  ععاء  الطالت اههنيععة  مععا 

 (50:  52  ية(.ة أن  عامه أ  ه لت د و العملية ال رب

 مبادئ التدريب امليداني:  1-4

 لتدري  اهيداجي مبادئ هي:( أو ل7661وآخروو    ر بدو  عبد العاع  

التدري  اهيداجي جزء    تجزأ من مةاد لعداد ال ربة  ال ي ت دمها كليا  ال ربية الريازعععععيةت ويلةو التدري  

اهيعععداجي أ  ر  عععائعععد  عنعععدمعععا  تم في دروف طبيعيعععة بعيعععد  عن اح ة  صععععععععععععععطنعععاعي أ   جععع  أو  تم في دروف 

التدري  اهيداجي بجميع ألاجشعععطة اهدرسعععية و   تم ه ا إ  إ ا كاو الطال   معلم اهدعععت به(   ي يةت ويهتم 

 ع ل ت د م  رةت أو در   ر ز   ها ع ل أجزاء الدر  باللامهت ويعتمد التدري  اهيداجي في نجا   ع ل 
 
قادرا

 (516:  76.   دن التخطيط من جان  جميع اهداهم و  ي 

 امليداني:التدريب املشكالت الخاصة ب

 ها الدارسةو ع ل الن ة التابي:أ( أو للتدري  اهيداجي مشاكه وجز 7661  ر بدو  عبد العاع  

 
ا
 امليداني:خاصة بطالب التدريب مشكالت  :أوال

 مشكالت شخصية:

 اهالبس الريازية. عد  ارتداء -

 عد  احة ةر في اهةعد اه دد. -

 صعةبة في الت   ر. -

 بالتالمي  وأولياء ألامةر.مشتال  خاصة  -

 الز  الرياض ي ي ر مةجةد. -
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  ر  ال د  تديطر ع ل ع ةع التالمي . -

 زعل اهدتةى اههارى والبدجي للتالمي . -

 طل  أولياء ألامةر إع اء أبنائهم من الدر . -

 

: مشكالت
ا
 املدرسة:خاصة بالزمالء )املطبقين( ومدرس ي  ثانيا

 ييات طالت التدري  اهيداجي. -

 باهدرسة ي ر متعاوو. اهدر  -

 تدخه اهدر  في أعماع اهتدرت دوو داعي. -

 عد  التعاوو ب و الزمالء طالت اهجمةعة. -

 ت    اهدر  ألاسا  ي لبع  طالت التدري  اهيداجي. -

: مشكالت
ا
 املدرسة:خاصة بإدارة  ثالثا

   ر  احةرص الزائد  بدوو دواعي. -

 من اهدرسة.التهد د ب  هاء أو إلغاء التدري  اهيداجي  -

 تدلط اهد ر وت تم  اهدتمر في طالت التدري  اهيداجي. -

 طال  التدري  اهيداجي بأن  صغ ر لرس ل  قيمة.النظر إبل  -

 نظر  اهدرس و ولدار  ع ل أو ال ربية البدنية دوو التخررا  ألاخرى. -

: مشكالت
ا
 باإلشراف:خاصة  رابعا

 اهشرف ناقد   ط. -

 عد   طمئناو للت ةيم. -

 اهشرف سلطة تخةيل. -

 اهشرف   يعرف كلمة  دروف خاصة(. -

  ترت  عني بالللية ت ثر ع ل معامل ي باهدرسة. -

 اهشرف يدمع من مدر  اهدرسة و  يدمع مني. -

 -الدراسة:  اتإجراء

 الدراسة:نهج م 1-6

 الدراسة.استخدا  الدارسةو اهنه  الةص ي باستخدا  ألاسلةت اهدحي و لك هالئمت  لطبيعة 

 الدراسة:مجتمع  2-6

  .5076- 5078      مجتمع الدراسة ع ل طالت قدم ال ربية البدنية بللية ال ربية يرياو للعا   أيتمه

  الدراسة:عينة  3-6

( 20تم اختيععار عينععة عمععد ععة من طالت الدععععععععععععععنععة الرابعععة من قدععععععععععععععم ال ربيععة بلليععة ال ربيععة يريععاو وعععددهم  

  ثالثةو 
 
 .طالبا
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  املدرسة:أداة  4-6

من خالع اطالي الدارسععععععععةو ع ل بع  الدراسععععععععا  اهشععععععععابهة واهراجع والب ةث وبناء ع ل هدف الدراسععععععععة 

و روزعععععها تم ت د د اسعععععتمار   سعععععتبياو ب ي  تشعععععمه ع ل مجمةعة من اه اور ال ي تتعلف وترتبط بمشعععععللة 

طععة بععاه ةر الععدراسععععععععععععععة وقععد تم وزععععععععععععععع مجمةعععة من العبععارا  ت ععت كععه م ةر  يعع  تلةو هعع ه العبععارا  مرتب

  –وياملة لله جةانب  ثم وزع م  او إجابة ثالثي  تلةو من  جعم 
 
 2 ( ب ي   لةو م تام لجابة   –أ يانا

 ( واح دوع التابي  ةضح عدد اه اور وعدد العبارا  لله م ةر.7 – 5 –

 

 ( 1) جدول 

 املحاور وعدد العبارات لكل محور 

 عدد العبارات املحور  ت

  7  لملانيا  7

 8 التالمي  5

 6 ليراف 2

 8 إدار  اهدرسة 6

 22 5 اهجمةي

 

  الاستطالعية:الدراسة  5-6

 اية  سعععتمار   سعععتبياو كاو لز ملوم جاد اهعامال  الع
 
ار  ال با   سعععتمو ع ل الدارسعععةو إ جاد الرعععدم  ما

  ستبياو.

 صدق أداة الدراسة:
ا
 أوال

ألاسعععات   اه تم و من كلية ال ربية  منالدراسعععة تم  سعععتعانة بعدد  وللت  ف من الرعععدم الظاهر  ألدا 

تيم وقد ( وقد تم  طالي ع ل اسععععتمار   سععععتبياو من قبه هيئة الت 5يرياو مر ف  البدنية وعلة  الريازععععة 

 العبارا  الغ ر مناسبة لةزع  ستمار  في يللها ال هايي. تم   ف وإزا ة وتعد ه بع 

 ثبات أد
ا
 اة الدراسة:ثانيا

قعععععععععا  الدارسعععععععععةو ب  جعععععععععاد معامعععععععععه ثبعععععععععا  اسعععععععععتمار   سعععععععععتبياو و لعععععععععك معععععععععن خعععععععععالع اختيعععععععععار مجمةععععععععععة معععععععععن 

  ت6/7/5076 طععععععععالت بتععععععععاري ( 70الطععععععععالت مععععععععن مجتمععععععععع الدراسععععععععة ومععععععععن خععععععععارج العينععععععععة ألاساسععععععععية وعععععععععددهم  

 نباال. رو  ( ال ا0.82 و ألاوع وال اجي  وقد كاو معامه ال با  ب و ال ياس

 مه ال با  عالية وب لك أصب ت  ستمار  صاحةة التطبيف.اقيمة مع مما  ال ظ أو

 ألاساسية:الدراسة  6-6
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  .76/7/5076إبل   72/7/5076قا  الدارسةو بتطبيف استمار   ستبياو من الطالت خالع ال  ر  من 

 إلاحصائية:إلاجراءات  7-6

 استخدا  الدارسةو اهعاح ة ل رائية آلالية:

 ةية.الندبة اهئ -

 ألاهمية الندبية. -

 ال رتر  الندبي. -

  النتائج:عرض  1-7

 (2) جدول 

 إلجابات العينة على عبارات محور إلامكانيات يجات والنسبة املئوية للوزن الترجيحالتكرار والدر  

 

 ةر عبععععارا  م ل( أو قيم الندععععععععععععععععع  اهئةيععععة للة و ال رجيحي مجععععابععععا  العينععععة ع 5 تضععععععععععععععح من اح ععععدوع  

 .ظر أ راد العينةة نهوجةد معةقا  من وج ل( مما يش ر إب%86.1 لإب % 62.6لملانا  قد تراو ت ماب و  

 

الوزن  ال إلى حد ما نعم العبارات ت

 الترجيحي

ترتيب  النسبة املئوية

 الدرجة ك الدرجة ك الدرجة ك العبارات

عد  وجةد عدد كافي في ألاجهز   7

 وألادوا  الريازية لأللعات
22 62 8 16 2 2 78 8667% 1 

عد  تة ر اهالع  اهناسبة احتاصة  5

 بأداء احةرة الريازية
17 51 2 18 4 4 73 8161% 3 

عد  تة  ر الةسائه التعليمية ال ي  2

 تداعد ع ل يرم اههارا  الريازية
11 33 2 18 12 12 61 6768% 6 

اهرادر واهراجع العلمية اهتخررة  6

 في اهتتبة اهدرسية ي ر متة ر 
12 32 2 18 11 11 52 6566% 7 

ألادوا  الريازية مدتهلتة وأيلبها  2

 ي ر مطاب ة للمةاص ا  ال انةنية
17 51 2 12 7 7 72 7768% 4 

عد  وجةد ألاما ن احتاصة ب بد ه  6

 اهالبس
13 32 6 12 11 11 62 6862% 5 

ألادوا  الريازية اهتة ر    ت ناس   1

 مع أعداد التالمي 
18 54 2 18 3 3 75 8363% 2 
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 (3جدول )

 إلاشرافعبارات محور  ىإلجابات العينة عل يالتكرار والدرجات والنسبة املئوية والوزن الترجيح

 

 يرافل عبارا  م ةر ل و قيم الندع  اهئةية للة و ال رجيحي مجابا  العينة ع ( أ2 تضعح من اح ةع  

في تدري  اهيداجي رأ   ةع مشععععععععععععتال  الالوجةد تبا ن في  ل( مما  دع ع %87 لإب %62.2راو ت ما ب و  تقد 

  .يرافم ةر ل 

 

 

 

 

الوزن  ال لى حد ماإ نعم العبارات ت

 الترجيحي

النسبة 

 املئوية

ترتيب 

 الدرجة ك الدرجة ك الدرجة ك العبارات

 ر ز اهشرف ع ل استخدا   8

 اسالي  التدريس التعليمية 
12 36 2 18 2 2 63 72% 4 

اهشرف    راعي  ملانا   6

 اهتة ر  باهدرسة
17 51 2 18 4 4 73 81% 1 

  ة  اهشرف بت ييم الطال   70

اهعلم ع ل  سالي  اهعطا  

 باحةرة

12 32 18 36 2 2 68 7566% 3 

مع الطال   تعامه اهشرف  77

 اهعلم بشله ي ر  ئف وي ر تربة  
11 33 2 18 12 12 61 6768% 5 

عد  اهةزةعية في الت ييم من  75

 قبه اهشرف ع ل الطال  اهعلم
12 32 2 18 11 11 52 6566% 6 

لهم في  ه أاهشرف   يد 72

اهشتال  ال ي تةاج  الطال  

 اهعلم

14 42 12 24 4 4 72 7768% 2 

 يارا  اهتابعة للمشرف ع ل قلة  76

 الطال  اهعلم
2 27 2 18 12 12 57 6363% 8 
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 (4جدول )

 إدارة املدرسةى عبارات محور إلجابات العينة عل يالتكرار والدرجات والنسبة املئوية والوزن الترجيح

الوزن  ال لى حد ماإ نعم العبارات ت

 الترجيحي

النسبة 

 املئوية

ترتيب 

 الدرجة ك الدرجة ك الدرجة ك العبارات

إدار  اهدرسة ي ر  76

م دمة ماد  ال ربية 

 البدنية للتالمي 

22 62 2 2 12 12 72 8.77% 1 

ت د  إدار  اهدرسة ابل  71

اهاد  الريازة بأقه 

  ألاخرى أهمية من اهةاد 

2 27 4 8 17 17 52 .857% 5 

دار  اهدرسة   ت ر  إ 78

ل  اوم  ر ا  الط أراء

 هنية اهعلم اه

3 2 16 32 11 11 52 .857% 5 

اهدرسة   تةبي إدار   76

و هتما   الرعا ة

 ة يزباألجشطة الريا

7 21 8 16 15 15 52 .857% 5 

تنظر إدار  اهدرسة  50

للطال  اهعلم نظر  

 اقه من  مالئ  

5 15 7 14 18 18 47 52.2% 8 

  ت د  إدار  اهدرسة  57

اد ة اه اهلا آ 

واهعنةية للتالمي  

 اري اهت ةق و
 
 زيا

2 27 8 16 13 13 56 .262% 3 

عد  تعاوو إدار   55

ل  ااهدرسة مع الط

 اهعلم 

6 18 11 22 13 13 53 .858% 4 

عد  إعطاء ال رصة  52

للطال  اهعلم لت ييم 

 التالمي  باهدرسة 

17 51 4 8 2 2 68 .675% 2 
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عبارا  م ةر إدار   لقيم الندعععععععععع  اهئةية للة و ال رجيحي مجابا  العينة ع  أو( 6 تضععععععععععح من اح دوع  

تبا ن ب و إجابا  عينة الدراسة  ةع مشتال   لمما  دع ع  (%11.8 لإب %25.5ب و   ة قد تراو ت ماهدرسا

 .اهيداجي في م ةر إدار  اهدرسة التدري 

 

 ( 5جدول )

 عبارات محور التالميذ ي إلجابات العينة علىالتكرار والدرجات والنسبة املئوية والوزن الترجيح

الوزن  ال لى حد ماإ نعم العبارات ت

 الترجيحي

النسبة 

 املئوية

ترتيب 

 الدرجة ك الدرجة ك الدرجة ك العبارات

56  
 
   لز  التالمي  يالبا

 بالز  الرياض ي
22 62 7 14 3 3 77 8566% 1 

عداد التالمي  في   ر  أ 52

 الرل الةا د 
18 54 2 18 3 3 75 8363% 3 

مراجعة     ه التالمي  56

 أخرى ي ر ة يماد  دراس

  رة الريازة

3 2 16 32 11 11 52 5768% 8 

عد  إقباع وتعاوو  51

 در  ال ربية التالمي  في

 نيةالبد

17 51 2 18 4 4 73 81615% 5 

د التالمي  ع ل تعة  58

ممارسة اجشطة ريازة 

   م دد

18 54 8 16 4 4 74 8262% 4 

وجةد بع   ا    56

ال شةها  لدى  عاقة و 

 بع  التالمي 

2 27 8 16 13 13 56 6262% 7 

 

   ةر التالميعبارا  م لو قيم الند  اهئةية للة و ال رجيحي مجابا  العينة ع ( أ2 تضح من اح دوع  

 .التدري  اهيداجي في ه ا اه ةر  هناك معةقا  في أو ل( مما  دع ع %82.6 لإب %21.8قد تراو ت ما ب و  

  -النتائج: ثانيا مناقشة  2-7

 مناقشة نتائج املحور ألاول 
ا
 إلامكانات: أوال
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يلبهم ي ر مةا   و ع ي عبارا  طالت قدععععععععععععععم التعدريس عينعة العدراسععععععععععععععة ا أو( 5    ب و من خالع اح عدوع 

هناك مشععععععتال   أو ل( وه ا مما    د ع %86.1 لإب %62.6  م ةر لملانا  وقد ان رععععععر  إجاباتهم ما ب و

في إجابا  الطالت عينة الدراسععععععععععععععة وهي  لوبلملعانعا  وقعد ا تلعت العبار  ألا  تةاجع  طالت التعدريع  اهيعداجي في

العينة (  ل ها في إجابة %86.1ة إجابة بلغت  بكافي باهدرسة وبند دعد  وجةد ألاجهز  وألادوا  الريازية بعد

( ثم كانت في ال رتر  ال ال  عد  وجةد %82.2ة  بي  وبندععععععععععع  مناسعععععععععععبة ألادوا  الريازعععععععععععية مع عدد التالمعد

زعععععععععل تةا ر لملانا  باه سععععععععدععععععععا  التعليمية  لب( وه ا يشعععععععع ر إ%87.7ة  باهالع  اهناسععععععععبة للةرععععععععة وبندعععععععع

( 5077نتائج دراسة سامي ع ي برم  وخاصة عد  تةا رها خالع   ر  التدري  اهيداجي وتت ف ه ه النتائج مع 

 ( وه ا مما  70مناسعبة باهدار  اهدتهد ة    جهز الع  وأعد  تةا ر م إبلال ي تةصعلت نتائجها 
 
 ع ل  ثر سلبا

يعع  نتععائج لات  ععت هعع ه النتععائج مع مععا تةصععععععععععععععلععت إ  مععاالبععدنيععة تطبيف الطالت للتععدريعع  اهيععداجي لععدر  ال ربيععة 

اهالع   إبل  وألاجهز  الريازية و  ت ار ( بأو ن ص ألادوا5006وماجد  خمرس  دراسة هناء عبد التريم ت 

 (56.  هداف ال ربية الريازيةإبي عد  ت  يف أ أدى

 مناقشة محور 
ا
 إلاشراف:ثانيا

أو هناك  ه ه اه ةر  ليل  الطالت عينة الدراسة من خالع إجابتهم ع أو أ( 2    ب و من خالع اح دوع 

باهدرسععععععععة   اهشعععععععرف ل ملانا  اهتة ر  عد  مراعا   جاء  عبار  يعععععععراف  يبع  اهشعععععععتال   ةع م ةر ل 

  عد  مدععاهمة اهشععرف ا(  ما كانت عبار %87ال رتر  ألاوع في إجابا  الطالت عينة الدراسععة وبندععبة   لع 

( وكانت عبار  %11.8  اهعلم ال رتر  ال اجي في إجابا  الطالت وبندعععععععععبة    الطالفي  ه اهشعععععععععتال  ال ي تةاج

ةو من س(  ما   ظ الدار %12.6 ي ال رتر  ال ال  وبندبة  ألاسعالي  اهعطا  باحةرة ع لاهشعرف ع ت ييم 

   يارا  ومتابعة اهشرف وعد إبلعد  ارتيا هم  أو يراف ة الدراسة عد ارتيا هم لعملية ل خالع إجابا  عين

علم هاهاي للطال  اا  نعتس ع ي لعداد ت وه اهشععععععععععععععرف للطال  اهعلم بشععععععععععععععله  ئف ا  را  ومعاملةو ت عد ر 

  هر  ألا  ىجاء  ب  دراسة من ما له ه النتائج تنعتس ع  أو ةو سالدار  ى بشله سلبي وعد  تنمية مهارت  وير 

 التععدريعع  اهيععداجي أثنععاءبععا  تععدر بععأو مشععععععععععععععر ععا  التععدريعع  اهيععداجي يدععععععععععععععاعععداو الطععالبععا  اه  ( ال ي أ ععاد7666 

 يارا  ومتابعا  اهشععععععععرف لطالت  أوالدارسععععععععةو  ى ( وير 52لالرت اء بمدععععععععتةاهن من خالع التةجي  ولريععععععععاد  

التدري  اهيداجي   يل ال رالا للطال  اهعلم لتبادع اهعلةما  مع اهشعععععععرف وخاصعععععععة اهشعععععععاكه واهعةقا  ال ي 

و عملية التةجي  ولريعععاد من قبه حةه ه ه اهشعععاكهت وأالتدري  للةصعععةع   ةاجهها الطال  اهعلم في عملية

ت   عل ها  اهختل ة وم اولة التغلباة اهشعععرف    ز طالت التدري  اهيداجي في الت ت ر حةه اهشعععتال  والرعععع

  ر ععاتهم وتةجيعع  ميةلهم ن ة اههنععة ممعا  زيعد من اسععععععععععععععتتمععاع إعععدادهم الطالت وم ألراءعن طريف  سععععععععععععععتمععاي 

 .اهاي

 ثالث
ا
 املدرسة:مناقشة محور إدارة  ا

تعععاوو إدار   إبلايلعع  إجععابععا  الطالت عينععة الععدراسعععععععععععععععة  ةع هعع ا اه ةر ترجع  أو( 6   ةضععععععععععععععح اح ععدوع 

ال رتر   المي  فيلتاهدرسععة بأهمية ال ربية البدنية لإدار   اقتنايجاء  عبار    اهدرسععة مع الطال  اهعلم  ي
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اهيداجي جاء  هنعاك تععاوو ب و إدار  اهعدرسععععععععععععععة وطالت التدري   أو ل( وممعا  عدع ع % 11.8ألاوع وبندععععععععععععععبعة  

 ما  ت(%25.5   مالئ  في ال رتر  ألاخ ر بندععععععععععبة ل  اهعلم نظر  اقه مناالط إبلو إدار  اهدرسعععععععععة تنظر عبار  إ

 تموم  ر ا  الطال  اهعل ألراءكانت إجابا  عينة الدراسععة زععععي ة  ةع عبارا  عد  ا  را  إدار  اهدرسعععة 

 بهق تلت ال رتر  ماباألجشعععععععععععععطة الريازعععععععععععععية ا  ة و هتما  باهاد  و  لك اوعبار    تةبي إدار  اهدرسعععععععععععععة الرع

الطال  اهعلم وبماد  ال ربية الريازعععية دار  اهدرسععة مع ( وه ا يعتس تعاوو واهتما  إ%21.8وبندععبة   ألاخ ر 

ار  ( بأو إدارا  اهد7666إلي    ريا  حي  تةصعععه  وألاجشعععطة الريازعععية بشعععله عا  وتت ف ه ه النتائج مع ما

ى الدععععائل ( وفي ه ا الرععععدد    ر مرععععط 1تبادع الزيارا  ب و طالت التدري  اهيداجي واهعلم و   ت رالا ع ل

  وطالت التععدريععع  اهيعععداجي هي دعععاهر  صععععععععععععععةي ععة وسععععععععععععععليمععة لتنميعععة وتطةير قعععدرا  ار و إدارا  اهععد( أ5006 

 لتععععاوو إدار  اهعععدرسعععععععععععععععة مع الطعععالععع  اهعلم يدعععععععععععععععاععععده ع  أو ارسععععععععععععععةو العععد ى ( وير 50و  عععاء  الطالت اههنيعععة  

 الرعةبا  ال ي تةاجههم في التدري  اهيداجي مما يداهم في استتماع إعداده.

 
ا
 التالميذ:مناقشة نتائج محور  ربعا

 سععععععع انالرياضعععععع ي اه  ا  التالمي  بالز  يل  إجابا  عينة الدراسععععععة تب و عد  ال( أو أ2 تضععععععح من نتائج  

في مشععععععععععععععتال  الطالت  ةع هععع ا اه ةر وكعععانعععت  البعععدنيعععة وجعععاء  في ال رترععع  ألاوع  تطبيف درو  ال ربيعععة أثنعععاء

اقترععععععععار ألاجشععععععععطة  لو إجابا  الطالت أجمعت ع (  ما أوضععععععععح ن س اح دوع بأ%82.6بندععععععععبة إجابة بلغت  

التالمي  في  أعدادت عبار  ( وكان%86.6مجمةعة قليلة من التالمي  وبندععععععععععبة   لالريازععععععععععية داخه احةرععععععععععة ع 

عد   أو ةو الدارسععععععععععععع رى ( في   و %82.2  با  الطالت وبندعععععععععععععبةال رتر  ال ال  في إجا لال رعععععععععععععه الةا د ع 

  اهناسععععععععععععع  أثناءارتداء التالمي  الز  الرياضععععععععععععع ي 
 
علم في تأداء الطال  اه لع   رعععععععععععععة ال ربية البدنية   ثر سعععععععععععععلبا

  تطبيف درو  ال ربيعععة البعععدنيعععة تعتبر معةم في  عععد  اتععع أثنعععاءععععداد التالميععع  أ التعععدريععع  اهيعععداجي  معععا أو   ر 

 . لطال  التدري  اهيداجي أثناء تأد ة احةرة

 الاستنتاجات: 1-8

 اهدتخدمة واهعاح ا  ل رائية  ستبياوفي زةء أهداف الدراسة وتداؤ تها ومن خالع استمار  

 :التالية  ستنتاجا متن الدارس و من وزع وعر  وت د ر النتائج أ

 ع  عد -7
 
تطبيف  لتةا ر مالع  وأدوا  وأجهز  مناسبة باهدار  اهدتهد ة بالتدري  اهيداجي مما أثر سلبا

 .البدنيةالطالت اهعلم و حةرة ال ربية 

 باهدرسة عند إجراء عملية الت ديم. لملانا عد  تةا ر     راعي اهشرف-5

 اهيداجي.ثناء   ر  التدري  شتال  ال ي تةاج  الطال  اهعلم أفي  ه اه   تداهمليراف  هيئة-2

 اهعلم و.الطالت  ع لوجةد أسالي  مةزةعية في ت ييم هيئة ليراف  عد -6

 اهيداجي.تعاوو تا  مدار  اهدرسة مع طالت التدري   وجةد-2

لدرو   تطبي  أداء الطال  اهعلم عند  ع لالتالمي  بالز  الرياض ي اهناس  أثناء احةرة   ثر  ال  ا  عد -6

 البدنية.ال ربية 
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  و  لكعدد التالمي  في ال رععه الةا د   ياد -1
 
داء أ ع لعدد ال رععةع بمالع  وسععا ا  اهدرسععة   ثر سععلبا

 اهيداجي.طال  التدري  

 اهيداجي.أداء طالت التدري   ع لجةد لملانا  بها   ثر اهدار  اهدتهد ة وقلة و  ُبعد-8

  التوصيات: 2-8

تة ر اهدععععتلزما  والتجه  ا  الريازععععية من كةر مختل ة للا ة ألالعات وألاجهز  وألادوا  احتاصععععة  زععععرور -7

 .لريازية وصيانة اهالع  اهت رر باهالع  ا

ئععة ب و هي وم ععدد يعة ملل أسععععععععععععععس ومعععا  ر عت ةيم للطععالع  اهعلم مبنيععة ع   معار اسععععععععععععععتأو  لةو هنعاك   نبيي-5

 . ها مع إدارا  اهدار  اهدتهد ةليراف ومت ف عل

ي د نهي واهااعداد ألاكل مناة  ل عداد اهاي وال   يشعععععععععععععمه اح ان  النظر  والعم ي إزعععععععععععععا ة إببام   هتما -2

 .ل تن ي  الدرو  برةر  جيد إ دات اههارا  التدريدية ال ي تداعد ع  لبالللية وال ي تعمه ع 

عاوو ت لة تامة من  ي  تةا ر لملانا  اهناسععععععععععععبة بامزععععععععععععا ة إبن معااختبار اهدار  اهدععععععععععععتهد ة ب زععععععععععععرور -6

 ر .اإدارا  اهد

 لاو.لمتة يع طالت التدري  اهيداجي بمدار  ت ع بال رت من مدا  هم قدر  ع ل العمه-2

  درو  ال ربية البدنية وطابةر الربام بشله جد  من خالع   ر  التدري ع ل ا هناك تدريبتلةو أو   ج -6

 الللية.والداد  داخه ال دم خالع ال ره احتامس  اهيداجي الداخ ي من قبه أستا 

 اهدتهد ة.عينة من أسات   الللية ومد ر  اهدار   لإقامة دراسة مماثلة ع  لع  العمه-1

 

  املراجع: 3-8

  :املراجع العربية -

طالت الرععععععععععل الرابع   يداجي ال ي تةاجمشعععععععععتال  التدري  اه. بع  (7661  :العر زععععععععععاو  مدععععععععععةد  أ مد- 7

 .  ال اتلجامع البدنيةتل ربية كلية ا  ي ر منشةر  ماجدت رترسالة  ال اتلتال ربية الريازية بجامعة  لللية

ل تر دار ا العلميةتم ال رععععععععه والطال  ال ربية دليه اهعل اهدرسعععععععيةت. ال ربية الريازععععععععية (7666  :أنةر  أم و- 5

 .ال اهر  العرويت

 هرسعععععالة د تةرا تالريازعععععيةجامعة ال ربية ال ربية  لطالت كلية. لعداد اهاي (7666  :ع ي ال عععععمني أنردعععععة- 2

 .يةجامعة لستندر  للبنا تكلية ال ربية الريازية  منشةر تي ر 

 .ب رو  للمال  وتدار العلم  استعمالهاتطرم  إعدادهات التعليميةت. الةسائه (7661  :عبد الر يم بش ر - 6

 ألانجلةمتتبة  معة تترجمة  ماع صععاحح عبده و دععن  البدنيةت. أسععس ال ربية (7666  :ببةتشععر تشععارلز- 2

 .ال اهر  اهرريةت

 .ال اهر  اهعارفتدار  الريازيةتيم ولدار  في ال ربية التنظ .(7618  :الديد يلنةو   دن- 6
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 ل اهر تامنشةر في صةي ة ال ربية  ب   بتدائيةت هدار  اهر لة . لعداد اهاي (7661  :سليماو  د و- 1

 .العدد الرابع

 .العبيلا متتبة  الريا ت التدريستربية اهيدانية وأساسيا  ال  .(7666  :مهد  م مةد سالم-8

 شععععععععرتوالنت دار احةتمة للطباعة التدريس والتدري  اهيداجي في ال ربية الريازعععععععية .(5005  :ع ي ج ر  سعععععععامية-6

 .لستندرية

 .ت ال اهر ( دار ال تر العرويال يا  الن ف ي  النظرية والتطبيف :  ت. (.عبد الر من سعد-70

ريازية لالشعبة لدار  الريازية بللية ال ربية ا تمعةقا  التدري  اهيداجي .(5008:  عطية مرساع صابرين-77

  .جامعة لستندرية للبنا تكلية ال ربية الريازية  الريازيةتقدم لدار   لستندريةتللبنا  جامع  

 .الدعةد ة الريا ت اهري تت دار لدار  هدربة في زةء ال تر لدار  اهعاصر .(7681:  عبد احةميد صالم-75

بعة الط العلميةتدليه معلم ال ره وطال  ال ربية  اهدرسيةت. ال ربية الريازية (7666  :درويش عدناو-72

 .دار ال تر ال ال ةت

 ةتالعمليبية الريازية في ال ربية دراسة عن ت ةيم طال  ال ر  .(7687  ى:الد ن عبد احتالف مرط  عرا -76

 . ومجلة دراسا  منشةرتب   

ت عالم التتات تالتدريس( اهناة  وطرم  رطلةا  ال ربةية اهعر ية اه مع م. (7666:  اح مه ع ي-72

 .ال اهر 

ت ةيم أهداف التدري  اهيداجي بلليا  ال ربية الريازية بجمهةرية مرر  .(7685  :عة  صابر  اطمة-76

 .لستندرية الريازيةتت كلية ال ربية رسالة د تةراه ي ر منشةر  تالعربية

بلية لل ربية العملية ودورها في إعداد معلم الرةر  احةالية واهدت  .(7680  :اه  يأم و  م مد-71

 مجلة الب   العلنهي والتتنةلةجيا. منشةرتب    الريازيا ت

للمعلم في كلية ال ربية   اهم    نية. دراسة اهلةنا  اللا ية اهه(7660  :اهر  م مد إسماعيه م مد-78

 ال ربيةتكلية  خامدةتسنة  (ت72العدد   ال ربيةتمجلة كلية  التغ را تالقتها ببع  ة اللةيت وعألاساسية بدول

 .  را    جامعة 

 تلطالت التدري  اهيداجيتجاها  ن ة التدري ت الدما  الشترية وعالقتها با  .(5001  :هبه  م مد-76

 .كلية جامعة ال اتل

لطبعة ا والنشرتدار ال تر للطباعة  والتطبيفتية العملية ب و النظرية ال رب .(5000  : داو سعد م مةد-50

 . عماو ألاوبلت

 ربية الريازية للبن و   اهعلم بللية الألادائية للطالت ةيم الت اء   .(5008  :أ مد عدناو م اسن-57

 .بالزقا يف

 . ربية الريازية للبن و بالزقا يفمعةقا  التدري  اهيداجي لطالت كلية ال .(7686  : د و م مةد مجد -55
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بن وت ازية للكلية ال ربية الري اهعلمت  رم ألاداء لت ةيم الطال  ترةر م .(5006  :الدائل م مد مرط ى-52

 .جامعة لستندرية

 . اهر ال للنشرتت مر ز التتات عة التدري  اهيداجي لل ربية الريازيةة مةس .(5000  :هرجة  لنهي أبة ملار -56

ية كلية ال ربت ال ني للتدري  اهيداجي والتةجي معةقا  لدار  اهدرسية  .(7686  :الدمبه ىمرط  نا ك-52

 .دريةمجلة نظريا  وتطبي ا  كلية ال ربية الريازية لستن ت  منشةر ب  تللبنا  لستندرية

   ب ريازيةتال ربية ال من در  من   ست اد ية في لمة ال ربية الع علي .(7662  :يلتة  إبراهيم نةاع-56

 .لستندرية الريازيةتكلية ال ربية  وتطبي ا تمجلة نظريا   منشةرت

دم ق العم يت ي تةاج  الطلبة في التطبيف معةقا  اللل  ليليةتدراسة  .(5006  :عبد التريم التمينهي هناء-51

 .مجلة علة  الريازة الريازيةتال ربية 

معة جا الريازيةتي تةسيع قاعد  اهمارسة دور ال  ا ة اهيدانية والريازية ف .(5006  :     ماش  ةسل-58

 .  الزاوية إبريهتالدابع من 
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 صبراتة جامعة-الجميل ب وعلوم الحركةالتربية الرياضية  كلية طالبلدى القلق تقدير مستوى 

 / الشريف الهادي غبرةد )*(                                          

 العجيالنرياض ألاطفال بكلية التربية محاضر بقسم 

  :املقدمة ومشكلة البحث

 ينفسههههههههه  لل ذإلعهههههههههك  وسههههههههه يوذلق بهههههههههذل اوةههههههههه ل ذ وة  هههههههههذ ل   ذ ههههههههه ل،ليشههههههههه كل يوهههههههههذيلل ههههههههه ل ههههههههه  ل  ههههههههه   ل ههههههههه  ا

ذ هههههههه لوخل،ألانشهههههههه  ل ي  ذاهههههههه   يتر  هههههههه ل ي  ذاهههههههه  ل ذ  ههههههههذل  بههههههههذلفههههههههال ة ههههههههذ لو بثهههههههه ل هههههههها لل،فههههههههال  اههههههههذ ل ي  ذ هههههههه  

 . ي  ذا  ل   ذ   ل أ   لء  ح  يلأثنذلألا  ءلاف

    ذ ل ي ظههههههههههههذ  ل يههههههههههههنفلل ب اهههههههههههه ال يعةهههههههههههه ل ههههههههههههذليهههههههههههه ل هههههههههههه ل ههههههههههههأث رلقذعهههههههههههه لع هههههههههههه ل اههههههههههههلءيهههههههههههههاللعةبههههههههههههذح هههههههههههه ل

،لكهههههههههههه لوظههههههههههههذ  ل ي هههههههههههه  ل   سهههههههههههههب  يخ هههههههههههه ل و هههههههههههه للأشههههههههههههذ  ،لويهههههههههههه يهل عا ههههههههههههر ل و هههههههههههه لل ينفسهههههههههههه  لو   سههههههههههههب  

 خههههههههاا ل ي ظههههههههذ  للإلهههههههه لو هههههههه ل  شهههههههه لإلانسههههههههذني سههههههههاوك   ليةههههههههكقذالعهههههههه ل يسههههههههة  ل يهههههههه ظ فيلي  سههههههههكلو ينفسهههههههه  ل

إلهههههههههه لهل اهههههههههه    لو كههههههههه ول ذقهههههههههه ل ههههههههه  ل ي ظههههههههههذ  لو  ههههههههه ل هههههههههه يلإلهههههههههه  شههههههههههاوة ل هههههههههذ  للإذ  ينفسههههههههه  ل يهههههههههه  ل ههههههههه   ل

 (111،لل111ل:ل3قعك نل يا  زنل ينفس  .لل)

فههههههههههالنشههههههههههذ ل    ههههههههههذزلل   ح ظههههههههههلة نهههههههههها لعهههههههههه لز ههههههههههذ لأع  اهههههههههه أنل يعةهههههههههه لل(0222فرحللللللللللة )أبللللللللللو خليللللللللللل  و هههههههههه   

و هههههههههههههه لثههههههههههههههلل   ههههههههههههههكلنسهههههههههههههه  لل() ظ ههههههههههههههرل يهههههههههههههه   لو ي ذ  سههههههههههههههب ثذو  ل) يهههههههههههههه   (لذو   يسههههههههههههههب ث ن ع هههههههههههههه لل يهههههههههههههه   يل يو هههههههههههههه  

ق ر فهههههههههه لاههههههههه  ل يههههههههههك لو   هههههههههكلاهههههههههه  ذ للذو   يسهههههههههب ث   نهههههههههذي نلفههههههههههال يهههههههههك ل هههههههههه ل ن  ههههههههه ل    ههههههههههذزللو ينهههههههههه   لألا   نهههههههههذي ن

 يههههههك ل هههههه لدههههههح  لفههههههال   ةههههههكلوز ههههههذ ةلفههههههاللفهههههها يعةههههههظلو عحههههههتل يو نههههههذنلو ا هههههه  ل يسهههههه  لفههههههال ي  ههههههكلو   ههههههكلنسهههههه ا ل

 (111ل:ل3)لل يانفل.لألا   فلويوب ل يو قلو فذفل  حة لو   اذفلإق  ز 

 خ ال ههههههههه ل ياهههههههههه   ل يههههههههههكعهههههههههه ل  فوهههههههههذ ل   ههههههههههظللع هههههههههذ ة يعةهههههههههه للأنل(0222محمللللللللللد حسللللللللل  عللللللللللالوي ) و  ههههههههه  

 ن وههههههه ل ههههههه ل  خةههههههه .للل شههههههه  ء،لو ههههههه لخ هههههههرةل  فوذي ههههههه ل  هههههههرلسهههههههذ ةل هههههههك   ذل يفههههههه  لو يشهههههههو  ل هههههههذ   فلو   ههههههه ل    ههههههه 

 (373ل:ل13)

أنل يعةههههههههه لحذيههههههههه ل فسههههههههه  ل  خة ههههههههه ل ذ اههههههههه ل ههههههههه ل  فوهههههههههذ ل ههههههههه يلل ذيشهههههههههو  ل( 0222ملعلللللللللان الجال للللللللل  ) و شههههههههه ر

 هههههههههذيا   لو   ههههههههه فلو ي ههههههههه  لو ياههههههههه  للوخ  عهههههههههذؤلو   ههههههههه ل يشههههههههه ل   اههههههههه ل ههههههههه و ل يفههههههههه  ل   هههههههههر  ل    ههههههههه لو   ههههههههه ل

ع ههههههه لشهههههههك ل   هههههههذ لي  هههههههذ ةلنشهههههههذ ل    هههههههذزل يو ههههههه  لل   سهههههههب  لألاعههههههه   وسههههههها ا ل  هههههههذح هذل وههههههه للأ نههههههه تههههههههك ل

 (82ل:ل3.لل) ياإ    

 ل بك نههههههههههههلي هههههههههههها ل ة هههههههههههه ل يتر  هههههههههههه ل ي  ذاهههههههههههه  ل عهههههههههههه  ل هههههههههههههذل ي ذحهههههههههههه ل يتهههههههههههه و هههههههههههه لخهههههههههههها ل ي  ههههههههههههذ   ل   ك   هههههههههههه ل

ع هههههههه للخ ههههههههااو هههههههه يهل أ  هههههههه ل وهههههههه ل   ههههههههذ   ل  ح   هههههههه للء   ب هههههههه لححههههههههتل ي ذحهههههههه ل    ههههههههذ لو هههههههه   ل ي هههههههها لأثنههههههههذ

 اههههههههههذ لعةهههههههههلل يههههههههههنفلل ي  ذ هههههههههه  لعذ ههههههههه لو  اهههههههههه ال يعةهههههههههه لخذ ههههههههه ل نههههههههههذ ل ةهههههههههه للفهههههههههها يك  سههههههههههذ ل    و ههههههههه ل وههههههههه ل

 ة ههههههههذ ل ذينسهههههههه  ليةك  سههههههههذ ل يو   هههههههه لوعههههههههك لو هههههههه  ل   سههههههههذ لتهههههههههاللو  ههههههههرزلظههههههههذ  ةل يعةهههههههه ل ي هههههههه   ليههههههههك ل هههههههها ل
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 يتهههههه ل اوهههههه  ل،لو هههههه ل نههههههذل ههههههذء لق هههههه ةل هههههه  ل يك  سهههههه ل هههههه لخهههههها ل   هههههه  لفههههههال هههههه  ل يظههههههذ  ةل يتر  هههههه ل ي  ذاهههههه  

 و قهههههههههه ل عههههههههههك  ل سهههههههههها  ل يعةهههههههههه ليههههههههههك ل هههههههههها ل ة هههههههههه ل يتر  هههههههههه للإلهههههههههه  ل يك  سهههههههههه ل،لويعههههههههههكل  ا هههههههههه ل هههههههههه ي ههههههههههذل ي هههههههههها 

 .  ر   ح   ل بك ن ل   ب  ل ذ و ل ي  ذا  لوعة  ل  

  :أهمية البحث

  ينعذ :   لليسابكل ي   لأ ب ا ل  لخا 

 .خذ   ف لعذ  لو ة ذ ل يتر   ل ي  ذا  لعذ   ل    ل يعة لفال  اذ ل ي  ذ   ل ل يت  يك  سذ لل ة -1

ل يعة ل ي    لي ة    ذوي ليع لأو  ل وك-8 ل يتر   ل ي  ذا  لوعة  ل  ح   ل بك ن ل   ب  للذسلظذ  ة  ة  

 ل.  ر    ذ و ل

ل سا اول ول ك-3 ل  ف   لفا ل يك  س  ل اذ  ل    ل ي س ل ل  ف  لو ذ   لفا  ا ل  ل ل يا  يهذ ل  نذس  

 .أع   ل يعة 

  :البحث أهداف

 إل :يهكفل ي   ل

 ة  ل يتر   ل ي  ذا  لوعة  ل  ح   ل بك ن ل   ب  للألاول  يعة ليك ل ة  ل يسن للع  ل سا  ذ ل ياو ف-1

 ل.  ر    ذ و ل

 .  لوعة  ل  ح   لحسظل ا  رل   نل ة  ل يتر   ل ي  ذالألاول  يعة ليك ل ة  ل يسن للأع   ع  لل ياو ف-8

  :البحث تساؤالت

 ة  ل يتر   ل ي  ذا  لوعة  ل  ح   ل بك ن ل   ب  ل ذ و لألاول ل سا  ذ ل يعة ليك ل ة  ل يسن للهال ذ-1

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.ل  ر   

يك ل ا ل ة  ل يتر   ل ي  ذا  للوإلا ذث يعة ل  نل ي    لل   سا  لإح ذ      كلق وقلذ  ل حي لل  -8

 . بك ن ل   ب  وعة  ل  ح   ل

  :مصطلحات البحث

 (171:لل1)ل. ذقظ لعةيهذيساوكل هذل يف  ليةكقذالع ل فس لو  ل يت حذي لخس ثذ ةل  ل القلق: -
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ل  قو لإ    امليسر:القلق  - لةلإ اذ   ل  ث ل       ة ل يثع ل اذ   لع  لأ  ءل ي  ذ    ل) ذينفلو و ز ل :لل18.

822) 

 (822:لل18).ل ي  ذ   لو عة ل  ل  ذ   ل ينفس  لأ  ءلإعذ    ةل  قو لسة   ل س للفال  ل املعوق:القلق  -

  :الدراسات السابقة

فههههههههال ههههههههذ ةل ههههههههأ  ءل  هههههههذ ةل يعفهههههههه لل ونهههههههه  نل يعةهههههههه ل ي ههههههه   لوعا اهههههههه ل(0212)رواء كللللللللا م وحيللللللللدر عبللللللللود  دراسلللللللة-1

و ذ هههههههه لل  سهههههههه لأسههههههههة  لو سهههههههها ك ل ي ذحثههههههههذنل  ههههههههن  ل ي  ههههههههفي يتر  هههههههه ل ي  ذاهههههههه  لعةهههههههه  لي هههههههها ل ة هههههههه لل   ب ههههههههذز

   هههههههذ   ليههههههههك للع سهههههههه  ل ههههههه نل يعةههههههه ل ي هههههههه   لوأ  ء(ل ذيههههههههظلوأظ ههههههه  ل يناهههههههذ  لو هههههههه  لعا ههههههه ل12ع نههههههه ل ي  ههههههه ل)

 .ة  ل ة  ل يتر   ل ي  ذا  يك ل لإح ذ   ع ن ل ي   لو  يهلعا  ل ون   لذ  ل حي ل

 ونههههههههه  نل عنههههههههه نل ع هههههههههذسل يعةههههههههه ل ي ههههههههه   لي ههههههههها ل يثذ   ههههههههه لل(0210إبلللللللللراهيم مو للللللللل   )قملللللللللر اللللللللللدي   دراسلللللللللة-0

وأظ هههههههه  ل ذيههههههههظل(ل812أسههههههههة  ل  سهههههههه لو ذ هههههههه لع نهههههههه ل ي  هههههههه ل)لوهههههههه لو سهههههههها ك ل ي ذحهههههههه ل  ههههههههن  ل ي  ههههههههفيو   ذ 

ليأل وهههههههههذ   هههههههههكقل يعهههههههههك ةل ياب    ههههههههه لعنهههههههههكل    عههههههههه لع ههههههههه ل  ف   ههههههههه نلو اباههههههههه ل يهههههههههك  ذ ل يكة ههههههههه ل اهههههههههذ  ل ي  ههههههههه ل

 .سل ك ل بسا  ذ لعذي  ل  ل يث ذ يةبع ذو يك   ل يكة  ل

 ونههههههههههه  نلخفههههههههههه ل سههههههههههها  ل يعةههههههههههه ليهههههههههههك ل ة ههههههههههه ل يكة هههههههههههذ لل(0213اللطيلللللللللللف الللللللللللل روق ) رامللللللللللل  عبلللللللللللد دراسلللللللللللة-3

،لو ذ ههههههههههه لع نهههههههههههه لأسهههههههههههة  ل  سههههههههههه ،لو سههههههههههها ك ل ي ذحهههههههههههه ل  هههههههههههن  ل ي  هههههههههههفيل يسههههههههههه ك ل    هههههههههههذ ياعن ههههههههههه ل ذسههههههههههها ك  ل

إح ههههههههههههذ   لفههههههههههههال سهههههههههههها  ل يعةهههههههههههه ليههههههههههههك ل،لو هههههههههههه  لقهههههههههههه وقلذ  ل حيهههههههههههه لوأظ هههههههههههه  ل يناههههههههههههذ  ،ل(ل ذيههههههههههههظ312 ي  هههههههههههه ل)

 . ي ا 

و سههههههههههههها ك ل،ل  سهههههههههههههاع  ليهههههههههههههك ل ههههههههههههها ل ذ وههههههههههههه ل    ههههههههههههه ل ونههههههههههههه  نل ةههههههههههههه ل(0222ذكلللللللللللللري الطلللللللللللللا   ) دراسلللللللللللللة-4

وأظ ههههههههههههه  ل يناهههههههههههههذ  لو ههههههههههههه  لقههههههههههههه وقل  يههههههههههههه ل،ل(ل ذيهههههههههههههظ122و ذ ههههههههههههه لع نههههههههههههه ل ي  ههههههههههههه ل)،ل ي ذحههههههههههههه ل  هههههههههههههن  ل ي  هههههههههههههفي

 
 
  وهههههههذل سههههههها  ذ ل يعةههههههه للإح هههههههذ      هههههههكلقههههههه وقلذ  ل حيههههههه للوح،لفهههههههال سههههههها  ذ ل يعةههههههه ليهههههههك ل ي ههههههها لإح هههههههذ  ذ

 . ا  رل   نلل  نل ي ا 

  :التعليق على الدراسات السابقة-

 ل يهههههههه  ل سهههههههه هكفل ياوهههههههه فل  اهههههههه ال ي  ههههههههو ي  هههههههه ثل يسههههههههذ ع ل،ل هههههههه لخهههههههها ل يوهههههههه  ل يسههههههههذ  ليةك  سههههههههذ 

لإيعهههههههههههذء  ههههههههههه ل   ههههههههههه لأيهههههههههههك ل ههههههههههها ل ة ههههههههههه ل يتر  ههههههههههه ل ي  ذاههههههههههه  لوعةههههههههههه  ل  ح  ههههههههههه ل   ب ههههههههههه لل ي ههههههههههه   ل يعةههههههههههه لع هههههههههه 

  هههههههههههن  لل– وأ  ز هههههههههههذل ههههههههههه لح ههههههههههه ل)ألا هههههههههههك ف،لأ  ههههههههههه لخسهههههههههههافذ ةل  ههههههههههههذ يتههههههههههه لع ههههههههههه ل ي ث هههههههههههرل ههههههههههه ل ينعهههههههههههذ لل ي ههههههههههه ء

 . يناذ  (ل–ذ ذ ل ب ل ي  لأ و  ل– يو نذ ل   اذ ةلل–  سا ك ل
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  :أوجه الاستفادة م  الدراسات السابقة-

 آلا ي:فالل يسذ ع  ي ذح لخسافذ ةل  ل يك  سذ للأ   يعكل

 .آلاخ لوعا  هذل  ل يك  س ل  حذي    ال يوا  ل      ةل  نل يك  سذ ل    و  ل و  ذل  ل ي و للأظ   -1

 .ية    ياز  للإلاح ذ   ،لو  وذ ا لوأ و  ل ب ل ي  ذ ذ ،لو يو ن ،لفال  ك كل ن  ل ي   لسذعك -8

  -البحث:  إجراءات

 :منهج البحث

 . ا با ل   و ل ي   ل() يك  س ل  سح  ل سا ك ل ي ذح ل  ن  ل ي  في

  :مجتمع البحث

وعةهههههههههه  ل  ح  هههههههههه ل بك نهههههههههه ل هههههههههها ل ة هههههههههه ل يتر  هههههههههه ل ي  ذاهههههههههه  ل ب هههههههههه ل اابهههههههههه لوع نهههههههههه ل ي  هههههههههه لع هههههههههه للأشههههههههههاب 

ل(ل ذيههههههههههههههههههظل هههههههههههههههههه هل12 ي هههههههههههههههههذي لعههههههههههههههههههك  لل)(ل8213-8212يةوههههههههههههههههههذ ل   ههههههههههههههههههذ  ال)   ب ههههههههههههههههه ل ذ وهههههههههههههههههه ل ي  و هههههههههههههههههه ل ة   هههههههههههههههههذل

 .و كقلأ  ةل يك  س  لياعك  لث ذ ل و ن ل سا اع ل ذيظ)82)

 :البحث أداة

يةاوههههه فلع ههههه لسهههههب ل يعةههههه ل(لManifest Anxiety Scale )ل ع هههههذسل يعةههههه ل ي ههههه   ل سههههها ك ل ي ذحههههه ل

لل. هههههه    ل يو   هههههه ل  بههههههكلحسهههههه لعههههههاو  ل(لو ههههههذ ل  عههههههك  Janet Taylor ذ هههههه ل ا ههههههب ب ل ذ  هههههه ل  ةهههههه ل)ح هههههه ل

 (322ل:ل12)

و ا هههههههظل   ا ههههههههرلعههههههه ل هههههههه لقعههههههه ةل هههههههه لليةبع هههههههذسل(لقعههههههه ةل بثهههههههه ل ي ههههههه  ةل ي هذ  هههههههه 12 كههههههه نل  ع هههههههذسل هههههههه ل)و 

 اذ  هههههههههه ل(لقعهههههههههه ةلإ32 اكهههههههههه نل  ع ههههههههههذسل هههههههههه ل)و ،لح(لفههههههههههالاهههههههههه ءل    ذ  ههههههههههذلع هههههههههه لحذياهههههههههه )لأو) ههههههههههنول(للإ ههههههههههذ  ع ههههههههههذسل

 .(لقع ةلسة   18)و

 :إلايجابيةأرقام الفقرات 

ل18ل11ل12ل33ل37ل33ل31ل31ل33ل38ل32ل83ل82ل87ل81ل83ل88ل82ل13ل12ل17ل11ل11ل13ل18ل12ل2ل7ل1ل1ل3ل8)

 .(12ل13ل12ل17ل11ل11

 .(13للل13للل32للل31للل83للل81للل81للل13للل11للل3للل3ل1(لالسلبية:الفقرات  أرقام

 يأت :أوزان الفقرات الايجابية كما 

 .(نول)ليإل ذ  ل(و حكة)    لل-

 .(ح)ليإل ذ  ل( ف )ل    ل-
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 يأت :الفقرات السلبية كما  أوزان

 .ح(إلا ذ  ل)عنكلل(و حكة)    لل-

 ل.()نوللإلا ذ  عنكلل( ف )ل    ل-

 .(ل  ض لذيه1و   كو ل)

 (1جدول )

 

 

 الفئة

 الدرجة

 إ ى       -م           

 

 مستوى القلق

 خا   م  القلق 12 -صفر  أ

 قلق بسيط 02 -  12 ب

 قلق نوعا ما 02  - 01 ج

 قلق شديد 02 - 02 د

 قلق شديد جدا 02 -  32 ه

 

(ل ذ ل ي ذح لفال ي  ئ ل ية     ي   ل) ذ ب ل ع ذسل يعة ل ي    للوأ  ةياعك  لث ذ ل :الاستطالعيةالدراسة 

ل) لعك  ذ ل سا اع   لع ن  ل ع ذسل يعة لع   ل ذ ب  ل ي   لح  ل لل20 ا     ل ااب  ل  خ  ل ذيظل   )

 .8213/لل28/لل18لفاو يا    ل يثذنيلل8213/ل87/21 يا    لألاو لفال

 للمقياس:املعامالت العلمية 

  هههههههر ءلخسههههههه  ذ  لع ههههههه ل اب عههههههه ل ههههههه ل   خا هههههههرل ي ذحههههههه ل هههههههكقلأ  ةل يك  سههههههه ل ههههههه لخههههههها لعههههههه  ل صلللللللدق ألاداة:

و هههههههك ل هههههههك ةل،ل هههههههاح  لقع   ههههههه لإل ههههههه    عةهههههههلل يهههههههنفلل ي  ذ ههههههه  لل   سههههههه و   ا ههههههه نلأخهههههههحذ ل    هههههههرةلفهههههههال اهههههههذ ل

ع هههههههه ل ههههههههاح  ل يفعهههههههه   للأ  ئهههههههههل  بهههههههه ل    ههههههههر ءلفههههههههاللو ههههههههكل،سل ف هههههههه  ل يعةهههههههه ل ي هههههههه    ةهههههههههل يفعهههههههه   لع هههههههه ل  ههههههههذ

 . ة ذ

 ههههههههههههه لأ ههههههههههههه ل خا ههههههههههههذ لث هههههههههههههذ لأ  ةل يك  سههههههههههههه ل ههههههههههههلل سههههههههههههها ك  ل خا هههههههههههههذ ل ياا  هههههههههههه ل ين هههههههههههههف  لحخا هههههههههههههذ لل:ثبللللللللللللات ألاداة

   هههههه لث ههههههذ لفههههههال سههههههااذ ذ لع نهههههه للإلهههههه ل(2)   ههههههكو ل شهههههه رل يناههههههذ  ل يهههههه    ةلفههههههاللخ سههههههذقل يههههههك خ اليههههههأل  ة،لح هههههه 

 .نس  ل ع  ي (لوهال0.891 يك  س ل ذ  ل)

(ل)ح(لأولإ ذل)نوللة    ل  ك لإ ذ  يك للأل  يوا رل ع ذسل يعة ل ي    ل  ل  عذ  لل   ا ع  ل: املوضوعية

 .للإلا ذ ذ  صح  للءعةيهذلأثنذلحل  اة خيا ذسلو  يهللحل س ظلإلا ذ  و   ل
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 (0) جدول 

 ملقياس القلق الصريح لطالب كلية التربية الرياضية الجميل كرونباخ  الفايبين معامل 

 معامل الفا كرونباخ املقياس

 29821 القلق الصريح

 

 .( Cronbach Alpha)ل  ول  ذخ يفذلل وذ  ل ذسا   ؤ(ل لل ياأ كل  لث ذ ل  ع ذسل2  لخا ل   كو ل)

 

 (3) جدول 

 لعينة البحث ألاول والثان معامل الارتباط بين التطبيق 

 مستوى الداللة معامل الارتباط التطبيق الثان  ألاول التطبيق  ألابعاد

 املتوسط

 الحساب 

الانحراف 

 املعياري 

 املتوسط

 الحساب 

الانحراف 

 املعياري 

 0.006 **0.799 29428 02982 29220 02922 القلق الصريح

 (2921عند مستوى داللة ) *( دال)*

 

    عههههههههه ل فذ ههههههههه للوإعهههههههههذ ة(لأنل ههههههههه لل وذ ههههههههه ل يث هههههههههذ ل    عههههههههه ل    ههههههههه لخخا هههههههههذ ،ل1 اضههههههههه ل ههههههههه ل   هههههههههكو ل)

،لو ون  ههههههههه لعذي ههههههههه ل،لذ  ل حيهههههههه ، يعةههههههههه ل ي ههههههههه   و يثهههههههههذنيليةع هههههههههذسل ذ بهههههههه للألاو   ههههههههه نل يا   هههههههه للأسههههههههه  ع نز نهههههههه ل

خسهههههههها  ذن،للإ ذ ههههههههذ  ي  هههههههه لح هههههههه ل هههههههه ق ل   هههههههه ل  ههههههههكةل هههههههه ل يث ههههههههذ لفههههههههاللأ  ةو هههههههه  ل ينسهههههههه  ل ههههههههك لع هههههههه لث ههههههههذ ل

،ل ل ي ذحهههههههههه ل سهههههههههها  ل ا بههههههههههذل هههههههههه ل يث ههههههههههذ  عا ههههههههههر ل،لو هههههههههه ل ههههههههههذ هههههههههه   ل ي  هههههههههه ل يوة هههههههههه و ذياههههههههههذلال  عهههههههههه ل يث ههههههههههذ لأل 

 .إل ل     لخسا  ذنح  ل ش رل   ل ينس  ل

  :ألاساسيةالدراسة 

لأق   لع ن ل ي   ل  كة  ل يتر   للألاو   يف  لل(8213)ليةوذ ل   ذ  ا ذ ل ي ذح ل  نف  ل يك  س لع  

 . ة   ذل  ر   ك ن ل   ب  ل ذ و لوعة  ل  ح   ل ب ي  ذا  ل

 البحث:مة ف  داملستخ املعالجات إلاحصائية

 .(  (SpSSإلاح ذ    سا ك  ل  حع   ل لل

 .  حسذبيل  ا س -1

 .  و ذ   لخ    ف-8

 .  ول  ذخل يفذ-3

 .    ذ ل  رس ن ل وذ  -1

 .ألاحذ   يا ذ  لل  ة  -1



 م9102العدد الرابع يونيو  صبراتة جامعة- بالجميل الحركة وعلوم الرياضية التربية كلية طالب لدى القلق مستوى تقدير

  
 

 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخري 00 

  :عرض ومناقشة النتائج

 ألاول:إلاجابة على السؤال 

ما ه  مستويات القلق لدى طلبة السنة ألاو ى لكلية التربية الرياضية وعلوم الحركة بمدينة الجميل  -

 بليبيا؟جامعة صبراتة 

 (4جدول )

 يوضح مستويات القلق لدى الطالب

 النسبة العدد مستوى القلق

 4498 13 خا   م  القلق

 1290 0 بسيطقلق 

 0292 2 قلق نوعا ما

 292 0 قلق شديد

 1293 3 قلق شديد جدا

 122 02 املجموع

 

(لو   هههههههههههذول ذينسهههههههههه  ل  ئ  هههههههههه ل سههههههههههها  ل يعةهههههههههه ليهههههههههههك ل ي هههههههههها لأنل نهههههههههههذ ل1 اضهههههههههه ل هههههههههه لخههههههههههها ل   ههههههههههكو ل)

-ل%ل3.3)ل ههههههههههههذل هههههههههههه ناذ  هللح هههههههههههه ل ة هههههههههههه ل سهههههههههههها  ل سههههههههههههال سهههههههههههها  ذ ل يعةهههههههههههه ليههههههههههههك لع نهههههههههههه ل يك  سهههههههههههه ل فذو ههههههههههههذلفهههههههههههها

(ل  هههههههههالذيهههههههههههل ههههههههههذنل سههههههههها  ل يعةهههههههههه لشههههههههههك كل ههههههههههك ل%3.3 ههههههههههذءل سهههههههههها  ل يعةههههههههه ل يشههههههههههك كل نسهههههههههه  ل)(لح ههههههههه ل11.2%

 نسهههههههه  لل(لثههههههههلل ههههههههذءل سهههههههها  ل يعةهههههههه ل  عههههههههذل ههههههههذ%17.8و ههههههههذءل سهههههههها  ل يعةهههههههه ل ي سهههههههه  ل نسهههههههه  ل)ل(%12.3 نسهههههههه  ل)

 .(%11.2(ل بذل ذءل  سا  ل   ذلال  ل يعة ل نس  ل)82.7%)
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 (1) شكل

 القلق لدى طالب كلية التربية الرياضيةيوضح النسبة املئوية لحالة 

 

 

 (0) شكل

 العينةيوضح مستويات القلق لدى أفراد 

 

ملستوى القلق بين الذكور وإلاناث لدى طالب  إحصائيةذات داللة  وجد فروقهل ت الثان  السؤالاختبار 

 ؟بليبياالتربية الرياضية وعلوم الحركة بمدينة الجميل جامعة صبراتة كلية 

 سا  ل يعة ل  نل ي    لوإلا ذثليك ل ا ل ة  للإح ذ   ذ  ل حي لل وقحل   كلقلالصفرية:الفرضية 

 . يتر   ل ي  ذا  لوعة  ل  ح   ل بك ن ل   ب  ل ذ و ل  ر   ل ة   ذ

 يتر   ل سا  ل يعة ل  نل ي    لوإلا ذثليك ل ا ل ة  للإح ذ   ذ  ل حي للق   كلق و لالفرضية البديلة:

 .  لوعة  ل  ح   ل بك ن ل   ب  ل ذ و ل  ر   ل ة   ذ ي  ذا
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 (0جدول )

 يوضح نتائج اختبار الفرضية املتعلقة بالفروق بين الذكور وإلاناث

 النوع الاتجاه
املتوسط 

 الحساب 

الانحراف 

 املعياري 
 القرار Tقيمة معنوية  Tقيمة اختبار 

 مستوى القلق
 29428 12920 ذكور 

 توجد فروق ال 0.261 1.149-
 109438 01902 إناث

 

يهههههههههك لع نههههههههه ل يك  سههههههههه لحههههههههه  للإح هههههههههذ   (لعهههههههههك لو ههههههههه  لقههههههههه وقلذ  ل حيههههههههه ل1)ل اضههههههههه ل ههههههههه ل اهههههههههذ  ل   هههههههههكو  

ذكللللللري     سهههههه لإي هههههه ل ههههههذل   ههههههة  افهههههه ل هههههه  ل يك  سهههههه ل هههههه لح هههههه ل ا  ههههههرل   ههههههنللل   يعةهههههه ل ي هههههه   ل وهههههه   سهههههها  ل

،لو  اةههههههههه لإلا هههههههههذث ههههههههه نل ي ة ههههههههه ل يههههههههه    لو ي ة ههههههههه للإح هههههههههذ   عهههههههههك لو هههههههه  لقههههههههه وقلذ  ل حيههههههههه لل(0222الطلللللللللا   )

ل(0212وحيلللللللللدر عبلللللللللود ) كلللللللللا م رواء     سههههههههه ل ههههههههه ل ههههههههه    سههههههههه للإي ههههههههه ل هههههههههذل   هههههههههة  ههههههههه  ل يك  سههههههههه لاهههههههههبن ذل ههههههههه ل

إح هههههههههذ   لفههههههههال سههههههههها  ل يعةههههههههه ليهههههههههك لعههههههههه لو ههههههههه  لقهههههههه وقلذ  ل حيههههههههه ل (0213) الللللللللل ورق اللطيلللللللللف  عبلللللللللدلراملللللللل و 

 . ي ا 

لألا  ء هههههههه ث لع هههههههه لل يتهههههههه  يعةهههههههه ل هههههههه ل يظهههههههه    ل ينفسهههههههه  للأن(ل0214وفللللللللاء درو لللللللل  )  هههههههه   لوفهههههههه ل هههههههه  ل ي ههههههههك 

ألا  ءلسههههههههة   ل وهههههههه قللأول  هههههههه  ة   ههههههههكل هههههههه ل    ههههههههكللإلهههههههه نل هههههههه  ل ياههههههههأث رل ههههههههكل كهههههههه نل  اذ  ههههههههذل ههههههههكقو للوإ ي  ذ هههههههه  ل

 (ل131ل:ل11)لل. ي  ذ   

  نذسههههههههه  لو ههههههههه لثهههههههههلل ذحسههههههههه ثذ ةل يتههههههههه ل سهههههههههذعكلل ذيشهههههههههكةل يعةههههههههه ل اب ههههههههه أنلل(0224فلللللللللوزي ) أملللللللللينحملللللللللد أ و ههههههههه   

  نذسههههههههههظلل يسههههههههههة  لإ ههههههههههك   ع هههههههههه ل     هههههههههه ل ي هك ههههههههههكل يهههههههههه  ل اوهههههههههه  ليهههههههههه ل ي  ذ هههههههههه  لحتهههههههههه ليسهههههههههها   ل هههههههههه لخايهههههههههه ل

 (ل113:لل1 ي  ل  ع لأق  ل يناذ  .لل)

لحل  فههههههههههي ذلية  ذاههههههههه  نلوي  هههههههههههذلي حهههههههههكلاهههههههههه و   د  ههههههههه  لل  يثعههههههههه لسههههههههههبلأنلإلهههههههههه ل(0222عليللللللللللا حلمللللللللل  ) و شههههههههه ر

 باةههههههههههل ي  ذ هههههههه  ل   هههههههههذ   ل ي  ذاهههههههه  لو  ح   ههههههههه ل يتههههههههه ل ب نهههههههه ل ههههههههه ل  ع ههههههههه للأن اهههههههههظلل هههههههه ألا  ءلوأيافهههههههه   للفهههههههههال

:لل7)ل.لحههههههههكوثل يعةههههههههه لإلهههههههه نلخقاعههههههههذ ليسههههههههب ل يثعهههههههه ل ههههههههذينفلل هههههههه   لآلاخهههههههه لوأ  هبههههههههذل ههههههههكعلللألا  ءل    ههههههههك،لقكهههههههه 

 (11،لل11

 يتر  هههههههه ليوههههههههكلو حههههههههك ل هههههههه ل  شهههههههه ا ل ي ذ هههههههه لفههههههههاللإلهههههههه أنلخقاعههههههههذ لل(0222أسللللللللامة كامللللللللل راتلللللللل  ) و  هههههههه  

:لل8)لل. ي  ذ هههههههههه  ،لو ب هههههههههه لأنل هههههههههه ث لع هههههههههه ل هههههههههه    ل يفهههههههههه  لألا  ءععة هههههههههه لأثنههههههههههذءللإلهههههههههه لأخ ههههههههههذء هههههههههه   للأل هههههههههه  ي  ذاهههههههههه ل

 (لل832

نلأو لألاولههههههههه  ههههههههه  ل ين  اههههههههه لههههههههههالفهههههههههال ابة هههههههههذل   اههههههههه ل   و ههههههههه ل ذينسههههههههه  لي ههههههههها ل يسهههههههههن للأنلالباحلللللللللث و هههههههه   

وإ بهههههههههذ ل،لو  ا هههههههههذ ل ياف  هههههههههرلع ههههههههه ل  حذاههههههههه ،ل ي ههههههههها ل  سهههههههههلل وهههههههههك لخ ابهههههههههذ و شههههههههه ذل   حةههههههههه ل يوب  ههههههههه ل يتههههههههه لي
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 ل، يا  ههههههههههذحةوو هههههههههه  لعن هههههههههه ل،ل  سههههههههههاع  
 
،لإلاشهههههههههه ذال    هههههههههه  اههههههههههكل هههههههههه  ل   حةهههههههههه ل يوب  هههههههههه ل   هههههههههه لعهههههههههه للو   بههههههههههذ

 . بذل ابذش  ل  ل بذع ل ي قذقل ي أ وأخ ل

  :الاستنتاجات

 ههههههه نل يعةههههههه ل يشهههههههك كلو يعةههههههه ل ي ههههههها لل يعةههههههه ليهههههههك و ههههههه  ل فذو هههههههذلفهههههههال سههههههها  ذ ل يك  سههههههه ل  حذي ههههههه لعههههههه لل  نهههههه -1

 . ي س  

سهههههههه  ءل هههههههه نل ي نهههههههه نلو ي نههههههههذ ل سهههههههها  ل يعةهههههههه للإح ههههههههذ   قهههههههه وقلذ  ل حيهههههههه للحل   ههههههههك هههههههه ل يك  سهههههههه لألأوضههههههههح -8

 . ذنل ة لشك كلأول ة ل س  

 :التوصيات

  ي  ذ   .لأو  ي ذيظللأ  ء ث لفالحت لحل  ن ل س ل يعة ل ي    لو  ف  ل ي  ذ  ل ك  لخ ابذ -1

 ي  ذاهههههههه  ل ههههههههذليهههههههه ل هههههههه لأ ب هههههههه لفههههههههاللألايوههههههههذ و ع هههههههه للألاسذسهههههههه     ههههههههذ   للأ  ء ههههههههأث رل يعةهههههههه ل ي هههههههه   لفههههههههالل و قهههههههه -8

 . ي  ذا  نلأو  ينفس  لية ا للإلاعك  

 . ياك  ظل يوع ال ذلي ل  ل أث رلفال اذوزل يعة  يواؤل ينفس  ل ث للأسذي ظل ساوبذ -3

 يهههههههههك سل و قههههههههه ل  ف ههههههههه لعةههههههههه ل ي ههههههههها لعنهههههههههكل نف ههههههههه ل ا  هههههههههذ ليل ياهههههههههك يلل  هههههههههأ  ههههههههه ل  ههههههههه لأع هههههههههذءلل  احظههههههههه -1

 . ياوذ  ل و ل

 يتههههههه ليسههههههه  هذل ههههههه  لل    هههههههكل ههههههه ل يك  سهههههههذ لو ي  ههههههه ثلفهههههههال ههههههه  ل  اههههههذ لية  ههههههه فلع ههههههه ل      هههههههظل يسهههههههة   لإ هههههه  ء-1

 . ين ال  ل يعة 

 املراجع

 . يعذ  ة،ل   ل يف  ل يو بيل،8 ل،عةلل ينفلل ي  ذ   ل.ل  ذ ئ(8223أ  ن:ل)لأحبك-1

 .  ظل   ذ   ل ينفس  ،ل   ل يف  ل يو بي   .ل(8222:ل) ذ  ل   ظلأسذ  -8

 لألا  ن.عبذنللأسذ  ليةنش لو يا زي ،   لل   س ع ل ينفس  ،ل.(8222)ل:ق ح أ  للخة  -3

ل،ل  اةهههههههههه ل يوةب هههههههههه ، ةهههههههههه ل  سههههههههههاع  ليههههههههههك ل هههههههههها ل ذ وهههههههههه ل    هههههههههه ل  هههههههههه ل نشهههههههههه   .ل(8223:ل) ي ههههههههههذ يلذ هههههههههه   -1

 .،ل يو  ق ة  ل ي ظل ذ و ل     

خفههههههههه ل سهههههههههها  ل يعةههههههههه ليهههههههههك ل ة ههههههههه ل يكة هههههههههذ ل ياعن ههههههههه ل ذسهههههههههها ك  ل.ل(8213)ل: ية  ههههههههه ل يههههههههه  وق لع هههههههههكل   هههههههههي-1

 .للل    ذ،ل سذي ل ذ سا رل نش  ة،ل ة  ل يتر   ل ذ و ل  ة،لقةس  نل يس ك  
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ل ذ ةل ب ذزلألا   ةلوقا ذلفاابذلل يعة ل ي    لوعا ا ل أ  ءل  ذ ةل يعف  ل.(8217:ل) ذظللوح ك لع   ل و ء-3

ل(،1) يوك لل،  اةكل يوذش ،ل اة لعة  ل يتر   ل ي  ذا  ل،   ل نش   ل،ي ا ل ة  لعة  ل يتر   ل ي  ذا  

 .،ل يو  ق ذ و ل ذ  

ل) ي حب لحة  لع كلعة ذ-7  سذي لل،ل   س ل ع  ب  ،  نذقسذ  ينفس  ل    ل  ك ليس ذحاللإلاعك  ل.(8222:

 .،ل ذ و لحة  ن ة  ل يتر   ل ي  ذا  ل،  ا    

،ل سذي ل عن نل ع ذسل يعة ل ي    لي ا ل يثذ    لو   ذ و ل ذيس   نل.(8218:ل)  س  لإ     ل يك  لل ب  -2

 .،ل يس   ن   ذنلأ  ذ و للإلاسا   ، ة  ل يك  سذ ل،لآلا    ة  ل ذ سا رل نش  ة،ل

 

 ل.ي   ذل،ل   ذن،و ي  ذع .لس ك ي    ل يعة ،ل يك  ل   ذ و  ليةنش لو يا زي ل(8227)ل:   فىل   الال وذن-3

 ..لخخا ذ   ل ينفس  لية  ذا  ن،ل يعذ  ة(1332)ل:حس لعاو  ل  بك-12

 ل.   ل ي  ذع ليةنش لو يا زي ل،س   ل   س ع ل ينفس  ل.(8222)ل: ذيظل   فى-11

 .،ل يعذ  ة    ل ي اذ ليةنش ل، كخ لفالعةلل ينفلل ي  ذ   ل.(8228:ل)عاو  حس لل  بك-18

 .يةنش ،ل يعذ  ة،ل    ل ي اذ ل1،ل  كخ لفالعةلل ينفلل ي  ذ   ل.(8223)ل:حس لعاو  ل  بك-13

 ل.   ل ي  ذع ليةنش لو يا زي ل،س   ل   س ع ل ينفس  ل.(8222:ل) ذيظل   فى-11

 .إلاس نك   ل،   ل ي قذءليك  ذل ي  ذع ل، ظ  ذلو    عذ ل لل ينفلل ي  ذ  عةل.(8211:ل)  ويشلوقذء-11
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 جامعة ال اوية

  :ع ي ي الطال 

 تحية طيبة

ل ك هل ذ ب  ل ي   ل  ن ل  )  ة   لو اب ع  لل( ل  احظذ للإلا ذ   يو ذ   ل  ج  ل   عذة ل   ل ك   ع هذ

 :آلا   

ل  لع ذ ةلوبوكل لأ   أ لأ ظل  أنل ف لل ونذ ذ
 
لعةبذ ل ن   لعة هلد   ذ لإ ذ     كل نذ لل  لحذش ةل بذ

 خذ ئ .لوأخ   خح   ل

   لع ذ ة.لأ ذ فال  حع ل ي  ل ن   لعة هلل(√)ا لعا  ل

     ح لو   لع ل يو ذ   .لإلا ذ  ا و ةل

 .إ ذ  عك ل   لأ لع ذ ةل  لع ذ   ل  ع ذسل ال

  ي   ل يوة  لقع .لأل    سا ظىل س   ل ذ  لوهاللإ ذ ا للإن

 

 الباحث                                                                            

 الشريف الهادي غبرة
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 ال نعم الفقرات ت

   .حلأ وظل س ع  1

ل ب  لفال وك ي. 8
 
   أحلل ذي ذ

   أ   ل أ  ءل   ذ   ل   ل    لع   لشك ك. 3

   أنلأ   ل ف  ر لفال  ا الو حك.حلأسا   ل 1

   ثع لفال فس  .ل ي س ليك 1

   أعاعكلأ ن لد  ل  رلع   . 3

   . ك ل   وشلعنكل  ذويت ل يع ذ ل ب ذ ةل ذلأنأححتل 7

   . ف  ر لفال  ساع  ليس ظللال يعة  2

   ل. ذي ك الأ ذ  ذ   ل ذل 3

   أخ  ل س  ي ل    ةل  ذ عن . 12

ل ذل كقل ة  ل ع ةل 11
 
    شو ل  و   لفال يانفل.لأو  ذ   

    ي ذ  ة.لألا ذ  س  ي لحت لفاللأع ق  18

   .  ع  لفال ي ث رل  ل ية ذلالأحا ذ حةلل 13

 لأحل 11
 
   . ذ   ال  ل ي   ل ع   ذ

    شو ل ذ ح ؤ.لأن  ل يس  ي ل 11

   .إثذ  يأ ذل ذ ئلوحل س  ل 13

ل 17
 
    باذعظلفال وك ي.أحلل ث ر 

   حسذس  ل  ل وظلل ينذس.لأ ثر أ ذل 12

لع  ل و ل 13
 
   .ألاش ذء    ن ل يعة ل ذي ذ

ل ث للأ  ن لأنأ بن ل 82
 
   .آلاخ   سو ك 

   حلأخ  ل س ع ل ث ل و ل ي  اء. 81

لحلأسا   ل ين  ل س ظل يعة . 88
 
   أح ذ ذ

   أ كيل س  ي . 83

   . ذإلس ذ لأ ذ  ذ   ل ذل 81

   ع   لفالحذح لخ اظذ .ل أ ن أشو ل 81

   سو كل وظلل ي   .ل  أ 83

ل  للأخذف 87
 
     ح  جا.لآلاخ    ع  للأن ذي ذ

   د  ل ذ.لأو لءش  أحلل عة لع  ل ذساب   ل 82
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ل أش ذءلحل 83
 
    ينذسلع هذ.لأخ ر لأنلأسا    حةلل ث ر 

     ةللع  ل عوكل كةل   ة .لأنلأسا   حللأ ن  شو ل ذيا   ليك   للأح ذ ذ 32

    ك نلعذ ةل  قئ ل ك   ل ذق  .لأ   فا 31

    و   لفال  ذوي ل ين  .لأ كلأ ن     ن ل يا   ليك   للأح ذ ذ 38

    يا ةظلعةيهذ.لأسا   حللأ ن يك   للع   أنل  اذعظل تر  لللأح ذ ذشو  ل 33

ل ذل 31
 
       ةل  ذ عن .لأع ق عنك ذل خ  لق  ن ل ذي ذ

    ذق  .لأش ذء شو ل ذيعة ل  للألاح ذنفال ث رل  ل 31

   .ءش  حلل أ ن لأحللألاح ذنفال و ل 33

    ذ.لءش  أ   ل ف  ر لع  للأن و   لفاللأ ك 37

.لإلا سذ     ن ل 32
 
    ذ   

   ي ليس    للال ي   .لأنهل  للعة  للألاق     ل و للأخذف 33

      يل  رل    لو اع  . 12

    شو ل وك لخ بئنذنل وظلل ي   . 11

    اك  .لألا     ي   ل أخ ونللألاد ذو  للأ ذ 18

لع ل  ذوفل 13
 
   .أ ك ذ ي  ذوفال ع ل ث ر 

 لأ ذ 11
 
   .د  لع   ل ك 

     ح ذةل ذينس  للال وظلوشعذء. 11

ل  ل فس  .لأ ذ 13
 
   و ث ل ك 

   .إلا اق عاعكل   لحلقذ كةل ن لع  للألاح ذنفال و ل 17

ل شو ل 12
 
     فا ل  ل يعة .لأ ذ لأ ن أح ذ ذ

      ذذل    ل ذ .لأو       ل  شذ  لل خش   13

    يك  س (ليس ظللال يعة .لأو  ساع  الفال يوب ل) 12
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 امليول نحو أنشطة درس التربية البدنية لدى تالميذ وتلميذات الصف الثامن )غريان(

 أنور عبد العظيم هنيدي  * أحمد علي محمد بن إبراهيم       ** محمد عبد الحفيظ النجار          ***     

 

 :املقدمة

، ومن في تنمية قدرات ومواهب التالميذ إن التربية البدنية داخل املؤسسات التعليمية لها الدور الكبير  

، وميول التالميذ هي واهب وتوجيههم نحو تحقيق أهدافهمخالل ميولهم ورغباتهم نستطيع انتقاء أفضل امل

 . يول في املناهج الدراسية إلثارة اهتمامهم وتنمية هذه امل الارتكاز نقطة 

التلميذ هو محور العملية التعليمية ومن ذلك ينبغي الاستفادة من  : أن(8991ذكر محمد حسن عالوي )

، ويتأسس سلوكه وعلى درجة شدة هذا السلوك ، والتي تؤثر فياملؤثرات املباشرة وغير املباشرةجميع 

حيث أنها استعداد لدى  تخطيط املناهج الدراسية على عوامل متعددة من بينها امليول الرياضية من

سة النشاط ، فتدفع التالميذ نحو ممار أنشطة رياضية معينة تثير وجدانه إلى الانتباه إلى ةالتلميذ بدعو 

 ( 811 : 81)  .الرياض ي وإلاقبال عليه

  :مشكلة البحث

لقين لى تلم يعد املربون واملسؤولون على مناهج التربية البدنية داخل املؤسسات التعليمية يركزون ع

التعليم مناسبة مليولهم ، إنما اتجهوا إلى الاهتمام بالتالميذ، فجعلوا مناهج التالميذ املعلومات فقط

 .فل والعمل على ظهور قواه الكامنة، وضرورة النظر إلى طبيعة الطورغباتهم

لكشف عن من دراسة امليول تعددت فاستخدمت ل الاستفادةطرق  : أن(8991ذكر أحمد زكي صالح )

 ( 1:  1)       .تخدامها في وضع املناهج الدراسية، ولقد تم اسالقدرات والتوجيه املنهي

شدة امليول يمكن أن تتطور مع السن وأن الرياضة  : إلى أن(8999ويضيف محمد حسن أبو عبية )

، السندما يتقدم به ، وأن من الصعب خلق ميادين جديدة عنوعي تفقد أهميتها كلما كبر الفردكمجال نز 

ومن أجل ذلك يجب تشجيع ألانشطة في درس التربية البدنية بتعدد املجاالت التي تسمح للتالميذ بمزاولة 

 ( 891:  88) .يمكن التعرف على ميولهم الحقيقي ألانشطة املتعددة حتى

الدراس ي، جيه املنهي والتوجيه ومما سبق يتبين أن املربين اهتموا بدراسة امليول والاستفادة منها في التو 

ى التالميذ بدرس ، أو معرفة امليل الرياض ي نحو ممارسة ألانشطة املفضلة لدولم يهتموا بالتوجيه الرياض ي

ع نحو ، وبذلك تتمثل مشكلة البحث في محاولة التعرف على ميول تالميذ الصف السابالتربية البدنية

 . و أنشطة درس التربية البدنيةذ نح، والتعرف على درجة ميول التالميأنشطة درس التربية البدنية

  :أهمية البحث

 أهمها:من امليول الرياضية من  الاستفادةهناك عدة أسباب تدعو إلى 

 .املساهمة في إشباع رغبة الطفل .8

 .خلق ألابطال الرياضيين في الصغر املساهمة في .1
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 .اكتشاف املوهوبين .1

 .لضمها في املنهج على ضوء دراستك من املمكن اقتراح ألالعاب الرياضية .4

 .ذ نحو أنشطة درس التربية البدنيةومن هنا تتضح أهمية التعرف على ميول التالمي

  :أهداف البحث

 يهدف البحث إلى التعرف على :

 .ع نحو أنشطة درس التربية البدنيةميول تالميذ وتلميذات الصف الساب .8

 .نشطة درس التربية البدنيةع نحو أدرجة ميل تالميذ وتلميذات الصف الساب .1

 :تساؤالت البحث

 ؟ممارسة مناشط تربية بدنيــة معينة  هل يوجد ميول لدى تالميذ وتلميذات الصف السابع نحو  .8

 ما هي درجة ميول تالميذ وتلميذات الصف السابع نحو ممارسة مناشط التربية البدنية ؟ .1

  :مصطلحات البحث

  : امليل

 ( 184 : 81)   .أنشطة رياضية معينة تثير وجدانه " يدعوه إلى الانتباه إلىالاستعداد لدى الفرد  هو "

 : درجة امليل

 (81:  4) .معين "هو " درجة قبول أو معارضة موضوع 

 -:ةإلاطار النظري والدراسات السابق

  :امليول 

ورغباتهم نحو نشاط هم تهدف التربية البدنية إلى تنمية قدرات التالميذ الحركية واملهارية واكتشاف ميول

 .ميل إليها التالميذ لتحقيق ذاتهم، وذلك من خالل ممارسة مناشط رياضية مختارة يرياض ي معين

هناك أربعة تفسيرات لكلمة امليول ويتصل كل تفسير بطريقة معينة من  : أن(8991ذكر سعد جالل )     

 ، وهي : الطرق التي نتعرف بها على امليول 

 امليول املعبر عنها ل .8
 
لقول بأنه ، حيث يعبر الفرد عن ميله أو عدم ميله لش يء معين بمجرد اغويا

  .، وتقاس هذه امليول بطريقة الاستقصاءيحب هذا أو ال يحب ذلك

 .شاط أو العمل الذي يقوم به الفرد، وهي امليول التي تتضح عن طريق أنواع النامليول الظاهرة .1

الاختبارات املوضوعية وتفرض في هذه الافتراضات أن الفرد أما النوع الثالث من امليول فهي تشبه  .1

 
 
 .بها وتكون معلوماته عنها وافية إذا كان لديه امليل نحو ناحية معينة فإنه سوف يكون عاملا

امليول الحصرية ونتعرف عليها بطريقة مشابهة لطريقة الاستقصاء التي تتبع في امليول املعبر عنها  .4

 
 
لقائمة التي تختبر امليول يكون لنوع إلاجابة عليه درجة معينة وال تكون ، وأن كل سؤال في الغويا

درجة الفرد على الاختبار هي مجموع درجاته ألن الاختبارات الحصرية تعطي نمط من امليول 

 ( 511 : 5) .واحدة تبين امليل في ناحية معينةاملتعددة للفرد وال تعطي درجة 
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 :  تعريف امليل

بأنه " شعور يصاحب انتباه الفرد واهتمامه بموضوع ما وهو في جوهره   :(8911)عرفته سهير بدير 

 ( 91 : 1)    .يز بتركيز الانتباه بموضوع معين أو في ميدان خاص "اتجاه نفس ي يتم

امليل الرياض ي بأنه " استعداد لدى الفرد يدعوه لالنتباه  :(8911محمد حسن عالوي ) كما عرف

لفرد نحو ممارسة النشاط ، كما أنها من الدوافع الهامة التي تدفع اير وجدانهألنشطة رياضية معينة تث

، وأشار كذلك بأنه لدينا العديد من ألاسباب التي تدعونا إلى ضرورة الاهتمام بامليول الرياضية الرياض ي"

اب وذلك عن للشباب والتي تأتي في مقدمتها تنمية امليول لألنشطة الرياضية إلايجابية املوجودة لدى الشب

 طريق :

 .ة جديدة تتسم بأهميتها وفاعليتهاغرس ميول رياضي -

 .اهتمام الشباب بالبرامج الرياضيةاستخدام امليول لألنشطة الرياضية إلثارة  -

استخدام امليول لألنشطة الرياضية كوسيلة لتنمية العالقات بين الشباب وقيادته عن طريق معرفة  -

 (891 : 81) .إشباعهاات مليول الشباب ومحاولة القياد

هتمام  أو في بأنه " اتجاه ذاتي موضوعي يتمثل في الا  :(8915وي )وعرفه سعد جالل ومحمد حسن عال 

ين العقل الواعي أو الاتحاد ب ام يتمثل في الانتباه والارتباط، أو هو فكرة أو اهتمحالة تتضمن إلادراك

 ودائم، وقد يكون هذا وإلاحساس الواعي
 
 أو مستمرالاتجاه مؤقتا

 
خاص ، كما يركز على حب الاستطالع الا

 يلي : ، ويتضح من هذا التعريف مابالشخص والذي تحدده الخبرة "

 .تولد لديه استعداد معينامليل اتجاه يكون فيه الشخص قد  -

 .تباه بمحض الاختيار نحو ش يء معينامليل هو اتجاه لدى الشخص يبدي فيه ان -

 ما لها دالله خاصة لدى الشخص تؤثر فيه بإحساس يتميز عادة ةهو اتجاه بأن ش يء ما أو حادث -

 .بكونه فريد ربما ال يمكن تحليله

 .ان نحو تحقيق أهدافههو إحساس سار يصاحب النشاط الذي يقوم به إلانس -

 (19 : 9) .زايا التي تنتج عن هذا الاندماجهو اتجاه لالندماج في أي نشاط بمجرد امل -

  :تطوير امليول الرياضية

 خ : أن(1111ذكر أحمد أمين فوزي )
 
 ملحوظا

 
الل مراحل الحياة املختلفة امليول الرياضية تتطور تطورا

قلي والانفعالي والاجتماعي : عامل النمو الحركي والعلين أساسيين هما، ويتوقف هذا التطور على عامللفرد

، ويمكن تلخيص امليول هذا التطور  ن إمكانيات تساعد على، وما يتوفر بها مللفرد، وعامل البيئة الرياضية

 الرياضية في مرحلة الطفولة الوسطى فيما يلي : 

 .تي تتناسب مع تفكيره الخياليامليل إلى ألعاب الصيد واملطاردة والهروب ال .8

 .قات الفردية التي تتمش ى مع رغبتهامليل إلى املساب .1
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للتعامل مع أقرانه من نفس  دادامليل إلى ألالعاب الجماعية بالكرة حيث يشعر من خاللها الاستع .1

 (11 : 8) .العمر

  :امليول وألانشطة الرياضية

، ولكنها تتكون عن لرياضية ال تنشأ من تلقاء نفسهاامليول ا : أن(8999ذكر محمد حسن أبو عبيه )

عن طريق التوجيه  املنبهات الناتجة عن امليول الرياضية التفاعل مع العالم املحيط بالفرد، وتؤثر فيطريق 

، وينبغي على مدرس التربية البدنية مراعاة استكمال امليل التلقائي العرض ي نحو الرياضة عن التربوي املنظم

ة أو ، وأن يعمل على غلق الدائرة أمام املؤثرات السلبيراءات تربوية نفسية هادفة منتظمةطريق اتخاذ إج

 (  89 : 88) .أن يقلل من قوتها التأثيرية

  :ئص امليول الرياضيةخصا

 امليل نحو ألانشطة الرياضية له عدة خصائص منها :  : أن(8999ذكر محمد حسن أبو عبية )

 ، وهذالرياضية التي يميل إليها إلانسانحجم امليل الرياض ي : ويقصد به عدد أنواع ألانشطة ا .8

 ملراحل النمو
 
 يكون مجاالت ألانشطةالعدد يختلف طبقا

 
ديهم الرياضية ل ، فاملراهقون مثال

 بعض التالميذ يميلون إلى ممارسة بعض أنواع متعددة عكس التالميذ الصغار
 
، نجد مثال

 .مارسة املناشط الرياضية بوجه عامألانشطة الرياضية املختلفة والبعض آلاخر يميل إلى م

اهه ضع مثير الهتمامه وانتباتجاه امليل للرياضة : ويقصد به هو أن يتجه ميل الفرد نحو و  .1

املرتبة ألاولى  ، فنجد أن بعض ألافراد يكون نوع الرياضة املفضلة لديهم مثل كرة القدم فيالخاص

وعلى حسب ، ير من فرد إلى آخر ومن مكان آلخر، وهذا الترتيب يتغثم السباحة، يليها كرة السلة

 .البيئة والعمر والثقافة

قوة امليل الرياض ي : تمثل القوة أو شدة امليل معيار أو مقياس للتقييم وعمق وكمال الانشغال  .1

بش يء أو موضع معين يصل مستوى الشدة ما بين الحماس امللتهب حتى الاتسام بالضعف الذي ال 

عن قوة  8991يؤثر على السلوك وفي الاستفتاء عن قوة امليل الرياضية الذي أجراه ميللر سنة 

 في مدينة ليبزيج، حيث أوضحت النتائج أ 191مليل على ا
 
البنين ن املتحمسين للرياضة من طفال

من  %91.9و من البنين %91.8ة ، ونسبة من يميلون إلى الرياض%88.11والبنات  %11كانوا 

 للرياضالبنات
 
ى الذين ال يميلون إل ، وقد كان%88.1من البنين وللبنات  %1.11ة ، بينما ألاقل ميال

ن البنين ونفس م 1.5، والذين يرفضون الرياضة من البنات %1.5من البنين و %8.18الرياضة 

 (898 : 88) .النسبة لدى البنات

  :املظاهر الرئيسية للميول 

، وملا كان من لى امليل على أنه مرتبط بالحاجاتأنه يجب أن ينظر إ :(8999ذكر عماد الدين إسماعيل )

ينمي حاجاته الجسدية ذاتها فإن امليل إلى كرة القدم أو كرة السلة والجوالة أو أي الواجب على التالميذ أن 

 
 
، كذلك يحتاج الطفل إلى معرفة قد ترتبط بمثل هذا النمو الجسدي نوع من املناشط املرتبطة بها مثال
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 كيف يتع
 
م والقراءة ، ونتيجة لذلك فإن أنواع املناشط املرتبطة بالكال امل مع أنداده ومن أكبر منه سنا

 (451 : 1) .أنها هي ميول ترتبط بحاجات الطفلوالكتابة املالئمة ملستوى الطفل 

 :املحاور ألاساسية لدراسة امليول الرياضية

  .املدى الزمني : من امليول ما يمتد في حياة الفرد حتى يستغرق أغلب مراحل حياته .8

 لشدتها وقوتهاالشدة : تعني ترتيب  .1
 
، فنجد أن هناك فروق داخل الفرد من ميول كل فرد تبعا

حيث تفضيل ميل على ميل آخر مثال ذلك قد يكون لدى الفرد ميل لألنشطة الرياضية أقوى 

وأشد من ميله للقراءة وتتنوع امليول بتنوع املوضوعات فهناك امليول ألادبية والعلمية والفنية 

 (199 ، 111 : 9) .تتأثر امليول بالعديد من العواملوالرياضية ومع ذلك 

التلميذ الذي يميل نحو نشاط رياض ي يتصف بإقباله على تعلم هذا  : أن(8911وذكرت سهير بدير )

النشاط بسرعة واستعداده لتطوير وتحسين مستواه في هذا النشاط الذي يفضل أن يكون مليول التالميذ 

داف دراستهم ونشاطهم كأهداف موضع الاختبار في املواد الدراسية وأوجه النشاط املدرس ينفرون إلى أه

شخصية لهم وتصبح عملية التعلم أسرع وأبقى أثر ويؤدي عدم مراعاة ميول التالميذ فيما يتعلمونه إلى 

 (419 : 9. )رضا املدرس وإشباع ميولهمتشتت اهتماماتهم ما بين 

ا يتصورها عنها وليست كمميول التالميذ كما يعبرون  : بأن(8918وذكر محمد عيس ى عبد املوجود )

، ويجب على املدرس أن يتعرف على ميول التالميذ الحقيقية وليست ميولهم الطارئة التي تحبو املدرسون 

بمجرد العثور على ما يغفلها من حماس وللتعرف على ميولهم الحقيقية يقوم املدرس بتوجيه تالميذه 

رئة طاملا يبين صعوبتها واستحالة وإرشادهم نحو معرفة امليل الحقيقي والبعد عما يتوهمونه من ميول طا

إشباعها وعدم جدواها وفائدتها بالنسبة لهم ونجاح املدرس في عملية التوجيه املنهي للتالميذ يتلخص في 

لها قيمة  صالةتحديد مجموعة النشاطات املناسبة كمحتوى املنهج وتدور في نفس الوقت حول ميول 

 (   188 : 84) .ردي والجماعي للتالميذالنمو الف تربوية من حيث مساهمتها في تحقيق

 :درس التربية البدنية وأهميته في تطوير الشخصية

أنه من خالل درس التربية البدنية يجب التأكيد على تنمية  :(8995أشار محمد حسن أبو عبية )

 السمات الشخصية التالية :

النظام سواء وإجراءات سير النشاط يتطلب تنمية النظام : إن إتباع التالميذ لتعليمات املدرس  .8

 .واحدة أم بين املجموعات املختلفةداخل املجموعة ال

ن يكونوا نشطين ولديهم النشاط : إن ممارسة درس التربية البدنية يتطلب من التالميذ أ .1

، وإن هذا النشاط يرتبط بصفات بدنية مثل السرعة ، والرشاقة ، والقدرة لتنفيذ الاستعداد

 . ات الحركية بدرس التربية البدنيةالواجب
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سيما في مباريات ، وال رارات الصعبة في املواقف الحاسمةالق اتخاذالشجاعة : إن القدرة على  .1

از ما هو مطلوب في الوقت ، والنشاط الخارجي يتطلب توافر سمة الشجاعة إلنجالنشاط الداخلي

 .املناسب

ميذ بأداء الواجبات الحركية في درس التربية البدنية إحساس قوي ألداء الواجب : إن قيام التال  .4

ن تصحيحه على كافة مجاالت دون رقيب خارجي يبعث فيهم إلاحساس بنمو الضمير الذي يمك

 .الحياة

الثقة بالنفس : من أهم السمات الشخصية التي يجب أن يتمتع بها التالميذ من خالل تواجدهم  .5

، والتي تجعلهم تالميذ واثقين من قف الاجتماعيةقة بالنفس في املوافي املدرسة سمة الث

 .هم قادرين على املنافسة وإلابداعإمكانيات

لعاب الجماعية، حيث يكون تنمية روح الجماعة : إن العمل الجماعي يمكن مالحظته في ألا .9

 
 
 .ماعة من أهم مقومات العمل الناجح، وإن إلاحساس بالتعاون مع الجالتعاون مطلوبا

بالصحة النفسية وخلق مزاج إيجابي في الحياة : إن ممارسة درس التربية البدنية تحت  الاهتمام .9

 لديهم اتجا
 
، هات إيجابية نحو الحياةمعلم متفتح ألافق يتيح للتالميذ أن ينمو متوافقين نفسيا

 
 
ولذلك فإن ممارسة املناشط الرياضية دون إجبار في مناخ يسوده املرح سوف يخلق انطباعا

 
 
 (   848-811 : 81) .اعد التالميذ في التحصيل الدراس ينحو الحياة املدرسية تسجيدا

  :الدراسات السابقة

 .(11( )1891راسة محمد حسن عالوي ). د1

 امليول الرياضية لتالميذ وتلميذات املدارس إلاعدادية والثانوية. دراسة :سةموضوع الدرا

 .ذات املدارس إلاعدادية والثانويةميذ وتلميالتعرف على امليول الرياضية لتال  هدف الدراسة:

( 8118) ،( تلميذ باملرحلة الثانوية8951( تلميذ وتلميذة )9498عينة البحث على ) اشتملت عينة الدراسة:

 .( تلميذة باملرحلة إلاعدادية8111( تلميذة باملرحلة الثانوية )8581باملرحلة إلاعدادية )

 .بأسلوبه املسحياملنهج الوصفي  :منهج الدراسة

 .ستخدم الاستبيان املفتوح النهايةا :أداة الدراسة

 .النسب املئوية لعدد الاختيارات :إلاجراءات إلاحصائية

 نتائج الدراسة:

 .السباحة -كرة السلة  -ة الطائرة كر ال -: كرة القدم لثانوية وإلاعدادية كانت كالتالي. ميول تالميذ املرحلة ا8

 .كرة اليد -السباحة  -كرة السلة  -كرة الطائرة ال: حلة الثانوية كانت كالتاليذ املر . ميول تالمي1

 .ألعاب القوى  -كرة السلة  -جمباز ال -: كرة الطائرة املرحلة إلاعدادية كانت كالتالي . ميول تلميذات1

 .(1( )1002الهادي الشيباني خليفة ) دراسة. 1
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وتلميذات الصفين الخامس  امليول نحو أنشطة درس التربية البدنية لدى تالميذ :موضوع الدراسة

 . والسادس

 يهدف البحث إلى التعرف على :  :هدف الدراسة

 .س نحو أنشطة درس التربية البدنية. ميول تالميذ وتلميذات الصف الخامس والساد8

 .درس التربية البدنية س نحو أنشطة. درجة ميل تالميذ وتلميذات الصف الخامس والساد1

 و)181عدد )اشتملت عينة البحث على  :عينة الدراسة
 
من  %85.84، بواقع ( تلميذة119( تلميذا

 114املنتظمين بالدراسة بالصف الخامس وعدد )
 
من تالميذ  %85.18ع ( تلميذة بواق119، و)( تلميذا

 .، حيث تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطةالفصل السادس

 .سلوبه املسحي لتحقيق أهداف البحثاستخدم الباحث املنهج الوصفي بأ :هج الدراسةمن

   ارس.اختبار امليول املصور نحو املناشط الرياضية من إعداد الد :أداة الدراسة

 .سبة املئوية لعدد مرات التكراراتتم استخدام الن :إلاجراءات إلاحصائية

س املناشط الرياضية التي يفضلها تالميذ وتلميذات الصفين الخامأسفرت النتائج إلى أن  :نتائج الدراسة

ة ، يليها في الترتيب كرة : السباحة ، ثم الدفاع عن  النفس ، ثم كرة الطاولوالسادس كانت على النحو التالي

: فين الخامس والسادس كانت كالتالي، ثم الجمباز ، أما املناشط الرياضية التي يفضلها تالميذ الص املضرب

السباحة ، والدفاع عن النفس ، وكرة املضرب ، وكرة الطاولة ، ثم كرة القدم ، في حين كانت املناشط 

: السباحة ، والدفاع عن النفس ، فين الخامس والسادس كانت كالتاليالرياضية التي تفضلها تلميذات الص

 . ولة ، وكرة املضرب ،  ثم الجمبازوكرة الطا

 :ابقةالتعليق على الدراسات الس

 ن السابقتين أن ميول التالميذ نحو املناشط الرياضية تختلف باختالفن عرض الدراستييتضح م

، وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في اختيار أداة الدراسة الجنس وباختالف املرحلة العمرية

املناشط ، وكذلك إلاجراءات إلاحصائية وطريقة قياس امليول نحو املنهج املستخدم للدراسة الحاليةو 

 . الرياضية

  -:إجراءات البحث

 .سلوبه املسحي لتحقيق أهداف البحثاستخدم الباحث املنهج الوصفي بأ :منهج البحث

 وتلميذة بالصف ا811يتكون مجتمع البحث من ) مجتمع البحث:
 
 .لسابع في أربع مدارس في أبو زيان( تلميذا

 و)41بواقع )( تلميذ وتلميذة 15اشتملت عينة البحث على عدد ) :عينة البحث
 
، حيث ( تلميذة19( تلميذا

 .توصيف العينة حسب املدارس ألاربع، والجدول التالي يوضح ارهم بالطريقة العشوائية البسيطةتم اختي
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 92ن=  ( توصيف عينة البحث من تالميذ وتلميذات الصف السابع1جدول )

 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

 

 (1115) الهادي الشيباني خليفة إعدادر نحو املناشط الرياضية من اختبار امليول املصو  :أداة البحث

 ، وقد تم تقنينه حسب املرحلة العمرية بعد عرضه على املحكمين.(8)مرفق 

  :الدراسة ألاساسية

 .م(4/9/1181 -1)   على املدارس ألاربع بفترة زمنية أربعة أيام من الاستبيانقام الباحث بتوزيع استمارة 

  :إلاجراءات إلاحصائية

 .سبة املئوية لعدد مرات التكراراتالن. تم استخدام 8

 .البدنية . تحديد درجات امليل للمناشط1

 .ئوية للتكرارات نحو كل نشاط بدني. تم تحديد النسب امل1

 حددت درجات امليل كاآلتي :وقد 

 

 

 نسب التكرارات ودرجة امليل املقابلة لهال( ا1جدول )

 درجة امليل التكرارات %

 ال ميل فأقل 5

 ميل منخفض 1 - 9

 ميل متوسط 88 - 9

 ميل مرتفع فأكثر 81
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ا
  :عرض النتائج أوال

  لدى تالميذ وتلميذات الصف السابع( عدد الاختيارات )التكرارات( وترتيب املناشط الرياضية 1جدول )

 (92)ن =

 الترتيب التكرارات املناشط م

 ألاول  77 السباحة 1

 الثاني 71 الدفاع عن النفس 1

 الثالث 21 الطائرة الكرة 1

 الرابع 21 كرة القدم 1

 الخامس 20 كرة السلة 2

 السادس 17 كرة املضرب 7

 السابع 11 كرة الطاولة 7

 مكرر  السابع 11 كرة اليد 9

 الثامن 11 الجمباز 8

 التاسع 10 الجودو 10

 العاشر 17 الروض 11

 الحادي عشر 12 الوثب العالي 11

 عشرالثاني  11 القرص 11

 الثالث عشر 12 الجلة 11

 الرابع عشر 11 الوثب الطويل 12

  728 املجموع

 

( أن املناشط الرياضية التي يفضلها تالميذ وتلميذات الصف السابع كانت على 1يتضح من جدول )

دفاع عن النفس في الترتيب الثاني، ، ثم ال(99تالي : السباحة في الترتيب ألاول، وعدد تكراراتها )النحو ال
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ع كرة ، يليها في الترتيب الراب(54ئرة في الترتيب الثالث، وعدد تكراراتها )، ثم الكرة الطا(98وعدد تكراراتها )

 51ثم كرة السلة في الترتيب الخامس، وعدد تكراراتها ) ،(58القدم وعدد تكراراتها )
 
 .  ( تكرارا

تيارات )التكرارات( ودرجة امليل نحو املناشط الرياضية لدى تالميذ وتلميذات الصف ( النسب املئوية لالخ1جدول )

 (92السابع )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 الروض 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

 ميل ال 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 درجة امليل نحو املناشط الرياضية لدى تالميذ وتلميذات الصف السابع 4يتبين من جدول )

از وكرة ، ومنخفض في كرة القدم والسلة والطائرة واليد والجمبوسط في السباحة والدفاع عن النفسمت

 .عالي والطويلدفع الجلة والوثب الورمي القرص و  ض، وال يوجد ميل نحو الرو املضرب والطاولة والجودو
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 (19( عدد الاختيارات )التكرارات( وترتيب املناشط الرياضية لدى تالميذ الصف السابع )ن=2جدول )

 الترتيب التكرارات املناشط م

 ألاول  11 القدم كرة 1

 الثاني 11 السباحة 1

 الثالث 17 الدفاع عن النفس 1

 الرابع 10 الجودو 1

 الخامس 12 كرة املضرب 2

 السادس 11 السلةكرة  7

 مكرر  السادس 11 كرة الطاولة 7

 السابع 11 الجمباز 9

 مكرر  السابع 11 الكرة الطائرة 8

 مكرر  السابع 11 ضالرو  10

 الثامن 18 كرة اليد 11

 التاسع 17 الجلة 11

 العاشر 11 الوثب العالي 11

 الحادي عشر 9 القرص 11

 مكرر  الحادي عشر  9 الوثب الطويل 12

  117 املجموع

 

تالميذ الصف السابع كانت كالتالي: القدم في ( أن املناشط الرياضية التي يفضلها 5يتبين من جدول )

دفاع عن النفس في الترتيب الثالث، والجودو في الترتيب ، والالترتيب ألاول، والسباحة في الترتيب الثاني

 . ثم كرة املضرب في الترتيب الخامس، الرابع
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( النسب املئوية لالختيارات )التكرارات( ودرجة امليل نحو املناشط الرياضية لدى تالميذ الصف السابع )ن 7) جدول 

=19) 

 درجة امليل % املناشط م

 ميل مرتفع 11.79 القدم كرة 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

 ميل ال 1.71 الجلة 11

 ميل ال 1.71 الوثب العالي 11

 ميل ال 1.10 القرص 11

 ميل ال 1.10 الوثب الطويل 12

  100.00 املجموع

 

: كرة تالميذ الصف السابع كانت كالتالي( أن درجة امليل نحو املناشط الرياضية ل9يتضح من جدول )

ل منخفض نحو ، ودرجة ميسط نحو السباحة والدفاع عن النفس، ودرجة ميل متو القدم درجة ميل مرتفع

والروض، وكرة اليد، وعدم  ،وكرة السلة، وكرة الطاولة، والجمباز، والكرة الطائرةالجودو، وكرة املضرب، 

 . وجود ميل نحو الجلة، والوثب العالي، والقرص، والوثب الطويل
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 (17( عدد اختيارات )التكرارات( وترتيب املناشط الرياضية لدى تلميذات الصف السابع )ن =7جدول )

 الترتيب التكرارات املناشط م

 ألاول  12 السباحة 1

 الثاني 11 الكرة الطائرة 1

 الثالث 19 كرة السلة 1

 الرابع 12 كرة اليد 1

 مكرر  الرابع 12 الدفاع عن النفس 2

 الخامس 11 القرص 7

 السادس 11 الوثب العالي 7

 مكرر  السادس 11 كرة املضرب 9

 مكرر  السادس 11 كرة الطاولة 8

 السابع 11 الجمباز 10

 الثامن 17 الروض 11

 التاسع 11 الوثب الطويل 11

 العاشر 10 الجودو 11

 الحادي عشر 8 الجلة 11

 الثاني عشر 7 كرة القدم 12

  111 املجموع

 

لميذات الصف السابع كانت كالتالي: السباحة ( أن املناشط الرياضية التي تفضلها ت9يظهر من جدول )

دفاع عن ، وكرة اليد والالترتيب الثاني، وكرة السلة في الترتيب الثالث الكرة الطائرة في، و في الترتيب ألاول 

 . بينما احتل الترتيب الخامس القرص، النفس في الترتيب الرابع
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)ن ( النسب املئوية لالختيارات )التكرارات( ودرجة امليل نحو املناشط الرياضية لدى تلميذات الصف السابع 9جدول )

=17) 

 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 الطاولةكرة  8

 ميل منخفض 7.71 الجمباز 10

 ال ميل 2.11 لروضا 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

 

صف السابع كانت تلميذات ال( أن درجة امليل نحو املناشط الرياضية التي تفضلها 1يظهر من جدول )

ما هناك ميل منخفض نحو كرة السلة، ، بينة والكرة الطائرة درجة ميل متوسط: السباحعلى النحو التالي

، ال يوجد ميل نحو ألانشطة التالية: الروض، و وكرة اليد، والدفاع عن النفس، والقرص، والوثب العالي

 . طويل، والجودو، والجلة، وكرة القدموالوثب ال
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ا
  :مناقشة النتائج ثانيا

 : مناقشة التساؤل ألاول الذي مفاده     

 هل يوجد ميول لدى تالميذ وتلميذات الصف السابع نحو ممارسة مناشط التربية البدنية ؟

ابع نحو املناشط الرياضية وجود ميول لدى تالميذ وتلميذات الصف الس (9،  7،  1)تبين من الجداول 

، وهذا يشير إلى أن التالميذ والتلميذات والدفاع عن النفس، وكرة القدم، والكرة الطائرةآلاتية: السباحة، 

، حيث ذكر أسامة كامل تتمتع به من فوائد صحية وترويحيةلديهم ميول واضحة نحو تلك املناشط ملا 

ة التي يمكن رياضة السباحة تتميز بأنها أحد ألانشطة الرياضي : أن(8995راتب وإبراهيم عبد ربه خليفة )

 تها في املراحل العمرية املختلفةممارس
 
، وليس من الضروري أن تمارس بالقوة والعنف اللذين يظهران أحيانا

للشخص أن يمارسها كوسيلة للراحة والاسترخاء، أو كوسيلة للترفيه، وأن من في املنافسات وإنما يمكن 

، وتدخل ملمارسين العادات الصحية السليمةكسب ا، كما تفوائدها: اللياقة البدنية، والفوائد الاجتماعية

 (41:  1) .السعادة للنفس وتثير املرح والسرور

من فوائد الدفاع عن النفس أنها تكسب ممارسيها الجسم  : إلى أن(8911كما نوه فتح هللا بركات )

الالعب السعادة من  ، كما تضفي على، وتكسب الالعب قوة املالحظة، وسرعة البديهةالسليم املتناسق

 على ردع أي هجوم جراء الحركات
 
مفاجئ ورده على خصمه، وتمثل ، ومن جهة أخرى تجعل املمارس قادرا

 (  41:  1) .في حياتنا النجاح والفشل، واكتساب النجاح بعد الفشل

 وبذلك يكون البحث قد أجاب على التساؤل ألاول.

 : ناقشة التساؤل الثاني الذي مفادهم

 درجة ميل تالميذ وتلميذات الصف السابع نحو ممارسة مناشط التربية البدنية ؟ما هي 

، قدم لدى تالميذ الصف السابع خاصةأن درجة امليل مرتفعة في كرة ال (9،  7،  1)تبين من جداول 

، عتبارها لعبة شعبية واسعة النطاقويرجع ذلك مليول الذكور أكثر من إلاناث نحو ممارسة كرة القدم با

 .والدفاع عن النفس، والكرة الطائرة، جة امليل متوسطة في نشاط السباحةينما در ب

ويشترك التالميذ والتلميذات بدرجة امليل نحو نشاط السباحة رغم أن املدينة غير ساحلية وقد يرجع 

 يميلون إلى 
 
تعلم ذلك للرغبة وحبهم لتعلم السباحة وأثبت البحث أن أطفال املدن غير الساحلية أيضا

 الطفل في هذه املرحلة العم : أن(8911ممارسة السباحة حيث ذكر محمد حسن عالوي )
 
رية يكون متعطشا

، وأن ظروف البيئة التي يعيشها الطفل وما يرتبط بها من مثيرات ومنبهات تشجعه على للحركة والنشاط

 .ة يميلون إلى ممارسة السباحةنجد أطفال املناطق الساحلي لوان معينة من  املناشط الرياضية إذممارسة أ

(81 : 11 ) 

بينما يميل التالميذ إلى نشاط الدفاع عن النفس أكثر من التلميذات ويرجع الباحث ذلك ملتطلبات 

النشاط لعنصري القوة والتحمل اللذان يتمتع بهما الذكور أكثر من إلاناث بينما تميل التلميذات إلى نشاط 
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ذ باعتبار هذا النشاط ممتع وسهل املنال ويتماش ى مع قدراتهن، وهناك الكرة الطائرة أكثر من التالمي

، كرة السلة، وكرة اليد، كرة املضربانخف
 
 .اض في بعض املناشط وأعالها نسبة

 وبذلك يكون البحث قد أجاب على التساؤل الثاني.

  :الاستنتاجات 

لسادس كانت على النحو س وااملناشط الرياضية التي يفضلها تالميذ وتلميذات الصفين الخام .8

م كرة الطاولة في ، ثدفاع عن النفس في الترتيب الثاني، ثم الالتالي: السباحة في الترتيب ألاول 

 .لترتيب الخامس، ثم الجمباز في االترتيب الثالث، يليها في الترتيب كرة املضرب 

ي: السباحة في فين الخامس والسادس كانت كالتالاملناشط الرياضية التي يفضلها تالميذ الص .1

وكرة  ،دفاع عن النفس في الترتيب الثاني، وكرة املضرب في الترتيب الثالث، والالترتيب ألاول 

 .ثم كرة القدم في الترتيب الخامس ،الطاولة في الترتيب الرابع

فين الخامس والسادس كانت كالتالي: السباحة في املناشط الرياضية التي تفضلها تلميذات الص .1

ولة في الترتيب الثالث، وكرة ، وكرة الطادفاع عن النفس في الترتيب الثاني، والألاول الترتيب 

 . املضرب في الترتيب الرابع، ثم الجمباز في الترتيب الخامس

، تالميذ الصف الخامس كانت كالتالي: السباحة في الترتيب ألاول املناشط الرياضية التي يفضلها  .4

ولة في الترتيب ، وكرة الطااني، وكرة املضرب في الترتيب الثالثدفاع عن النفس في الترتيب الثوال

 .وكرة الطاولة في الترتيب الخامس ،الرابع

على النحو التالي: كرة الطاولة في املناشط الرياضية التي تفضلها تلميذات الصف الخامس كانت  .5

ب الثالث، وكرة املضرب دفاع عن النفس في الترتي، والالترتيب ألاول، والسباحة في الترتيب الثاني

 . ويأتي الجمباز في الترتيب الخامس، في الترتيب الرابع

لسباحة في : اصف السادس كانت على النحو التالياملناشط الرياضية التي يفضلها تالميذ ال .9

دفاع عن النفس في الترتيب الثاني، وكرة القدم في الترتيب الثالث، وكرة املضرب ، والالترتيب ألاول 

 .  وكرة الطاولة في الترتيب الخامس ،رتيب الرابعفي الت

: السباحة في صف السادس كانت على النحو التالياملناشط الرياضية التي تفضلها تلميذات ال .9

وكرة الطاولة في الترتيب الثالث، والجمباز في  ،دفاع عن النفس في الترتيب الثاني، والول الترتيب ألا 

 .  الترتيب الخامسالترتيب الرابع، وكرة املضرب في 

لسادس مرتفعة في درجة امليل نحو املناشط الرياضية لدى تالميذ وتلميذات الصفين الخامس وا .1

ة وكرة الطاولة، وال يوجد ميل نحو كرة السلة، وكرة ، ومتوسط في السباحالدفاع عن النفس

  .، والوثب الطويلاليد، والهوكي، والجمباز، والوثب العالي

: درجة فين الخامس والسادس كانت كالتاليملناشط الرياضية لدى تالميذ الصدرجة امليل نحو ا .9

ض نحو كرة القدم، ، ثم درجة ميل منخفنحو السباحة، والدفاع عن النفس ميل مرتفعة
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يكن هناك ميل نحو الكرة  بينما لم والجمباز، ورمي القرص، وكرة املضرب، وكرة الطاولة،

 .ع الجلة، والوثب العالي، والوثب الطويلالطائرة، وكرة اليد، والهوكي، ودف

: التاليدرجة امليل نحو املناشط الرياضية لتالميذ الصفين الخامس والسادس كانت على النحو  .81

ودرجة ميل متوسط نحو كرة الطاولة، ودرجة ، الدفاع عن النفس درجة ميل مرتفعةالسباحة و 

املضرب، وعدم وجود ميل نحو كرة  ميل منخفض نحو كرة القدم، والجمباز، ورمي القرص، وكرة

 . السلة، وكرة اليد، والهوكي، ودفع الجلة، والوثب العالي، والوثب الطويل

: صف الخامس كانت على النحو التاليدرجة امليل نحو املناشط الرياضية التي يفضلها تالميذ ال .88

كرة القدم  والدفاع عن النفس درجة ميل مرتفع، كرة املضرب درجة ميل متوسطة، السباحة 

ط ، بينما تبين عدم وجود ميل في املناشوالجمباز ورمي القرص وكرة الطاولة درجة ميل منخفضة

 . الرياضية التالية: كرة السلة وكرة اليد والهوكي ودفع الجلة والوثب العالي والوثب  الطويل

ة الطاولة ، : كر لميذات الصف الخامس كانت كالتاليدرجة امليل نحو املناشط الرياضية لدى ت .81

، والجمباز ، ورمي القرص ، وكرة املضرب درجة النفس ، والسباحة درجة ميل مرتفعوالدفاع عن 

يل نحو املناشط الرياضية التالية: كرة القدم وكرة السلة والكرة ، بينما ال يوجد ممنخفضميل 

 . الطائرة وكرة اليد والهوكي ودفع الجلة والوثب العالي والوثب الطويل

: السباحة و التاليامليل نحو املناشط الرياضية لدى تالميذ الصف السادس كانت على النحدرجة  .81

ب ، ، كرة القدم ، والجمباز ، ورمي القرص ، وكرة املضر والدفاع عن النفس درجة ميل مرتفع

: كرة السلة ، ميل في املناشط الرياضية التالية، بينما لم يظهر وكرة الطاولة درجة ميل منخفض

 . الي ، والوثب الطويلرة الطائرة ، وكرة  اليد ، والهوكي ، ودفع الجلة ، والوثب العوالك

: السباحة ، لميذات الصف السادس كانت كالتاليدرجة امليل نحو املناشط الرياضية لدى ت .84

ب ، ، كرة القدم ، والجمباز ، ورمي القرص ، وكرة املضر والدفاع عن النفس درجة ميل مرتفع

: كرة السلة ، التالية، بينما لم يظهر ميل في املناشط الرياضية درجة ميل منخفض وكرة الطاولة

 .، والوثب العالي ، والوثب الطويلوالكرة الطائرة ، وكرة اليد ، والهوكي ، ودفع الجلة 

 
ا
  :التوصيات ثانيا

ألاخذ في الاعتبار متابعة البحوث على ميول التالميذ في مرحلة التعليم املتوسط باملدن املختلفة مع  .8

 .ية في هذه املرحلةنتائجها عند تطوير مناهج التربية البدن

العمل على توفير إلامكانيات املادية املرتبطة بتنفيذ املناشط الرياضية التي لها درجة ميول واضحة  .1

 .والسادس بمرحلة التعليم ألاساس ي ودرجة ميول عالية لدى تالميذ الصفين الخامس

 .ميول التالميذ عند وضع البرنامج علىضرورة الاعتماد  .1

  .العمل على تجميع عدة مدارس في مؤتمرات تعليمية محددة ملمارسة رياضة السباحة .4
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زيادة الوعي لدى القائمين على إعداد البرامج التنفيذية ملنهاج التربية البدنية بأهمية أخذ الاعتبار  .5

 .الرياضية بميول التالميذ والتلميذات نحو املناشط

 هتمام بإعداد اختبارات امليول نحو املناشط الرياضية لدى تالميذ مراحل التعليم املختلفة .الا  .9

  :املراجع

املفاهيم والتطبيقات، دار املعارف،  -علم النفس الرياض ي  مبادئ .(1001) :أحمد أمين فوزي .1

 . القاهرة

علم النفس التربوي، الجزء ألاول، الطبعة العاشرة، مكتبة النهضة  .(1871) :أحمد زكي صالح  .1

 . املصرية، القاهرة

امليول نحو أنشطة درس التربية البدنية لدى تالميذ وتلميذات (. 1002: )الشيباني خليفة يالهاد .1

 .لسادس، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية البدنية، جامعة طرابلسالصفين الخامس وا

لم بعض ( على تع81-88ل الرياضية لتالميـذ )سن دراسة أثر امليـو (. 1879: )مي إبراهيم نصرسا .1

مسابقات امليدان واملضمار، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة 

 .إلاسكندرية

 .املرجع في علم النفس، دار املعارف، القاهرة(. 1871: )سعد جالل .2

 . القاهرة، علم النفس التربوي الرياض ي، دار املعارف(. 1892: )حسن عالوي  ـــ ومحمدــ .7

 . مناهج التربية البدنية، دار املعارف، القاهرة(. 1890: )سهير بدير .7

 . كيف نربي أطفالنا، دار النهضة العربية، القاهرة(. 1877: )عماد الدين إسماعيل .9

 . للنمو، الطبعة الثانية، دار املعارف، القاهرةألاسس النفسية (. 1872: )فؤاد البهي السيد .8

 .املنهج في علم النفس، الطبعة الثانية، دار املعارف، القاهرة .(1872) :محمد حسن أبو عبيه .10

 .املنهج في علم النفس الرياض ي، دار املعارف، إلاسكندرية(. 1877: )ـــــــــــــ .11

ملعارف، ، دار اافسات، الطبعة الثانيةسيكولوجية التدريب واملن .(1891) :محمد حسن عالوي  .11

 .القاهرة

 .   مدخل في علم النفس الرياض ي، دار املعارف،  القاهرة .(1889) :ـــــــــــ .11

 . علم النفس التربوي، دار النهضة العربية، القاهرة .(1891) :محمد عيس ى عبد املوجود .11
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 الزخرفة الاسالمية ومكانتها في التربية الفنية والتذوق الفني

 

 .حسين ميالد أبوشعالة د:

 قسم التربية الفنية –كلية التربية  –بجامعة املرقب  أستاذ مساعد 

 

 

الاهتمام باألسس التنظيمية املعروفة التي يقوم عليها كل تكوين زخرفي إن دراسة الزخرفة تقوم على       

والتذوق بادراك ما في وإدراك بعض القيم الجمالية املوجودة في الطبيعة وتأملها ورفع الذوق , ناجح

الطبيعة من سحر وجمال وضعه هللا سبحانه وتعالى في النبات والحيوان والجماد وكل ما في الكون ,وتقوم 

دراسة الزخرفة على التبسيط وتحوير ألاشكال مجردة هندسية ,فما من شكل إال ويتحول إلى دائرة أو مربع 

في هذا املجال أن يلم بما في الكون من أسرار جمالية أو مثلث ,ومن هنا وجب على كل فرد يريد أن يبحث 

والطبيعة هي أساس علم الزخرفة بما فيها من لتتكون عنده القدرة على العمل الفني والابتكار والتجديد ,

مرئيات الذي يستمد منه الفنان مصدر إلهامه ,حيث يبدأ في التأمل والتحليل وتحوير الشكل الطبيعي الى 

 نه صفة الطبيعة الحية .شكل مجرد تنفي ع

 في تجميل وإكساب معظم املنتجات الحرفية وغيرها       
ً
والزخرفة من أهم الفنون التشكيلية وأعظمها أثرا

 جمالية جذابة إلى جانب أهدافها النفعية ,وفي عصرنا الحديث أخذ 
ً
من مختلف الصناعات وإعطائهم قيما

رتبط ت ةسالميلا  ةالعربي والزخرفة  ن فناني هذا العصر , فن الزخرفة يستعيد مكانته وتأثر به الكثير م

 من يجب في مناهج التربية الفنية و  بعملية التربية وخاصة التربية الجمالية فهو ركيزة أساسية
ً
اتخاذه مصدرا

في احدى املدارس الثانوية للتعرف   (4,ص8811)حسني,ففي دراسة قامت بها ليلى حسني ,مصادر الثقافة 

يقدم  الزخرفي على اهتمامات مدرس ي التربية الفنية بأساليب التربية الجمالية ,خلصت إلى أن التراث

 ألهميته دون 
ً
بالنظم الجمالية لهده الفنون  الاهتمامكمصدر من مصادر الرؤية الفنية بهدف دراسته تأكيدا

 تنية ودون اهتمام أيضا بتحليل القيم الف
ً
  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  معاصرة,عناصره في عمل ابدعات فنية 

من خالل انتمائه واعتزازه وتقديره لهذا  الزخرفي الاسالميية التراث ن يكون لديه القدرة على حماإفرد و 

 التراث.

 البحث:مشكلة 

مع أن تنمية  الفني,إن املتأمل ملكانة التذوق الفني في التعليم يرى أنه يحتل مكانة اقل مما يحتله التعبير     

وقد اليستمر الطالب بعد تخرجه من املمارسة  الفنية,كل من التذوق الفني واملمارسة القدرة الفنية تشمل 

 .ةالاسالمي ةالعربي رفةخالز بقلة الاهتمام ب الفني, وكذلكالفنية بينما يستمر في عملية التذوق 

 البحث:اهداف 

 الجمالية.بالفلسفة  الزخرفة الاسالميةربط  – 8

 .بالزخرفة الاسالميةذوق الفني ربط موضوعات الت – 2

 الفني.التذوق الزخرفة الاسالمية وربطها بعادة تنظيم وتدريس إ – 3
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 خلق جيل جديد يتمتع برؤية بصرية وجمالية وذوق فني رفيع .  - 4

 البحث:أهمية 

الفنية القائمة على التالؤم بين الجانب النظري املتمثل في املعلومات تزويد الطالب بالثقافة  -8

 . واملمارسة الفنية

 .في مدارسنا  وتذوقه الزخرفة الاسالميةتقديم مدخل علمي لتدريس  -2

 وتذوقه . للزخرفة الاسالميةتوجيه النظر الى الاهتمام بالرؤية الجمالية  -3

 فرض البحث :

 . فنيمن خالل تاريخ الفن والتذوق ال الزخرفة الاسالميةتدريس  إمكانيةيفترض الباحث     

 حدود البحث :

 ى املنهج الخاص للتربية الفنية للمرحلة الاعدادية  .يقتصرالبحث عل    

  املصطلحات :

 : التربية الفنية

( وهةي إحةةدى املةةواد 4,ص8811التربيةة هةةي لعمليةة إحةةداث تغيةر مرغةةوب فيةةه فةي سةةلوك ألافةرادل )الشةةيباني,    

وممارسةةةةته, أي أ هةةةةا الدراسةةةةية للتعلةةةةيم العةةةةام والتةةةةي تسةةةةهم فةةةةي تربيةةةةة التلميةةةةذ, ومجالهةةةةا دراسةةةةة الفةةةةن وتذوقةةةةه 

عملية تربوية تتم من خالل الفن, ويكتسب التلميذ مةن خاللهةا كثيةرا مةن الخ ةرات واملعلومةات واملهةارات التةي 

 تصقل ذوقه وتنمي حسه وترتقي بوجدانه.

 التذوق :

 . 
ً
 أو لحنا

ً
 أو فنا

ً
 التذوق في العمل الفني هو الاستمتاع به وقدر قيمته تذوقا جماال

 : منهجية البحث

 وتتبع الباحث املنهج الوصفي وأسلوب التحليل في تناول املوضوع خالل املحاور التالية :       

 : نشأة الزخرفة   -

                                       :  الفنون الزخرفية لاسالمية كمدخل للثقافة الفنية التشكيلية  -
 :القيم الجمالية في الزخرفة لاسالمية -

 : اصر الزخرفة لاسالميةعن -

 : 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 : -

 : كيفية تدريس التذوق الفني في التعليم -

 : الزخرفةنشأة 

منذ أن وجد الانسان على هذه ألارض أدرك بفطرته التي من هللا بها عليه أن يتذوق الجمال ويبحث       

 مختلفة للزخرفة خلفها لنا على ألاحجار عنه ,ومنذ القدم وقبل نشوء 
ً
الحضارات عرف لانسان أنواعا

 لعناصر بيئتها والفخار والادوات التي أستخدمها في حياته اليومية ,وتوالت الح
ً
ضارات وتنوعت زخارفها تبعا
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إلي ظهور  ومعتقداتها الدينية ,فمن الحضارة املصرية القديمة الي آلاشورية والاغريقية والرمانية والبيزنطية

الدين الاسالمي , فازدهرت الزخرفة لاسالمية على أيدي الفنانين املسلمين الذين  هلوا من حضارات من 

فمن الفن كان قبلهم وطوروا وأضافوا وحذفوا ونسقوا وجملوا فكان الطابع املميز لفنون الدولة لاسالمية ,

ارس وبالد الهند والصين ومن الفن في الدولة ألاموي في بالد الشام ومصر وألاندلس الى الفن في بالد ف

العباسية الى الفن في الدولة السلجوقية في بالد الشام والفن الفاطمي في مصر ثم فن ألايوبيين واملماليك 

 والعثمانيين .

 غطى على كل الذين جاؤو   لقد ازدهرت فنون الزخرفة الاسالمية     
ً
ا من قبل وكانت بالد الشام ازدهارا

من الفن وآلاثار  هؤالءالفن والفنانين وكذلك مصر وفارس والهند واملغرب وإسبانيا وتركيا , وخلف  ملتقى

التجريدية الكثير من الزخارف التي كانت متمثلة في الحفر على الخشب والنحت على الحجر والرخام وعلى 

,واصبحت املساجد الجلود والاقمشة والسجاد وكذلك نقشت الاسقف والجدران في كثير من القصور و 

 يحتذى به ومدرسة يؤخذ منها التصاميم الزخرفية ,ومن الحرف والصناعات 
ً
نماذج العمارة لاسالمية مثال

 :(83-1)املهدي,صالزخرفية 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 لقد بلغت املصنوعات العاجية درجة رفيعة من الرقي       

العظم إن كانت من ألابنوس أو مزخرفة بالحفر , قد زينت بها مالبس النساء ونقشت بزخارف نباتية وغيرها 

 من املشغوالت . 

 صناعة املنسوجات : -

اشتهرت صناعة املنسوجات  في مصر وفي البالد العربية وفي الاندلس وقد زخرفت خامة الخرير والكتان      

ا بعض الكتابات العربية كما هو في بالد الاندلس حيث اختصت بكتابة بزخارف جميلة ومتقنة واضيفت له

عبارة لوال غالب إال هللا ل كما اشتهرت مصانع الكسوة بمصر في إجادة أنواعها وزخرفتها بأسالك الذهب 

 وكتابة آيات من القرآن الكريم .

 زخرفة ألاسطح الخشبية : -

حيث برز في   باألسطحألاساليب املستخدمة في زخرفة الخشب في تكوين زخارف بارزة وغائرة  ساهمت     

في البداية على تصميم الحضارات تحت الاسقف وفي أعمدتها وعلى ألابواب واملنابر مشتقين  ألافاريز

والخط  السابقة ثم اعتمدت على الزخارف النباتية املتنوعة وتم كذلك استخدام الكتابة بخط النسخ

 الكوفي .

 الزخرفة والخط العربي : -

ملرونته وسهولة تشكيله في املساحات كان للخط العربي دور كبير ومن الاشياء املميزة للفنون الاسالمية      

املخصصة ,فقد استخدم الحط الكوفي في الكتابة التسجيلية التاريخية وفي تدوين املصاحف والكتابة على 
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ية أما خط النسخ فقد خصص للمراسالت ,وقد أضاف الفنان من الزخارف العمائر والعمالت النقد

  والالوان مما زاد من جماله ورونقه .

 فن التصوير :  -

لقد ابتعد املسلمين عن التصوير في البداية واتجهوا إلى الزخارف النباتية التجريدية وألاشكال النجمية     

تابية وزخرفتها ,ثم أتيح بعد ذلك في تجسيد الارواح فلم والهندسية ألاخرى وتفننوا في تنوع الخطوط الك

يقتصر ألامويون على تصوير الجماد والنبات بل صوروا الحيوانات ثم اجتازوا في قصور الاندلس إلى تصوير 

 ألامراء في حفالت صيدهم وصوروا الخيول . 

 

 الزخرفة بالفسيفساء : -

أو املذهب وتم لصقها بجوار بعضها فتشكل زخرفة استخدم املسلمين فصوصا من الزجاج امللون      

وكذلك استخدمت قطع من الرخام وألاصداف والزجاج امللون في تكوين الرسوم والصور النباتية 

 والحيوانية وإبراز ألاشكال النجمية .

 صناعة الزجاج : -

فرسموا على الزجاج الشفاف الزخارف وكتبوا آلايات القرآنية   الزجاجقد اتقن املسلمين صناعة       

 جميلة من الكريستال وصنعوا من الزجاج تحفا  مرقوشة فوق أرضية زرقاء 

 صناعة الخزف : -

يوجد الخزف لاسالمي ألاثري في كثير من بالد العالم فمنه أواني منقوشة بالزخارف البارزة أو ذات طالء      

معدني , وبرز في العصر الطولوني الخزف املكبوس في القوالب مزدانة برسم النباتات أو الحيوانات أو 

 هو ابتكار إسالمي . باألشكال النجمية أو الطيور ومن املعروف أن الخزف ذو ال ريق املعدني 

 املصنوعات املعدنية : -

لاسالمي من ال رونز والنحاس وصنعت من الثريات وزينت به أبواب تنوعت املشغوالت املعدنية في الفن      

املساجد والقصور وصنعت منه ألاواني الفضية والذهبية وكذلك صنعت منه أنواع من الحلي والزينة 

 لكريمة .املرصعة باملجوهرات والاحجار ا

 كمدخل للثقافة الفنية التشكيلية : إلاسالمية رفيةخالز  الفنون 

والذي يتطلب معطيات تراثية كمادة أساسية في هذه  ء الانسانالفعال في عملية بنا الدور  الفنيلعب      

 -كد الهدف من ذلك في النقاط الاتية :أالعملية ويت

 قيمة حضارية تستوعب ألابداعات التي حققها الشعب ع ر التاريخ. الهالفنون الزخرفية ان  – 8

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 .إن يعمل على زيادة هذا التراث بأ -

 . اويعتز بهه الفنون بهذن يتمتع أ -

ن يفسح له املجال في أيجب  ه الفنون ولكي يستطيع أن يمارس هذه العملية الثقافية والاستمتاع بهذ     

ويرى هربرت ريد ان  ,التعرف علية من خالل البيئة املحيطة به من آثار ومن متاحف ومكتبات متخصصة 

 ما نتوقف لنتأمله فيقول ل أن الفن ليس التراث الفني هو كل ما يحيط بنا في حياتنا العام
ً
ة ولكن نادرا
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ش ئ نجده باملتاحف وصاالت العرض أو في مدن قديمة بل هو في كل ش ئ مهما يكن تعريفنا له فهو  مجرد

فالفن متعايش مع الانسان في بيئته الطبيعية  ,(33,ص8891)ريد,موجود بكل ش ئ نفعله لنمتع به حواسنا

فراد في املاض ي وال يحتاج إال الرؤية البصرية والفنية التي هي عبارة عن ألا نجازات إكشاهد عيان على 

معارف يرتبط فيها الحس باملحسوس بطريقة مباشرة وتحمل معني , ويقول جون مكفي لان عملية لادراك 

 ,بطريقة متدرجة متطورة  وكلما زادت قابلية التنظيم لدى الفرد ,البصري تسهم في تنظيم معرفة الفرد 

  John)  ابل تسهل إمكانية التعلم بشكل أفضلوفي املق ,فان ذلك يساعد على لادراك الاكثر صعوبة 

 .(81,ص8899,

ومن هنا نلخص إلى ان الثقافة الفنية التشكيلية يمكن أن تعزز من خالل قراءة جيدة معتمدة على       

أن يدرك السمات ويحلل العناصر ويتذوق ,  الرؤية البصرية العميقة فتثير الفكر الواعي لكي يستطيع الفرد

ويحس ويتأمل وينمي لكي يشاهد ويفكر ويدرك العالقات  فالتربية الفنية تتميز بأ ها تتيح للفرد الفرصة

 . الفن لاسالميوال سيما  الفنيةكما أن التربية الفنية ضرورية في نقل خ رات الشعوب  ,املهارات 

 خصائص الفن العربي إلاسالمي :

 الاهتمام بجماليات الحياة :  -1

على  ويحرص الفنان ,لاسالمية تهدف الى تجميل الحياة الدنيا في مختلف جوانبها  الفنون العربية      

 مما يبعث في النفس 
ً
 ولونيا

ً
 وزخرفيا

ً
 وشكليا

ً
تجميل كل املصنوعات واملنتجات بالقيم الجمالية فنيا

 والاستمتاع الحس ي .الطمأنينة والانشراح 

 البعد عن التجسيم الكامل في نحت الكائنات :  -2

دمية تلك الاشكال التي شكال ألا بعد ظهور الاسالم ابتعد الفنان العربي املسلم عن التجسيم وخاصة ألا       

  . كانت تعبد قبل ظهور الدين الاسالمي

 التنوع في الاسلوب :   -3

الحجارة والاخشاب ستعمل أف ,بداع الفني الا واستعملها ية خامة تمكنه من لا إلم يترك الفنان العربي     

ستخدم الفنان أساليب أستخدم الاقمشة والجلود وغيرها , و أوالعاج واملرمر والزجاج واملعادن وكذلك 

 خراج هذه الخامات في شكل جمالي نفعي .وطرق كثيرة ل 

  ممارسة الفن من اجل املتعة واملنفعة :  -4

 أالعربي  لقد حاول الفنان     
ً
 بأن أالفن من  لفكرة ل ن يجمع بين املتعة واملنفعة خالفا

ً
جل الفن ل معت را

حيث أن جل الاعمال الفنية , من خاللها تقديم املنفعة والتذوق الجمالي الفنون وسيلة مزدوجة يمكن 

في حياته  يسخدمهاكانت تجمع بين جانبي املنفعة والجمال فكانت كل الادوات والاواني والسجاد والتي 

لعمليات طبية وتاريخية  كثر الرسوم كانت توضحيةأوكذلك التصوير ف ,اليومية تضفى لها مسحة جمالية 

 او سرد قصص وتجميل مباني وقصور وغيرها .

 املبالغة والاسراف في تصوير الجسم البشري : الابتعاد عن  -5

فكل  ,عماله الفنية عن املبالغة والاسراف في تصوير الجسم البشري أبتعد الفنان العربي بإفقد      

 , تسمت بالبساطة وعدم املبالغة واتسامها بالتجريد باسلوب جمالي فنيإدمية التي رسمت شكال ألا ألا 

 في ذلك تكامل التكوين وتناسقه و 
ً
 مع باقي الوحدات شكال ألا عطاء ألا إمراعيا

ً
 وانسجاما

ً
دمية تناغما

 املكونة للموضوع . والعناصر 
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 :زخرفة إلاسالميةالقيم الجمالية في ال

, سالمي أن ي رز 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   

من  يجعلنا ننتقل من جزء الى آخر  فمن خالل التكرار املتنوع يتولد إيقاع آخر  ,منبثقة من الشكل الاساس ي 

يقول محسن  حيث , (348,ص4881)الفارس ي,يقاعية بحيث اليشعر املتذوق بامللل العالقات لا  خالل نظم

عطية ل أن مفهوم التوافق بين العالقات في الفن لاسالمي ينطلق من املعيار الجمالي الذي يؤكد على قيمة 

 إذا ما اتفق في جمالية الفن لاسالمي
ً
وهو ما  الجمال في املركبات وليس في الفردات والكل يصبح جميال

 .(81,ص2333)عطية,أسماه بالتوازن العكس ي أي أن الشكل الذي تحصل عليه يبدأ وينتهي بعنصر واحد 

 النسب والتناسب :

هذه العالقة الناتجة عن  ,بالعالقات بين عناصر العمل الفني  هتمام الفنان العربي املسلمإنالحظ     

إهتمامه بالنسبة والتناسب بين أجزاء هذه العناصر مما يتيح لهذه الاجزاء أن تتحرك في اتجاهات متعددة 

 وتعطي لها صفة الاستمرارية والتوالد إلى أشكال ال هائية . 

 الوحدة والتنوع :

ونجد هذا , كالن وحدة واحدة الشكل واملضمون في العمل الفني فهما يش من الصعب أن نفرق بين    

 في الزخارف لاسالمية املستمدة زخرفتها من النبات وألاشكال الهندسية والحيوانية 
ً
وقد يجتمع في  ,واضحا

في وحدة واحدة  يع ر عن طبيعة خاصة فإن تأليفها هذه الزخارف واذا كان كل عنصرامساحة واحدة ك

 تحقق .يجعلنا نتيقن أن مفهوم الوحدة املتنوعة قد ت

 

  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 :

في التعبير عن  كما استخدم الفنان ألالوان ,تميز الفن العربي لاسالمي بصراحة التعبير عن مضمونه     

كما يؤكد على أستخدام ألالوان الصافية النقية على ا ها مصدر من مصادر , مضمون وباطن العمل الفني 

لوان املبهجة وبين الصياغة املتعة الوجدنية للمتذوق , حيث استطاع الفنان العربي أن يوازي بين صفاء ألا

 بين العناصر املتقابلة رغم تباينها .الفنية لعناصر 
ً
 من الازدواجية والتوافقية وانسجاما

ً
 العمل فأخذت نوعا

 التجريد :

حيث حور ألاشكال الواقعية الى أشكال تجريدية  , لقد اعتمد الفن العربي لاسالمي على مبدى التجريد    

ات نباتية او حيوانية جديدة بل رسم الازهار والاشجار والاوراق وكذلك الطيور كما لم يبتكر وحد ,

 من الزخارف  ,بعد تحويرها  والحيوانات
ً
 عاطال

ً
 نفر الفنان العربي من الفراغ وكره ان يرى سطحا

ً
وايضا

 .(83,ص2332)ماهر,فكرر الوحدات الزخرفية 
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 عناصر الزخرفة إلاسالمية :

 تتكون الزخرفة لاسالمية من العناصر آلاتية :     

 الزخرفة النباتية : – 8

وأزهار  مصدرها فروع النباتات وأوراقها وأزهارها والسيما أوراق النخيل والازهار وأوراق العنب والثمار 

 القرنفل وبعض الشجيرات كشجرة الحياة وشجرة السرو .

 الزخرفة الهندسية : – 2

الزخرفة الهندسية التي امتازت بها الفنون لاسالمية ألاشكال النجمية متعددة ألاضالع والتي من أبرز أنواع  

 .(1,ص8889)عفيفي , تشكل ما يسمى لالاطباق النجمية ل

 الزخرفة الكتابية : – 3

,فقد تمادى الفنان استخدم 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

 وثمارها ,كما كان للخط الهندس ي أهمية كذلك الى جانب استخداماته للخطوط الاخرى .

 الزخرفة آلادمية والحيوانية : – 4

كان رسم الحيوانات والشخص الادمي محرم في العصر الاول لاسالمي خوفا من العودة إلى عبادتها إال أ ها 

رسمت بكثرة بعد ذلك حتى ال يكاد يخلو منها أي عمل فني وخاصة الطيور والحيوانات التي تنال الاعجاب 

والخيول والغزال وغيرها وتشد الانسان اليها ,فالطيور املختلفة التي تمتاز بجمالها كالطاووس 

 .(21)املهدي,ص

 التذوق الفني من زاوية تربوية :

الفن لم يكن وسيلة تنفيسيه فقط بل يمكن للفن أن يلعب دورا هاما في تغير وتعديل بعض سلوك     

 
ً
وقوة توافقية مع البيئة ,فالطفل الذي ال يستطيع  الافراد بما يتيح لهم من فرص تنفيسيه فيكسبهم اتزانا

يهدف الى تنمية  أن ينقل إحساسه بالكالم يستطيع ان ينقله بالرسم ,إن التربية الجمالية هي النشاط الذي

 بقدرة خاصة على تذوق 
ً
القيم الكامنة في الحياة واكتشاف ألوان الانسان في مختلف مراحل حياته متمتعا

اطنة أوهي تكوين قدرته على التعبير الجمالي عن طريق حصيلة مليئة بالحساس والذوق واشكال الثراء الب

 .(9,ص2388)الجرجاوي,

إن تدريس الفن في املدارس يجب أن يكون من بين أهدافه الواضحة لاسهام لايجابي في تكوين شخصية 

الى رعاية أو تربية  ال يحتاجطري سوية قادرة على التفاعل بنجاح في حياة املجتمع ,فمن يعتقد ]ان الذوق ف

فهذا الاعتقاد خاطئ ألن الطفل يولد في بيئة ويتفاعل معها فتوثر فيه ومن بينها الذوق أي ان البيئة املنزلية 

 
ً
لهذا املجتمع  هي الاولي ومن تم املدرسة واملجتمع فيكتسب الطفل كل املفاهيم والعادات التي تجعله منتميا

إنما ته املنزلية وحين يوسع دائرة تفاعله مع البيئة املدرسية ثم مع املجتمع ككل ,فعندما يتفاعل مع بيئ

يتدرج في اكتساب مقومات الذوق في سلوكه وال يمكن القول على هذا الاكتساب بأنه فطري بل يمكن 

حيث إن هذه التربية يتشربها الطفل بدون وعي كامل فإذا كانت البيئة وصفه بأنه تربية غير مقصودة 

مرتقيه في تذوقها ارتقى تذوقه وإن كانت متدنية تدنى تذوقه فهوا يمارس ما تعلمه تلقائيا 

 .(293,ص8811)البسيوني,
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,فالتربية الجمالية فاملمارسة املتكررة لعملية الذوق لها اثرها الكبير في تربية الذوق الجمالي لدى الفرد     

ضرورية لصدار حكم جمالي ومن املستحسن ان تبدأ مرحلة التذوق منذ الطفولة حتى تتفتح لدية ملكة 

 لاحساس بالجمال .

 :(43,ص2381)بودرعة,ويمكن تربية الذوق الجمالي بالطرق آلاتية 

 الحذف التدريجي لكل ما هو قبيح  -

 والى ما هو ادنى حتى نصل الى وذلك بالبدء باستبعاد ما هو اكثر قب     
ً
 ثم بالتدرج الى ما هو اقل قبحا

ً
حا

حتى يستبين له الجمال من ويستمر املتذوق في عملية الحذف خط الحياد بين ما هو قبيح وما هو جميل ,

 خالل هذه املمارسة ويصل الى الخ رة والتذوق الجمالي .

 تكرار املثول امام املوضوع  -

لعملية التذوق فلهذه املمارسة دور كبير في تربية الذوق الجمالي , وبهذا  ممارسة متكررةوهذه تحتاج الى     

وجب علينا أن نيهئ للطفل بيئة جمالية تتيح له أن يلمس بنفسه مظاهر الجمال ومكوناتها فتكشف عنها 

ل فيصبح بالتدريج مع تقدم الزمن ,فمثل هذه املمارسات تساعد الطفل في على تنمية إحساسه بالجما

  فيما بعد على إصدار أحكام جمالية تقوم على أدراك متكامل ملعنى الجمال .
ً
 قادرا

 املقارنة :  -

ويطبق فيها الباحثون أسلوب املقارنة بين الاثار الجمالية واملنتجات الفنية على ضوء ما لديهم من     

لألعمال الفنية املعروفة  مواقف جمالية ,فهم يلجئون عن طريق املقارنة غلى عملية تصنيف منهجي

ويلحقون كال منها 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 وهكذا      

ملكة الحكم الجمالي لدلى الفرد وهكذا فأن الاحتكاك باألعمال الفنية يصقل الذوق ويربي لاحساس 

الجمالي , وبذلك تكون التربية الجمالية تحتل مكانه مهمة في حياة الفرد واملجتمع لدورها في تكوين 

 شخصية سوية تعمل على الرقي باملجتمع .

 دريس التربية الفنية :وكيفية تناوله في ت الزخرفة إلاسالمية

حيث أن هناك إتجاها قويا إلى ألايفادة من التراث  ,كمصدر إلهام  الفنون تنوعت الطرق التي تناولت     

ن التراثية كأحد و وهذا ما دعا القائمين على الفنون على التركيز على الفن ,ألاقليمي للخروج إلى العاملية 

وسيلة لنمو التجربة الذاتية ولذلك فان في حد ذاته وانما هو  فالتراث ال يقصد ,املصادر ألاستلهامية 

وروح العصر الذي يعيش فيه ومفهوم  الفائدة منه نسبية مرتبطة بطبيعة املشكالت التي يواجهها الفنان

فكل فنان ينظر إليه من خالل  ليس له معنى ثابتفالزخرفة لاسالمية ,(11,ص8818)البسيوني,لابداع 

ويتوقف تأثيره ومعناه عند الفنان على مدى إرتباط هذا التراث باملشكلة التي يواجهها فلذلك  ,رؤيته الفنية 

 تختلف طريقة تناول التراث من فنان إلى آخر .

 ساس ي :في مناهج التربية الفنية بالتعليم ألا  الفنون الزخرفية

في أغلب املراحل التعليمية تنص على إستلهام التراث بأعتباره مصدر إلهام  التربية الفنيةأن كل مناهج     

 ,لكل بلد على حدة  الزخرفة لاسالمية وإذا كنا نتكلم عن ,ال يجب إغفاله عند التدريب داخل املدارس 

 فان هناك 
ً
 ذا هوية واحدة يجب أن نعطي له ألاهمية الك رى  فنا

ً
 عربيا

ً
ي مناهج وحينما نتعامل ف ,أقليميا
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ية تساعدعلى إستثمار يجب أن يكون من خالل وجهة نظر انتقائية واعالزخرفة لاسالمية التربية الفنية مع 

مارسة الفنية للطالب وفيها يتفاعل مع البيئة املحيطة به وتزداد خ رته يجابية من التراث للمألاعمال لا 

بعد ذلك أن يعرف سماتها ويحلل عناصرها ويستطيع  ,الزخرفة لاسالمية البصرية ويزداد تفاعله مع 

 يستطيع تقيمها 
ً
 على أن يتفاعل مع املحتوى الثقافي ملجتمعه  ,ويتذوقها وايضا

ً
ومن هنا يكون الطالب قادرا

 .للزخرفة لاسالميةوالعالقات املكونة مما يعينه على إثراء خ رته في فهم الرموز والتقنيات 

وركزت على الهدف في ان التربية الفنية تسعى إلى املمارسة  الفنون رغم اغلب مناهجنا تعطى أهمية     

الفنية واملرور بالخ رة الحسية للعمل الفني  جعل هذه املادة منحصرة في تنمية املواهب واتقان العمل 

والادوات إال ا ها تناست كيف يستطيع الطالب ان يتذوق وتنمية املهارات املتصلة بإستخدام الخامات 

 لفني ليصل الى فهم وتحليل وتفسير الاعمال الفنية .العمل ا

 : فنيوعالقته بالتذوق ال الفنون الزخرفية

ضمن مناهج التربية الفنية حتى يكسب  فنيأنه من الضروري إدراج التذوق ال نالحظ بناء على ما سبق     

ثر في تكوين شخصيته الفنية ألا الطالب القدرة على التذوق والتحليل وأدراك العالقات وسيكون له أك ر

و املتذوق لكي يستطيع املتلقي ا حيث يقول (81,ص2333)عطية,وهذا ما أكده محسن عطية  ,والثقافية 

 للمتلقي  استعاب العمل
ً
من  ,وإدراك ما فيه من قيم شكلية ووجدانية وجمالية فهذا يتطلب إعداد خاصا

 -ق وحددها في ثالث نقاط :خالل برامج تعمل على تنمية مستوى قدراته على التذو 

العمل على توسيع مجال خ رته البصرية واملعرفية حول الفن بمختلف مذاهبه وأساليبه وطرق أدائه  – 8

 وخصائص العناصر التي تشكل مادته .

 تعميق مستوى إدراكه ملعنى القيم الجمالية ومعنى الفن ولابداع . – 2

تنمية قدرته على التحليل والتمييز والتفضيل بين املذاهب وألاساليب ولانماط الفنية املختلفة من  – 3

 . ناحية 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  ,افر في طالب الفن واملعلم الذي سوف تقع على عاتقه هذة الامانة تتو 
ً
ن يكون قادرا

 بتاريخ الفن 
ً
 على إبداع صيغ جديدة غير تقليدية في استلهام التراث ملما

ً
كما يتمتع  ,ألاعمال الفنية  قادرا

    بقدرة تذوقية على اسس موضوعية . 

 في التعليم : كيفية تدريس التذوق الفني

وتمثل هذه آلاراء مداخل تعليمية هامة يمكن  ,تعددت آلاراء حول كيفية تدريس التذوق الفني     

أن يتم تدريس  ( 214,ص8888)فراج, Eckerو  Kaelinالاستفادة منها ومن هذه آلاراء ما يشير اليه كل من 

حيث  ,التذوق الفني أثناء قيام املعلم بالتدريس خاصة عند نقد ألاعمال الفنية او التحدث عن تاريخ الفن 

فتتضح ألاعمال الفنية للطالب  ,يركز املعلم على خواص العمل الفني والبحث عن الجوانب الجمالية فيه 

من يرى انه من السهل تدريس الجوانب الجمالية عن طريق طرح وهناك  ,وتقديره  لفهمهويكون أقرب 

وذلك من خالل قيام املعلمين  ,الاسئلة وليس عن طريق السعي إلى الحصول على إجابات محددة لها 

ألعاب وألغاز معينة حيث يدفع الطالب للتفكير في ماهية ألاشياء وطبيعة ألاشكال البصرية التي  بابتكار 

ضرورة وتوجد أراء اخرى تركز على  ,(211,ص8888)فراج,في الجوانب الفنية لها يشاهدها ومناقشته 

وقبل عملية التذوق الفني البد ان يلم الطالب  تعريف الطالب بالتذوق وإدراكه للكشف عن القيم الفنية ,
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الحظة ويجب أن يتصف بالوعي والتروي والقدرة على امل ,بقدر كاف من الالفة بالعمل الفني واملعرفة به 

 على اصدار احكام فنية .
ً
 والوصف والتحليل حتى يكون قادرا

  تطبيقات للزخرفة إلاسالمية : -

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 م9102العدد الرابع يونيو                                                      الزخرفة االسالمية ومكانتها في التربية الفنية والتذوق الفني

  
 

 80 الرياضية والعلوم األخرى ةمجلة التربي

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج التي يمكن توقعها :

الاستفادة من الزخرفة الاسالمية واستلهام  -8

 بعض عناصرها في تدريس الفنون في مؤسساتنا التعليمية .

 الاسالمية بالتربية الجمالية . ارتباط الزخرفة -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  -4

 الفنون.في 

 التوصيات:

 لألسس العلمية واملراحل إدراج منهج التذوق الفني في مناهج التعليم العام املختلفة و  – 8
ً
 العمرية.فقا

أن ال ينفصل دور منهج التذوق الجمالي عن مناهج مجاالت الفنون وان يهتم بالتذوق الجمالي قبل  – 2

 الفنية.املمارسة 

وإنتاج أعمال فنية زخرفية اسالمية  استلهامالاعتماد على الخلفية الثقافية الواسعة للطالب في  – 3

 صالة.معاصرة تتميز بال 

 الفنون.التمسك بالهوية العربية الاسالمية واملحافظة عليها والاستفادة من دراسة  – 4

 



 م9102العدد الرابع يونيو                                                      الزخرفة االسالمية ومكانتها في التربية الفنية والتذوق الفني

  
 

 81 الرياضية والعلوم األخرى ةمجلة التربي

 

 املراجع

 2388زياد الجرجاوي .معايير قيم التربية الجمالية في الفكر لاسالمي والفكر الغربي ,دراسة مقارنة , -8

  . 9,ص

 . 83, ص 2332والتوزيع ,سعاد ماهر محمد . الفنون لاسالمية , القاهرة , هال للنشر  -2

 .21عنايات املهدي .روائع الفن في الزخرفة لاسالمية ,القاهرة ,مكتبة ابن سيناء ,ب ت ,ص  -3

 .83- 1عنايات املهدي .روائع الفن في الزخرفة لاسالمية ,القاهرة ,مكتبة ابن سيناء ,ب ت ,ص  -4

,ص  8888نجلو املصرية , عفاف أحمد فراج . سيكولوجية التذوق الفني ,القاهرة , مكتبة ألا  -1

214. 

 . 211عفاف أحمد فراج .املرجع السابق ,ص -1

 . 1م ,ص8889, 8فوزي سالم عفيفي .فنية الزخرفة الهندسية ,القاهرة ,دغر الكتاب العربي ,ط -9

كمال الدين ابى الحسن الفارس ي .تنقيح الناظر لذوي ألابصار والبصائر , القاهرة , الهيئة املصرية  -1

 . 348,ص 8814للكتاب ,

ليلى حسني تنمية الوعي بجماليات البيئة املصرية من خالل برنامج في التربية الفنية ,بحث في مؤتمر  -8

 .8811التربية الفنية وقضية الانتماء ,القاهرة ,

 2333محسن محمد عطية . القيم الجمالية في الفنون التشكيلية , القاهرة , دار الفكر العربي , - 83

 81,ص

 .89,ص 8881ة . تذوق الفن , القاهرة , دار املعارف ,محسن محمد عطي - 88

محمود البسيوني . أهمية الطرق في تناول التراث , محاضرة في مؤتمر التربية الفنية والتراث  - 82

 . 11,ص 8818لاقليمي , القاهرة ,

,  8891, هربرت ريد . تربية الذوق الفني , ترجمة يوسف ميخائيل ,القاهرة ,دار النهضة العربية  –83  

 . 33ص

ياسمينة بودرعة .القيم الفنية والجمالية لألعمال التشكيلية املعاصرة في مدينة درنة ودورها                                – 84

 . 43,ص 2381في تنمية الذوق العام .رسالة ماجستير ,جامعة طرابلس ,

15 – Mcfee John .Art Culture and Environment , Dubuque ,Lowa , U.S.A , Kedal hunt 

Publishing co ,1977 ,p95 

 



يلعالقة بعض المتغيرات الكينماتيكية بالمستوى الرقمي لمسابقة الوثب الطو م9102لعدد الرابع يونيو ا   

  
 

 

82 

 عالقة بعض املتغيرات الكينماتيكية باملستوى الرقمي ملسابقة الوثب الطويل

 

 د. زيـاد صـالــح ســويـدان 

 د. صبحي العجيلي القاللي

 د. فـاطـمـة سـالـم الـشـعاب

 

  املقدمة:  

لقـد دــدال الــدتق اة قــدةــة طمريــة ال اوا دماــــــــــــــ واحــا الليــاوــــــــــــــعة ةع مــد  طل   د ــا  العرميــة تالــدااســــــــــــــال اة  وطــة     

ف اوال العروم داخ الف انواطها تبلز طرم جديد قائم د د ذاته  تحو طرم اةيكانيكا الحيوية الذي يه م ددااســــة تت ري  

ـــان د  ا طء  داء  ة    للحلكال اةخ رفة   ةل الذي جعره ة ط انظاا تاح مام اةه مين في اةجاق  داء الحلكي لإلناــ

 اللياوعة بشك  طام تةجاق العاب القوى بشك  خاص. 

( ح اك تاوا في ةاـــــ وى  نجاز اللياوـــــعة في الاـــــ وال  خيي  في  لعاب الليا ـــــية طاةة 6102فيؤكد صـــــباح صـــــال       

لتق الليا ــية في ةاـــ وى  نجاز  ــايرة جدا تحذا ىعود ثل  اســـ  ماا جمي  العروم تالعاب القوى خاصــة  ثيب ددال الف

  خلى في خدةة طرم ال دايب اللياوعة تةنها طرم اةيكانيكا الحيوية  تال شليح تغييحما.

لق ام الاتتعد العاب القوى ةء  لعاب الليا ية التة شمرها الباث ون دالعديد ةء الدااسال بهدف تاويلحا تاس خد   

 (6102 صال   ت ساليب ال دايبية اة اسبة في ثطداد تاثبين جيديء في العاب القوى. 

فييى البــاث ون ان ةاــــــــــــــادقــة الوثـب الاويــ  ت كون ةء اا،عــة ةلاثــ  تاي  اقهياب  ااتقــاء  الاييان  الهبو ( تحــذ      

اةاــــــادقة ي اتق اة اــــــادف ات الواثب فلها الح ــــــوق طل  اكني ةاـــــــافة افقية ةمالا ة بعد تثبه تتخايه لوثة ااتقاء تذل  

ـــبة لها لكي  ــــــــــــــمء قواطـد قـانون اةاــــــــــــــادقـة  تكـ  ةلثرة ةء حذ   ــ ــ ــ ــ اةلاث  لها ةجموطة ةء اة غييال الالاي ماتيالاية اة اســـ

 ي قف اة اادف افض  ةا وى اقمة له. 

ـــــاكل       ـــء  تثيمان شــ ــ ـــم ثاــ ــ ( الوثب الاوي  ةء اةاـــــــادقال القوية تالاـــــــل عة تت كون ةء 6111ثيب يؤكد كال ةء قاســ

ـــافة اا،عة ةلاث   اقهياب تااتقاء  الاييان  الهبو ( تالهدف    ــ ــ ــ ـــــادف الوثب الاوي  حو ت قيف ابعد ةاـ ــ ــ ـــعة ة اـ ــ ــ ــ ــــالـ ــ ــ ســ

ـــــلط لها  فقية تالعمودية في  ــ ــ ــ ــــرة ســـ ــ ــ ــ ــ ـــهم ة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــبة تالتة تاـــ ــ ــ ــ ــ ـــــلطة الاييان اة اســـ ــ ــ ــ افقيـة ةمالا ـة تذل  ةء خالق ت قيف ســـ

   (6111 ثاين ت شاكل   ت قيقها.
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ل  ان ةاــــادقة الوثب الاوي  ةء الفعاليال التة ي ارب فلها ( ط6100تيضــــي  كال ةء خالد طايال تطاك  طيفوا      

اك اـــــــــاب ةلكبتة الاـــــــــلطة افقية الالزةة تالق ـــــــــوى ة  الاـــــــــلطة العمودية اة اســـــــــبة لرقيام دا اتقاء تالاييان الجيديء 

 (6100 طايال ت طيفوا    مء شلت  القانون الخاص داةاادقة.

ناثية اخلى فال  ري  الحلكي ىاــــــــــ خدم في ت ديد ةاــــــــــ وى اداء الحلكال تاةهااال الليا ــــــــــية ط د اة اــــــــــادقين تةء      

بشــــــــــــــكـ  دقيف  تيمالاء ةء خاللـه اســــــــــــــ خلاق قيم اة غييال الالاي مـاتيالايـة تةقـاانوهـا ة  اة غييال الالاي مـاتيالايـة ال موذجيــة 

ـــــاحمة ــــادقين تاةاـ ـــع  في اداء اة اــ ــ ي   العزات في تعدي  حذا  داء تالوصــــــوق ده ن و  فضــــــ .  تةعلفة نقا  القو  تالضـ

6112) 

ـــــادقة دكرية الهيدية البدنية تطروم      ــ ــ ـــــكرة الب ب ةء خالق طمرية ةلاقبة تةالثظة الباث ين لهذ  اةاــ ــ ــ تةء ح ا تظهل ةشــ

انخفاض اةا وى اللقمة لدى الاربة دالكرية ط د ادائهم لهذ  اةاادقة تالذي كان تساه  الليا ة دجاةعة الزاتية  ثظو 

( ةهيا ةقاانة بغييحم ةء الكريال  خلى سوء دريبيا ات دتق الوطء العل،ي فعل  سبي  اة اق اةا وى اللقمة 0.21ثااده  

 (6112ةهيا(.  العزاتي  2..9حو  لدى طربة كرية الهيدية البدنية تالعروم الليا ة دجاةعة  نباا 

 هدفي البحث : 

 يهدف الب ب ثل  ةعلفة :     

 طالقة بعض اة غييال الالاي ماتيالاية ة  اةا وى اللقمة ةاادقة الوثب الاوي .  – 0

  ةاادقة الوثب الاوي .   اقهياب فيطالقة بعض اة غييال الالاي ماتيالاية ة  سلطة  – 6

  البحث:فرض ي 

 توجد طالقة ااتبا  دالة ثث ائيا لبعض اة غييال الالاي ماتيالاية تاةا وى اللقمة ةاادقة الوثب الاوي .  – 0

 توجد طالقة ااتبا  دالة ثث ائيا لبعض اة غييال الالاي ماتيالاية تسلطة اقهياب في ةاادقة الوثب الاوي .  – 6

  املرتبطة:الدراسات 

 (7)( 9002دراسة وليد خالد حمادي العزاوي )

 دااسة ةقاانة لبعض اة غييال الالاي ماتيالاية إلدااق جاةعة  نباا ة  ثدااق جاةعال العالم.  :العنوان

 ال علف طل  بعض اة غييال الالاي ماتيالاية دين تاثبة طربة جاةعة انباا تادااق جاةعال العالم.  :الهدف

 اة هج الوصفي.اس خدم الباثب  :املنهج
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 طشل  ةء تاثبة طربة جاةعة انباا تطشل  تاثبين ةء ادااق جاةعال العالم.  :العينة

ح اك  ــــع  لدى ادااق جاةعة انباا في ة غيي ســــلطة الخاو   خيي  تســـــلطة ااتقاء ةما يدق طل   :الاستتتتتاتا اتأهم 

  ع  ال واحي البدنية لديهم. 

 (  9( ) 9022) دراسة خالد عطيات، عاكف طيفور 

 اة ددال الالاي ماتيالاية لفعالية الوثب الاوي  لدى طي ة ةء ال اشئين.  :العنوان

ال علف طل  تــيثيي طوق ةاــــــــــــــافــة تســــــــــــــلطــة اقهياب طل  ةاــــــــــــــ وى  نجــاز اللقمة لــدى ة اــــــــــــــادقي الوثــب الاويــ   :الهتتدف

 اةشااكين. 

 اة هج الوصفي. :املنهج

 وثب الاوي . خماة ة اادقين ناشئين دال :العينة

 ةهي/ (.  2.6: ان ة وسط الالطة  فقية لدى طي ة الدااسة قد درغ   أهم الاستاتا ات

 (  3( ) 9022دراسة صباح مهدي صالح )

 : اة غييال الالاي ماتيالاية في ةلثرة قب  ت،عد ااتقاء تطالقوها دإنجاز فعالية الوثبة ال الثية. العنوان

 ال علف طل  قيم اة غييال الالاي ماتيالاية في ةلثرة قب  ت،عد ااتقاء في ثنجاز فعالية الوثبة ال الثية.  : الهدف

 : اة هج الوصفي ديسروب العالقال ااتباطية تاةقاانة. املنهج 

  طالبا تطالبة دالا ة ال انية ةء كرية الهيدية البدنية تطروم الليا ة دجاةعة القادسية. 00:  العينة

 : ان سلطة اناالق تاقصعى ااتفاع ي   ثليه الجام بعد ااتقاء اكثي اة غييال تيثييا داإلنجاز.  أهم الاستاتا ات

 (  2( ) 9027دراسة نادر إسماعيل حالوة )

لهيدية ا : تيثيي دلناةج تدايبة ل اويل بعض اة غييال البدنية تاةاـــ وى اللقمة ةاـــادقة الوثب الاوي  لاالب كرية العنوان

 البدنية تالليا ة دجاةعة  قصعى. 

: ال علف طل  تيثيي دلناةج تدايبة ل اويل بعض اة غييال البدنية تاةاـــــ وى اللقمة ةاـــــادقة الوثب الاوي  لاالب الهدف 

 كرية الهيدية البدنية دجاةعة  قصعى.

 بية. : ال جليبة ةا خدةا القياس القبلي تالبعدي طل  اةجموطة ال جلي املنهج

 طالبا دالا ة الجاةعية  تل  دكرية الهيدية البدنية دجاةعة  قصعى.  09:  العينة
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دين ة وســـاال القياس القبلي تالقياس  1.19: تجود فلتق ذال د لة ثث ـــائية ط د ةاـــ وى ةع وية  أهم الاستتتاتا ات

   القياس البعدي. البعدي في اة غييال البدنية تاةا وى اللقمة ةاادقة الوثب الاوي  ل ال

 املرتبطة:التعليق على الدراسات 

اتفقت حذ  الدااســال في العديد ةء ال قا  ثيب اط مدل اغراها طل  اة هج الوصــفي  تكذل  ســاطدل الباث ون في      

ها ال  ــــويل تبلاةج ال  ري  الحلكي للح ــــوق طل  البيانال  داإل ــــافة ثل  بعض 
ا
طمرية اخ ياا العي ة  تقد اســــ خدةت جر

مية دااســــة اة غييال الالاي ماتيالاية تطالقوها داةاــــ وى اللقمة ةاــــادقة  دتال لقياس اةاــــافال ت تزان تاتصــــت طل  اح

 الوثب الاوي .    

 إ راءات البحث  

 منهج البحث 

 اس خدم الباث ون اة هج الوصفي.   

 مجاالت البحث 

  :البشري املجال  – 2

كان ةج م  الب ب طربة كرية الهيدية البدنية تطروم الليا ــة دجاةعة الزاتية تاخذل ةنهم طي ة ةء طربة الاـــ ة  تل     

 م..6102/610طالب افض  ةء ثققوا ةا وى اقمة في اة  ان العملي النهائي لرعام الجاةعي  09طددحا 

  :املكانياملجال  – 9

 دنية تطروم الليا ة دجاةعة الزاتية داةلكب الجاةعي. ةضماا تةيدان كرية الهيدية الب   

 :  املجال الزمني – 3

  ال الي:طل  ال  و  .6102/610العام الجاةعي  اجلي الب ب خالق     

 م.  .00/6/610كانت خالق اة  انال العمرية ال  فية يوم الابت اةوافف  اس االطية: ال جلبة- 0

ـــــيـة:ال جلبـة  – 6 ــ ــ ــ ـــــاســـ ــ ــ ــ م تالتة كــانـت دـدايوهـا يوم .6102/610خالق اة  ـانــال العمريـة النهـائيـة لرعـام الجـاةعي  كـانـت  ســـ

 م ديتق اة  ان نهائي لاربة الا ة  تل  في ةاد  العاب القوى. .9/9/610الابت اةوافف 
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  (2رقم )  دول  

 15= ن  الاوق  تالوزن  تالعمل ة غييال ةء ك  في العي ة تاط دالية تجانس يبين

 ةعاة  ال واء ان لاف اةعيااي  الوسط الحاا،ي اةعاة 

 1.60 1.12 0.22 الاوق 

 1.21 9.02 20.9 الوزن

 1.00 - 0.02 69.0 العمل

 

 
 ( التمثيل البياني لكل من الوسط الحسابي والانحراف املعياري ومعامل الالتواء للمتغيرات العمر والطول والوزن.2الشكل )

 

الجدتق الاادف يوض  ال وصي   ث ائي ة غييال ةعد ل ال مو لرعي ة قيد الدااسة  تةعاة  ال واء تالذي يهياتح  

 ( تحذا ىشيي ثل  اط دالية ال وز   في حذ  اة غييال. 9 ± ( تالتة تهياتح دين 1.92تثتى  00 -دين  

 :أدوات وأ هزة البحث 

 ةيزان طبة. -

 شليط قياس الاوق.  -

 كاةييا فائقة الدقة تالحداثة. -

 ثاسب شخصعة.  -

 دلاةج ال  ري  الحلكي.  -

 جهاز تثب طالي قانوني.  -

 ثاة  ثالثي.  -

 طاا ة قياس كمقياس لرلسم.  -
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 :التجربة الاستطالعية 

سة قب  ةد  ةء الدااطل  خماة طربة ةء غيي طربة العي ة دالا ة  تل   تذل  ثجلاء الباث ون ال جلبة اس االطية     

  مء اة  ان العملي ال  في ةاد  العاب .00/6/610 ساسية يوم الابت اةوافف 
ا
م طل  تمام الااطة العاشل  صباثا

  طل :القوى لغلض الوق  

 صالثية  جهز  اةا خدةة.  -

 تدايب الباث ين تاةااطديء.  -

 صالثية اةكان لر  ويل. -

  ال الية:ث ياطال طء اخذ ا  اسفلل ال جلبةتقد     

 يجب ت ديد اةكان اة اسب إلجلاء ال  ويل. -

 يجب اخ ياا الوقت اة اسب إلجلاء ال  ويل ل وفيي   اء  اة اسبة.  -

 يجب ت   ةقياس اللسم في اكثي ةء ةوق   مء ةجاق ال  ويل.  -

  :ألاساسيةالتجربة 

م  ةــاد  العـاب القوى يوم .6102/610العملي لرعـام الجــاةعي  اجلاء البـاث ون ال جلبــة  ســــــــــــــاســــــــــــــيــة دـا ة  ــان النهـائي      

  : م  تكانت طل  ةلثر ين حما.2/2/610م تاس ملل ثتى يوم الخميس .9/9/610الابت 

  .ال  ويل تاةاادقة ةلثرة- 0

  .ال  ري  الحلكي دالحاسب آلالي ةلثرة- 6

  :تاة  انةلثرة ال  ويل  –ات  

  .ةكان ال  ويل ثطداد- 0

  .اة اادقين  الاربة( دإجلاء اثماء الخاص بهم قام- 6

  .ت   ةقياس اللسم في اكثي ةء ةوق   مء ةجاق آلة ال  ويل تت ويل  تم- 9

  .الدتلي أللعاب القوى  قواطد ات ادك  ة اادف دإجلاء ة ات ته ة  الهزام د ابيف  قام- 0

 
ا
  :آلاليةلثرة ال  ري  الحلكي دالحاسب  –ثانيا

 .(Dritfish) ت عها في الحاسب لكي ي م نق  ة  وياتها دلناةج ( memory card) شلي ة الذاكل  اخذ- 0

ةلثرة اقهياب  دداية ةلثرة ااتقاء  تنهاية ةلثرة ااتقاء  صوا:الباث ون د جزئة ةهاا  الوثب الاوي  تب خزيء  قام- 9

لك   ط د الاييان صـــــــوا  تصـــــــوق ةلكز ال ق  الجاـــــــم ثل  نقاة اناالق(  تصـــــــوق ةلكز ثق  الجاـــــــم ثل  اقصـــــــعى ااتفاع 

  .ة اادف ألفض  ة اتل ين له

ةاــافة  تزةء ااتقاء  ااتفاع ةلكز ال ق  في اة اــادف ط د ةلثرة  طداد لالاتقاء تالزةء الذي قا  فيه حذ  ا جاــم- 0

دداية ةلثرة ااتقاء  ااتفاع ةلكز ثق  الجاـــــم ط د نهاية ةلثرة ااتقاء  اقصــــــعى ااتفاع ي ــــــ  ثليه ةلكز ال ق  في ةلثرة 

    .الاييان

  :إلاحصائيةاملعالجات 

  : SPSS قام الباث ون اةعالجال  ث ائية ال الية داس خدام دلناةج    

   .ةعاة  ال واء -الوسط الحاا،ي.                    -
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  .ان لاف اةعيااي  -

 ةعاة  ااتبا . -

  النتائج:عرض ومناقشة 

( يوض  الوسط الحاا،ي تاكني تاصغل قيمة لرم غييال الالاي ماتيالاية تاةا وى اللقمة لعي ة 6الجدتق      

 الب ب

 اةعاةالل  ث ائية               

 اة غييال 
 تثد  القياس

الوسط 

 الحاا،ي
 اصغل قيمة اكني قيمة

 2.6 2.2 2.6 ةهي /   سلطة اقهياب

 1.06 1.09 1.09 ثانية زةء ااتقاء

 .0.0 0.92 0.69 ةهي ااتفاع اناالق لرملكز ال ق 

 9.01 0.91 0.11 ةهي /   سلطة ااتقاء

 0.91 6.61 6.11 ةهي /   ةلكبة الالطة العمودية

 2.0 9.2 2.2 ةهي /   ةلكبة الالطة افقية

 0.91 9.62 0.2 ةهي اةا وى اللقمة 

 

 

 التمثيل البياني للوسط الحسابي وأكبر وأصغر قيمة للمتغيرات الكينماتيكية واملستوى الرقمي لعينة البحث( 9الشكل )

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

سرعة 
االقتراب

زمن 
االرتقاء

ارتفاع 
االنطالق 
للمركز 

الثقل

سرعة 
االرتقاء

مركبة 
السرعة 
العمودية

مركبة 
السرعة 
االفقية

المستوى 
الرقمي 

وحدة القياس

الوسط الحسابي

أكبر قيمة

أصغر قيمة



يلعالقة بعض المتغيرات الكينماتيكية بالمستوى الرقمي لمسابقة الوثب الطو م9102لعدد الرابع يونيو ا   

  
 

 

89 

( تالخاص دالوسط الحاا،ي تاكني تاصغل قيمة لرم غييال الالاي ماتيالاية تاةا وى اللقمة لعي ة 6ي ض  ةء الجدتق      

ةهي/   تبالنابة  2.6ةهي/ ( تبرغ الوسط الحاا،ي لها 2.2:  ..2الب ب ةا يلي : دالنابة لالطة اقهياب تلاتثت دين   

ثانية  اةا دالنابة  اتفاع اناالق تلاتح دين  1.09ية( تبرغ الوسط الحاا،ي له ثان 1.09: 1.06لزةء ااتقاء تلاتح دين  

ةهي/ ( تبرغ  0.91:  9.01ةهي  تبالنابة لالطة ااتقاء تلاتثت دين   0.69ةهي( تبرغ الوسط الحاا،ي له  0.92:  .0.0 

ةهي/ ( تبرغ الوسط  6.61:  0.91دين  ةهي/   تبالنابة ةلكبة الالطة العمودية تلاتثت  0.11الوسط الحاا،ي لها 

ةهي/ ( تبرغ الوسط الحاا،ي لها  2.0:  9.2ةهي/   اةا دالنابة لالطة اةلكبة  فقية تلاتثت دين   6.11الحاا،ي لها 

 ةهي.  0.2ةهي( تبرغ الوسط الحاا،ي له  9.62:  0.91ةهي/   تاةا وى اللقمة تلاتح دين   2.2

 ( ة فوفة ةعاةالل ااتبا  لرم غييال الالاي ماتيالاية تاةا وى اللقمة لعي ة الب ب9الجدتق  

 زةء ااتقاء سلطة اقهياب اة غييال
ااتفاع 

 اناالق
 سلطة ااتقاء

م . س . 

 العمودية

م. س . 

  فقية

      1.22 - زةء ااتقاء

ااتفاع 

 اناالق
- 1..2 1.22*     

سلطة 

 ااتقاء
1.22* - 1.26 - 1..2    

م . س . 

 العمودية
1.26* - 1.22* - 1.2. 1.22   

م. س . 

  فقية
1.22* - 1.22 - 1.90  1.26 1.26  

اةا وى 

 اللقمة
1.22* - 1.29 1.26 1.2.* 1.26 1.22* 

ا تاةا وى اللقمة لع ية الب ب ة ( الخاص دم فوفة ةعاةالل ااتبا  لرم غييال الالاي ماتيالاية9ي ض  ةء الجدتق      

( ةعاة  ااتبا  سالب  كما تشيي .( ةعاة  ااتبا  ةوجب   00( ةعاة  ةنها  66العدد الالالي ةعاةالل ااتبا  درغ   يلي:

( ةنها طالقال ةوجبة  طلدية( تطالقة 2  1.19( طالقال ااتبا  دالة ثث ائيا ط د ةا وى الد لة 2اة فوفة ثل  تجود  

   سالبة  طالااية(.  تاثد

  ألاول:مناقشة الفرض 

( الخاص دم فوفة ةعاةالل ااتبا  لرم غييال الالاي ماتيالاية تاةا وى اللقمة لعي ة الب ب ةا 9ي ض  ةء الجدتق      

يلي : تجود ثال  طالقال دالة ثث ائيا دين اة غييال الالاي ماتيالاية تاةا وى اللقمة  تحذ  العالقال اي طالقة قوية 
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ةوجبة  طلدية( تاة غييال الالاي ماتيالاية اي سلطة اقهياب  سلطة ااتقاء  ةلكبة الالطة  فقية  ثيب درغ ةعاة  

( تحذ  ال  يجة ت فف ة  اغرب اةلاج  تالدااسال  خلى التة تؤكد 1.22ااتبا  دين اةا وى اللقمة تسلطة اقهياب  

لكي ي مالاء اة اادقون ةء ت قيف ةا وى اقمة طالي  فيغرب ةاادقي سباق طل  احمية الح وق طل  سلطة اقهياب جيد  

 ةهي يؤدتن بشك  جيد في ةاادقة الوثب الاوي . 011

( ط د ال ظل ثل  اة اادقين العاةيين تالذيء حم اغراهم ةء طدائي 6100فيذكل كال ةء خالد طايال  تطاك  طيفوا     

ةهي/  ي ض  ل ا ةدى احمية ةلثرة اقهياب تسلط ه للح وق  2.2وهم حو ةهي( تة وسط سلط011اةاافال الق يي   

 (6100 طايال ت طيفوا  طل  ةا وى اقمة طالي. 

ةهي/ ( تةقاان ه دم وساال العي ال  خلى سوء  2.6تبال ظل ثل  ة وسط سلطة اقهياب لدى العي ة تالذي درغ    

العلبية ات العاةية نجد  ة خفض جدا لدى طي ة الب ب   ةل الذي ة   ة اادقي طي ة الب ب ةء الح وق طل  ةا وى 

 ة حذا الخر  في  داء د وصيال الب ب. اقمة جيد  تسوف يذكل الباث ون ةا يجب فعره ةعالج

( تةلكبة الالطة  فقية فقد درغ .1.2اةا ةعاة  ااتبا  دين اةا وى اللقمة تسلطة ااتقاء اة اادف فقد درغ         

لطة س (  تيلج  الباث ون احمية سلطة ااتقاء تةلكبة الالطة  فقية لرم اادف تطالقوهما داةا وى اللقمة ثل  ان1.22 

ان اة اادف سوف ي     طل  قو  دف  جيد  لحظة دخوله ةلثرة الاييان تالتة سوف تؤثل طل   الجيد  تعنةااتقاء 

 ةلكبة الالطة  فقية تةء ثم طل  اةا وى اللقمة تالح وق طل  اكني ةاافة افقية ةمالا ة. 

يؤكدان طل  الدتا الذي يرعبه ة غييي سلطة  ( ثيب6109تحذا ي فف ة  ةا ذكل  ثالامت اةذخواي  تالايد ةجيد     

ااتقاء  تةلكبة الالطة  فقية في ت قيف اةا وى اللقمة ةاادقة الوثب الاوي   تحما طاةالن حاةان تاساسيان ةء 

اةذخواي  العواة  اةيكانيالاية التة ت قف اطل  اةا ويال في الحلكال اةقذتفة ددتاحا تعزز ثل  زياد  في اةاافة  فقية. 

 (6109ت ةجيد  

كما اظهل ال  ري  الحلكي لرم اادقين انهم ثققوا ةا وى اقمة  عي  تخاصة ط د ت ب  ال ارا  الحلكي لديهم       

 لجيد.  ا فهم يؤدتن بشك  طشوائي تخالي ةء اللاتبة تال  اب   ةل الذي يوض  اف قااحم ثل  ال دايب ت طداد البدني

توجد طالقة ااتبا  دالة ثث ائية دين بعض ةما سبف ي ض  ان الفلض  تق لرب ب تم ت ققه تالذي ي ص طل      

 اة غييال الالاي ماتيالاية تاةا وى اللقمة ةاادقة الوثب الاوي (. 

  الثاني:مناقشة الفرض 

( تكانت طالقال ااتبا  الدلة ثث ائيا 9كما حو ةوض  دالجدتق   اش م  الب ب طل  خماة ة غييال كي ماتيالاية      

(  تبين 1.22طل  ال  و ال الي : درغ ةعاة  ااتبا  دين ااتفاع اناالق تزةء ااتقاء   1.19ة غييال ط د ةا وى الد لة 
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(  تبين ةلكبة الالطة العمودية 1.22 - (  تبين ةلكبة الالطة العمودية تزةء ااتقاء 1.22سلطة اقهياب تسلطة ااتقاء  

(  تبذل  يكون الفلض ال اني قد ت قف تالذي 1.22( تبين ةلكبة الالطة  فقية تسلطة اقهياب  1.26تسلطة اقهياب 

 ي ص طل   توجد طالقة دالة ثث ائية دين بعض اة غييال الالاي ماتيالاية قيد الب ب(.   

 الاستاتا ات :   

 دالة ثث ائيا دين اةا وى اللقمة تسلطة اقهياب لرم اادقين.  يوجد طالقة – 0 

 يوجد طالقة دالة ثث ائيا دين اةا وى اللقمة تسلطة ااتقاء لرم اادقين. – 6

 طالقة دالة ثث ائيا دين اةا وى اللقمة تةلكبة اق سلطة  فقية لرم اادقين. - 9

 ةء ااتقاء لرم اادقين.طالقة دالة ثث ائيا دين ااتفاع اطالق تز  - 0

 طالقة دالة ثث ائيا دين تسلطة اقهياب تسلطة ااتقاء  لرم اادقين. - 9

 طالقة دالة ثث ائيا دين سلطة اقهياب تةلكبة الالطة العمودية لرم اادقين - 2

 طالقة دالة ثث ائيا دين ةلكبة الالطة العمودية  تزةء ااتقاء لرم اادقين. - 2

 الة ثث ائيا دين سلطة اقهياب تةلكبة الالطة  فقية لرم اادقين.طالقة د - .

 التوصيات :

اح مام دملثرة  طداد البدني لراربة تالتة تبدا ة  دداية ك  طام جاةعي تخاصة تدايبال القو  العضرية تالقدا   -0

 العضرية لرعضالل اللجرين. 

ي الوثب الاوي  اح مام دم غييال سلطة اقهياب  تسلطة ااتقاء  ان يو   في طين اط باا ط د تدايب ة اادق  - 6

 تةلكبة الالطة  فقية. 

 ابط حذا الب ب دالب و   خلى الخاصة دماادقة الوثب الاوي .      – 9
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 املرا ع : 

( : تيثيي ةنهاق ديسروب ة  نة ال ظم في ت اين قيم بعض 6109طبد الالاليم اةذخواي  ت الايد كاظم ةجيد   ثالامت - 0

اة غييال البايوكي ماتيالاية تاةا وى اللقمة في فعالية الوثب الاوي   ةجرة  دداع اللياوعة  جاةعة ة مد 

 .61 - 2دو ياف اةسجرة  الجزائل  ال ف ال 

( : اة ددال الالاي ماتيالاية لفعالية الوثب الاوي  لدى طي ة ةء ال اشئين  6100طاك  طيفوا   خالد طايال   ت  - 6

 .6121 - .612ةجرة جاةعة ال جاح  العروم  ناانية(  ال ف ال 

الثي   ( : اة غييال الالاي ماتيالاية في ةلثرة قب  ت،عد ااتقاء تطالقوها دانجاز فعالية الوثبة ال6102صباح ةهدي صال     - 9

-http://qu.edu.iq/repository/wpتم اسهيداد ةء 

content/uploads/2016/11/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-

%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A.pdf. 

  اب لرنشل.الالا( : اةيكانيكا تال كاة  دين ال ظلية تال ابيف في اةجاق اللياوعة   القاحل   ةلكز .022طادق طبد الب يي    - 0

( :  سس اةيكانيالاية تال  ريرية تالفي ة في فعاليال اةيدان تاةضماا  طمان  داا 6111قاسم ثاين  ت ثيمان شاكل   - 9

 الفالال.

( : تيثيي دلناةج تدايبة ل اويل بعض اة غييال البدنية تاةا وى اللقمة ةاادقة 6102نادا ثسماطي  ثالت .  ي ايل   - 2

وي  لاالب كرية الهيدية البدنية تالليا ة دجاةعة  قصعى  ةجرة جاةعة  قصعى  سرارة العروم الوثب الا

 .9962 - 002 ناانية( اةجرد الحادي تالعشلتن  العدد  تق  ال ف ال 

  نباا ة  (. دااسة ةقاانة لبعض اة غييال الالاي ماتيالاية إلدااق جاةعة6112  9 62 - 69تليد خالد ثمادي العزاتي.   - 2

ادااق جاةعال العاةفي فعالية الوثب الاوي   ةجرة القادسية لعروم الهيدية الليا ية  الجرد ال اس   العدد 

 .022 - 092ال الب  طدد خاص دب و  اةؤتمل  تق لربيوةيكاني   ال ف ال 

   

 



 تالميذ لدى الدراسي التحصيل بمستوى االبدنية وعالقته القدرات بعض تنمية على متنوعة لتمرينات مقترح برنامج أثر

 سنة( 00-01) من األساسي التعليم مرحلة
 م9102العدد الرابع يونيو 

  
 

  39 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخري

 

 البدنية وعالقتهامية بعض القدرات تنعلى  لتمرينات متنوعة برنامج مقترح ثرأ

 سنة (00-01) من ألاساس يمرحلة التعليم  تالميذ الدراس ي لدىالتحصيل  ى مستو ب

 النعميارف شال السالم . عبددم. ا. )*( 

 محمد الهنشيري  . ليلىدم. ا. )**( 

 مصطفى موس ى عمر  د.)***( 

 :املقدمة ومشكلة البحث

عليها تنمية مختلف القدرات  ىوالقاعدة التي يبن تعتبر ألاساسعليم ألاساس ي من الت ىلحلقة ألاولل التربية البدنية

تناوله الكثير من ف ألانشطة املدرسية ألاخرى  يرها منوغلك من خالل درس التربية البدنية وذ ية والحركية والنفسيةالبدن

حد ا أن تمرينات الصباح باعتباره، إال إالوجه ألاكمل ىن القيام بدوره علما تمكنه م ىالباحثين بالدراسة للوصول إل

باالهتمام الكافي في برنامج التربية الرياضية بهذه املرحلة والذي  لم تحظى اليوم الدراس يبداية ألانشطة ألاساسية املطبقة 

أداء تمرينات تنفذ طوال الفصل  ىاتضح من إغفال الجانب الوظيفي والبدني عند وضع هذه التمرينات والتي اشتملت عل

الصباح  طابور  تمريناتتابعة ألاداء الحركي لهذا ما أظهره ألاداء الحركي عند مو  منها الدراس ي وبدون أن تحقق الغرض

مختلف عداد نفس ي للتالميذ وتنشيطهم ألداء زة الحيوية والعضالت واملفاصل وكإبالرغم من أهميته لتنشيط ألاجه لتالميذل

ته وتعرف التمرينات بأنها مجموعة ألاوضاع والحركات البدنية التي تستهدف تشكيل وبناء الجسم وتنمية قدرا ،الحركات

 ألاسس التربوية والعلمية لفن الحركة. داء الرياض ي والوظيفي معتمدين علىمن ألا  للوصول ألعلى مستوى الحركية املختلفة 

(7 : 5) 

الدرس وتحسين تحقيق فاعلية لفي تكوين وتنمية النشء فهي نشاط مدروس يقوم به املدرس  تسهم التمريناتف

فاالهتمـام بحاجات التالميذ فـي مختلف  املحتوى، أساس العملية التربوية والذي من أجله وضع فالتلميذ هو نوعيته،

 اغبمحمد ر و  محمد حسانين، ى وير  (01 - 9:  3) تتميز بها كل مرحلة أمرا ضروريا.املراحل السنية وفقا للخصائص التي 

حيث  أن هذه املرحلة من أفضل املراحل السنية لتعلم املهارات واكتساب القدرات الحركية (0991) ومحمد عالوي  (0995)

 : 01)  "مرحلة التعلم ألول وهلة". اط"،"مرحلة الحركة والنش لتعلم الحركي"،ل ىأطلق عليها مسميات كثيرة مثل "الفترة املثل

13) ، (00 : 037) 

 وال
ا
  تمرينات مجاال

ا
 عنلتنمية النواحي الوظيفية والبدنية والنفسية و  خصبا

ا
  صرا

ا
نحو ممارسة النشاط الرياض ي من  فعاال

والتي اتضحت من خالل  سهم بدوره في إثارة انفعاالتهم الايجابية ودوافعهم واتجاهاتهم بما يتفق مع ميولهم،التالميذ ويقبل 

 طلبة التدريب امليداني  ىعل وإشرافهمفي مجال التمرينات  وخبرتهم التربية البدنية ل الباحثون بكلياتعم
ا
 لهم ولذا كان دافعا

ت في فترة الصباح وفترة الراحة برنامج تمريناالتالميذ بوضع  ىلدإلجراء دراسة تبحث في الارتقاء بالجانب الوظيفي والبدني 

تنمية بعض القدرات البدنية وتحسين مستوى  ىطرق تطبيق النشاط البدني مما قد يكون لها ألاثر الايجابي عل كإحدى

 تدائية.املرحلة الاب لتالميذ الدراس يالتحصيل 

إثارة العواطف ب التلميذاملعلم أن يدعم  ىعل rivkin" (0991)" طبقا ملا أورده رفكن (1112) وتضيف هبة هللا محمود

عادات وجدانية أو  ذلك فان كل ما يكتسبه التلميذ ويتعود عليه منوب التعزيزيه بباستمرار من خالل الفكر بحيث تؤثر عل
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نيا ولكن أيضا في التحصيل فالجوانب الوجدانية أهميتها للتلميذ ليس وجدا متعمدة،تتم بطريقة  عقلية حركية أو

 (39 : 07)  ي التحصيل نحو ألافضل.ثر فواسترخاء كلها تؤ  حالة التلميذ من فرح وسعادةف ،لدراس يا

استيعاب التالميذ للمعلومات واملقررات الدراسية وبالتالي ما يحرزونه  ىالسائد يمثل مد تحصيل الدراس ي باملفهومفال

ما يتحصل عليه التلميذ وما يحققه من باملفهوم التربوي  وأما ،ناتهم وما يتحصلون عليه من درجاتمن نجاحات في امتحا

حصل ية التي مر بها، فهو مجموع ما يتنتائج وتغيرات مرغوبة في معارفه ومهاراته واتجاهاته نتيجة للعمليات والخبرات التعليم

 انتهائه ملرحلة دراسية. عند وأن يتقنه ويكون اتجاها ايجابيا نحوه نتيجة لدراسة مادة دراسية عليه التلميذ وما يتوقع منه أ

امليول الدراسية عند  فراد وتحديد قوةى الفروق بين ألا دفاختبارات التحصيل ذات قيمة عالية في تحديد م، (33:  05)

 (033 : 01)  تخطيط الحياة الدراسية للتالميذ. ىالتالميذ واكتشاف التفوق والتخلف في القدرات الخاصة وتساعد عل

املناسب  التلميذ إذ لم يعد له املنهاج بأن (1111) فاضل ةعبد الحليم وبثين وعادل ،(0999) يشدرو  ىوتشير هد

 تحصيله الدراس ي ىعل ألامر الذي يؤثر سلبا فانه يصبح من الصعب الشعور بالسعادة عداده تربويا ونفسيا وبدنياإل 

ا واستثمارها ألداء والتكيف معه قدراته، عن لتعبيرلمية ملكات التلميذ ووسيلة الحركي املنظم فرصة طيبة لتن النشاطف

تنشئة جيل من ألاطفال يتمتعون بالصحة يجب الاهتمام بكافة مراحل النمو بغية  ف ،بصورة تتفق مع مراحل نموهالنشاط 

 (26 : 2) ، (160:  01)   .ةنية والنفسيالجسما

عن إعداد  املسئولةاملؤسسات التربوية  ىحدالاهتمام بالتمرينات فاملدرسة هي إإلى  (0991) الطوانس يميرفت وتضيف 

 تأبناء املج
ا
  مع إعدادا

ا
  متكامال

ا
  بدنيا

ا
يجب أن ف نية،التالميذ البدر قدرات انسب مرحلة للنمو وتطوي فمرحلة التعليم ،وعقليا

ن التلميـذ في هذه إذ أ تساهم في تنمية بعض ألاهداف التربوية،متنوعة برامج بدنية ذات تمرينات  ىمنهاجها عل ي يحتو 

 وحيوية ومثابرة. 
ا
 (137:  02) املرحلة ممتلئ نشاطا

قننة مبكال الفترتين الصباح والراحة تتعلق بكيفية انتقاء تمرينات اليوم الدراس ي  أثناء إن التمرينات لذا يرى الباحثون 

 جماعية وفي توقيت واحد لتالميذ بحيث تؤدى لومناسبة 
ا
 لفائدة  وذلك لزيادة التشويق وإلاثارة بدال

ا
من الرتابة نظرا

 
ا
  التمرينات ودورها في إعداد التالميذ وظيفيا

ا
  وعقليا

ا
  وبدنيا

ا
رنامج التمرينات املتبعة في معظم املؤسسات التعليمية ، فبونفسيا

 في مختلف الجوانب لتالميذ املرحلة الابتدائية. الفائدة املرجوة منهانالحظ أنها ال تحقق 

 البحث: أهداف

 ى :يهدف البحث إل

ى التحصيل الدراس ي لد ى لتنمية بعض القدرات البدنية وعالقتها بمستو  الراحةلفترتي الصباح و تصميم برنامج تمرينات  -

 .( سنة00-01من ) ألاساس يتالميذ مرحلة التعليم 

تالميذ مرحلة التعليم  ىلد تنمية بعض القدرات البدنية ىفترتي الصباح والراحة عللتأثير برنامج التمرينات  ىالتعرف عل -

 .( سنة00-01من ) ألاساس ي

تالميذ مرحلة  ىدالدراس ي لالتحصيل  ى تحسين مستو  ىوالراحة علفترتي الصباح لتأثير برنامج التمرينات  ىالتعرف عل -

 .( سنة00-01من ) ألاساس يالتعليم 

 :فروض البحث
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 ما يلي : فترض الباحثون ي

تالميذ مرحلة  ىدلتنمية بعض القدرات البدنية ى باح والراحة له تأثير ايجابي علفترتي الصلاستخدام برنامج التمرينات  -

 .( سنة00-01من ) ألاساس يالتعليم 

تالميذ  ىلد الدراس يتحسين مستوى التحصيل  ىفترتي الصباح والراحة له تأثير ايجابي عللاستخدام برنامج التمرينات  -

 .( سنة00-01من ) ألاساس يمرحلة التعليم 

 مصطلحات البحث:

 الغرضية :التمرينات  -

ة وتشكيل الجسم بما تنمية عناصر اللياقة البدنية الخاصة باألنشطة الرياضية املختلف ى"هي التمرينات التي تهدف إل

 (013 : 09).  "ألانشطةوكما تعد وتمهد لتعليم الحركات واملهارات الخاصة بهذه  تها،ابيتناسب ومتطل

 تمرينات الصباح والراحة : -

بدنية والمن التمرينات البدنية الخاصة التي تعد الجسم للعمل املقبل وتثير التغيرات الوظيفية "هي تلك املجموعة املنتقاة 

 )تعريف إجرائي(   .والتي تيهئ الجسم للنشاط املقبل" عقليةوال

 التحصيل الدراس ي : -

تحصل عليها نتيجة "هو مقدار ما يحصله الطالب من خبرات ومهارات في مادة دراسية أو مجموعة مواد بالدرجات التي ي

 (75 : 03) ألدائه الاختبارات التحصيلية". 

 -:إجراءات البحث

املنهج التجريبي بتصميم مجموعتين تجريبية ومجموعة ضابطة وذلك ملالئمته لطبيعة  استخدم الباحثون : منهج البحث

 البحث وأهدافه.

 تلميذ (25) عينة عشوائية قوامها ىطبقت التجربة عل :ثالبحعينة 
ا
الصف الخامس وتلميذات وتلميذة من تالميذ  ا

 تلميذ (11) الابتدائي والبالغ عددهم
ا
من تالميذ الصف الخامس بمدرسة  (%55) وتلميذة يمثلون مجتمع البحث وبنسبة ا

 : الزاوية املركزية الابتدائية وذلك بعد استبعاد

 واملعاقين من الاشتراك في النشاط الرياض ي. ىالتالميذ املرض  -

 احد القياسات الخاصة بها. أو فترة الراحة أو فترة الصباحعن التجربة  تالميذ الذين انقطعواال -

 ( يوضح ذلك.0)ات ألاساسية والبدنية والجدول وقد تم إجراء عملية التجانس لعينة البحث في كل املتغير 
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 (0جدول )

 قبل التجربةالدالالت إلاحصائية للمتغيرات ألاساسية والبدنية ملجموعات البحث 
 

 

يتضح 

 من الجدول 

بان  (0)

جميع 

معامالت 

الالتواء تتبع 

ى املنحن

عتدالي الا 

لعينة البحث 

في املتغيرات 

ألاساسية 

والبدنية 

 تجانس عينة البحث قبل التجربة.  ى( مما يدل عل3-،3أي انحصرت مابين )+ (1.337، 1.16) حيث تراوحت ما بين

 
ا
 تلميذ (05) ثالث مجموعات قوام كل منها ىإل وتم تقسيم عينة البحث عشوائيا

ا
 آلاتي:وتلميذة تمثلت في  ا

يطبق عليها في فترة الراحة و  ي،برنامج التمرينات كإعداد وظيف يةفترة الصباحاليطبق عليها في  *املجموعة التجريبية ألاولى :

 برنامج التمرينات كإعداد بدني.

ات يطبق عليها في فترة الراحة الحركو  برنامج التمرينات يةفترة الصباحاليطبق عليها في  *املجموعة التجريبية الثانية :

 كما هو محدد بالجدول الدراس ي. ....الخ،ومراوغة وثبو  ألاساسية من جرى 

مادة من قبل مدرس ي  يةالصباحفترة اليطبق عليها برنامج التمرينات الصباحية بصورتها الحالية في : *املجموعة الضابطة 

 ي وجر  ييطبق عليها في فترة الراحة الحركات ألاساسية والطبيعية التي يؤديها التالميذ من مش و  باملدرسة، البدنيةالتربية 

 .....الخ.ووثب

 .يوضح ذلك (1)ذ العينة قبل التجربة والجدول ات ألاساسية والبدنية لتالمياملتغير  في كلوتم تكافؤ مجموعات البحث 

 

 

 

 

 

 الدالالت إلاحصائية

 

 املتغيرات ألاساسية والبدنية

 وحدات

 القياس

 54ن= 

 معامل الالتواء  0 -س

 0.125 0.532 11.11 السنة السن

 0.181 5.744 146.3 سم الطول 

 0.337 6.996 34.69 كجم الوزن

 0.26- 0.122 1.204 سم اختبار الوثب العريض من الثبات

 0.233 1.036 12.88 ث املتعرج بين الحواجز اختبار الجري 

 0.144 3.763 27.48 ث عارضة التوازن مع مد الذراعين جانبا ىاختبار املش ي عل
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 (2جدول )

 البحث قبل التجربة ألاساسية ملجموعاتالدالالت إلاحصائية للمتغيرات 

 2.22=  1.14الجدولية عند مستوى  ف() قيمة            

ملجموعات  ألاساسيةوالخاص بتحليل التباين ذو الاتجاه الواحد في القياس القبلي للمتغيرات  (1) يتبين من الجدول 

 املحسوبة ما بين )ف( قيمة تغيرات لدى عينة البحث حيث بلغتبأنه ال توجد فروقا دالة إحصائيا بين امل البحث

العينة في املتغيرات تكافؤ  ىعل مما يدل (1.15) الجدولية عند مستوى  )ف( وهذه القيم أقل من قيمة (1.975،0.011)

 .ألاساسية

 (2) جدول 

 إلاحصائية للمتغيرات البدنية ملجموعات البحث قبل التجربةالدالالت 

 الدالالت              

 إلاحصائية                 

 املتغيرات 

 ألاساسية

وحدات 

 القياس
 مصدر التباين

مجموع مربع 

 الانحرافات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة )ف(

 

 السن

 

 سنة

 1.022 0.289 2 0.578 بين املجموعات

  0.283 42 11.87 داخل املجموعات

   44 12.44 ياملجموع الكل

 

 الطول 

 

 سم

 1.122 36.82 2 73.64 بين املجموعات

  32.81 42 1378 داخل املجموعات

   44 1452 ياملجموع الكل

 

 الوزن

 

 كجم

 0.975 47.76 2 95.51 بين املجموعات

  49 42 2058 داخل املجموعات

   44 2154 ياملجموع الكل

 الدالالت إلاحصائية                 

 تغيرات البدنيةملا

وحدات 

 القياس
 مصدر التباين

مجموع مربع 

 الانحرافات

درجات    

 الحرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة )ف(

ية
ضل

لع
ة ا

در
لق

ا
 

اختبار الوثب العريض من 

 الثبات
 سم

 0.173 0.003 2 0.005 املجموعاتبين 

  0.016 42 0.651 داخل املجموعات

   44 0.657 املجموع الكلى

قة
شا

لر
ا

 

اختبار الجري املتعرج بين 

 الحواجز
 ث

 1.003 1.076 2 2.151 بين املجموعات

  1.073 42 45.06 داخل املجموعات

   44 47.21 املجموع الكلى

ق 
اف

تو
ال

ي 
كل

ال سم
لج

ل
 

عارضة  ىاختبار املش ي عل

التوازن مع مد الذراعين 

 جانبا

 ث

 0.221 3.246 2 6.491 بين املجموعات

  14.68 42 616.4 داخل املجموعات

   44 622.9 ملجموع الكلى
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 2.22 = 1.14الجدولية عند مستوى  )ف( قيمة           

ملجموعات البحث  القياس القبلي للمتغيرات البدنيةوالخاص بتحليل التباين ذو الاتجاه الواحد في  (3) ول يتبين من الجد

 ،1.073) املحسوبة ما بين )ف( بأنه ال توجد فروقا ذات داللة إحصائية بين املتغيرات لدى عينة البحث حيث بلغت قيمة

 (.1.15) الجدولية عند مستوى  وهذه القيم أقل من قيمة )ف( (0.113

 ألادوات وألاجهزة:

 شريط- ثانية 0/01إيقاف ألقرب  ساعة- الرستاميتر لقياس الطول )سم( جهاز – )كجم( لقياس الوزن ميزان طبي

 .عارضة توازن لقياس التوافق الكلي للجسم جهاز - الصقة لتحديد أماكن الاختبارات عالمات- قياس بالسنتيمتر

 الدراسة الاستطالعية:

عشوائيا من تالميذ الصف الخامس الابتدائي من الشق ألاول ملرحلة التعليم  وتلميذات ميذتال  (01) تم اختيار

ى إل (05/1/1106) في الفترة منألاساس ي من مدرسة الزاوية املركزية الابتدائية ممن لم يشتركوا في التجربة ألاساسية 

تجربة ية وإجراء املعامالت العلمية لها و دنالتأكد من صالحية الاختبارات الببهدف  وأجريت الدراسة (.15/1/1106)

صة بالقدرات تحديد التمرينات الخاوالقياسات الخاصة بمتغيرات البحث وكذلك الاستمارة الخاصة بتسجيل البيانات 

تصميم البرنامج عداد بدني في فترة الراحة و تطبق كإعداد وظيفي في فترة الصباح والتمرينات التي البدنية التي تطبق كإ

 والثانية وتحديد الزمن الخاص بها. ىخاص بأداء التمرينات للمجموعة التجريبية ألاولال

 :البحثالقياسات القبلية وإجراء 

 (7/3/1106)ى إل (15/1/1106) بين مجموعات البحث في الفترة ما ىتم تطبيق القياسات القبلية الخاصة بالتجربة عل

 (1106-6-01)ى إل (1106-3-19) مجموعات البحث في الفترة من ىالدراسة علتم تطبيق هذه و  (1107-1106) للعام الدراس ي

 يلي:ما  اع الباحثون وقد ر 

 عداد الوظيفيوبصورة جماعية في فترة الصباح إلا  والثانية برنامج التمرينات ىاملجموعة التجريبية ألاول ىيطبق عل

املجموعة التجريبية  ىيطبق عل في فترة الراحة وأما نفس ي،عداد وكتنشيط وإ )لتهيئة ألاجهزة الحيوية والعضالت واملفاصل(

في بينما املجموعة الثانية  تخضع للبرنامج املدرس ي عداد بدني عام وذلك لتنمية القدرات البدنية كإبرنامج التمرينات ى ألاول

 
ا
في شكل وحدات أسبوعية  ىؤددقيقة ت (05) ملا جاء بالتجربة الاستطالعية والتي حددت بزمن الزمن املحدد لكل فترة طبقا

  (5)ى أيام تشمل عل (5) تطبق ملدة
ا
 فصل دراس ي كامل. ىمد ىعل ىللغرض الخاص في كل فترة وتؤد تمرينات متدرجة طبقا

لتمرينات الصباح املطبقة باملدرسة والحركات ألاساسية املطبقة في  ىبينما تخضع املجموعة الضابطة في الفترة ألاول

 
ا
أيام باألسبوع وزمن  (5) لدأسابيع بمع (01) للبرنامج الدراس ي املطبق في مختلف املدارس الابتدائية وملدة فترة الراحة وفقا

  (05) قدره
ا
 .دقيقة في كل فترة يوميا

 القياسات البعدية:

تغرقت مدة شهرين ذلك بعد انتهاء مدة التجربة ألاساسية التي اسموعات البحث و تم إجراء القياسات البعدية ملج

 ى نتائج التالميذ في مستو  ىعل البدنية والحصول القياسات وتتمثل في  (1107-1106) ، للعام الدراس يونصف الشهر

ويتم  ةمن واقع السجالت الرسمية لنتائج التالميذ لجميع املواد الدراسية الخاصة بكل تلميذ وتلميذ لدراس يالتحصيل ا



 تالميذ لدى الدراسي التحصيل بمستوى االبدنية وعالقته القدرات بعض تنمية على متنوعة لتمرينات مقترح برنامج أثر
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  33 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخري

 

لتالميذ بصفة مستمرة طوال الفصل الدراس ي عن طريق لية التحصيل الدراس ي لجميع املواد الدراس ى تقييم مستو 

الامتحانات التحريرية والشفوية واملناقشات والواجبات اليومية التي يتم تكليف التالميذ بها واملشاركة داخل الفصل 

كون حيث يت مستواه التحصيلي خالل الفصل الدراس ي، ىحضور املواد مما يساعد التلميذ التعرف عل ىواملواظبة عل

امتحان نهائي لكل  ى الفصلية ودرجة نهاية الفصل حيث يجر التقدير النهائي لكل مادة دراسية وذلك من خالل درجة ألاعمال 

التحصيل الدراس ي من خالل نموذج كشف  ى نتائج مستو  ىوبالتالي يتم الحصول عل مادة دراسية في نهاية الفصل الدراس ي،

تفريغ البيانات في جداول تمهيدا إلخضاعها للمعالجات  تموبعد الانتهاء رصد درجات أعمال السنة والامتحان النهائي 

 إلاحصائية.

 :إلاحصائيةاملعالجات 

  قام الباحثون 
ا
الوسائل إلاحصائية  دمينمستخ "spss" باستخدام برنامج الحاسب آلالي بمعالجة البيانات إحصائيا

 اختبار – ألاحاديالتباين  تحليل- للفروق )ت( اختبار– الالتواء معامل- املعياري  الانحراف- )املتوسط الحسابي املناسبة.

 .املئوية ملقدار نسبة التحسن( النسبة- ()ف

 عرض ومناقشة النتائج:

 (5)جدول 

 البدنية للقياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ألاولى الدالالت إلاحصائية للمتغيرات

 2.054=  1.14)ت( الجدولية عند مستوى  * قيمة

الفروق بين القياسين القبلي  )ت( الخاص باملتوسط الحسابي والانحراف املعياري وقيمة (2) يتضح من الجدول 

 بين القياسين القبلي والبعد ىللمجموعة التجريبية ألاول يوالبعد
ا
ولصالح القياس البعدي  يبأن هناك فروقا دالة إحصائيا

 

 الدالالت إلاحصائية            

 

 البدنية املتغيرات

وحدات     

 القياس

 04التجريبية ألاولى ن=املجموعة 

الفرق بين 

 املتوسطات

 الانحراف

 املعياري 

 للفروق

 قيمة )ت(

 املحسوبة
 القياس البعدي القياس القبلي

 2ع  2س 0ع  0س

ية
ضل

لع
ة ا

در
لق

ا
 

 اختبار الوثب العريض

 من الثبات
 7.359* 0.111 0.21 0.127 1.427 0.132 1.217 سم

قة
شا

لر
ا

 

اختبار الجري املتعرج بين  

 الحواجز
 15.6* 0.405 1.63- 0.925 11.01 1.113 12.64 ث

 

سم
لج

ي ل
كل

 ال
ق

اف
تو

ال
 

 

اختبار املش ي على عارضة 

التوازن مع مد الذراعين 

 جانبا

 9.13* 2.303 5.43- 2.265 21.7 4.048 27.13 ث
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  011 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخري

 

 الجدولية عند مستوى  )ت( املحسوبة أعلى من قيم )ت( حيث كانت قيمة ىفي املتغيرات البدنية للمجموعة التجريبية ألاول

(1.15.) 

 

 

 (4)جدول 

 ي للمجموعة التجريبية الثانيةالقبلي والبعدالدالالت إلاحصائية للمتغيرات البدنية للقياسين 

 2.054=  1.14)ت(الجدولية عند مستوى  قيمة 

الفروق بين القياسين القبلي  )ت( الخاص باملتوسط الحسابي والانحراف املعياري وقيمة (5) يتضح من الجدول 

 بين القياسين القبلي والبعد يوالبعد
ا
ولصالح القياس البعدي  يللمجموعة التجريبية الثانية بأن هناك فروقا دالة إحصائيا

 الجدولية عند مستوى  )ت(ة املحسوبة أعلى من قيم )ت( للمتغيرات البدنية للمجموعة التجريبية الثانية حيث كانت قيمة

(1.15.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدالالت إلاحصائية          

 

 البدنية ملتغيراتا

 

وحدات         

 القياس

 04املجموعة التجريبية الثانية ن=
الفرق بين 

 املتوسطات

 الانحراف

 املعياري 

 للفروق

 قيمة )ت(

 املحسوبة
 يالقياس البعد القياس القبلي

 2ع  2س 0ع  0س

ة  ر
قد

ال

ية
ضل

لع
ا

 

اختبار الوثب 

 العريض من الثبات
 5.555* 0.054 0.077 0.12 1.283 0.124 1.205 سم

قة
شا

لر
ا

 

اختبار الجري املتعرج 

 بين الحواجز
 10.4* 0.345 0.93- 1.298 12.24 1.234 13.17 ث

لي 
لك

ق ا
اف

تو
ال

 
سم

لج
ل

 

 

 ىاختبار املش ي عل

عارضة التوازن مع 

 مد الذراعين جانبا

 ث
27.3 

 

3.71 

 

24.77 

 

3.157 

 

-2.53 

 

1.359 

 

*7.21 
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  010 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخري

 

 (6)جدول 

 القبلي والبعدي للمجموعة الضابطةالدالالت إلاحصائية للمتغيرات البدنية للقياسين 

 2.054=  1.14)ت( الجدولية عند مستوى  قيمة* 

فروق بين القياسين القبلي ال )ت( الخاص باملتوسط الحسابي والانحراف املعياري وقيمة (6) يتضح من الجدول 

 بين القياسين القبلي والبعديللمجموعة الضابطة بأن هناك فروقا دالة إحصا والبعدي
ا
رات البدنية ولصالح للمتغي ئيا

 (.1.15) الجدولية عند مستوى  )ت(ة املحسوبة أعلى من قيم )ت( حيث بلغت قيمة القياس البعدي

 (7) جدول 

 ملجموعات البحث يالبدنية في القياس البعدتحليل التباين ذو الاتجاه الواحد للمتغيرات 

   2.22=1.14الجدولية عند مستوى  )ف( * قيمة

 الدالالت إلاحصائية          

 

 

 البدنية ملتغيراتا

 

وحدات 

 القياس

 04املجموعة الضابطة ن=
 املتوسط

 الحسابي

 للفروق

الفرق بين 

 املتوسطات

 

 قيمة )ت(

 املحسوبة

 يالقياس البعد القياس القبلي

 2ع  2س 0ع  0س

ية
ضل

لع
ة ا

در
لق

ا
 

اختبار الوثب العريض 

 من الثبات
 3.09 * 0.038 0.03 0.131 1.22 0.118 1.19 سم

قة
شا

لر
ا

 

اختبار الجري املتعرج بين 

 الحواجز
 7.81* 0.142 0.29- 0.678 12.54 0.676 12.83 ث

 

ق
اف

تو
ال

 
سم

لج
ي ل

كل
ال

 

 

عارضة  ىاملش ي علاختبار 

التوازن مع مد الذراعين 

 جانبا

 ث
28.01 

 

3.726 

 

27.21 

 

3.742 

 

-0.79 

 

0.3 

 

*10.3 

 

 الدالالت إلاحصائية

 

 ملتغيرات البدنيةا

وحدات 

 القياس
 مصدر التباين

مجموع مربع 

 الانحرافات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

 قيمة

 )ف(

ية
ضل

لع
ة ا

در
لق

ا
 

 اختبار الوثب العريض من الثبات
 

 سم

 10.58* 0.168 2 0.337 بين املجموعات

  0.016 42 0.669 داخل املجموعات

   44 1.005 ياملجموع الكل

قة
شا

لر
ا

 

اختبار الجري املتعرج بين 

 الحواجز

 

 ث

 7.623* 9.853 2 19.71 بين املجموعات

  1 42 42 داخل املجموعات

   44 61.71 ياملجموع الكل

ي 
كل

 ال
ق

اف
تو

ال

سم
لج

ل
 

 

عارضة التوازن  ىاختبار املش ي عل

 مع مد الذراعين جانبا

 

 ث

 11.79* 114.4 2 228.8 بين املجموعات

  9.7 42 407.4 داخل املجموعات

   44 636.2 ياملجموع الكل



 تالميذ لدى الدراسي التحصيل بمستوى االبدنية وعالقته القدرات بعض تنمية على متنوعة لتمرينات مقترح برنامج أثر
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  011 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخري

 

للمتغيرات البدنية ملجموعات  يالخاص بتحليل التباين ذو الاتجاه الواحد في القياس البعد (7) يتضح من الجدول 

 املحسوبة ما بين )ف( حيث بلغت قيمة البحث بأنه توجد فروقا دالة إحصائيا بين املتغيرات البدنية ملجموعات البحث،

 (.1.15) الجدولية عند مستوى  )ف( وهى أعلى من قيمة (00.79-7.613)

 (8) جدول 

 في املتغيرات البدنية لدى مجموعات البحث يمقدار ونسب التحسن بين القياس القبلي والبعد

 

 ىفي املتغيرات البدنية لد يالخاص بمقدار ونسب التحسن بين القياس القبلي والبعد (1) يتضح من الجدول 

)املجموعة التجريبية  البدنيةيرات مجموعات البحث بأن هناك فروقا في نسب تحسن القياسات القبلية والبعدية للمتغ

 .ىولصالح املجموعة التجريبية ألاول املجموعة الضابطة( املجموعة التجريبية الثانية، ،ىألاول

 (9)جدول 

 (LSD) لدى مجموعات البحث باستخدام يالكل الدراس يالفرق بين متوسطات التحصيل 

 

 الدالالت إلاحصائية        

 

 

 ملتغيرات البدنيةا

وحدات 

 القياس
 التحسن مقدار

 للمجموعة

 التجريبية

 ىألاول

 نسبة

 التحسن%

للمجموعة 

التجريبية 

 ىألاول

 التحسن مقدار

للمجموعة 

التجريبية 

 الثانية

التحسن%  نسبة

للمجموعة 

التجريبية 

 الثانية

 مقدار

 التحسن

 للمجموعة

 الضابطة

 التحسن% نسبة

للمجموعة 

 الضابطة

ة ر
قد

ال
 

ية
ضل

لع
ا

 

اختبار الوثب العريض 

 من الثبات
 2.521 0.03 6.416 0.077 17.26 0.21 سم

قة
شا

لر
ا

 

اختبار الجري املتعرج 

 بين الحواجز
 2.24 0.29 7.06 0.93 12.9 1.63 ث

ي 
كل

 ال
ق

اف
تو

ال

سم
لج

ل
 

 ىاختبار املش ي عل

عارضة التوازن مع مد 

 الذراعين جانبا

 2.84 0.79 9.27 2.53 20 5.43 ث

 الدالالت إلاحصائية   

 

 ملتغيراتا

 الفروق بين املتوسطات

 املتوسطات املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية الثانية ىاملجموعة التجريبية ألاول

 449.1 51.79*→ 35.08*→  ىاملجموعة التجريبية ألاول

 414 16.71*→   املجموعة التجريبية الثانية

 397.3    املجموعة الضابطة
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  019 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخري

 

لدى مجموعات البحث بأن هناك فروقا  يالكل الدراس يالخاص بالفرق بين متوسطات التحصيل  (9) من الجدول يتضح 

 بين قياسات 
ا
مما يشير إلى زيادة التحسن في قياس املجموعة  الدراس ياملجموعات في اختبارات التحصيل دالة إحصائيا

 الضابطة.التجريبية الثانية واملجموعة  نملجموعتيا عند مقارنته بقياس ي ىبية ألاولالتجري

 (01) جدول 

 الراحة لدى مجموعات البحثو الصباح  تيللمواد الدراسية بعد تمرينات فتر  الدراس يتحليل التباين في التحصيل 

  2.22=1.14)ف( الجدولية عند مستوى  قيمة* 

 ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للمواد الدراسية بعد  الدراس يوالخاص بتحليل التباين ذو الاتجاه الواحد في التحصيل  (01) تضح من الجدول 

تمرينات فترة الصباح واملواد الدراسية بعد تمرينات فترة الراحة لدى مجموعات البحث بأنه توجد فروقا دالة إحصائيا بين 

 )ف( أعلى من قيمة يوه (6.851) ، (3.78) بين املحسوبة ما )ف( حيث بلغت قيمة ،حثاملتغيرات لدى مجموعات الب

 (.1.15) الجدولية عند مستوى 

 (00) جدول 

 (LSD) الفرق بين متوسطات التحصيل الدراس ي بعد تمرينات فترة الصباح لدى مجموعات البحث باستخدام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدالالت إلاحصائية     

 

 املتغيرات

 مصدر التباين
مجموع مربع 

 الانحرافات
 قيمة )ف( متوسط املربعات درجات الحرية

 

 التحصيل الدراس ي

بعد تمرينات فترة 

 الصباح

 6.851* 3729 2 7458 بين املجموعات

  544.3 42 22861 داخل املجموعات

   44 30319 ياملجموع الكل

 

 التحصيل الدراس ي

 فترة الراحةبعد تمرينات 

 3.78* 1711 2 3422 بين املجموعات

  452.7 42 19012 داخل املجموعات

   44 22434 ياملجموع الكل

 الدالالت إلاحصائية       

 

 املتغيرات

 الفروق بين املتوسطات

 املجموعة التجريبية ألاولى
املجموعة التجريبية 

 الثانية

املجموعة 

 الضابطة
 املتوسطات

 233.8 31.05*→ 20.31*→  املجموعة التجريبية ألاولى

 213.5 10.74   املجموعة التجريبية الثانية

 202.8    املجموعة الضابطة
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  019 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخري

 

بعد تمرينات فترة الصباح لدى مجموعات  الدراس يوالخاص بالفرق بين متوسطات التحصيل  (00) يتضح من الجدول 

 بين قياسات املجموعات في اختبارات التحصيل 
ا
مما يشير إلى زيادة التحسن  دراس يالالبحث بأن هناك فروقا دالة إحصائيا

 عند مقارنته بالقياسين ملجموعتي التجريبية الثانية واملجموعة الضابطة. ىفي قياس املجموعة التجريبية ألاول

 (02) جدول 

 (LSD) بعد تمرينات فترة الراحة لدى مجموعات البحث باستخدام الدراس يالفرق بين متوسطات التحصيل 

بعد تمرينات فترة الراحة لدى مجموعات  الدراس يالخاص بالفرق بين متوسطات التحصيل  (01) يتضح من الجدول 

 بين قياسات املجموعات في اختبارات التحصيل 
ا
مما يشير إلى زيادة التحسن  الدراس يالبحث بأن هناك فروقا دالة إحصائيا

 عند مقارنته بالقياسين ملجموعتي التجريبية الثانية واملجموعة الضابطة. ىفي قياس املجموعة التجريبية ألاول

 (02)جدول 

 الفروق بين مجموعات البحث في التحصيل الدراس ي )ت( املتوسط الحسابي والانحراف املعياري وقيمة

 بعد تمرينات فترة الصباح وبعد تمرينات فترة الراحةللفترتين 

 2.054=  1.14)ت( الجدولية عند مستوى  قيمة* 

الفروق بين مجموعات البحث في  )ت( باملتوسط الحسابي والانحراف املعياري وقيمة والخاص (03) يتضح من الجدول 

 بين تمرينات فترة الراحة و بعد أداء تمرينات فترة الصباح للفترتين  الدراس يدرجات التحصيل 
ا
بأن هناك فروقا دالة إحصائيا

 الدالالت إلاحصائية   

 

 ملتغيراتا

 الفروق بين املتوسطات

املجموعة التجريبية 

ىألاول  

املجموعة التجريبية 

 الثانية

املجموعة 

 الضابطة
 املتوسطات

املجموعة التجريبية 

 ىألاول
 →*14.77 →*20.75 215.3 

املجموعة التجريبية 

 الثانية
  5.973 200.5 

 194.5    املجموعة الضابطة

 الدالالت    

 إلاحصائية             

 

 املتغيرات

 04ن= 

الفرق بين 

 املتوسطات

 الانحراف

 املعياري 

 للفروق

 

 قيمة )ت(

 الفروق

التحصيل الدراس ي بعد 

 تمرينات فترة الصباح

التحصيل الدراس ي بعد 

 تمرينات فترة الراحة

 2ع  2س 0ع  0س

املجموعة التجريبية 

 ألاولى
233.8 20.72 215.3 16.78 18.53 10.48 *6.847 

املجموعة التجريبية 

 الثانية
213.5 30.25 200.5 28.29 13 5.285 *9.527 

 7.492* 4.256 8.233 16.62 194.5 17 202.8 املجموعة الضابطة
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 )ت(ة املحسوبة أعلى من قيم )ت( حيث بلغت قيمة ملجموعات البحث، الدراس يالختبارات التحصيل  نفترتيللقياسات ال

 تمرينات الصباح. بعد أداء الدراس يولصالح قياسات فترة التحصيل  (1.15) الجدولية عند مستوى 

 :مناقشة النتائج

وجود فروقا ذات داللة ى لخاص باملتغيرات البدنية للقياسين القبلي والبعدي للمجموعة ألاولا (2) الجدول  نيبي

املتغير  ىذلك إل القياسين ولصالح القياس البعدي ويرجع الباحثون في جميع املتغيرات بين  (1.15)ى إحصائية عند مستو 

بيع تنفذ أسا (01) ملدة بق من خالل تكرار ألاداء الحركي ؤدي بتوقيت جماعي في فترة الصباح والراحة يطالذي يو التجريبي 

وهذا  حداث التحسن الواضح في القياس البعديافية إل أن هذه املدة بأنها فترة ك الباحثون بين وي أيام باألسبوع  (5) بمعدل

ايجابي  تأثير بان الرياضة الصباحية واملسائية لها ، (06) (1111)وآخرون ي هاشم عبدالرحيم الراو  ما أكدته نتائج دراسة

وان التدريب البدني للرياضة التي اعتمدها التدريب الصباحي واملسائي تمثل بالفعل اللياقة بعض القدرات البدنية  ىعل

 البدنية الخاصة.

بين  (1.15)ى هناك فروقا معنوية ذات دالة إحصائية عند مستو  الثانية بان ملجموعةبا الخاص (5) الجدول ويبين 

 بفترة الصباح.التمرينات برنامج اعلية ف ىالقياسين القبلي والبعدي ولصالح القياس البعدي ويرجع هذا التحسن إل

فروقا الخاص باملتغيرات البدنية للقياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة بان هناك  (6) ويتضح من الجدول 

 أداءهنا نالحظ تحسن قياسات املجموعة الضابطة بعد و  بين القياسين القبلي والبعدي (1.15)ى دالة إحصائية عند مستو 

واملجموعة الضابطة فكانت  فاعلية التمرينات ىذلك إل ويعزي الباحثون  بفترتي الصباح والراحة، ةاملدرسعشوائية بتمرينات 

 ىعدم فاعلية البرنامج املدرس ي في التأثير عل ىذلك الانخفاض إل ويرجع الباحثون  ،والثانيةى ن املجموعتين ألاولبدرجة اقل م

 التمرينات وعدم الاهتمام بها مما افقد التالميذ الاستمتاع بأدائها بصورة صحيحة، ى الناحية البدنية عند تنفيذهم ملحتو 

همال في إلا الميذ من قبل منفذي تمرينات الصباح والقصور الواضح في اختيار التمرينات املناسبة للت ىباإلضافة إل

الناحية البدنية كمردود  ىعدم تأثيرها عل ىإل ىحيث إن غياب ألاداء عند تنفيذها ألامر الذي أد استخدامها في وقت الراحة،

 ايجابي.

ملجموعات البحث بان هناك  في القياس البعدي للمتغيرات البدنيةوالخاص بتحليل التباين  (7) الجدول يتضح من 

  .(1.15)ى )ف( الجدولية عند مستو  من قيمة أعلى املحسوبة )ف( حيث بلغت قيمةبين املتغيرات فروقا دالة إحصائية 

ان هناك فروقا دالة بجموعات امل ىالكلي لد الدراس يالخاص بالفروق بين متوسطات التحصيل  (9) الجدول يوضح و 

وهذا ما أكدته نتائج  ىلوحظ تفوق املجموعة ألاولو تحصيل املواد الدراسية  ى املجموعات في مستو إحصائية بين قياسات 

التحصيل العلمي للمجموعة التجريبية عن  ى التي أوضحت التفوق الواضح في مستو ، (9)( 0976) دراسة محمد علي رحيم

 التحصيل العلمي، ى مستو  ىبية الرياضية وأثرها علاملجموعة املقارنة في دراسته في برامج ألانشطة الرياضية في درس التر 

التحصيل  ى أن إتاحة الفرصة للتالميذ للتفكير والتجريب واملمارسة كان لها ألاثر الايجابي علي تقدم مستو  ىشير إلوالنتائج ت

 (75-73 : 9) بالنسبة للمجموعة التجريبية. الدراس ي
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الجسم بدنيا ونفسيا وعقليا مما تهيئة  ىتعمل عل )املش ي والجري والوثب( لذا فالتمرينات الصباحية التي تتضمن تمرينات

بان التغيير املستمر ، (5)( 0911) دراسة علي القصعيمن وهذا يتبين  التالميذ، ىالذهني لد ى زيادة الارتقاء باملستو  ىدي إليؤ 

مع  ىيركز انتباهه مع املدرس ليتمش الدرس و  تركيز انتباه التلميذ فيللتمرينات واختيار ألافضل منها ذو فاعلية في تحريك 

التالميذ يعتبر من العوامل  ىزيادة حدة الانتباه لد ىن العمل علإو  النداءات بصورة صحيحة ويتابع التوقيت املطلوب،

ت زيادة كفاءتهم في الاستيعاب والتحصيل داخل الفصل حيث أثبتت نتائج الدراسة وجود عالقة بين التمرينا ىاملساعدة عل

 (631 : 5)  الصباحية والتحصيل الدراس ي.

التحصيل  ى الانخفاض في مستو ويعزي الباحثون ذلك تين جموعة الضابطة فقد كانت اقل من املجموعاملائج تن أما

عدم فاعلية  ىإل ىفي فترة الصباح خالل الفصل الدراس ي، مما أد ىمجموعة التمرينات املحددة والتي تؤد ىإل الدراس ي

تحصيلهم  ى لذي اتضح ذلك في انخفاض مستو االعقلي للتالميذ و الجانب عدم فاعليتها في تنمية و وايجابيتهم، التالميذ 

ذي إن ممارسة التمرينات لها تأثيرها الفعال وال نللباحثي والثانية ويتبين ىجموعة التجريبية ألاولباملقارنة بنتائج امل العلمي

وجب  بأنه (0991) طبقا ملا أورده رفكن (1112) أشارت إليه هبة هللا عبد املنعمما وهذا يتفق مع  ،اتضح عند ممارستها

التلميذ  ىن يدعم الجانب الوجداني عند التالميذ وذلك بإثارة العواطف باستمرار من خالل الفكر بحيث تؤثر على املعلم أعل

فالجوانب  ،نية أو حركية أو عقلية متعمدةجداوبالتالي فان كل ما يكتسبه التلميذ ويتعود عليه من عادات و  بالتعزيز،

لتلميذ ليست وجدانيا فقط ولكنها تؤثر في التحصيل العلمي فحالة التلميذ من فرح وسعادة واسترخاء لالوجدانية أهميتها 

 ، (39: 07)  .كلها تؤثر في التحصيل نحو ألافضل
ا
  وكما حققت املجموعة الثانية تقدما

ا
  جوهريا

ا
 (1.15)ى عند مستو  ملحوظا

 درجات التحصيل الدراس ي. ى في الارتقاء بمستو 

 دراس يبان هناك فروقا دالة إحصائية بين قياسات املجموعات في نتائج التحصيل ال (01) الجدول من  ويتضح

اح وكذلك البرنامج التطبيقي بفترة الصب ى حتو ملتفوق هذا ال ويعزي الباحثون  ىبالفترتين ولصالح املجموعة التجريبية ألاول

بان النشاط الحركي اليومي الذي  (1) (0911) سوافتي" سيفتشو من "برافو ما أشار إليه كلفترة الراحة وهذا يتفق مع 

إنتاجية قدرات  ىتحسين الدورة الدموية باملخ وكان له تأثير ايجابي عل ىإل ىمدار ألاسبوع والفصل الدراس ي أد ىعل ىيؤد

 (001 : 1)  ام الدراس ي.التالميذ الذهنية في نهاية الع

بان هناك فروقا دالة إحصائية بين نتائج مجموعات البحث في تحصيل املواد الدراسية بعد  (00) الجدول  ويبين

 لدراس يفي نتائج التحصيل ا ىوتبين من مقارنة متوسطات املجموعات تفوق املجموعة التجريبية ألاولتمرينات فترة الصباح 

 دراسة عمرو رشدياملقترح وهذا ما أشارت إليه برنامج ال ىهذا التحسن لهذه املجموعة إل للمواد الدراسية ويعزي الباحثون 

التحصيل  ى مستو  ىله تأثير ايجابي علالبدنية وتنفيذ درس التربية  ممارسة ومشاهدة عروض التمرينات بان، (6) (1115)

 والصفات البدنية للتالميذ.

ما وهذا وأفضل من نتائج املجموعة الضابطة  ىألاول كانت اقل من املجموعة التجريبيةفتائج املجموعة الثانية ن أما

ختبارين ولصالح الاختبار نتائجها وجود تباين في الانتباه بين الا  أظهرتوالتي  ،(5) (0911) دراسة علي القصعيأكدته نتائج 

وتؤكد النتائج مع نتائج الدراسة الحالية حيث تتفق ، الانتباه بين الفترات الثالثةكما أظهرت النتائج وجود تباين في  ،ألاول 
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بالنسبة للمواد الدراسية في  الدراس يالتحصيل  ى بان أداء التمرينات الصباحية لتالميذ املرحلة الابتدائية تزيد من مستو 

 يوم الدراس ي.من ال (ىمباشرة )أي الحصص الثالث ألاولالفترة ما بعد أداء التمرينات 

عدم  ىذلك إل الباحثون  ى عز  والثانية، ىموعة التجريبية ألاولاملجمن اقل أما نتائج املجموعة الضابطة فكانت نتائجها 

من املعروف إن معظم تالميذ املدارس يؤدون مجموعة ثابتة من التمرينات في فترة و  فاعلية التمرينات املطبقة باملدرسة،

تمرينات توقيتية في املكان لغرض الاصطفاف فقط ألجل  ىمل أساسا علتالدراس ي والتي تش الفصلالصباح والراحة طوال 

 الفصول الدراسية. ىالدخول إل

الدراس ي بعد بان هناك فروقا دالة إحصائية بين نتائج مجموعات البحث في درجات التحصيل  (01) الجدول  ويوضح

ويشير  ،عة التجريبية الثانية والضابطةعند مقارنتها بنتائج املجمو  ىألاولحيث نالحظ تفوق املجموعة التجريبية  فترة الراحة

نهاية اليوم الدراس ي فهي تعطي كانت في بداية أو منتصف أو  أهمية التمرينات ملا لها من تأثير ايجابي سواءا  ىإل الباحثون 

 ،(0) (0991) وتذكر إخالص عبد الظاهر ،وان كانت بنسب متفاوتة الدراس يحصيل الت ى مردودا ايجابيا في الارتقاء بمستو 

العقلية بترقية شعور إلانسان بالحياة وبإعداد الفرد ليكون أكثر انتباها وذلك من  بان التمرين البدني يزيد من الصحة

الايجابية التي نحصل عليها من خالل ن الانتباه هو احد النتائج ومن هنا نجد أ أفضل استرخاء وراحة، ىخالل الحصول عل

 (97 : 0)  املشاركة الفعالة في أداء التمرينات.

ى بان هناك فروقا دالة إحصائية عند مستو  نللفترتي الدراس يقياس درجات التحصيل إلى  (03) ويشير الجدول 

 .فترة الصباحفكانت نتائجها لصالح مجموعة التمرينات بعد مجموعات البحث  ىلد(بين الفترتين 1.15)

من نتائج  الصباح نتائجها أفضلسية التي تقع مباشرة بعد تمرينات للمواد الدرا الدراس يالتحصيل  ى نالحظ إن مستو 

 الحالية مع نتائج دراسة فاطمة حيث تتفق الدراسةالتمرينات برنامج  ى محتو  ىذلك إل تمرينات فترة الراحة ويعزي الباحثون 

داءات تالميذ املجموعتين فروق دالة إحصائية بين مستويات أ بان هناك أظهرت نتائجهاوالتي ، (1) (1115) صابر وآخرون

نتائج إن زيادة النشاط الحركي الكما أكدت  ،ولصالح التجريبية في نهاية اليومالتجريبية والضابطة في نهاية اليوم الدراس ي 

تحصيل  ىقدرة التالميذ عل ىوينعكس ذلك عل الانتباه، ىعل اليومي والتمرينات داخل حجرة الدراسة تزيد من قدرة التالميذ

 ى)الحصة ألاول بان التمرينات الصباحية الهادفة تؤثر في الفترات، (5) (0911) وكذلك نتائج دراسة علي القصعياملناهج 

لثالثة يكون أفضل من نفس والثانية وا ىبعكس التمرينات التقليدية املعتادة، فاالنتباه بعد الحصة ألاول والثانية والثالثة(

 الفترات للتالميذ بعد تأدية التمرينات املعتادة.

 الاستنتاجات:

وقد  نيةالتي استخدمت برنامج التمرينات بفترتي الصباح والراحة في تنمية القدرات البد ىتفوق املجموعة التجريبية ألاول -0

 الضابطة. حسنتها بدرجة أفضل من املجموعة التجريبية الثانية واملجموعة

 ىإل ىوبتكرار ألاداء بالتوقيت الجماعي أدى ألاولللمجموعة فترتي الصباح والراحة ببرنامج التمرينات  ى فاعلية محتو  -1

 الضابطة.رجة أفضل من التجريبية الثانية و للمواد الدراسية بد الدراس يالتحصيل  ى تحسين مستو 

 القدرات البدنية ى الارتقاء بتحسين مستو  ىاستخدام برنامج التمرينات في فترة الصباح للمجموعة الثانية إل ىأد -3

 بدرجة أفضل من الضابطة. الدراس يالتحصيل و 
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أداء التمرينات املقررة باملنهاج املدرس ي وذلك وبتكرار ألاداء الحركي بالتوقيت الجماعي له تأثيره الايجابي فقد حققت  -2

للمواد الدراسية بدرجة أفضل عند مقارنتها  الدراس يالتحصيل القدرات البدنية و  ى ملجموعة الضابطة تحسنا في مستو ا

 بالقياس القبلي.

 التوصيات:

بإدراج برنامج التمرينات الغرضية  كجزء أساس ي في منهاج التربية  املرحلة الابتدائيةعداد مناهج القائمين بوضع وإنوص ي  -0

 الدراس ي.التحصيل القدرات البدنية و  ى مستو  ىلتأثيره عل البدنية

ما هو جديد لتنمية القدرات الوظيفية  ىباملرحلة الابتدائية للوقوف عل البدنيةعقد دورات تدريبية ملعلمي التربية  -1

 .لتالميذلالتحصيل الدراس ي  ى والبدنية ورفع مستو 

  .املختلفةاملراحل التعليمية  ىعلهة ملعرفة تأثير التمرينات الغرضية وص ي الباحثين بإجراء املزيد من البحوث املشابن -3

 .والاستفادة منه هذا البحثبنتائج في مجال تدريب وتدريس التمرينات لالسترشاد  القائمين وص ين -2

 :راجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملا
ـــتخدام (. 0991)  خالص نور الدين عبد الظاهرإ  .0 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة باســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة البدنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرح للياقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــامج مقتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر برنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اثــ

ـــرات امل ىالتمرينـــــــــــــــــات الهوائيـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــض املتغيــ ــ ــ ــ ــ ــ رفولوجيـــــــــــــــــة و بعـــ

ـــتركات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيولوجية للمشـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاءة الفســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة والكفـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــائص البدنيــ ــ ــ ــ ــ ــ والخصـ

ـــــة ــ ـــــامج خدمـ ــ ـــــت، ببرنـ ــ ــــة الكويـ ــ ـــع بدولــ ــ ــ ــــؤتمر املجتمـ ــ العلمــــــــي ألاول  املــ

 جامعة الزقازيق. في التربية البدنية،

  برافوسيفتش  .2

  سوافتيو 

 ، موسكو.. ألاسس الصحية لألنشطة الرياضية(0911)

  زكية إبراهيم كامل  .2

 نوال إبراهيم شلتوت و 

 ميرفت علي خفاجةو 

طــــــــــــرق التــــــــــــدريس فــــــــــــي التربيــــــــــــة الرياضية،أساســــــــــــيات فــــــــــــي (. 1111)

تــــــــــــــــــــــــدريس التربيــــــــــــــــــــــــة الرياضــــــــــــــــــــــــية مطبعــــــــــــــــــــــــة إلاشــــــــــــــــــــــــعاع الفنيــــــــــــــــــــــــة 

 إلاسكندرية.

 عادل عبد الحليم حيدر   .5

 فاضلبثينة محمد و 

ـــــال دراســــــــــــــــــة عام(. 1111) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدني لألطفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو البــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاهر النمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة ملظـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ليـ

ـــــين( ــ ــ ــ ـــــن )البنـ ــ ــ ــ ــــنوات، (9-6) مـ ــ ــ ــ ــــوم  ،بحــــــــــــث منشــــــــــــور  ســ ــ ــ ــ ــــة العلــ ــ ــ ــ مجلــ

ــــات، والفنــــــــــــون، ــ ــ ــ ـــية للبنــ ــ ــ ــ ـــــة الرياضـــ ــ ــ ــ ــــة التربيـ ــ ــ ــ ـــــة كليــ ــ ــ ــــوان، جامعـــ ــ ــ ــ  حلــ

 إلاسكندرية. العدد السادس عشر،

ـــــدة  ثـــــــــــــــــر التمرينـــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــباحية املدرســـــــــــــــــية علـــــــــــــــــي(. أ0911) علي حسين القصعي  .4 ــ ــ ــ ــ ــ حــ

ــــاه، ــ ــ ــ املـــــــــــــؤتمر العلمـــــــــــــي الثالــــــــــــث لدراســـــــــــــات وبحـــــــــــــوث التربيـــــــــــــة  الانتبــ

 جامعة حلوان. ترشيد التربية البدنية والرياضة، الرياضية،

ـــــيل  ى مســــــــــــــتوى تــــــــــــــأثير عــــــــــــــروض التمرينــــــــــــــات علــــــــــــــ(. 1115) عمرو محمد رشدي  .6 ــ ــ ــ ــ التحصـ

لــــــــبعض وحـــــــــدات املـــــــــواد الدراســـــــــية والصـــــــــفات البدنيـــــــــة املرتبطـــــــــة 

ـــــن م ىبتالميـــــــــذ الحلقـــــــــة ألاولـــــــــ ــ ـــ ي،مــ ــ ــ ـــــيم ألاساســ ــ ـــــة التعلــ ــ رســـــــــالة  رحلــ

ــــة ر منشــــــــــــــورة، كليــــــــــــــة التربيــــــــــــــة الرياضــــــــــــــيةماجســــــــــــــتير غيــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ، جامعــ

 املنصورة.

 



 تالميذ لدى الدراسي التحصيل بمستوى االبدنية وعالقته القدرات بعض تنمية على متنوعة لتمرينات مقترح برنامج أثر

 سنة( 00-01) من األساسي التعليم مرحلة
 م9102العدد الرابع يونيو 

  
 

  013 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخري

 

ـــــاد 1111) فتحي أحمد إبراهيم  .7 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة  (. املبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات البدنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة للتمرينــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــس العلميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وألاســ

ـــين، والعـــــــــــــــروض الرياضـــــــــــــــية، ــ ــ ــ ــ ــ ـــية للبنــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الرياضــ ــ ــ ــ ــ ــــة التربيــ ــ ــ ــ ــ ــ دار  كليـ

 الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.

 فاطمة عوض صابر  .8

 ونادية محمد الحامولي

 عبد املنعم ومحمد حسين

ــــوم (. 1115) ــ ــ ــ ــ ــ ــــاء اليـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــطة أثنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات املنشــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرح للتمرينـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــامج مقتــ ــ ــ ــ ــ ــ برنـــ

ـــــد ىالدراســــــ ي وتــــــأثيره علــــــ ـــــاه لـ ــــدة الانتبــ ـــ ىحــ ــ ــــة ألاولــ ـــــذ الحلقــ  ىتالميـ

ـــ ي، ــ ــ ــ ـــــيم ألاساســ ــ ــ ـــــن التعلــ ــ ــ ــــوم  مــ ــ ــ ــ ــــي علـ ــ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ــ ـــــة متخصصـ ــ ــ ــــة علميــ ــ ــ ــ مجلـ

ـــــة، ــ ــــة والرياضــ ــ ــ ــــة البدنيـ ــ ــ ــــة  العـــــــــدد الســـــــــابع والخمســـــــــون، التربيـ ــ ــ كليـ

 جامعة إلاسكندرية. بية الرياضية،التر 

(. ألانشــــــــــــــــــــــطة الرياضــــــــــــــــــــــية وطــــــــــــــــــــــرق التــــــــــــــــــــــدريس فــــــــــــــــــــــي درس 0976) محمد السيد رحيم  .9

التربيـــــــــــــة الرياضــــــــــــــية وأثرهــــــــــــــا علـــــــــــــى مســــــــــــــتوى التحصــــــــــــــيل العلمــــــــــــــي 

لتالميـــــــــــــــــذ الصـــــــــــــــــف ألاول للمرحلـــــــــــــــــة إلاعداديـــــــــــــــــة، كليـــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــة 

 الرياضية للبنين، رسالة ماجستير، جامعة حلوان.

(. تــــــــــــاريخ علــــــــــــم الــــــــــــنفس ومدارســــــــــــه، دار الصــــــــــــحوة للنشــــــــــــر 0916) ربيعمحمد شحاته   .01

 والتوزيع، القاهرة.

ـــــاب 0991) محمد حسن عالوي   .00 ــ ــ ـــــز الكتــ ــ ــ ـــ ي، مركــ ــ ــ ــ ـــــب الرياضــ ــ ــ ــــو لالعــ ــ ــ ــ ـــــيكولوجية النمـ ــ ــ (. ســ

 للنشر، القاهرة.

 محمد صبحي حسانين  .02

 ومحمد عبد السالم راغب

 (. القوام السليم للجميع، دار الفكر العربي القاهرة.0995)

(. الاختبـــــــــــارات واملقـــــــــــاييس فـــــــــــي التربيـــــــــــة الرياضـــــــــــية، مكتبـــــــــــة 1117) مصطفى باهي صبري   .02

 ألانجلو املصرية.

(. تــــــــأثير التــــــــدريب الــــــــدائري علــــــــى اللياقــــــــة البدنيــــــــة والقــــــــدرة 0993) ميرفت محمد الطوانس ي  .05

ـــــذ  علـــــــــــــــى الـــــــــــــــتعلم ومســـــــــــــــتوى ألاداء املهـــــــــــــــاري  ــ ــ ــ ــ ـــاز لتالميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الجمبــ ــ ــ ــ ــ فـــ

ــــدد  ــ ــ ــــة، العــ ــ ــ ــــة العلميــ ــ ــ ـــــامس، املجلــ ــ ــ ــــف الخـ ــ ــ ــــة 01الصــ ــ ــ ــــة التربيــ ــ ــ ، كليــ

 الرياضية للبنين، القاهرة.

(. دور ألام فـــــــــــــــــــي تعلـــــــــــــــــــيم أبنائهـــــــــــــــــــا وأثـــــــــــــــــــره فـــــــــــــــــــي التحصـــــــــــــــــــيل 1119) نجاة الطاهر الفرجاني  .04

الدراســــــــــ ي لتالميـــــــــــذ الصـــــــــــف ألاول والثـــــــــــاني مـــــــــــن مرحلـــــــــــة التعلـــــــــــيم 

ـــــيالت ــ ــ ــــة ال جــ ــ ــ ــ ــــي بمنطقـ ــ ــ ــ ـــــ ي وامل زلـ ــ ــ ، رســـــــــــالة ماجســـــــــــتير غيـــــــــــر ألاساســ

 منشورة، جامعة السابع من ابريل.

 هاشم عبد الرحيم الراوي   .06

 ومحمد صالح السامرائي

 ومهند عبد الستار العاني

ـــــض 1111) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى بعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــائية علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــباحية واملســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر الرياضــ ــ ــ ــ ــ ــ (. أثـــ

القـــــــدرات البدنيـــــــة للمشـــــــاركين فـــــــي تـــــــدريبات أشـــــــبال صـــــــدام لعمـــــــر 

ــــة ( ســــــــــــــــــــنة ملحافظــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــالح الــــــــــــــــــــدين، مجلــــــــــــــــــــ01-06) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة التربيـــ

 الرياضية، املجلد الحادي عشر، العدد الثالث.

(. أثـــــــــــــــر اســـــــــــــــتخدام العــــــــــــــــروض الرياضـــــــــــــــية علـــــــــــــــى الجانــــــــــــــــب 1112) هبة هللا عبد املنعم عابدين  .07

الوجــــــــــــــــداني لتالميــــــــــــــــذ الحلقــــــــــــــــة ألاولــــــــــــــــى بمنطقــــــــــــــــة شــــــــــــــــرق طنطــــــــــــــــا 



 تالميذ لدى الدراسي التحصيل بمستوى االبدنية وعالقته القدرات بعض تنمية على متنوعة لتمرينات مقترح برنامج أثر

 سنة( 00-01) من األساسي التعليم مرحلة
 م9102العدد الرابع يونيو 

  
 

  001 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخري

 

 التعليمية، رسالة ماجستير، جامعة إلاسكندرية.

ـــــأثير 0999) هدى مصطفى درويش  .08 ــ ــ ـــات (. تـ ــ ــ ــ ـــــض الحركـ ــ ــ ــــى بعـ ــ ــ ــــنظم علــ ــ ــ ـــي املــ ــ ــ ــ ـــــاط الحركـ ــ ــ النشـ

ألاساســـــــــــــية والتكيـــــــــــــف العـــــــــــــام ملرحلـــــــــــــة ريـــــــــــــاض ألاطفـــــــــــــال، مجلـــــــــــــة 

العلـــــــــــــوم والفنـــــــــــــون، كليـــــــــــــة التربيـــــــــــــة الرياضـــــــــــــية للبنـــــــــــــات، جامعـــــــــــــة 

 حلوان، إلاسكندرية.

(. تــــــــــــــأثير التمرينــــــــــــــات الغرضــــــــــــــية الخاصــــــــــــــة علــــــــــــــى مســــــــــــــتوى 0913) يحي محمد صالح   .09

ـــــد ألاداء فــــــــــــــــــــــي الجمبـــــــــــــــــــــــاز، مجلــــــــــــــــــــــة دراســـــــــــــــــــــــات وب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوث، املجلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حــ

 السادس، العدد الثاني جامعة حلوان.
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 سنة 61لناشئي كرة اليد تحت  املزاجية ألانماطقائمة مقياس بناء 

 

 د. عبد السالم صالح علي انبيص   

 د. محمد علي عياد سليمان                                                                                                                

 سعيدد. مسعود عبد السالم مسعود 

 

 
ا
 املقدمة ومشكلة البحث: أول

يتميز العصر الحالي بالتنافس الشديد بين دول العالم املختلفة وذلك لتحقيق املزيد من التطور في كافة 

املجاالت ومنها مجال التربية الرياضية ولذلك أهتم العلماء على اختالف تخصصاتهم بدراسة العوامل املؤثرة على 

عقلية من أجل توضيح العالقة املتداخلة  أو نفسية  أو بدنية  أو ت هذه العوامل جسمية الناشئين سواء كان أداء

تعليمات يمكن عن طريقها توجيه عملية التدريب من أجل  إلىبين هذه العوامل ومدى ارتباطها بهدف الوصول 

 املستويات الرياضية العالية. أفضلتحسين القدرة على اختيار أفضل العناصر لتحقيق 

أن كفاءة التوافق أو الضبط والتوجيه الخاصة  (6161أبو العال عبد الفتاح، ريسان خريبط )ذكر يحيث 

باألداء الحركي تتوقف على سالمة املعلومات الحسية بشكل عام والحس حركية بشكل خاص، تلك املعلومات 

لقرار السليم وإصدار أوامر التي تخبر الجهاز العصبي بحالة الجسم وأوضاعه املختلفة ومن ثم يتمكن من اتخاذ ا

التي يبنى  ألابعاد أهمحركية دقيقة تتعلق بالتنفيذ الناجح لألداء الحركي املطلوب والقدرات الحس حركية من 

البدني واملهاري للوصول ألعلى املستويات وذلك من خالل ما يتمتع به الالعب  ألاداءعليها عمليات اكتساب وتنمية 

 ( 111:  2) .ة والزمن واملسافة وبالزوايابالقوة والسرع إلاحساسمن 

يتعرف  أنانه يجب على املدرب الرياض ي عند انتقاء الناشئين  (6112) خليفة وحبيب العدوي  إبراهيمويذكر 

الخصائص التي تميز الناش ئ من حيث نمط الجهاز العصبي للناش ئ القوي واملتوازن والنشط، حيث ينصح  أهمعلى 

 إعدادذين يتميزون بسمات مزاجية ايجابية حتى يتمكن من الاقتصاد في الجهد والوقت عند باختيار الناشئين ال

 املنافسة الرياضية.  أو الناش ئ ورعايته النفسية خالل التدريب 

 (1 :17) 

املزاجية لالعب يمكن الاستفادة منها في  ألانماطمعرفة  أن Tanya Berry (6116)  تانيا بيري تؤكد و 

سرعة تأهب الالعب  وأيضامختلفة خالل موسم املنافسات،  أوقاتلحالة الالعب العامة في  اكتشاف التغيرات

التدخل في شؤون  إلىالتغيرات في الاستجابات املختلفة والتي قد تكون إشارة للحاجة  أهمللمنافسات ومالحظة 

 إلىحتى وصول الالعب  أو  الهزيمة إلىالضعيف املؤدي  ألاداءالالعب وقد تمد املدرب باملعلومات التي تمنع 

 (117-112 : 11) .الاحتراق النفس ي

يتعاملوا مع التغيرات املستمرة في البيئات  أنالرياضيين املتميزين يجب  أن (6162) وآخرونمصطفى باهي ويرى 

 أثناءرك بفاعلية العوامل التي تؤثر على قدراتهم في الانتقال والتح إلىالخارجية والداخلية، وهذا يتطلب منهم الانتباه 
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الالعبون يختلفون عن بعضهم من حيث الدوافع والحاجات والقيم والانفعاالت والطموحات  أناملباريات، واملعلوم 

عملهم، ويتوقف ذلك كله  وأساليبعلى حسب عقيدتهم وطرق تفكيرهم واستيعابهم ومشاعرهم  أيضاالتي تختلف 

أكد من مالئمة خصائص النمط املزاجي لالعب مع الخصائص النفسية على الحالة املزاجية لكل منهم، ولذا يجب الت

 (244-242 : 17) عملية الانتقاء.  أثناءالخاصة بالنشاط الرياض ي عند تحديد التخصص الرياض ي 

 وإلاثارةالسلوك السوي املتوافق يتأسس على التوازن بين عاملي الكف  أن إلى (6112محمد عالوي ) ويشير

 أو  إلاثارة إلىل املرونة الشخصية بحيث تدفع املواقف املختلفة املتعددة التي يواجهها الفرد الذي يقوم به عام

 (41:  12) .استجابة أو الكف طبقا لطبيعة املوقف وما يتطلب من سلوك 

نمط الجهاز العصبي السائد لدى الفرد قد يؤثر بدرجة  أو النمط املزاجي  أن إلى (6112محمد عالوي)ويشير 

الرياضية التي تتطلب تميز الالعب بخصائص مزاجية  ألانشطةهناك الكثير من  إذفي مستوى الرياض ي  كبيرة

 ( 99:  9) .املستويات أعلىمعينة حتى يستطيع تحقيق 

الرياضة تجعل املمارس يتمتع بدرجة عالية من عمليات الكف والسييطرة  أن (6116) ناهد سكرأكدت وقد 

فعنييييد إلاعيييداد النفسيييي ي ملنافسيييات كييييرة الييييد، فانييييه مييين الضييييروري  ة عليييى ضييييبط الييينفس،ميييع بييييطء الاسيييتثارة والقييييدر 

مراقبية وتتبيع الخصييائص املزاجيية ألاكةيير حيدة فييي  هورهيا لييدى الالعبيين قبييل املنافسيات، حيييث إن بعي  الصييفات 

نتيييييائجهم أثنييييياء املسييييتقلة لتليييييك ألانمييييياط والعالقيييييات املرتبطييييية فيميييييا بينهيييييا ال تسييييمح أحيانيييييا لالعبيييييين بتحقييييييق أفضيييييل 

الظروف الصعبة املرتبطة باملنافسات، نظيرا لتيأثير القليق والتيوتر، بيل وأحيانيا اليدوافع القويية أثنياء بدايية املنافسية 

 (91: 14) .تعيق تحقيق التفوق 

عليييى  اسيييتداللعيييدم وجيييود  البييياحثون ومييين خيييالل املايييح الشيييامل للدراسيييات والبحيييول املرتبطييية بالبحيييث الحيييالي رأى 

 البياحثون الانتقاء الخاصة بناشئي كرة اليد من خالل املحددات السييكولوجية التيي ييتم الانتقياء عليهيا، ليذا يسي ى طبيعة 

جانيييييييييب املحيييييييييددات البدنيييييييييية والبيولوجيييييييييية  إليييييييييىالنتقييييييييياء الناشيييييييييئين  التعيييييييييرف عليييييييييى ألانمييييييييياط املزاجيييييييييية كمعييييييييييار جدييييييييييد إليييييييييى

أفضيييل  إليييىمقننييية النتقييياء الناشيييئين فيييي كيييرة الييييد لالرتقييياء وسييييلة علميييية  إليييىوالفسييييولوجية والنفسيييية كمحاولييية للوصيييول 

قائمييييية  بنيييياءللقيييييام ب نيييياء القائمييييية املسييييتحدثة فييييي الدراسيييية الحالييييية وعنوا هييييا   البيييياحثون املسييييتويات الرياضييييية، ممييييا دعييييا 

 سنة  11لناشئي كرة اليد تحت  املزاجية ألانماط

 
ا
 هدف البحث: ثانيا

 سنة. 11لناشئي كرة اليد تحت  املزاجية ألانماطقائمة  مقياسبناء  إلىيهدف البحث 

 
ا
 :البحث تساؤل  ثالثا

 .سنة 11لناشئي كرة اليد تحت  املزاجية ألانماطقائمة  يمكن بناء مقياس

 
ا
 :مصطلحات البحث رابعا

 : املزاجية ألانماط -أ

دينامية العمليات هي مجموعة من الصفات التي تميز انفعاالت الفرد عن غيره، كما أنه الخصائص التي تميز 

 ) 97 : 11)  الانفعالية للفرد.
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  :ناشئي كرة اليداملزاجية ل ألانماط -ب 

هي مجموعة من السمات املتضمنة ردود الفعل والانفعاالت لدى ناش ئ كرة اليد والتي تحدد سلوكه تجاه 

 : لديه معتمدا على ثالثة أنماط هي موقف ما تبعا ملكونه العصبي السائد

 :ل العصبي املحفزة( قوة العم6

فيي  ألاداءمستويات عالية مين  وإ هار مستويات سرعة ودوام الاستثارة والدافعية والانفعاالت القوية  أعلىهو 

املباريييييات الحاسييييمة والرغبيييية الجامحيييية فييييي الاشييييتراك فييييي مباريييييات متتالييييية  أو املنافسييييات الهاميييية  أو الظييييروف الصييييعبة 

مسيتويات الدافعيية والتحفييز والحمياس للعيب  أعليىيكون الالعيب فيي  أننى وتحمل التدريبات وامليل للمخاطرة، بمع

 املباريات.

 :قوة العمل العصبي املثبطة( 6

مستويات القدرة على الامتناع والسيطرة والصبر واملقدرة عليى ضيبط الينفس واليتحكم فيي الانفعياالت  أعلىهي 

يكون الالعب في مستوى عالي  أن، بمعنى إلاثارةعقب  قبل وخالل املباريات وكذلك سهولة العودة للحالة الطبيعية

 أو التهيييييرب مييييين اللعيييييب  إليييييىاللجيييييوء  أو ضيييييعفها  أو  ألافعيييييالمييييين الضيييييبط الانفعيييييالي لدرجييييية قيييييد توصيييييله النعيييييدام ردود 

 التدريب.

 :( قوة العمل العصبي املتوازنة3

من عمل في وقت واحد  أكةر  داءأدرجات التكيف واملرونة والاستجابة ملتغيرات اللعب واملقدرة على  أعلىهي 

يكون  أن، بمعنى آلاخريندون فترة تمهيدية طويلة وسرعة التفاهم مع  ألاداءوالقدرة على الاندماج والاناجام في 

الالعب في مستوى ممتاز من الدافعية وفي نفس الوقت مستوى ممتاز من التحكم والسيطرة على نفسه بصورة تمكنه 

 (إجرائي)تعريف  قت املناسب. من التصرف املناسب في الو 

 -الدراسات النظرية:

 املزاجية: ألانماطمفهوم  -

لوجوده في الحياة وتعد من أهم العوامل التي تساعده  ألاساسيةتعتبر الحالة املزاجية لإلنسان من العناصر 

ورول في الشخصية والذي والابتكار والنجاح في جميع مجاالت الحياة، واملزاج هو التكوين امل وإلابداععلى التفكير 

خصائص الشخص العاطفية والتي يتسم بها سلوكه، والحالة املزاجية حالة وقتية،  إلىيستمر طوال الحياة ويشير 

 (17:  4) .حالة عابرة للفرد ال تمثل النزعة الدائمة أو 

نيف )هيبو قراط( تص إلىاملزاجية يرجع  ألانماطمفهوم  أن( 6161) شعيرةأبو ثائر غباري، خالد ويذكر 

معينة يتميزون بها ويسلكون سلوكا تبعا لها وهو تصنيف قديم، ويعد  أنماط إلىالذي صنف من خالله الناس 

 ألاربعةنسبة اختالط السوائل  أساساملزاجية والتي تبني على  وألانماطكأول محاولة لتحديد مفهوم املزاج 

اختفت  هائيا ولم يبقي منها  ألاربعةوبالطبع نظرية السوائل  للجسم ال شري وهي الدم واللمف والصفراء والسوداء

  (79 - 71:  7)      املسميات فقط كما هي حتى آلان. إال 
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ما يكفي من  ىإلنه لم يتوصل العلم الحديث لى أإ (6166) ( ومحمد بيومي6116محمد طه )ويتفق 

)مجموعة من السمات الشخصية الوراثية قد  أ هااملزاجية تفهم على  وألانماطالحقائق العلمية لتوصيف املزاج، 

 (11 : 1()44 : 12).نسبة لهم(وتعتبر عامة بال ألافرادامتزجت في تبادل طبي ي مع بعضها البع  لدى مجموعة معينة من 

 املزاجية:  ألانماطتعريف  -

 ألافرادبأ ها هي مجموعة من الصفات التي تميز انفعاالت الفرد عن غيره من  (6166) مأمون صالح عرفهاي -

 ( 94:  1) .هذه الخصائص تميز ديناميكية العمليات الانفعالية للفرد أنكما 

 املزاجية:  ألانماطأبعاد  -

  : إلى( 6112) وي محمد عال يقسمها 

ذا البعد عن سرعة الاستثارة والانفعاالت القوية والعميقة وخاصة بعد الهزيمة يعبر ه: إلاثارةقوة عمليات  -1

القوي وعدم سرعة التحكم في الانفعاالت والرغبة في الاشتراك في املنافسات املتتالية و هور  ألاداءأو 

 الانفعاالت على الالعب بصورة واضحة. 

متناع عن أداء ما والصبر واملثابرة على ضبط النفس يعبر هذا البعد عن القدرة على الا قوة عمليات الكف:  -2

الحالة الطبيعية  إلىوالسيطرة على الانفعاالت قبل املنافسة وعدم إ هار تعبيرات انفعالية والعودة بسهولة 

 . إلاثارةعقب 

ائمة يعبر هذا البعد عن القدرة على سرعة التكيف واملو املرونة الشخصية )دينامية العمليات العصبية(:  -7

من عمل في وقت واحد والقدرة على الاندماج  أكةر وسرعة الاستجابة للمواقف املتغيرة والقدرة على الانشغال في 

 ( 41:  9) فترة تمهيدية وسرعة التفاهم مع آلاخرين. أيفي أداء ما، دون 

 السمات النفسية املميزة لألنماط املزاجية:  -

 املزاجية ما يلي:  ألانماطت تستخدم في وصف أن مجموعة من السما(6116محمد طه )يذكر 

يمكن الحكم على هذه السمة من خالل أقل درجة من التأثير الخارجي املطلوبة الستدعاء الحساسية:  -أ

استجابة لدى الفرد، وينطبق ذلك على املثيرات التي تميز بأقل قدر من الشدة املطلوبة إلتمام  أي

أي اقل درجة من الاستثارة التي تستدعي عند  دنيا لإلحساس()العتبة الفارقة ال إلاحساسعملية 

 الحزن، الراحة أو الشفاء...الخ. أو الاستجابة بالفرح  -الفرد 

تعبر هذه السمة عن درجة التأثير الفرد في البيئة املحيطة، وقدرته على مواجهة الصعاب الفاعلية:  -ب

، ألاهدافادفية وإلاصرار على تحقيق تلك ، وهنا تسهم كل من سمات الهألاهدافوتخطيها لتحقيق 

التي يتطلب أداؤها وقتا طويال، كما ذكر بع   ألاعمالفضال عن قدرته على تركيز الانتباه أثناء أداء 

املرونة  -توقيت الاستجابة  -املؤامة بين الانفعالية والفاعلية  -الانفعالية   -منها: ألاخرى السمات 

 ( 97-92 : 12) .ابل الانطوائيةالان ساطية مق -مقابل الجمود 

 أثر ألانماط املزاجية على ناشئي كرة اليد:  -



سنة 61 تحت اليد كرة لناشئي المزاجية األنماط قائمة مقياس بناء   م 9162يو العدد الرابع يون 

  
 

 

 مجلة التربية الرياضية والعلوم األخرى  115

إنه عند تحديد التخصص الرياض ي أثناء عملية الانتقاء، التأكد من مالئمة ( 6116محمد طه)يذكر 

 إذاخصائص النمط العصبي املزاجي لالعب مع الخصائص النفسية الخاصة بالنشاط الرياض ي، حيث إنه 

ءمت الخصائص املزاجية، كاالستعدادات الوراثية التي يتمتع بها الالعب مع املتطلبات النفسية الخاصة بنوع تال

النشاط الرياض ي، أمكن بسرعة وبسهولة تحقيق أفضل النتائج.فقد أكدت العديد من الدراسات أن النتائج 

رات زمنية قصيرة نس يا كانت جميعها الرياضية في فت ألانشطةالرياضية الهائلة التي قد تحققت في كثير من 

لالعبين يتمتعون بقدر كبير من الخصائص العص ية املالئمة ألنشطتهم التي يمارسو ها، حيث إن تلك الخصائص 

 ( 94 : 12) .مو القدرات املرتبطة بذلك النشاطهي التي يتوقف عليها سرعة ن

النفس ي التمهيدي لالعب، من الضروري اتخاذ  إلاعدادانه مهما كانت درجة  إلى( 6116ناهد سكر)وتشير 

تحديد موقف الرياض ي من املنافسات القادمة  ألاول التدابير إلثارة املزاج املناسب عنده، ولذا ينبغي في املقام 

وكلما كان نطاق املنافسات اكبر ومستوى مهارة املنافسين املتوقعين أعلى كلما كان تأثير املنافسات الهامة متوقعا 

 (11 : 14).قبل بدايتها أسابيعتقب  صدره قبل عدة  أو ألافكار عن هذه املنافسات الهامة تهيج الرياض ي  وتبدأالالعب على 

 :الدراسات املرجعية 

 لدراسات املرجعية باللغة العربية:ا أول 

 (2) (6112شرف )دراسة صفاء جابر شاهين ورشا محمد أ/   6

 .الرياضية ألانشطةباألنماط املزاجية لالعبي  الذكاء الانفعالي وعالقته :عنوانال

 .املزاجية لالعبي لألنشطة الرياضية وألانماطالتعرف على العالقة بين الذكاء الانفعالي  الهـد ف

 .املنهج الوصفي الباحثون استخدم : املنهــج

فييييييي  (29-19لسييييينية )ا أعميييييارهمتتيييييراوح  ( العيييييب والعبييييية729) الدراسييييية عليييييى عينييييية قوامهيييييا أجرييييييت: دراســـــةعـينــــــة ال

 .وقد اختيرت بالطريقة العشوائيةالرياضية،  ألانشطة

 :دراسةنتـائـج ال

 تبعا لنوع النشاط الرياض ي. تفاوت قيم املتوسطات الحسابية لألنشطة الفردية والجماعية -

 ي.املزاجية الثالل و يوجد نمط مزاجي واحد سائد لكل نشاط رياض  ألانماطيحتوي كل نشاط رياض ي على  -

 (2( )6166محمد بيومي حسين )/ دراسة  6

 .الرياضية ألانشطةبناء قائمة لألنماط املزاجية لدى ناشئي بع   :لعنوانا

 التعرف على النمط املزاجي لدى الناشئين وفقا لنوع ألانشطة الرياضية. إلى: تهدف هدف الدراسة

 .املنهج الوصفي الباحثون : استخدم املنهج املستخدم 

الرياضيية بمحافظية القياهرة  ألانشيطةالدراسة على الناشئين والناشئات املمارسيين ليبع   أجريتراسة: دعـينـة ال

 وتم اختيارها بالطريقة العمدية.فردية وجماعية،  أنشطة 4العب من كل جنس في  29والجيزة بواقع 

 :دراسةنتـائـج ال
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موزعية  99ث بلغ عدد عباراته في صورته النهائيية الرياضية حي ألانشطةتم بناء قائمة لألنماط املزاجية لدى ناش ئ 

 .مزاجية أنماط أربعةعلى 

 

: الدراسات املرجعية باللغة ألاجنبية
ا
 ثانيا

 Meherbyn (6116( )61 )ميهربيان دراسة  -6

 ألانماط املزاجية لدى العبي ألانشطة الفردية. : دراسةال عنوان

 هــــــــــــــــــــدف الدراســــــــــــــــــــة

 

 .ألانماط املزاجية لدى العبي ألانشطة الفردية : تهدف الدراسة إلى التعرف على

 استخدم الباحثون املنهج الوصفي. : دراسةال منهج

 عينــــــــــــــــــــــة الدراســــــــــــــــــــــة

 

( العب والعبة من املمارسيين لألنشيطة الفرديية واختييرت بالطريقية 722عينة قوامها ) :

 العشوائية.

 نتــــــــــــــــــــــائج الدراســــــــــــــــــــــة

 

الرياضيييية الفرديييية أي أن كيييل نشييياط فيييردي اخيييتالف ألانمييياط املزاجيييية ليييدى العبيييي ألانشيييطة  :

 .له نمط مزاجي سائد يختلف عن غيره من العبي ألانشطة ألاخرى 

 Cherry Hansen et al (6116( )61)شيري هانسن وآخرون  دراسة -6

 تأثير زيادة وقت الجري على الحالة املزاجية ملجموعة من الرياضيين. : دراسةال عنوان

 تأثير زيادة وقت الجري على الحالة املزاجية للرياضيين.على التعرف  : هدف الدراسة

 استخدم الباحثون املنهج الوصفي. : دراسةال منهج

 ( العب والعبة الجري واختيرت بالطريقة العمدية.41عينة قوامها ) : عينة الدراسة

 نتــــــــــــــــــــــائج الدراســــــــــــــــــــــة

 

بييياك ليييدى الالعبيييات بينميييا زييييادة القيييدرة عليييى التركييييز وكيييبح إلاثيييارة وخفييي  التيييوتر والارت-:

  هرت داللة في الارتباك لدى الالعبين.

 other&Angyan. (6113) (62)انجيان وآخرون دراسة  -3

 دراســـــــــــــــــةال عنـــــــــــــــــوان

 

العالقييية بيييين الخصيييائص الانةروبومترييييية والفسييييولوجية والحركيييية واملهيييارات الخاصيييية  :

 برياضة كرة السلة.

 قدرات الحركية الخاصة لالعبي كرة السلة.التعرف على أهمية ال : هدف الدراسة

 استخدم الباحثون املنهج الوصفي. : دراسةال منهج

 واختيرت بالطريقة العمدية.العبين كرة سلة  1أجريت على عينة قوامها  : عينة الدراسة

 نتــــــــــــــــــــــائج الدراســــــــــــــــــــــة

 

 يوجيييد ارتبييياط بيييين بعييي  الخصيييائص الانةروبومتريييية والفسييييولوجية والحركيييية لالعبيييي :

كميييا تمييييز العبيييو كيييرة السيييلة فيييي الييينمط الصيييفراوي للتييينس ألارضييي ي والعبيييو  .كيييرة السيييلة

الكيييييرة الطيييييائرة الييييينمط الصيييييفراوي بينميييييا كيييييان الييييينمط املزاجيييييي املمييييييز لالعبيييييي ألانشيييييطة 

 الفردية كان النمط الليمفاوي.
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التعليق على الدراسات املرجعية: -ثالثا  

املراد تحقيقه ،  ت سابقة في وضع متغيراته في ضوء الهدفاسترشد البحث الحالي بما سبقه من دراسا

ج ي في كثير من الجوانب ويتضح من خالل املاح املر  أفادتحليل الدراسات قد  أنفي هذا البحث ونشير 

 أجريت( دراسات أجن ية، والتي 7)( دراسة عربية و2( منها )9التوصل إليها وعددها ) للدراسات املرجعية التي أمكن

 الحاليةاملزاجية، حيث تتفق معظم الدراسات مع الدراسة  ألانماط (، وقد تناولت2212( حتى )2221ترة )في الف

من حيث طريقة اختيار عينة البحث واملنهج املستخدم، بينما تميزت هذه الدراسة عن باقي الدراسات بتصميم 

و الهدف الذي وضعت  املزاجية ماطألانقائمة  رات الحس حركية وكذلك بناء مقياسالاختبارات الخاصة بالقد

منها في الدراسة  الاستفادةكذلك فإن هذه الدراسات املرجعية بها الكثير من النقاط الهامة التي يمكن من اجله،  

 حيث م النتائج التي توصلت إليها،الحالية، وذلك في ما يتعلق بأهداف الدراسة، واملنهج املستخدم، والعينة، وأه

 الباحثون  وهذا ما دعا كل الدراسات املرجعيةفي الدراسات املرجعية املنهج الوصفي في  حثون البااستخدم جميع 

تنوعت العينات في الدراسات السابقة من حيث العدد  بينماإلى اختيار املنهج الوصفي ملالئمته لطبيعة البحث.

 لطبيعة املجتمع ألاصلي وألاهداف الخا
ً
حيث شملت  صة بكل دراسة،واملجاالت وطرق اختيارها، وذلك وفقا

( دراسة الطريقة العمدية في 7الناشئين والرياضيين والطالب وذلك حسب طبيعة كل دراسة، حيث اعتمد عدد )

يعتمد عليها في  الباحثون ( دراسات الطريقة العشوائية في اختيار العينة، مما جعل 2اختيار العينة، واعتمد عدد )

التابعة لالتحاد  إلاسكندريةاليد بمنطقة  نادي باكوس لكرةية من ناشئي اختيار عينة البحث بالطريقة العمد

على نتائج الدراسات املرجعية ومن خالل ما توصلت إليه تلك الدراسات من نتائج  إلاطالعوبعد املصري لكرة اليد. 

 الباحثون مما دفع  ة،الدراسبين املتغيرات قيد  ارتباطيهايجابية على املتغيرات قيد الدراسة فيها ووجود عالقات 

 11رة اليد تحت لناشئي ك املزاجية ألانماطقائمة  عن طريق بناءولكن  املجال،إلجراء هذه الدراسة ألهميتها في 

 سنة.  

 -البحث: إجراءات 

  :منهج البحث أول 

 املنهج الوصفي باألسلوب املسحي ملالئمته لطبيعة البحث.  الباحثون استخدم 

 
ا
 :بحثمجتمع وعينة الثانيا

 نادي- دلفي نادي- )نادي باكوس إلاسكندريةمن مجموع ناشئي أندية محافظة مجتمع البحث  أشتمل

 الاوملبي(.  نادي- النحاس نادي-ألاهلي البنك  نادي- الجياد أصحاب نادي- سبورتنج نادي- سموحة

 ألاساسية:البحث  عينة-6

سنة بنادي باكوس الرياض ي باإلسكندرية  11تم اختيارها بالطريقة العمدية من ناشئي كرة اليد تحت 

 م2214-2211للموسم الرياض ي  إلاسكندرية منطقة- ( ناش ئ ماجلين باالتحاد املصري لكرة اليد79وعددهم )

وللتأكد من خلو العينة من عيوب التوزيعات غير الاعتدالية، قام  .للمقياساملعامالت العلمية  إيجادوذلك بهدف 

 (.1ما يوضحه جدول ) اس بين أفراد العينة في املتغيرات ألاولية وهذبإيجاد التجان الباحثون 
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 الحسابية والانحرافات املعيارية ومعامل الالتواء ومعامل التفلطح لعينة البحث ( املتوسطات6جدول )

32ن=  

إلاحصائيةاملعالجات    

 

  ألاساسية ألاوليةاملتغيرات 

 للتوصيف إلاحصائيةالدللت 

املتوسط 

 الحسابي
 الوسيط

الانحراف 

 املعياري 

معامل 

 الالتواء

معامل 

 التفلطح

 1.31- 1.22 61.16 13.11 12.62 الوزن )كجم(

 1.63  6.12- 1.32 623.11 626.66 الطول )سم(

-1.61 1.22 62.16 62.36 السن)سنة(  -1.16  

-1.12  32.11 32.26 العمر التدريبي )شهر(  1.66-  1.22 

معامالت  أن ألاساسية ألاوليةباعتدالية متغيرات عينة البحث في القياسات الخاص  (1)يتضح من جدول 

القياسات املستخدمة قريبة من الاعتدالية وهذه القيم  أن( مما يدل على 2.49إلى 1.21-الالتواء تتراوح ما بين )

بذب املنحنى الاعتدالي تذ أن( وهذا يعني 2.94، 2.11-تقترب من الصفر، كما بلغ معامالت التفلطح تتراوح ما بين )

 ألاوليةمما يؤكد اعتدالية البيانات الخاصة باملتغيرات مقبول وفي املتوسط وليس متذبذبا ألعلى وألسفل 

 قيد البحث. ألاساسية

 
ا
 اشتملت وسائل جمع البيانات على: البيانات:وسائل جمع  ثالثا

 الشخصية: املقابلة-6

سادة الخبراء املتخصصين في مجال علم النفس الرياض ي املقابالت الشخصية مع عدد من ال إجراءتم 

سنة  11املزاجية املناسبة لناشئي كرة اليد تحت  ألانماطالستطالع آراءهم حول مقياس  (1)مرفق (12وعددهم )

 على توفر الشروط التالية في الخبراء: الباحثون )قيد البحث( كما حرص 

 تقل عن عشر سنوات في مجال التخصص.  أن يكون لديه خبرة في التدريس والتدريب ال   -

 دورات تدري ية في مجال تدريب كرة اليد. أو يكون حاصال على شهادة عليا من كليات التربية الرياضية  أن -

 :الاستبيان-6

الخبراء عن طريق استمارات استطالع رأي الخبراء لتحديد املحاور والعبارات الخاصة ب ناء  أراءتم استطالع 

 سنة. 11جية لناشئي كرة اليد تحت املزا اطألانممقياس 

 
ا
 الاستطالعية: الدراسةرابعا

 ألانميييياطبعمييييل اسييييت يان اسييييتطالع رأي الخبييييراء لتحديييييد املحيييياور والعبييييارات الخاصيييية بمقييييياس  البيييياحثون قييييام 

بيييداء ( عبيييارة وتييم عرضيييها علييى السيييادة الخبييراء إل 11محيياور و) (7املزاجييية قيييد البحيييث وقييد احتيييوت الاسييتمارة عليييى )

 ألي منها. إلاضافة أوالحذف  أو املوافقة حيث من  الرأي

 
ا
 الدراسة ألاساسية:  خامسا

( عبييارة 91املكييون ميين )سيينة  11املزاجييية لناشييئي كييرة اليييد تحييت  ألانميياطالصييورة النهائييية ملقييياس  إلييىالوصييول  بعييد

ى الاسيتمارات الخاصية بمقيياس علي إلاجابية ألاساسييةشملت خطوات تنفيذ الدراسية حيث  للتنفيذ،وأصبحت معدة 
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 وإعييييييدادهابتفريييييييع البيانييييييات  البيييييياحثون املزاجييييييية قييييييام  ألانميييييياطمقييييييياس املزاجييييييية. وبعييييييد جمييييييع اسييييييتمارات  ألانميييييياط

 .  لتوصل للمعامالت العلمية الخاصة بمعامالت الصدق والثباتل إلاحصائيةللمعالجات 

 (6جدول )

 مالت الالتواء ومعامالت التفلطح لألنماط املزاجية قيد البحث الحسابية والانحرافات املعيارية ومعا املتوسطات 

  32ن=

 إلاحصائيةالدللت 

 املتغيرات

املتوسط 

 الحسابي
 الوسيط

 الانحراف

 املعياري 

معامل 

 الالتواء

معامل 

 التفلطح

 1.21 1.23- 2.12 662.11 661.26 املزاجية ألانماطمقياس 

 

معتدلة وغير مشتتة وتتسم بالتوزيع الطبي ي  ألاساسيةنة البحث البيانات الخاصة بعي( 2)يتضح من جدول 

(. وهييييذه القيميييية تقتييييرب ميييين الصييييفر، ممييييا يؤكييييد إعتدالييييية البيانييييات 2.97-فيهييييا ) الالتييييواءللعينيييية، حيييييث بلييييغ معامييييل 

 املزاجية قيد البحث. ألانماطالخاصة بمقياس 

 
ا
 :إلاحصائية املعالجات سادسا

وذليك عنيد  Microsoft Excel 2010 SPSS Version 2010 ,باسيتخدام برنيامج ةإلاحصيائياملعالجيات  إجيراءتيم 

 : ( وهى كالتالي2.99يقابلها مستوى ثقة ) 2.29مستوى داللة )احتمالية خطأ( 

 النسبة املئوية  - الانحراف املعياري  - الوسيط - املتوسط الحسابي -

 املئينيات - طح معامل التفل -  معامل ارتباط بيرسون  - معامل الالتواء -

 
ا
:عرض النتائج سابعا  

املزاجييية ولبنيياء  ألانميياط( محيياور ملقييياس 7موزعيية علييى ) ( عبييارة91عيين اسييتخالص عييدد)نتــائج الدراســة  وأســفرت

 آلاتية:الخطوات  إتباعاملزاجية تم  ألانماطمقياس 

  املقياس:الهدف من  تحديد-6

 سنة. 11اش ئ كرة اليد تحت املزاجية لن ألانماطالتعرف على  إلىيهدف املقياس 

 املقياس:محاور  تحديد-6

بعمل ماح مرج ي لبع  املقاييس املستخدمة لقياس  الباحثون املزاجية قام  ألانماطلتحديد محاور مقياس 

محمد  ( ومقياس11( )1941) الدين رضوان املزاجية املتاحة مثل مقياس محمد حسن عالوي ومحمد نصر ألانماط

( حيث تم حصر مجموعة 1) (2212( مقياس محمد بيومي حسن )12) (2222) قياس محمد طه( م4( )1994عالوي )

 وهي:من املحاور الخاصة بمقياس ألانماط املزاجية 
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 املحاور الخاصة بها املقياس م

6- 

 

 مقياس محمد حسن عالوي 

 (1941الدين رضوان ) ومحمد نصر

العمليات  دينامية- عمليات الكف قوة- قوة عمليات الاستثارة

 .العص ية

 .املرونة الشخصية - قوة عمليات الكف -إلاثارة قوة عمليات  (1994مقياس محمد حسن عالوي ) -6

 الدموي  النمط-النمط الليمفاوي  (2222مقياس محمد لطفي طه ) -3

 .السوداوي  النمط-النمط الصفراوي 

 موي الد النمط-النمط الليمفاوي  (2212مقياس محمد بيومي حسن ) -2

 .السوداوي  النمط-النمط الصفراوي 

  املزاجيةألانماط  مقياس ب ناء الخاصة املحاور  من مجموعة باقتراح الباحثون  قام
ً
نظرية )بافلوف(  على )معتمدا

 التي املواقف تدفع حيث الشخصية املرونة عامل وعلى والكفإلاثارة  عاملي بين التوازن  على تتأسس التي للمزاج

 كالتالي: وهي استجابات(أو  سلوك من يتطلبه وما املوقف لطبيعة طبقا الكفإلى إلاثارة أو  الفرد يواجهها

 قوة العمل العصبي املتوازنة. (7. ( قوة العمل العصبي املثبطة2 .( قوة العمل العصبي املحفزة1

مناسبة لتحديد ( 1) في مجال علم النفس الرياض ي مرفق تم عرض هذه املحاور على مجموعة من الخبراء

 . أو باإلضافةهذه املحاور للمقياس املقترح وتعديل ما يرونه مناسبا بالحذف 

 (3جدول )

 يوضح نسبة اتفاق الخبراء على املحاور املقترحة 

61ن=  

 م املحور املقترح  التكرار النسبة

611%  6 قوة العمل العصبي املحفزة  61 

611%  6 بطةقوة العمل العصبي املث 61 

611%  3 ة العمل العصبي املتوازنةقو  61 

( والخاص بالتكرار والنسبة املئوية ملوافقة السادة الخبراء على مقياس محاور املقياس 7يتضح من الجدول )

بتحديد  الباحثون (، قام %122املستوحاة من املاح املرج ي، أن نسبة املوافقة كانت ) الباحثون املقترحة من 

قوة العمل العصبي  (7 .طة( قوة العمل العصبي املثب2 .ة العمل العصبي املحفزة( قو 1املحاور على النحو التالي: 

 .املتوازنة

  مبدئيا:املزاجية  ألانماطعبارات مقياس  تحديد-3

تم وضع مجموعة من العبارات في ضوء الفهم والتحليل النظري من خالل بع  املقاييس السابقة حيث 

 ثالثة محاور وهي: عبارة موزعة على (11بلغ عدد العبارات )

( عبارة، قوة العمل العصبي 22عبارة، قوة العمل العصبي املثبطة ) (22قوة العمل العصبي املحفزة )

 على: الباحثون عبارة.  وقد حرص  (22املتوازنة )

  وألالفاظاستخدام عبارات محددة املعنى. 

 .أن تكون العبارات مناسبة للمحاور 

  وقت طويل. إلاجابةأن ال تستغرق 

 ألانماط املزاجية :املحاور والعبارات الخاصة بها على الخبراء للتحقق من الصدق املنطقي ملقياس  عرض-2
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بداء وقد طلب من السادة الخبراء إ على السادة الخبراءبعرض املقياس في صورته املبدئية  الباحثون قام 

 :آلاتيالرأي في 

 .ة لكل محور العبار  انتماء-2 محور. مناسبة العبارات لكل  مدى-1

 عبارات أخرى مناسبة. إضافة-4 أو التعديل بما يتناسب مع املحور. الحذف-7

 

 املزاجية ألانماطيوضح نسب الاتفاق للعبارات املقترحة ملحاور مقياس  (2جدول )

61ن =   

رالتكرا الـعـــــــــــــــــــــــــــبارات م  النسبة 

%92 9 بعد التدريب القوي. أو عب مباراة أتمكن من استعادة قوتي سريعا بعد ل -1  

%12 1 عندما يطلب مني ذلك. عمل أي أداءفورا عن  أتوقف أن أستطيع -2  

%92 9 التآلف مع زميل جديد في الفريق بناءا على طلب املدرب. علىيسهل  -7  

%42 4 .الظروف الصعبة للمباريات أثناءاملهاري والحركي في كرة اليد بسهولة  باألداء أقوم -4  

%12 1 عن الجدل واملناقشات في حال صاحبتها انفعاالت زائدة. أتوقف -9  

%42 4 (.خإصابة، ال)عالج،  الاندماج في التدريب بعد انقطاع ملدة طويلة علىيسهل  -1  

%12 1 من التدريب. أكةر في املباراة  ألاداءمن الوصول ملستوى عالي من  أتمكن -1  

%92 9 املباراة. أثناء وإلاثارةلطبيعتي في حالة الغضب  العودة سريعا أستطيع -4  

%12 1 احتفظ باألسرار عندما يطلب مني ذلك. -9  

%12 1 اليوم. أثناءالنوم بسهولة خالل فترات زمنية مختلفة  أستطيع -12  

%42 4 احتفظ بحيويتي خالل املباريات القوية واملتتابعة. -11  

حب  -12
ُ
%42 4 الحوارات مع زمالئي واملدربين. أو الاجتماع و أفي النقاش  أشارك أنأ  

%92 9 طلب املدرب مني ذلك. إذاضبط نفس ي بسرعة  أستطيع -17  

%122 12 ارغب في املشاركة في مباريات كرة اليد املتتالية. -14  

 بشدة في قدراتي عند بداية مباراة مهمة. -19
ً
%122 12 أكون واثقا  

%92 9 الحكام. أو املدربين  أو ظر قرارا هاما من املسئولين هادئا عندما انت أكون  -11  

%42 4 لساعات طويلة دون صعوبة. أتدرب أن أستطيع -11  

جيب بسهولة على املالحظات الحادة التي يوجهها لي املدرب. -14
ُ
%42 4 أ  

%122 12 يتأثر مزاجي بحالة زمالئي في الفريق. -19  

%92 9 جديد بسرعة. تمرين أو حركة جديدة  أي أتقن -22  

%12 1 التمرينات الصعبة واملتكررة. أو التدريبات  أثناءأجتهد وأصبر  -21  

%42 4 خالل املباريات. أو التدريب  أثناءيتغير مزاجي بسهولة  أنيمكن  -22  

%92 9 الحكم بطريقة قاسية. أو املدرب  أو اعترض على من ينتقد منافس لي  -27  

%12 1 س ي بعد انتهاء التدريب مباشرة.يسهل علي تبديل مالب -24  

%92 9 املباراة. أو وقت من التدريب  أياستفزازي في  أو يسهل إثارتي  -29  

%42 4 مالعب املباريات الجديدة. أو بسهولة على مكان التدريب الجديد  أتعود -21  

%122 12 املباريات. أثناءالعنيف  باألداء أقوم أن أستطيع -21  
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 (2جدول )تابع 

 املزاجية ألانماطيوضح نسب الاتفاق للعبارات املقترحة ملحاور مقياس 

61ن =   

ــــبارات م ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  النسبة التكرار الـعــ

%92 9 املتكررة. أو اشعر بامللل من تكرار التدريبات املتشابهة  -24  

حب  -29
ُ
%92 9 من فريقي. أقوى العب في املباراة عندما يكون املنافس  أنأ  

%42 4 اخفي مظاهر السعادة في حالة الفوز. أنيسهل علي  -72  

%92 9 التدريب مع زمالئي الجدد. أو اناجم بسرعة في املباراة  -17  

%42 4 املتعب واملرهق. باألداءالتدريب املميز  إلىأميل  -72  

%42 4     التدريبات الصعبة والخطيرة. أفضل -77  

%42 4 حالتي الطبيعية بعد الهزيمة في املباراة. إلىعة بسر  أعود أنأستطيع  -47  

%92 9 الظروف الصعبة والقاسية خالل املباريات. أثناءفي نفس ي  أتحكم أن اقدر  -97  

%12 1 املدرب. أو املفاجئة من زمالئي  ألاسئلةبسرعة عن  أجيب -17  

%92 9 املباراة. قبل لعب إلاحماءيبدو علي الاستعجال وعدم الصبر خالل فترة    -17  

%42 4 بخطة جديدة. أتقنهاالتي  ألاساسيةخطة اللعب  أغير  أنبسهولة  أستطيع -47  

%12 1 يصعب علي لعب املباراة في حالة هياج الجمهور. -79  

%42 4 .أخرى  أعمالاستعد بسهولة ملباراة كرة اليد وفي نفس الوقت الانشغال في  -42  

%92 9 تتطلب تحمل مسئولية كبيرة. إدارية أوططية ارتاح عند تكليفي بمهام خ -14  

%122 12 في نفس ي عندما يتخذ الحكم قرارا خاطئا ضدي. أتحكم أن أستطيع  -42  

%122 12 سريعا مع مدربي الجديد. أتجاوب -47  

%92 9 التدريب. أو ينتابني الضيق عند انتظار املباراة   -44  

%42 4 الاسترخاء. أو الوقوف  أحبلعب وال أشعر بأني شخص كثير التحرك في امل -49  

%122 12 املباريات. أو الحركي البطيء أثناء التدريب  ألاداءمع  أتكيف -41  

%122 12 وقت تمهيدي طويل. إلىاندمج حاال وسريعا في التدريب دون الحاجة  -41  

%122 12 التدريب. أثناءأكون شديد الانتباه والتركيز  -44  

%122 12 الحكام. أو املدربين  أو قرار من املسئولين  إعالنتأجل  أو تأخر  إذائي احتفظ بهدو  -49  

%92 9 املباريات. أو مواعيد التدريب  أو التأقلم بسهولة عند تغيير مكان  أستطيع -92  

%42 4 التغيير. أحبحازما وصارما في التدريبات وال  أكون  أنأحب  -91  

 على رأي الخبراء  -
ً
 ( 1)،  (9صياغة وحذف بع  العبارات. جدول ) دةإعاتم تم بناءا

 العبارات التي تم تعديل صياغتها حسب رأي الخبراء  يوضح( 2جدول )

61ن=  

 النسبة التكرار العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل ملحور ا

 قوة العمل

 العصبي املحفزة
 %42 4 عبة والخطيرةأداء التدريبات الص أفضل التدريبات الصعبة والخطيرة أفضل

قوة العمل العصبي 

 املثبطة

العودة سريعا لطبيعتي في  أستطيع

 املباراة أثناء وإلاثارةحالة الغضب 

العودة سريعا لطبيعتي في حالة  أستطيع

 املباراة أثناءالغضب 
4 42% 

قوة العمل العصبي 

 املثبطة

 أثناءفي نفس ي  أتحكم أن اقدر 

 الظروف الصعبة والقاسية

الظروف الصعبة  أثناءفي نفس ي  أتحكم

 والقاسية خالل املباريات
1 12% 

قوة العمل العصبي 

 املتوازنة

تمرين جديد  أو حركة جديدة  أي أتقن

 بسرعة

حركة جديدة  أي إتقانبسرعة من  أتمكن

 تمرين جديد أو 
1 12% 
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 العبارات التي تم حذفها حسب رأي الخبراء  ( يوضح1جدول )

61ن=  

 املحور 
رقم 

 ارةالعب
 النسبة التكرار العبارة التي تم حذفها

قوة 

 العمل 

العصبي 

 املحفزة 

حب املخاطرة الزائدة خالل املباريات. 29
ُ
 %22 2 أ

 %12 1 تثيرني الهزيمة في املباريات. 24

 %22 2 اقرأ الجرائد بشكل سريع. 79

 %22 2 يمكنني مساعدة صديق تتعرض حياته للخطر. 11

 %12 1 املناسبات العامة. أو الحديث في الحفالت  أو القي الخطب  47

قوة 

العمل 

العصبي 

 املثبطة

 %22 2 .على اضطرابي الزائد قبيل املباراة أسيطر  أن أستطيع 27

 %92 9 الاستمرار في تنظيم مكان التدريب كما كان قبل مغادرته. أستطيع 71

 %72 7 .ني لقضاء وقت ممتععملي بدقة واعلم بأصدقائي ينتظرون إ هاءأتمكن من  14

 %72 7 التدريب. أثناءالحادة  أو بع  الحركات الزائدة  أداءامتنع عن  أن أستطيع 19

 %22 2 حديثي فورا في حال طلب مني ذلك. أو اقطع كالمي  أن أستطيع 49

قوة 

العمل 

العصبي 

 املتوازنة

 %12 1 مع افراد الفريق سريعا. أتفاعل 9

 %42 4 حتى لو انتظرت لفترات طويلة خارج امللعب. صابيأعاحتفظ بهدوء  12

 %42 4 اشعر بالحاجة للنوم بعمق على حسب ما يحدل خالل اليوم. 94

 %12 1 اعدل عاداتي وطباعي الشخصية. أو  أبدل أن أحب 17

 %42 4 .إمكانياتياشعر بان قدراتي ضعيفة واشك في  99

ص بالتكرار والنسبة املئوية ملوافقة السادة الخبراء على عبارات ( والخا1) ،(9) ،(4) لجداول يتضح من ا

 إلى % 12املستوحاة من استجابات الخبراء، أن نسبة املوافقة تراوحت ما بين ) الباحثون املقياس املقترحة من 

أعتمد  الباحثون لقبول العبارة، وبذلك يكون  فأكةر ( %12( وقد ارتض ى القائمون على البحث بنسبة )122%

 املزاجية حسب رأي الخبراء وهي: ألانماطعبارات مقياس 

  .عبارة( 11قوة العمل العصبي املحفزة ) -

 .عبارة( 11قوة العمل العصبي املثبطة ) -

 عبارة(. 11قوة العمل العصبي املتوازن ) -

  .( يوضح العبارات املستخلصة لكل محور 1وجدول )

 العبارات املستخلصة لكل محور  ( عدد2جدول )

 املحاور  م
عدد العبارات 

 املقترحة لكل محور 

عدد العبارات 

 املستبعدة

عدد العبارات التي 

 تم تعديلها

عدد العبارات 

 املستخلصة للمحور 

 62 6 2 66 قوة العمل العصبي املحفزة -6

 62 6 2 66 قوة العمل العصبي املثبطة -6

 62 6 2 66 قوة العمل العصبي املتوازنة -3

 26 2 62 11 املجموع 
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 تعليمات املقياس: إعداد-2

 تكون:  أنسنة تم مراعاة 11املزاجية لناشئي كرة اليد تحت  ألانماطعند إعداد تعليمات مقياس 

تكون طويلة تبعث امللل وقد تضمنت تلك التعليمات الهدف من املقياس  وأال مناسبة ملستوى الناش ئ  -

 ه إن غرضها هو البحث العلمي. حيث اشتملت على عبارات تطمئن الناش ئ وتوضح ل

إلى عدم وجود إجابات خاطئة وأخرى صحيحة في عبارات املقياس  إلاشارةكما تضمنت التعليمات  -

 عليها. إلاجابةوعدم ترك أي عبارة بدون 

 تصحيح املقياس:  مفتاح-1

ميييييزان ثال ييييي يقييييوم الالعييييب باإلجابيييية علييييى كييييل عبييييارة ميييين عبييييارات املقييييياس حيييييث تحتسييييب الدرجيييية باسييييتخدام 

 ( طبقا ملا يلي:1، 2، 7التدريج )

 بدرجة قليلة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة 

 6 6 3 درجة العبارات في اتجاه املحور 

 3 6 6 درجة العبارات عكس اتجاه املحور 

واحدة من فئات  أمام (√ويطلب من الناش ئ قراءة كل عبارة من عبارات املقياس بدقة ثم يضع عالمة )

 الناش ئ.  إجاباتالعبارات  أمامكل عبارة بحيث تعكس العالمات املوضوعة  أماماملوضوعة التقدير 

 

 (1جدول )

 العبارات حسب توزيعها في املقياس أرقاميوضح 

 في اتجاه املحور  العبارات املحاور 
عكس اتجاه 

 املحور 
 املجموع

 قوة العمل العصبي املحفزة
91 ،44 ،49 ،41 ،72 ،29 ،21 ،11 ،19 ،12 ،1 ،4 ،

1 
79 ،74 ،11 11 

 قوة العمل العصبي املثبطة
49 ،41 ،42 ،79 ،72 ،27 ،21 ،14 ،11 ،17 ،9 ،4 ،

9 ،2 
44 ،71 ،29 11 

 قوة العمل العصبي املتوازنة 
92 ،41 ،47 ،42 ،71 ،24 ،21 ،24 ،22 ،22 ،14 ،

12 ،1 ،7 
74 ،71 ،19 11 

 26 2 26 املجموع الكلي  

 

 (2جدول )

 املزاجية في صورته النهائية ألانماطلدرجات كل محور والدرجة الكلية ملقياس  وألاعلى ألادنى يوضح الحد

 للدرجة ألاعلىالحد  للدرجة ألادنىالحد  املحاور  م

 26 62 قوة العمل العصبي املحفزة 6

 26 62 قوة العمل العصبي املثبطة 6

 26 62 قوة العمل العصبي املتوازنة 3

 623 26 املزاجية ألانماطاملجموع الكلي لدرجات مقياس  
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ا
 املزاجية: ألانماطحساب معامل الصدق ملقياس  أول

 املزاجية عن طريق صدق املحكمين: ألانماطصدق مقياس  إيجاد-6

املزاجية عن طريق صدق املحكمين من خالل عرض املقياس على املحكمين  ألانماطتم إيجاد صدق مقياس 

 (. 1) ،(9) ،(4ضحه جداول )كما تو 

 املزاجية باملقارنة الطرفية:  ألانماطمعامل صدق مقياس  إيجاد-6

ألارباع ألاعلى  للتأكد من صدق املقياس تم إيجاد معامل الصدق من خالل صدق املقارنة الطرفية بمقارنة

 باألرباع ألادنى

 ( 61جدول )

 املزاجية  ألانماطى ملقياس املقارنة بين ألارباع ألاعلى وألارباع ألادن

  32ن= 

 الدللت إلاحصائية املحاور  

 ألارباع ألاعلى

 2ن=

 ألارباع ألادنى

 2ن=

 الفرق 

 بين

 املتوسطين

 قيمة )ت(
معامل 

 الصدق
 ع± س   ع± س  

 1.22 *66.31 2.66 6.21 32.33 6.16 26.22 قوة العمل العصبي املحفزة-6

 1.26 *2.61 1.22 6.26 32.12 6.66 23.33 قوة العمل العصبي املثبطة -6

 1.21 *62.32 1.66 1.12 32.11 6.22 23.66 قوة العمل العصبي املتوازنة -3

 1.26 *1.12 62.33 2.11 611.22 3.21 662.21 املزاجية ألانماطمقياس 

 (6.66( = )1.12)*( معنوي عند مستوى)

 ذات داللة ( الخاص بالفروق بين ألارباع ألاع12يتضح من جدول )
ً
لى وألارباع ألادنى أن هناك فروقا

( وهذه القيم أكبر عن قيمة )ت( الجدولية 14.79إلى  4.19إحصائية حيث تراوحت قيمة )ت( املحسوبة ما بين )

(، مما يؤكد أن محاور 2.91إلى  2.91(، كما تراوحت قيمة معامل الصدق ما بين )2.12( = )2.29عند مستوى )

زاجية قيد البحث تقيس بالفعل ما وضعت من أجله، وأ ها تستطيع التمييز بين املستويات امل ألانماطمقياس 

 املختلفة.

 املزاجية عن طريق معامل الاتساق الداخلي: ألانماطإيجاد معامل صدق مقياس  -3

. ي إليهبتطبيق املقياس إليجاد معامل ارتباط درجة العبارة باملجموع الكلى للمحور الذي تنتم الباحثون قام 

 .( توضح ذلك17)، (12)، (11والجداول )
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 (66جدول )

 الصدق الخاص بمعامل الاتساق الداخلي ملفردات)املحور ألاول: قوة العمل العصبي املحفزة(

  32ن = 

 العبارات م
معامل الاتساق 

 الداخلي

 *2.112 التدريب القوي. أو أتمكن من استعادة قوتي سريعا بعد لعب مباراة  -1

 *2.114 املهاري والحركي في كرة اليد بسهولة أثناء الظروف الصعبة للمباريات. باألداءوم أق -2

 *2.171 من التدريب. أكةر أتمكن من الوصول ملستوى عالي في املباراة   -7

 *2.424 أفضل التدريبات الصعبة والخطيرة.  -4

 *2.124 .احتفظ بحيويتي خالل املباريات القوية واملتتابعة  -9

 *2.129 الحوارات مع زمالئي واملدربين.  أو الاجتماع أو في النقاش  أشارك أن أحب  -1

 *2.121 أكون واثقا بشدة في قدراتي عند بداية مباراة مهمة.  -1

 *2.122 لساعات طويلة دون صعوبة. أتدرب أنأستطيع   -4

 *2.194 .املباريات أو التدريب  أثناءالعنيف  باألداء أقوم أن أستطيع  -9

 *2.112 من فريقي. أقوى العب في املباراة عندما يكون املنافس  أن أحب   -12

 *2.919 التدريب املميز باألداء املتعب واملرهق. إلىأميل   -11

 *2.119 حالتي الطبيعية بعد الهزيمة في املباراة. إلىبسرعة  أعود أن أستطيع  -12

 *2.127 .ياج الجمهور يصعب علي لعب املباراة في حالة ه -17

 *2.122 تتطلب تحمل مسئولية كبيرة. إدارية أوارتاح عند تكليفي بمهام خططية  -14

 *2.991 الاسترخاء. أو الوقوف  أحباشعر باني شخص كثير التحرك في امللعب وال  -19

 *2.194 التدريب. أثناءشديد الانتباه والتركيز  أكون  -11

 *2.112 التغيير. أحبما في التدريبات وال حازما وصار  أكون  أن أحب -11

 1.263=  1.12* معنوي عند مستوى 

قوة العمل العصبي معامل الاتساق الداخلي ملفردات املحور ألاول: ب( والخاص 11يتضح من جدول )

د ( وهذه القيم معنوية عن2.424: 2.919، ارتفاع قيم معامل الاتساق الداخلي والتي تراوحت ما بين )املحفزة

وان املفردات تتسم بالصدق الذاتي وترتبط  ألاول ( مما يشير إلى صدق املفردات الخاصة باملحور 2.29مستوى )

 باملجموع الكلى للمحور ولذا فهي تجتمع لتقيس ما يقيسه املحور ولذلك فاملفردات تتسم بالصدق.
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 (66جدول )

 ل العصبي املثبطة(صدق معامل الاتساق الداخلي ملفردات)املحور الثاني: قوة العم

 32ن= 

 العبارات م
معامل الاتساق 

 الداخلي

 *2.129 عمل عندما يطلب مني ذلك. أي أداءفورا عن  أتوقف أن أستطيع -1

 *2.991 عن الجدل واملناقشات التي يصاحبها انفعاالت زائدة. أتوقف  -2

 *2.422 باراة.أثناء امل وإلاثارةالعودة سريعا لطبيعتي في حالة الغضب  أستطيع  -7

 *2.117 احتفظ باألسرار عندما يطلب مني ذلك.  -4

 *2.121 طلب املدرب مني ذلك. إذاضبط نفس ي بسرعة  أستطيع  -9

 *2.172 الحكام. أو املدربين  أو هادئا عندما انتظر قرارا هاما من املسؤولين  أكون   -1

 *2.424 درب.بسهولة على املالحظات الحادة التي يوجهها لي امل أجيب -1

 *2.117 التمرينات الصعبة واملتكررة. أو التدريبات  أثناءيبدو علي الصبر واملثابرة  -4

 *2.119 احد ينتقد منافس لي بطريقة قاسية. أياعترض على  -9

 *2.142 املباريات. أو وقت من التدريبات  أياستفزازي في  أو يسهل إثارتي  -12 

 *2.199 هر السعادة في حالة الفوز.اخفي مظا أنمن السهل عندي  -11

 *2.191 الظروف الصعبة والقاسية خالل املباريات. أثناءفي نفس ي  أتحكم أناقدر  -12

 *2.119 .قبل لعب املباراة إلاحماءيبدو علي الاستعجال وعدم الصبر خالل فترة  -17

 *2.121 في نفس ي عندما يتخذ الحكم قرارا خاطئا ضدي. أتحكم أن أستطيع -14

 *2.112 املباريات. أو التدريب  أو تأدية بع   أثناءالحركي البطيء  ألاداءمع  أتكيف -19

 *2.121 قرارا ما. إعالنيتأجل  أو احتفظ بهدوئي عندما يتأخر  -11

 *2.129 .التدريب أو ينتابني الضيق عند انتظار املباراة  -11

 1.263=  1.12* معنوي عند مستوى 

 

( والخاص معامل الاتساق الداخلي )معامل ارتباط درجة العبارة باملجموع الكلى للمحور 12يتضح من جدول )

قيم معامل الاتساق الداخلي والتي  ارتفاع( قوة العمل العصبي املثبطة( ملفردات )املحور الثاني: إليه تنتمي الذي

ير إلى صدق املفردات الخاصة باملحور ( مما يش2.29( وهذه القيم معنوية عند مستوى )2.424: 2.991تراوحت ما بين )

ور الثاني وان املفردات تتسم بالصدق الذاتي وترتبط باملجموع الكلى للمحور ولذا فهي تجتمع لتقيس ما يقيسه املح

 ولذلك فاملفردات تتسم بالصدق.
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 (63جدول )

 صدق معامل الاتساق الداخلي ملفردات)املحور الثالث قوة العمل العصبي املتوازنة(

 32ن=  

 العبارات م
معامل الاتساق 

 الداخلي

 *2.141 املدرب. أمر من السهل علي التآلف مع زميل جديد في الفريق بناء على  -1

 *2.124 .، مرض،....الخ(إصابة)عالج،  يسهل علي الاندماج في التدريب بعد فترة انقطاع طويلة -2

 *2.111 اليوم. ثناءأالنوم بسهولة خالل فترات زمنية مختلفة  أستطيع  -7

 *2.117 ارغب في املشاركة في مباريات كرة اليد املتتالية.  -4

 *2.149 يتأثر مزاجي بحالة زمالئي في الفريق.  -9

 *2.141 تمرين جديدة بسرعة. أو حركة جديدة  أي أتقن أن أستطيع  -1

 *2.111 يتغير مزاجي. أنمن السهل   -1

 *2.142 انتهاء التدريب مباشرة. من السهل تبديل مالبس ي بعد  4

 *2.111 .مالعب املباريات الجديدة أو بسهولة على مكان التدريب الجديد  أتعود 9

 *2.144 املتكررة. أو اشعر بامللل من تكرار التدريبات املتشابهة    -12

 *2.122 التدريب مع زمالئي الجدد. أو انضم بسرعة في امللعب  أنيمكنني  -11

 *2.114 املفاجئة. ألاسئلةسرعة عن ب أجيب -12

 *2.197 بخطة جديدة. أتقنهاالتي  ألاساسيةخطة اللعب  أغير  أنمن السهل  -17

 *2.122 أخرى. أعمالاستعد بسهولة ملباراة كرة اليد وفي نفس الوقت الانشغال في  -14

 *2.192 مدرب لفريقي. أييمكنني التجاوب سريعا مع  -19

 *2.111  .وقت تمهيدي طويل إلىيعا في العمل دون الحاجة اندمج حاال وسر  -11

 *2.144 املباريات. أو سهولة عند تغيير مكان التدريب  أجد -11

 1.263=  1.12* معنوي عند مستوى 

قوة العمل العصبي ( والخاص معامل الاتساق الداخلي ملفردات )املحور الثالث: 17يتضح من جدول )

( وهذه القيم معنوية عند 2.122: 2.142مل الاتساق الداخلي والتي تراوحت ما بين )( ارتفاع قيم معااملتوازن 

( مما يشير إلى صدق مفردات الخاصة باملحور الثالث وان املفردات تتسم بالصدق الذاتي وترتبط 2.29مستوى )

 لصدق.ور ولذلك فاملفردات تتسم باباملجموع الكلى للمحور ولذا فهي تجتمع لتقيس ما يقيسه املح

 

 

 (62جدول )

 املزاجية ألانماطصدق معامل الاتساق الداخلي )معامل ارتباط درجة املحور باملجموع الكلى للمقياس( ملحاور مقياس 

 32ن =  

 معامل الاتساق الداخلي املحاور 

 * 2.129 قوة العمل العصبي املحفزة

 * 2.194 قوة العمل العصبي املثبطة

 * 2.171 قوة العمل العصبي املتوازن 

 1.263=  1.12* معنوي عند مستوى 
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)معامل ارتباط درجة املحور باملجموع الكلى  ( والخاص بمعامل الاتساق الداخلي14) يتضح من جدول 

(، 2.171: 2.194املزاجية، أن معامل الاتساق الداخلي للمحاور تراوح ما بين ) ألانماطمقياس  للمقياس( ملحاور 

 مع املجموع الكلى للمقياس،  ترتبط ارتباطا(، مما يؤكد أن املحاور 2.21توى)وهذه القيم معنوية عند مس
ً
وثيقا

 بناء املقياس وتقيس ما وضعت من أجله ولذا فهي تتسم بالصدق. فيولذلك فهي تساهم 

 
ا
 : املزاجية ألانماطجاد ثبات مقياس إيثانيا

 وإعادةوطريقة التطبيق  الفا كرونباخ ملاملزاجية باستخدام طريقتي معا ألانماطتم حساب الثبات مقياس 

 .التطبيق

  جية عن طريق معامل الفا كرونباخ :املزا ألانماطحساب الثبات ملقياس  -6

 

 (62جدول )

 املزاجية  ألانماطإليجاد ثبات مقياس  ونباخمعامل ألفا كر 

 32ن= 

 م
 الدللت إلاحصائية  

 العبارات 

ألفا 

 كرونباخ

عند حذف 

 العبارة

فا معامل أل

 كرونباخ

 للثبات

 2.112 .بعد التدريب القوي  أو من استعادة قوتي بعد لعب مباراة  أتمكن -1

1.122** 

 2.197 عمل عندما يطلب مني ذلك. أي أداءفورا عن  أتوقف أن أستطيع -2

 2.111 يسهل علي التآلف مع زميل جديد في الفريق بناءا على طلب املدرب. -7

 2.191 الظروف الصعبة للمبارياتأثناء ري والحركي في كرة اليد بسهولة املها باألداء أقوم -4

 2.144 عن الجدل واملناقشات في حال صاحبتها انفعاالت زائدة. أتوقف -9

 2.199 ،...الخ(.إصابةيسهل علي الاندماج في التدريب بعد انقطاع ملدة طويلة)عالج،  -1

 2.199 من التدريب. أكةر في املباراة  داءألا من الوصول ملستوى عالي من  أتمكن -1

 2.174 املباراة. أثناء وإلاثارةالعودة سريعا لطبيعتي في حالة الغضب  أستطيع -4

 2.199 احتفظ باألسرار عندما يطلب مني ذلك. -9

 2.199 اليوم. أثناءالنوم بسهولة خالل فترات زمنية مختلفة  أستطيع -12

 2.117 املباريات القوية واملتتابعة. احتفظ بحيويتي خالل -11

حب  -12
ُ
 2.199 الحوارات مع زمالئي واملدربين. أو الاجتماع أو في النقاش  أشارك أنأ

 2.192 طلب املدرب مني ذلك. إذاضبط نفس ي بسرعة  أستطيع -17

 2.144 ارغب في املشاركة في مباريات كرة اليد املتتالية. -14

 بشد -19
ً
 2.147 ة في قدراتي عند بداية مباراة مهمة.أكون واثقا

 2.124 الحكام. أو املدربين  أو هادئا عندما انتظر قرارا هاما من املسئولين  أكون  -11

 2.192 لساعات طويلة دون صعوبة. أتدرب أن أستطيع -11

جيب بسهولة على املالحظات الحادة التي يوجهها لي املدرب. -14
ُ
 2.179 أ

 2.114 مزاجي بحالة زمالئي في الفريق.يتأثر  -19

 2.192 تمرين جديد بسرعة. أو حركة جديدة  أي أتقن -22

 2.114 التمرينات الصعبة واملتكررة. أو التدريبات  أثناءأجتهد وأصبر  -21
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 م
 الدللت إلاحصائية  

 العبارات 

ألفا 

 كرونباخ

عند حذف 

 العبارة

فا معامل أل

 كرونباخ

 للثبات

 2.199 خالل املباريات. أو التدريب  أثناءيتغير مزاجي بسهولة  أنيمكن  -22

 2.124 الحكم بطريقة قاسية. أو املدرب  أو منافس لي اعترض على من ينتقد  -27

 2.111 يسهل علي تبديل مالبس ي بعد انتهاء التدريب مباشرة. -24

 2.117 املباراة. أو وقت من التدريب  أياستفزازي في  أو يسهل إثارتي  -29

 2.142 مالعب املباريات الجديدة. أو بسهولة على مكان التدريب الجديد  أتعود -21

 1.262= 1.16، ** مستوى 1.362= 1.12قيمة " ر " الجدولية عند *مستوى 
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 (62تابع جدول )

 املزاجية  ألانماطإليجاد ثبات مقياس  معامل ألفا كرونباخ

 32ن= 

 م
الدللت إلاحصائية   

 العبارات 

 ألفا كرونباخ

عند حذف 

 العبارة

معامل ألفا 

 كرونباخ

 للثبات

 2.112 املباريات. أثناءالعنيف  اءباألد أقوم أن أستطيع -21

1.122** 

 2.179 املتكررة. أو اشعر بامللل من تكرار التدريبات املتشابهة  -24

حب  -29
ُ
 2.141 من فريقي. اقوي العب في املباراة عندما يكون املنافس  أنأ

 2.192 اخفي مظاهر السعادة في حالة الفوز. أنيسهل علي  -72

 2.144 التدريب مع زمالئي الجدد. أو املباراة اناجم بسرعة في  -71

 2.117 املتعب واملرهق. باألداءالتدريب املميز  إلىأميل  -72

 2.194 التدريبات الصعبة والخطيرة.  أفضل -77

 2.141 حالتي الطبيعية بعد الهزيمة في املباراة. إلىبسرعة  أعود أنال أستطيع  -74

 2.112 الظروف الصعبة والقاسية خالل املباريات. أثناءفي نفس ي  أتحكم أن اقدر  -79

 2.172 املدرب. أو املفاجئة من زمالئي  ألاسئلةبسرعة عن  أجيب -71

 2.174 قبل لعب املباراة. إلاحماءيبدو علي الاستعجال وعدم الصبر خالل فترة   -71

 2.124 ة جديدة.بخط أتقنهاالتي  ألاساسيةخطة اللعب  أغير  أنبسهولة  أستطيع -74

 2.141 يصعب علي لعب املباراة في حالة هياج الجمهور. -79

 2.177 .أخرى  أعمالاستعد بسهولة ملباراة كرة اليد وفي نفس الوقت الانشغال في  -42

 2.122 تتطلب تحمل مسئولية كبيرة. إدارية أوارتاح عند تكليفي بمهام خططية  -41

 2.112 ي عندما يتخذ الحكم قرارا خاطئا ضدي.في نفس  أتحكم أن أستطيع -42

 2.117 سريعا مع مدربي الجديد. أتجاوب -47

 2.117 التدريب. أو ينتابني الضيق عند انتظار املباراة   -44

 2.119 .الاسترخاء أو الوقوف  أحبأشعر بأني شخص كثير التحرك في امللعب وال  -49

 2.122 املباريات. أو أثناء التدريب الحركي البطيء  ألاداءمع  أتكيف -41

 2.112 وقت تمهيدي طويل. إلىاندمج حاال وسريعا في التدريب دون الحاجة  -41

 2.112 التدريب. أثناءأكون شديد الانتباه والتركيز  -44

 2.112 .الحكامأو املدربين أو قرار من املسئولين  إعالنتأجل تأخر أو  إذااحتفظ بهدوئي  -49

 2.124 املباريات. أو مواعيد التدريب  أو التأقلم بسهولة عند تغيير مكان  أستطيع -92

 2.121 التغيير. أحبحازما وصارما في التدريبات وال  أكون  أنأحب  -91

 **1.262= 1.16*، وعند مستوى  1.362= 1.12قيمة "ر" الجدولية معنوية عند مستوى 

اجية  أن قيمة املز  ألانماطإليجاد ثبات  مقياس  كرونباخ ( والخاص بمعامل ألفا19يتضح من جدول )

مستوى  2.729=  2.29وهذه القيمة أكبر من قيمة  ر  الجدولية عند مستوى  2.149بلغت  معامل ألفا كرونباخ

 املزاجية. ألانماطمما يدل على ثبات مقياس  2.424=  2.21

 التطبيق: وإعادةالثبات عن طريق التطبيق  حساب-6
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والجدول يوضح  ألاول التطبيق  إجراءيوما من  19املزاجية بإعادة التطبيق بعد  ألانماطحساب ثبات مقياس تم 

 ذلك

 (61جدول )

 املزاجية ألانماطوالتطبيق الثاني" مقياس  ألاول الثبات عن طريق الفروق بين التطبيق  إيجاد

  32ن= 

 م
إلاحصائيةالدللت   

 العبارات 

ول التطبيق ألا   
التطبيق 

 الثاني

الفروق بين 

 التطبيقين
 قيمة

 ت
ع± س ع± س  ع± س   

 2.79- 2.91 2.21- 2.11 2.41 2.91 2.91 .بعد التدريب القوي  أو من استعادة قوتي بعد لعب مباراة  أتمكن 1

 1.97- 2.11 2.11- 2.91 2.94 2.91 2.11  .عمل عندما يطلب مني ذلك أي أداءفورا عن  أتوقف أن أستطيع 2

 2.41- 1.29 2.29- 2.11 2.29 2.17 2.71 .ل علي التآلف مع زميل جديد في الفريق بناءا على طلب املدربيسه 7

 1.14- 2.12 2.11- 2.99 2.27 2.12 2.42 .الظروف الصعبة للمباريات أثناءاملهاري والحركي في كرة اليد بسهولة  باألداء أقوم 4

 1.71- 2.92 2.22- 2.99 2.74 2.11 2.94 نفعاالت زائدة.عن الجدل واملناقشات حال صاحبتها ا أتوقف 9

 2.91- 2.44 2.14- 2.12 2.71 2.11 2.91 .(إصابةيسهل علي الاندماج في التدريب بعد انقطاع ملدة طويلة)عالج،  1

 2.22 2.17 2.22 2.11 2.91 2.11 2.91 .من التدريب أكةر في املباراة  ألاداءمن الوصول ملستوى عالي من  أتمكن 1

 2.14- 2.99 2.27- 2.19 2.71 2.41 2.42 .املباراة أثناء وإلاثارةالعودة سريعا لطبيعتي في حالة الغضب  أستطيع 4

 2.42- 2.44 2.21- 2.12 2.12 2.44 2.11 احتفظ باألسرار عندما يطلب مني ذلك. 9

 2.19 2.14 2.29 2.91 2.91 2.19 2.47 اليوم. أثناءالنوم بسهولة خالل فترات زمنية مختلفة  أستطيع 12

 2.91- 2.99 2.21- 2.41 1.29 2.94 1.74 احتفظ بحيويتي خالل املباريات القوية واملتتابعة. 11

حب  12
ُ
 1.24 2.41 2.14 2.91 2.94 2.11 2.42 .الحوارات مع زمالئي واملدربين أو الاجتماع أو في النقاش  أشارك أنأ

 2.49- 2.14 2.21- 2.92 2.91 2.49 2.17 لب املدرب مني ذلك.ط إذاضبط نفس ي بسرعة  أستطيع 17

 2.41- 2.17 2.21- 2.92 2.91 2.99 2.17 ارغب في املشاركة في مباريات كرة اليد املتتالية. 14

 بشدة في قدراتي عند بداية مباراة مهمة. 19
ً
 2.22 2.19 2.22 2.49 2.17 2.49 2.17 أكون واثقا

 2.12- 2.91 2.11- 2.12 2.41 2.91 2.91 املدربين والحكام.أو نتظر قرارا هاما من املسئولين هادئا عندما ا أكون  11

 2.79- 2.41 2.21- 2.11 2.47 2.11 2.49 لساعات طويلة دون صعوبة. أتدرب أن أستطيع 11

جيب بسهولة على املالحظات الحادة التي يوجهها لي املدرب. 14
ُ
 2.11- 2.12 2.21- 2.49 2.11 2.11 2.47 أ

 2.49 2.11 2.11 2.49 1.47 2.91 1.11 يتأثر مزاجي بحالة زمالئي في الفريق. 19

 2.19- 2.14 2.29- 2.99 2.42 2.91 2.49 تمرين جديد بسرعة. أو حركة جديدة  أي أتقن 22

 1.21 1.11 2.22 2.12 2.91 2.44 2.71 التمرينات الصعبة واملتكررة. أو التدريبات  أثناءأجتهد وأصبر  21

 2.42 2.42 2.21 2.91 2.94 2.11 2.49 خالل املباريات. أو التدريب  أثناءيتغير مزاجي بسهولة  أنيمكن  22

 2.41 2.91 2.14 2.12 2.17 2.11 2.49  .الحكم بطريقة قاسية أو املدرب  أو اعترض على من ينتقد منافس لي  27

 2.19 2.14 2.29 2.19 2.71 2.11 2.29 شرة.يسهل علي تبديل مالبس ي بعد انتهاء التدريب مبا 24

 1.47- 2.97 2.29- 2.91 1.49 2.17 1.11 املباراة. أو وقت من التدريب  أياستفزازي في  أو يسهل إثارتي  29

 6.13=  1.12معنوي عند مستوى حيث قيمة ت الجدولية  *
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 (61جدول )تابع 

 املزاجية ألانماطتطبيق الثاني" مقياس وال ألاول الثبات عن طريق الفروق بين التطبيق  إيجاد

 32ن= 

 م
إلاحصائيةالدللت   

 العبارات 

ول التطبيق ألا   
التطبيق 

 الثاني

الفروق بين 

 التطبيقين
 قيمة

 ت
ع± س ع± س  ع± س   

 1.79 2.91 2.27 2.17 2.74 2.11 2.11 مالعب املباريات الجديدة. أو بسهولة على مكان التدريب الجديد  أتعود 21

 2.19 2.92 2.11 2.91 2.49 2.17 2.71 املباريات. أثناءالعنيف  باألداء أقوم أن أستطيع 21

 2.22 2.41 2.27 2.99 2.12 2.19 2.91 املتكررة. أو اشعر بامللل من تكرار التدريبات املتشابهة  24

حب  29
ُ
 1.94 1.21 2.41 2.41 2.71 2.49 1.41 من فريقي. اقوي العب في املباراة عندما يكون املنافس  أنأ

 2.11 2.41 2.47 2.41 2.11 2.11 2.29 اخفي مظاهر السعادة في حالة الفوز. أنيسهل علي  72

 2.92- 2.94 2.14- 2.12 1.41 2.99 2.22 التدريب مع زمالئي الجدد. أو اناجم بسرعة في املباراة  71

 2.22 2.94 2.22 2.94 2.74 2.17 2.74 املتعب واملرهق. باألداءالتدريب املميز  إلىأميل  72

 2.42- 1.27 2.14- 2.19 2.27 2.17 2.71 التدريبات الصعبة والخطيرة.  أفضل  77

 1.21 2.92 2.29 2.92 1.47 2.71 1.14 حالتي الطبيعية بعد الهزيمة في املباراة. إلىبسرعة  أعود أنال أستطيع   74

 1.11 1.29 2.71 2.11 2.21 2.42 1.94 ة والقاسية خالل املباريات.الظروف الصعب أثناءفي نفس ي  أتحكم أن اقدر   79

 2.14 1.29 2.11 2.11 2.94 2.14 2.47 املدرب. أو املفاجئة من زمالئي  ألاسئلةبسرعة عن  أجيب  71

 1.74- 2.42 2.71- 2.91 1.49 2.47 1.42 قبل لعب املباراة. إلاحماءيبدو علي الاستعجال وعدم الصبر خالل فترة   71

 2.11 2.94 2.27 2.17 1.11 2.19 1.17 بخطة جديدة. أتقنهاالتي  ألاساسيةخطة اللعب  أغير  أنبسهولة  أستطيع  74

 2.22 2.42 2.22 2.24 2.22 2.42 2.22 يصعب علي لعب املباراة في حالة هياج الجمهور.  79

 2.29- 2.11 2.27- 2.91 2.49 2.11 2.91 .أخرى  أعمالاستعد بسهولة ملباراة كرة اليد وفي نفس الوقت الانشغال في   42

 2.14- 2.14 2.29- 2.99 2.42 2.12 2.49 تتطلب تحمل مسئولية كبيرة. إدارية أوارتاح عند تكليفي بمهام خططية   41

 2.77 1.27 2.21 2.12 2.29 2.41 2.27 في نفس ي عندما يتخذ الحكم قرارا خاطئا ضدي. أتحكم أن أستطيع 42

 1.21- 1.24 2.91- 2.91 1.21 2.49 1.47 سريعا مع مدربي الجديد. أتجاوب 47

 2.99 2.49 2.29 2.12 1.17 2.12 1.94 التدريب. أو ينتابني الضيق عند انتظار املباراة  44

 2.71- 2.94 2.21- 2.12 2.71 2.11 2.47 الاسترخاء. أو الوقوف  أحبأشعر بأني شخص كثير التحرك في امللعب وال  49

 2.79 2.91 2.21 2.11 2.94 2.14 2.49 املباريات. أو الحركي البطيء أثناء التدريب  ألاداءمع  أتكيف 41

 1.27- 2.91 2.22- 2.14 2.71 2.11 2.91 وقت تمهيدي طويل. إلىاندمج حاال وسريعا في التدريب دون الحاجة  41

 2.77- 1.27 2.21- 2.19 2.71 2.19 2.47 التدريب. أثناءأكون شديد الانتباه والتركيز  44

 2.77 1.27 2.21 2.91 2.49 2.12 2.47 الحكام.أو املدربين أو قرار من املسئولين  إعالنتأخر  إذااحتفظ بهدوئي  49

 2.22 1.27 2.22 2.19 2.47 2.91 2.47 املباريات. أو مواعيد التدريب  أو التأقلم بسهولة عند تغيير مكان  أستطيع 92

 1.79 1.22 2.27 2.99 2.17 2.14 2.42 التغيير. أحبحازما وصارما في التدريبات وال  أكون  أنأحب  91

   6.13=  1.12معنوي عند مستوى حيث قيمة ت الجدولية  *

 ألانماط( والخاص بمعامل الثبات عن طريق التطبيق وإعادة التطبيق لعبارات مقياس 11) يتضح من جدول 

 حيث كانت قيمةبناء املقياس  فياملزاجية تتميز بالثبات ولذلك فهي تساهم  نماطألا عبارات مقياس املزاجية أن 

 . 2.27= 2.29)ت( املحسوبة أقل من قيمة  ت  الجدولية عند مستوى 
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 املزاجية ألانماطوالتطبيق الثاني ملحاور مقياس  ألاول الثبات عن طريق الفروق بين التطبيق  (62) جدول 

  32ن =  

حصائيةإلا الدللت    

 

 املحاور 

 التطبيق الثاني التطبيق ألاول 
الفروق بين 

 التطبيقين
 قيمة

 ت
ع± س ع± س  ع± س   

 2.47 7.44 2.94 2.11 74.11 2.44 74.11 قوة العمل العصبي املحفزة 

 2.11- 4.94 2.14- 2.91 79.14 7.91 79.29 قوة العمل العصبي املثبطة

 2.14- 4.94 2.91- 7.91 74.71 7.22 74.94 قوة العمل العصبي املتوازنة 

 2.29- 11.14 2.11- 4.19 111.27 1.99 111.42 املزاجية ألانماطمقياس 

  6.13=  1.12معنوي عند مستوى حيث قيمة ت الجدولية  *

 ألانماط( والخاص بمعامل الثبات عن طريق التطبيق وإعادة التطبيق ملحاور مقياس 11يتضح من جدول )

مة حيث كانت قيبناء املقياس  فياملزاجية تتميز بالثبات ولذلك فهي تساهم  ألانماطاور مقياس محاملزاجية أن 

املزاجية  ألانماطوبذلك يصبح مقياس  .2.27= 2.29الجدولية عند مستوى   )ت( املحسوبة أقل من قيمة  ت

 لالستخدام والتطبيق على عينة الدراسة 
ً
 صدق والثبات.يمتلكه من مؤشرات الملا  ألاساسيةجاهزا

 والتوصيات: الاستنتاجات

 
ا
 : الاستنتاجات أول

إلى ما أ هرته نتائج البحث وفى ضوء هدف البحث وفروضه، وبناءه النظري، وإلاجراءات التي اتبعها  استنادا

 إلى الاستنتاجات التالية: واتوصل حتى الباحثون 

 وهي: عبارة لكل محور  (11)بواقع محاور  (7) مة علىعبارة مقس (91ة املكون من )املزاجي ألانماط مقياس بناء-1

 ./ قوة العمل العصبي املتوازنة7./ قوة العمل العصبي املثبطة2.قوة العمل العصبي املحفزة /1  

 2.149بلغت  اجية  أن قيمة معامل ألفا كرونباخاملز  ألانماطمقياس اد ثبات  إليج معامل ألفا كرونباخ يوضح-2

مما يدل على ثبات  2.424= 2.21مستوى  2.729= 2.29من قيمة  ر  الجدولية عند مستوى  وهذه القيمة أكبر 

 املزاجية. ألانماطمقياس 

عبيارات مقيياس املزاجيية أن  ألانمياطمعامل الثبات عين طرييق التطبييق وإعيادة التطبييق لعبيارات مقيياس  يوضح-7

)ت( املحسيوبة أقيل مين قيمية  حييث كانيت قيميةاملقيياس  بنياء ياملزاجية تتميز بالثبات ولذلك فهي تساهم في ألانماط

 .2.27= 2.29 ت  الجدولية عند مستوى 
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(، 2.91إلى  2.91قيمة معامل الصدق تراوحت ما بين ) أن ألادنى وألارباع ألاعلى ألارباعنتائج الفروق بين  توضح-4

وضعت من أجله، وأ ها تستطيع املزاجية قيد البحث تقيس بالفعل ما  ألانماطمما يؤكد أن محاور مقياس 

 التمييز بين املستويات املختلفة.

(، مما 2.21(، وهذه القيم معنوية عند مستوى)2.171: 2.194معامل الاتساق الداخلي للمحاور تراوح ما بين ) -9

 مع املجموع الكلى للمقياس، ولذلك فهي تساهم ف ور ترتبط ارتباطايؤكد أن املحا
ً
تقيس ما بناء املقياس و  يوثيقا

 وضعت من أجله ولذا فهي تتسم بالصدق.

 
ا
 التوصيات: ثانيا

بما  الباحثون في حدود مجتمع البحث والعينة املختارة وفى ضوء أهداف البحث وفروضه ونتائجه يوص ى 

 يلي:

املزاجية على عينات مختلفة الستخدام املقياس كمعيار النتقاء الناشئين في  ألانماطقياس تطبيق م -1

 ضات.مختلف الريا

املزاجية الذي تم بناؤه في هذا البحث في التعرف على نوع النمط  ألانماطالاستفادة من مقياس  -2

سنة، ومن تم وضع تدريبات نفسية خاصة  11املزاجي السائد عند الناشئين في كرة اليد تحت

  بشكل سريع. ألافعالللناشئين للوصول للضبط الانفعالي والتحكم في ردود 

وملجتمعات وعينات مختلفة  أوسعن إلجراء دراسات مشابهة تشمل عينات باحثو الضرورة حث  -7

  املقارنات وبحث العالقات واكتشاف املحددات.  إجراءلغرض 
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 أ
ا
 املراجع باللغة العربية: ول

 عبد ربه خليفة  إبراهيم  .1

 حبيب علي العدوي 

 .الانتقاء النفس ي، مطابع الدار الهندسية، القاهرة : (2221)

 العال احمد عبد الفتاح  و أب  .2

 ريسان مجيد خريبط

 . التدريب الرياض ي ، مركز الكتاب للنشر، القاهرة : (2211)

 ثائر احمد غباري   .7

 شعيرة  أبو خالد محمد 

سيييكولوجية الشخصييية، مكتبيية املجتمييع العربييي للنشيير والتوزيييع،  : (2212)

 ألاردنية.عمان، اململكة 

املزاجييييية املميييييزة لييييدى العبيييييي كييييرة الطاوليييية فييييي فلسيييييطين،  نميييياطألا  : (2217) رمزي رسمي جابر    .4

، كلييية 1، ملحييق 42بحييث منشييور بمجليية العلييوم التربوييية، املجلييد 

 .، فلسطينألاقص ىالتربية الرياضية، جامعة 

 صفاء جابر شاهين   .9

 ورشا محمد اشرف

 ألانشييييييييطةاليييييييذكاء الانفعيييييييالي وعالقتييييييييه باألنمييييييياط املزاجييييييييية لالعبيييييييي  : (2221)

الرابيييييييييع للمجليييييييييس اليييييييييدولي للصيييييييييحة  إلاقليمييييييييييلرياضيييييييييية، امليييييييييؤتمر ا

، ألاوسيييييييطوالرياضييييييية والتربيييييييية البدنيييييييية والتيييييييرويح ملنطقييييييية الشيييييييرق 

 إلاسكندرية.دراسة تنبؤية، كلية التربية الرياضية للبنين، 

 إسيامةدار  اضيطرابها(،  –أنماطها  –تكوينها  - الشخصية )بناؤها : (2211) مأمون صالح العلي  .1

 ألاردنية.شر والتوزيع، عمان، اململكة للن

 ألانشييييييييييطةبنيييييييييياء قائميييييييييية لألنميييييييييياط املزاجييييييييييية لييييييييييدى ناشييييييييييئي بعيييييييييي   : (2212) محمد بيومي حسين   .1

الرياضيييييييية، رسيييييييالة ماجسيييييييتير ، كليييييييية التربيييييييية الرياضيييييييية، جامعييييييية 

 حلوان.

ر، مركيييز الكتييياب للنشيييموسيييوعة الاختبيييارات النفسيييية للرياضييييين،  : (1994) محمد حسن عالوي   .4

 القاهرة.

مركييييييز الكتيييييياب للنشيييييير، ، 9علييييييم اليييييينفس الرياضيييييي ي، ط إلييييييىمييييييدخل  : (2224) محمد حسن عالوي   .9

 القاهرة.

 ، القاهرة.1طعلم النفس الرياض ي، مركز الكتاب للنشر،  إلىمدخل  : (2229) محمد حسن عالوي    .12

 

 محمد حسن عالوي،  .11

 الدين رضوان محمد نصر

، دار الفكيييييييير املهارييييييييية فييييييييي املجييييييييال الرياضيييييييي يسييييييييية و الاختبييييييييارات النف : (1941)

 .العربي، القاهرة

 .، القاهرةألاميريةملطابع االنفسية النتقاء الرياضيين،  ألاسس : (2222) محمد لطفي طه   .12

 ،مصطفى حسين باهي  .17

 شحاتةإبراهيم ربيع 

  ،عمرو أحمد فؤاد

 ،هند عبد الفتاح سالم

اب الحييييييييديث للنشيييييييير، مركييييييييز الكتيييييييي أصييييييييول علييييييييم نفييييييييس الرياضيييييييية، : (2219)

 القاهرة.

علييييييييم اليييييييينفس الرياضيييييييي ي فييييييييي التييييييييدريب واملنافسيييييييية، الييييييييدار العلمييييييييية  : (2222) ناهد علي سكر  .14

 ألاردنللنشر، عمان، 
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ا
 ألاجنبية:املراجع باللغة  ثانيا

Relation between An Thropome Tric, physiological And Motor 

charac Teris tics and sport- Speci fic Skills. Hungyan, jour of appl 

Physiol. 

: 2003 Angyon,Teczely, T. Zalay, 

Z. Kars AI 

 

15.  

The Effect of line incremented. Memory and Cognition 2. : 2002 Chery, Hanssen&other 16.  

The role of nod state in assessing rugby polvers Perceptual and 

Motor Skills. 

: 2010 Tanya Berry 17.  

Temperament Constitonal for individual Sports player. Abstract. 

International. 

: 2001 Mehrbyan. J 18.  



سنة 61 تحت اليد كرة لناشئي المزاجية األنماط قائمة مقياس بناء   م 9162يو العدد الرابع يون 

  
 

 مجلة التربية الرياضية والعلوم األخرى  138 

 (6مرفق )

 قائمة أسماء السادة الخبراء في مجال علم النفس الرياض ي

 ت الاسم الصفة

 رئيس قسم العلوم التربوية والاجتماعية  -علم النفس الرياض ي  أستاذ

 إلاسكندريةجامعة  - كلية التربية الرياضية للبنات
 ا. د . بثينة محمد فاضل

1- 

 مشارك بقسم علم النفس الرياض ي أستاذ

 جامعة طرابلس -كلية التربية البدنية 
 ا. د. رمضان علي القطيوي 

2- 

 علم النفس الرياض ي بقسم العلوم التربوية والاجتماعية   أستاذ

 إلاسكندريةجامعة  - للبناتكلية التربية الرياضية  
 ا. د. سوزان محمد مصطفى

7- 

 علم النفس الرياض ي بقسم العلوم التربوية والاجتماعية   أستاذ

 إلاسكندريةجامعة  - كلية التربية الرياضية للبنات 
 ا. د . طارق محمد بدر الدين

4- 

 مشارك بقسم علم النفس الرياض ي أستاذ

 طرابلسجامعة  -كلية التربية البدنية 
 حمد شناكا. د.  علي أ

9- 

 علم النفس الرياض ي بقسم العلوم التربوية والاجتماعية أستاذ

 إلاسكندريةجامعة  - كلية التربية الرياضية للبنات
 ا. د. محمد عبد العزيز خزعل

1- 

 علم النفس الرياض ي املتفرغ بقسم العلوم التربوية والاجتماعية  أستاذ

 إلاسكندريةجامعة  - للبناتكلية التربية الرياضية 
 ا. د. مصطفى خليل محمد

1- 

 أستاذ علم النفس التربوي بقسم علم النفس التربوي 

 جامعة إلاسكندرية -كلية التربية 
 ا. د. ناجي محمد قاسم

4- 

 أستاذ علم النفس الرياض ي بقسم العلوم التربوية والاجتماعية  

  سكندريةجامعة إلا  -كلية التربية الرياضية للبنات  
 ا. د. ن يلة أحمد محمود

9- 

 علم النفس الرياض ي بقسم العلوم التربوية والاجتماعية   أستاذ

 إلاسكندريةجامعة  - كلية التربية الرياضية للبنات 
 ا. د. وفاء محمد درويش

12- 

  ألاسماء* قائمة 
ا
 .مرتبة هجائيا
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 .علي/ عبد السالم صالح الباحثون يقوم 

 ادمحمد علي عي                    

 السالم سعيد مسعود عبد                                         
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 سنة 61تحت  كرة اليد لناشئي املزاجية ألانماطقائمة  ناء مقياسب 

 

 ألانماطحاور والعبارات املناسبة ملقياس امل السادة الخبراء في تحديد أراءالتعرف على  إلىتهدف هذه الاستمارة حيث 

 سنة . 11املزاجية لناشئي كرة اليد تحت 

 بأن أرائكم ومقترحاتكم سوف تةري البحثعل
ً
 هدافهأوتساهم في تحقيق  ما
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(6) مرفق  

سنة 61لناشئي كرة اليد تحت نماط املزاجية النهائية ملقياس ألا  الصورة   

ــــبارات ت ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  الـعــ
بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

    بعد التدريب القوي. أو أتمكن من استعادة  قوتي سريعا بعد لعب مباراة  -6

    عندما يطلب مني ذلك . عمل أي أداءفورا عن  أتوقف أن أستطيع -6

    يسهل علي التآلف مع زميل جديد في الفريق بناءا على طلب املدرب. -3

    الظروف الصعبة للمباريات. أثناءاملهاري والحركي في كرة اليد بسهولة  باألداء أقوم -2

    عن الجدل واملناقشات في حال صاحبتها انفعاالت زائدة. أتوقف -2

    ،...الخ(. إصابةطاع ملدة طويلة)عالج ،يسهل علي الاندماج في التدريب بعد انق -1

    من التدريب. أكةر في املباراة  ألاداءمن الوصول ملستوى عالي من  أتمكن -2

    املباراة . أثناءالعودة  سريعا لطبيعتي في حالة الغضب  أستطيع -1

    احتفظ  باألسرار عندما يطلب مني ذلك. -2

    اليوم. أثناءرات زمنية مختلفة النوم بسهولة خالل فت أستطيع -61

    احتفظ بحيويتي خالل املباريات القوية واملتتابعة. -66

حب  -66
ُ
    الحوارات مع زمالئي واملدربين. أو الاجتماع أو في النقاش  أشارك أنأ

    طلب املدرب مني ذلك. إذاضبط  نفس ي بسرعة   أستطيع -63

    رة اليد املتتالية.ارغب في املشاركة في مباريات ك -62

 بشدة  في قدراتي عند بداية مباراة مهمة. -62
ً
    أكون واثقا

    الحكام. أو املدربين  أو هادئا عندما انتظر قرارا هاما من املسئولين  أكون  -61

    لساعات طويلة دون صعوبة. أتدرب أن أستطيع -62
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 املالحة البحرية التجارية عند الفينيقيين

 نامو علىالكريم  د. عبد

 جامعة املرقب  –كلية آلاداب والعلوم مسالته   

 الدراسة:ملخص 

في البحر  وأسباب التوسع الفينيقيتناولت هذه الدراسة املالحة البحرية التجارية عند الفينيقيين، 

ما اعتمدت  الرئيسية وعلىالسفينة  وأنواعها ومكوناتالسفن  بناء ومهارتهم في ألابيض املتوسط

املناسبة لها والطرق والرحالت البحرية واملسارات التي  ووسائلها، وألاوقات الفينيقية،املالحة 

وخارجه واهم السلع التي تاجروا والرحالت التي قاموا بها داخل حوض البحر املتوسط  عرفوها،

 القديمة.بها مع الشعوب 

 ةـــدمـــــاملق

 ما املتوسط، أولحوض البحر ألابيض  كان للموقع الجغرافي الهام الذي يتمتع به الساحل الشرقي

في خروج الشعب الفينيقي إلى حوض البحر املتوسط نتيجة  الفينيقي، دور يعرف بالساحل 

الدوافع  هذه محور  والتي كان الوطن الفينيقي السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية،الدوافع 

الرحالت واملالئمة البحرية  السفن وعرف املتوسط، وصنعحوض  هذا الشعب في أبحر  ولهذا

 بها. او السلع التي تاجر  املناسبة، واهموأوقاتها 

  الدراسةأوال إشكالية: 

حوض أراد الباحث الكشف عن الدوافع التي دفعت بالفينيقيين إلى الخروج من بالدهم إلى   

والطرق  لها،املناسبة  وألاوقاتفي بناء السفن ومعرفتهم املالحة البحرية  املتوسط ومهارتهم البحر

 بها.والرحالت البحرية والسلع التي تاجروا 

  آلاتية:تحاول الدراسة إلاجابة عن ألاسئلة 

 املتوسط؟هل كانت هنالك دوافع لخروج الفينيقيين إلى حوض البحر  -

هل استفاد الفينيقيون من الظروف املناخية في حوض البحر املتوسط للبراعة في املالحة  -

 البحرية؟

 بحرية؟الاملالحة  سفنهم، وفيهل استعانت ألامم القديمة بالفينيقيين في بناء  -

   أهمية :
ً
 :الدراسةثانيا

البحرية باملالحة  تتناوله واملتعلقتكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية املوضوع الذي 

والطرق  قاتها املناسبةأو ،و ووسائلها،السفن، وأنواعها الفينيقيين وصناعة عند التجارية

 التي تاجروا بها مع ألامم القديمة . والسلع واملبادالت والرحالت البحرية
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ً
 الدراسة: أهدافثالثا

 على:تهدف الدراسة إلى التعرف 

 املتوسط.بدوافع الخروج الفينيقي إلى حوض البحر ألابيض  التعريف-1

 املفضلة وطرق  التجارية، ووسائلها، وأوقاتها وأنواعها واملالحة صناعة السفن معرفة-2

 البحرية.حالت ر ال

  منهجية 
ً
 الدراسة:رابعا

ـــاملنهياســــــتعانة الدراســــــة بــــــاملنهي التــــــاري ي التحليلــــــي فــــــي شــــــر  دوافــــــع الخــــــروج   ــ ـــع و ـ ــ التــــــاري ي  والتوسـ

 البحرية. الطرق والرحالت السفن ومساراتالوصفي في وصف 

  تقسيمات 
ً
 :الدراسةخامسا

 إلــــى خــــروج الفينيقيـــين ألاول: دوافـــعفتنـــاول املبحــــث  تـــم تقســـيم الدراســــة إلـــى ثالثــــة مباحـــث وخاتمــــة  

ـــين  ووســـــائلها، وأوقاتهـــــاتنـــــاول املبحـــــث الثـــــا ي الســـــفن واملالحـــــة البحريـــــة  حـــــوض البحـــــر املتوســـــط فـــــي حــ

بهـا  املبحث الثالث الطرق والـرحالت البحرية،والسـلع،واملبادالت التجاريـة التـي تـاجروا  املناسبة وتناول 

. 

 إلى حوض البحر ألابيض املتوسط دوافع خروج الفينيقيين  ألاول:املبحث  -

 سياسية: دوافع-1

الساحل  القديم وخصوصاتعود إلى الصراعات السياسية الدائرة في منطقة الشرق ألاد ى   

القوى الدولية والتي تتمثل في الدولة املصرية في وادي  الفينيقي بغرض الاستيالء عليه من جانب

 الرافدين(ا )بالد يالاشورية في ميزو وتام والدولةالصغرى الحيثية في آسيا  النيل، والدولة

الداخلية سورية  في وجود آلاراميين إلى سورية باإلضافةانية في شمال وشرقي توالدولة املي

  (1)في كنعان  والعبرانيين

هذا وقت زادت الحمالت العسكرية التي يقوم بها امللوك الفراعنة على الساحل الفينيقي 

تأمين الحدود من مصر حيث أصبح الفراعنة أكثر حرصا على * للهكسوس،وخاصة بعد طردهم 

تحولت عالقة مصر بالساحل الفينيقي إلى  يبدو فقدوعلى ما  (1)املصرية من أي هجوم أجنبي

هذه املنطقة قاعدة  تصبح ال املصرية حتىفوذ سياس ي من قبل القوات احتالل عسكري ون

عهد امللكة  أواخر وفي (2)أمنها واستقرارها  وتهديدمصر تنطلق منها القوات ألاجنبية لغزو 

حتشبسوت وصلت عالقة مصر باملدن الفينيقية مرحلة جعلت بعض املدن تستقل عن الحكم 

القوية والتي كانت تنافس   Mitanni  )) **انية تاملصري والبعض آلاخر تتحالف مع الدولة املي

مصر على الزعامة في منطقة الشرق ألاد ى القديم ،وتعمل على تحريض بعض الحكام تلك 

هذا وقد وصلت ألاحداث السياسية والعسكرية في منطقة الشرق ألاد ى ، (3)املصرييناملدن ضد 

ق.م ( فقد قام بقيادة  ThutmoseIII 1941-1931س الثالث)موتحذروتها في عصر الفرعون ت

في حملته ألاولى على  لىاستو  حملة حيثجيشه في عدة حمالت عسكرية ،بلغ عددها ست عشرة 

( مما أتا  له التقدم نحو الشمال والاستيالء على عدد  Megddoحصن مجدو 
ً
)تل املتسلم حاليا

( Arvadى على مدينة أرواد )حملته الخامسة استول الحصون وفيببناء  ألاخرى وقيامهمن املدن 



 9102العدد الرابع يونيو                                                                                            الفينيقيين عند التجارية البحرية المالحة

 
 

 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 341 

 

ا على جزية متنوعة ،و ذلك تحكم في الساحل ممنه) سمرا الحالية ( وتحصل  (SiMyra)  اوسمير 

وفي حملته الثامنة استطاع الوصول إلى منطقة الفرات ،وضمها إلى مملكته،وقام  الفينيقي

على جدران معبده في طيبة  بترسيم الحدود على لوحة شرقي نهر الفرات ،وسجل أخبار انتصارته

  (9)أثناء حر ة عليها املدن التي فتحتها  فيها وسرد

الحالة السياسية الصعبة التي وصلت إليها املدن الفينيقية خالل وقد وضحت رسائل تل العمارنه* 

  تلك
ً
 عندما تسللت إليها القوات الحيثية عن طريق سوريا العليا ،ومن تم  الفترة،خصوصا

ً
فينيقيا

كما وضحت هذه املراسالت عدم اهتمام  (1)أخذت تحرض ممالك املدن ألاخرى على النفوذ املصري 

،ووضحت والء بعض املدن ومن أهمها لها الدولة املصرية ،بمصير املناطق الفينيقية الخاضعة 

 ( وانحياز )صيدا الحالية(Sido) وسميرا وصيدون   ( وعداء مدينتي أروادTyreور )ـمدينتي جبيل وص

ومن عوامل التوسع الفينيقي  (2)شمرا الحالية ( للدولة الحيثية  ( )رأسOugharitمدينة أوغاريت )

في البحر ألابيض املتوسط تعرض منطقة الشرق ألاد ى القديم في بداية القرن الثا ي عشر ق.م 

( مما ترتب على هذه التحركات The sea peoplesالبحر ) * التحركات بشرية هائلة من قبل شعوب

حل الفينيقي والذي ترتب عليه الهائلة سقوط الدولة الحيثية في آسيا الصغرى ،وتدمير مدن السا

ويرى أحد الباحثين أن  شعوب البحر لم تغز ساحل  (3)تقليص النفوذ املصري في هذه الجهات 

ق.م فقد توصلوا إلى تفاهم معهم وأصبحوا أصدقاء باالختالط  1211املدن الفينيقية حوالي العام 

  ذلك أن الفينيقيين تعلموا منهم بناء املخازن واملوا ئ والتزاوج ودليلهم على

إلى معرفة الطرق البحرية املؤدية إلى مصادر املعادن في غرب البحر  البحرية، باإلضافةوألارصفة 

 . (1)املتوسط 

قادمة من شمال بالد   *باسم الدرويين عرفت جموعة بشرية أخرى موفي نفس الفترة تحركت 

بحر ايجة ،والجزر الواقعة فيه ،حيث نتج عن هذه التحركات خروج السيطرة  إلاغريق إلى منطقة

البحرية في منطقة الشرق ألاد ى القديم من يد إلاغريق إلى يد الفينيقيين ،مما أتا  لهم التقدم في 

كما ترتب على سقوط الدولة الحيثية من جانب شعوب  (2)فن املالحة البحرية وصناعة السفن 

وة ألاشوريين بصورة كبيرة على مسر  ألاحداث في منطقة الشرق ألاوسط ألاد ى البحر ،ظهور ق

،بعد أن كان الحيثيون يقفون حجر عثرة في سبيل تقدمهم نحو الغرب لحصولهم على املعادن 

 (3)وألاخشاب الجيدة املتوفرة في ساحل املدن الفينيقية 
 

 اقتصادية: دوافع-2

ساعدت الفينيقيين على الخروج وتوسعهم في حوض البحر  ألاخرى التيومن الدوافع           

ين القوى الكبرى في منطقة ب والتي ترتبط بالصراع السياس ي الدائر  الاقتصادية املتوسط، الدوافع

يتفرغ إلى  الكبير الذيوالتي تحاول السيطرة على الطريق التجاري الدولي  (9)الشرق ألاد ى القديم 

 ومؤانيهايتجه نحو املدن الفينيقية  طريقتين: ألاول 
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يروز بوتامبا مالتي ترتبط مع  ،والثا ي : يتجه إلى الداخل نحو ألاردن ،ومنها إلى سورية القديمة

واملر ، والذهب  ،أحمال العاج هوتمر من خالل ،بواسطة طريق رئيس ي يمتد نحو الغرب

باإلضافة إلى ذلك ضيق ألاراض ي الزراعية ، (1) مح،وألاخشابوالبخور،والتوابل،والحرير،والق

الصالحة للزراعة في فينيقية والذي ترتب عليها نقص إلانتاج الزراعي،وسد النقص باالستيراد من 

وذلك لتوفير الغذاء الالزم ألعداد السكان الذين ( 2)الدولة املصرية القديمة ومن ميزو وتاميا 

 بعد عام ف
ً
ي املدن الساحلية فكان على الفينيقيين البحث عن سبل أخرى للمعيشة يتزايدون عاما

 . (3)والانطالق إلى ميدان التجارة والاتصال باألم ألاخرى الواقعة على شواطئ حوض البحر املتوسط 

 احهاحيث صنعوا في بداية أمرهم سفنهم البدائية الصغيرة قليلة الارتفاع ،واملكشوفة التي تكتس

ألامواج ،وال تستطيع التوغل في البحر ،ولهذا تسير محاذية للشاطئ وتحتمي به عند هبوب 

ومن تم قاموا بتطوير سفنهم التجارية ،فكبر حجمها وصارت على شكل هالل لها  (9)العواصف 

مرتفعة ومجدافان كبيران في صدرها  لتوجيهها  س غزال،ومؤخرةأر   وأ،حصان مقدمة على شكل رأس

وهكذا صارت ،  (5)كبيرة من طابقين،وهي عريضة تستطيع  نقل حمولة  ،وشراع واحد كبير ،وتتألف

املواد الخام ألاولية  توفير التجارة محور النشاط الاقتصادي عند الفينيقيين ،ألن بواسطتها يتم 

 سواء من مو وتتقدم ،عندما أصبحت الالزمة  للصناعة املحلية التي أخذت تن
ً
املواد املتوفرة محليا

 .(1)تف بالغرض املطلوب لقلة كمياتها وزيادة الطلب عليها  ألارض أو من البحر ال 

 

من  على مايبدو  البعيدة، وهذاولهذا سدو النقص عن طريق الحصول عليها من املناطق ألاخرى 

. والتي (1)الدوافع الرئيسية لرحالتهم الخارجية والتي يقصد بها كذلك تصريف املنتجات الفينيقية 

 .( 2)مقدمتها املجوهرات واملنسوجات الارجوانية 

 اجتماعية:دوافع -3

    
ً
وهي من الدوافع التي كان لها تأثير كبير في خروج الفينيقيين من وطنهم ،نتيجة تزايد أعدادا

دون  في شريط ساحلي ضيق ،من ألارض بين البحر والجيل ،والذي حال مسارهن وانحالسكا

توسعهم نحو الجنوب ،باإلضافة إلى صعو ة املواصالت بين املدن الفينيقية والتي جعلها في عزلة 
ال تستطيع معها تشكيل وحدة سياسية تقف في وجه القوى الدولية الكبرى املحيطة بهم ،والتي (3)

السيطرة على وطنهم ،ولهذا عاشوا في مدن صغيرة محصنة بأسوار وأبراج عالية  يلتجئون تحاول 

 في حمايتهم من اعتداءات إ
ً
 كبيرا

ً
ليها ويحتمون بها وقت الخطر والشدة ،وقد أدت هذه املدن دورا

ّرست
َ
ى ،مما تقاتل الواحدة منها ألاخر الفرقة ،حيث  مبدأ الدولة املجاورة ، ولكنها في نفس الوقت  ك

،وكانت املدن الفينيقية  (9)مخططاتها في تنفيذ  جعلها فريسة سهلة في يد هذه القوى تستفيد منها 

 لكافة السكان ،ويكون على رأس كل مدينة من هذه 
ً
 اجتماعيا

ً
 ومركزا

ً
في وقت  السلم تصبح سوقا

رأسهم كاهن املدينة ومن بعده يأتي الكهنة ،وعلى  (5)املدن ملك من طبقة ألاشراف أصحاب ألامالك 

الهرم الاجتماعي يأتي مجلس عامة الشعب ،والذي يتم  ،ومن بعده مجلس ألاغنياء ،وفي نهاية 
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الرجوع إليه عندما تحدث الخالفات السياسية بين الطبقات الحاكمة داخل املدن ،مثلما حدث في 

صراع إلى مناطق ال خروج أحد طرفيعليه والذي ترتب  مدينة صور من أجل الصراع على الحكم،

  (1)مدن جديدة   خارجية وتأسيس

 البحرية: السفن واملالحة الثا ي: صناعةاملبحث 

 وأنواعها:صناعة السفن -1

إن العمل الهام الذي ينسب للفينيقيين هو تطورهم و ناؤهم السفن الكبيرة ماخرة البحار 

 على عقب واملحيطات، فقد
ً
 ، (1)قلب هذا الاختراع من املالحة البحرية رأسا

وهي مرسومة على جدران املبا ي ألاثرية املصرية في هذا وقد ظهرت السفن الفينيقية ألول مرة، 

مؤخرة ومقدمة مرتفعتان ومجدافان يستعمالن كدفة  هالل، ولهاق.م على هيئة  1911حوالي 

صاري الذي يحمل شراع واحد كبير وهذه السفن تسير لقيادة السفينة، وفي وسطها يوجد ال

 .(2)عريضة في الوسط الستعمالها في شحن الحموالت الكبيرة  املجاديف، وهيبواسطة 

وقد أشارت املصادر القديمة إلى وجود مصا ع لصناعة السفن في فينيقيا وهي قابلة للفك 

مارسها  التي وتقنية الفك والتركيب (3) والتركيب ،حتى يتم نقلها بسهولة ، وترتبط بواسطة مسامير

الفينيقيون في صناعة السفن ،كانت معروفة خالل الفترات القديمة ويستدل على ذلك من خالل 

 تكد2111-2111مركب جنائزي للملك خوفو* )
ً
أجزاؤه الخشبية التي  ستق.م( عثر عليه مفككا

 ملا ي
ً
 يراد به وضع كل جزء منه مالصقا

ً
تصل به من أجزاء أخرى في بناء املركب كانت مرتبة ترتيبا

 (9)( قطعة استعمل في صنعها أشجار ألارز والنسط والجميز111و لغت أجزاء املركب أكثر من )

ومما ساعد على أزدهار صناعة السفن عند الفينيقيين ،توفر املواد ألاولية املتمثلة في النوعية 

( cedre،وفي مقدمتها أخشاب ألارز )الجيدة من ألاخشاب،التي تعتمد عليها هذه الصناعة 

 (باإلضافة إلى مادتي الطالء، والصمغ املستخرج من بعض أنواعcheneان والبلوط)يوالسند

 (1)ألاشجار ،وبهما تطلى السفن لحفظها من التآكل والتلف 

الخام في طالء السفن ،ملنع تسرب املياه إلى  كما أشارت املصادر القديمة إلى استخدامهم النفظ

باإلضافة إلى ألايدي العاملة املاهرة في صناعة السفن وألاعمال البحرية ،والتي ( 2)داخل السفن 

ق.م( لبناء سفن قوية لجيشه،يقودها مالحون  181-419*) استعان بها امللك ألاشوري سنحاريب

 –عليه السالم –شارت التوارة إلى استعانة امللك سليمان كما أ (3)فينيقيون في مياه الخليج العربي 

البحرية لقيادة سفنه مع عبيده إلى أوفير ** بامللك جيرام ليرسل إليه النواتي العارفين باألعمال 

التجارية والحر ية لحساب ملوك الفرس في كما كانوا يشيدون السفن  (9) جلب السلع التجاريةل

كمدر ين ألوالدهم للقيام باألعمال البحرية وقت السلم والحرب  مصا عهم الخاصة ويستخدمونهم
(5) 
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نحو أعمدة لإلبحار  ق.م(  459-111لك نخاو الثا ي)املعابرة البحار بسفنهم واستعان بهم ،و 

ليبيا القديمة )قارة أفريقيا( والعودة إلى مصر عن كشف سواحل  هرقل)مضيق جبل طارق(لغرّض 

 (1)طريق البحر الشمالي )البحر ألابيض املتوسط( 

 أجزاء السفينة 

 وتتكون من آلاتي :

 اف ذاملج -9املرساة      -3صالب القاعدة      – 2مقدمة ومؤخرة السفينة     -1

 الساللم    11الحبال     -4  ألاشرعة -8الدفة      -4الدوقل    -1الصاري    -5

 .(2)البحار،او املال -11 
 

  : أنواع السفن 

 ( وهي سفن ،اومراكب صغيرة سريعة الحركة.Cymbaeالسفينة سنباي )  -

 برسوم على شكل رؤوس الخيل وتوجد في مقدمة  (، وهي سفن مزخرفةHippiالسفينة هيبي ) -

،وأن عملية تركيب الرؤوس على هيئة أشكال حيوانية،كانت معروفة ،عند ألامم  (3)السفينة 

 .(9)صاحبة البحرية القديمة ،وهذه السفن يحركها صف واحد من املجدافين 

وهذه السفن التجارية عميقة  ( وهي كلمة فينيقية معناها نصف برميل،GAWALالسفينة جوال) -

بعة أمتار ،فقد استعملوها في حوض البحر وعرضها س مستديرة على شكل نصف برميل 

املتوسط،واملحيط ألاطلس ي ،منذ القرن السادس حتى الثالث ق.م،ويتراو  طولها ما بين عشرين 

 وعرضها سبعة أمتار ،وعمقها متر ونصف،ومؤخرتها على شكل ذيل سمكة ،أوعلى إلى ثالثين 
ً
مترا

  س حصان ،وعددأشكل حلزو ي،أما مقدمتها،فهي على شكل ر 
ً
 (5)أفرادها ال يتجاوز العشرين فردا

 : السفن الحر ية  -

وهي من السفن التي ظهرت على آلاثار ألاشورية بمؤخرة مرتفعة،ومدك مروس في مقدمة السفينة  

في  ومن سفن القتال نوعية لها مؤخرة مرتفعة،ومقدمة( 1)يستخدم في قتال سفن العدو،وتمزيقها

يجلس  ، مستوى سطح البحر يحركها صفان من املجدافين صف فوق ألاخر،وفوق سطحها حاجز

عليه ألاسرى من الرجال والنساء،ولها في وسطها صار بقالع أفقية،ويوجد نوع آخر من 

السفن،مؤخرته،ومقدمته مرتفعتان تسير بواسطة املجاديف فقط ،وهي تستخدم للنقل التجاري 

 وفي كال النوعين من هذه السفن يصع الجنود تروسهم في صف متصل للوصول ولألغراض الحر ية،

إليها بسرعة في حالة الدفاع عن السفينة ،ويوجد في مؤخرتها مجدافين عريضين،أحدهما إلى 

 ويوجد نوع أخر من السفن الحر ية لها ثالثة صفوف من املجاديف،فنجد(2)اليسار  اليمين وألاخر إلى

،منهم مائتان من طفالرجال يص
ً
ون في ثالث طبقات مثالية وحمولتها حوالي مائتان وثالثون رجال

ألن لها وثالثون من الرجال املحار ين ،وهذه السفن تتقدم ألاسطول في أثناء الحرب؛ عمال الزراعة،

كما وجدت أنواع أخرى من السفن خاصة لنقل  (3)ادة،تخترق بها سفن العدو فتحطمها حمقدمة 

متخصصة لنقل ألامتعة والعتاد الحربي الخاص الخيول ،ونوع أخر من السفن الصغيرة الجنود و 

 (9)بالجنود 
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الحربي السفن املساعدة،ومهمتها استطالع وكشف الطريق  ألاسطول ومن السفن التي اعتمد عليها 

،وهي سفن سريعة يعمل عليها علومات ،قبل وقوع الخطر بوقت كاف،وإمداده باملألاسطول أمام 

د من الجنود والقادة،أصحاب الخبرة الواسعة بفنون القتال ولم تقتصر مهمة سفن الاستطالع  عد

خالل عمليات إلابحار فقط،ولكن امتدت إلى حراسة املوا ئ خالل فترات  ألاسطول على مرافقة 

 .(5)الحرب 
 

 ة التجارية ووسائلها :حاملال -2

اتقنوا كل ما يتعلق بالتقنيات  ألنهمأفضل بحارة في العالم القديم ؛ بأنهمّعرف الفينيقيون قديما 

،وصناعة سفن تجارية ،وحر ية، و ناء مرافئ،فقد كانت عملية بناء سفينة حةالبحرية،من صيد ومال 

،يفوق في مداه ومستواه العقلي أكبر املكاسب الحضارية 
ً
 جبارا

ً
 حضاريا

ً
صالحة لعبور البحار عمال

 (1،)لفكر البشري في تلك الفترة القديمة،التي أنجزها ا

من ثالثة أشياء أساسية في عملية املالحة ،أال وهي  إلنجا  مالحتهم وتجارتهم،كان عليهم الاستفادة

لبحرية التي االجزر في حوض البحر املتوسط والاستعمال الجيد للتيارات  إلاستفادة من مواقع 

الجيدة ، فالحوض الشرقي للبحر املتوسط ،تطل عليه بحار ،وامتالك السفن إلا تساعد في عملية 

قارات العالم القديم آسيا وأورو ا وأفريقيا )ليبيا القديمة (وتتوسطهم مجموعة من الجزر املنتشرة 

به ،وهي وسيلة لر ط هذه القارات استخدمها الفينيقيون أفضل استخدام في مالحتهم ، توسيع 

تمر بجزيرة من الحوض الشرقي باتجاه الغرب ،كانت  الشمالي تجارتهم ،وخاصة أن املالحة في القسم

قبرص،وسواحل آسيا الصغرى،ومنه إلى كريت وجزر بحر إيجه ،وقد توفرت جملة من العوامل 

شجعت على املالحة في حوض البحر املتوسط ،والتي منها ا عدام الحواجز،وقلة التيارات 

،مما يسمح بقرب السفن من الساحل دون اللجوء القوية،وقلة الريا  السطحية والبرية والبحرية

ولهذا كانت  (2)لإلبتعاد عنه،إضافة إلى كثرة الجزر واملوا ئ الطبيعية التي هي بمثابة نقاط استدالل 

 .(3)املالحة من املميزات الحضارية للحضارة الفينيقية 

 وسائل املالحة :

تحمل الغياب عن أهله ويقبل على املخاطر اتصف املال  االفينيقي باملهارة،والطمو ،والجرأة،هو ي

استطاع الفينيقيون  بفضل هذه ألادوات  ا،وال يتراجع أمام املجهول ، وهو يحب املغامرة، ولهذ

 . (1) ي حوض البحر املتوسطفقيام بأسفار طويلة لا

 على محاذاة الشاطئ فقط ،
ً
بل كانت تذهب إلى  فاملالحة لم تكن تعني بالنسبة للفينيقيين تحركا

 من ألارض،ومن أمنها،وحماكانت  إدأبعد من ذلك، 
ً
فضلها استطاعوا أن يشقوا  و (2)تهايتحررا

ألنفسهم مسالك وطرق بحرية اكتشفوها،زادت من قدرتهم على السيطرة على البحر ، فقد كانوا في 

 .(3)لعدم معرفة البوصلة تلك الفترة يهتدون بالدب ألاصغر الذي يطلق عليه إلاغريق اسم "الفينيقي"

،بينما حأول من عرف أهمية النجم القطبي للمال  قيون كان الفيني
ً
ة، وأنهم تعلموا أن يهتدوا به ليال

 ة كان بحار 
ً
وكان البحر املتوسط أول  (9)الشعوب البحرية القديمة يجهلون هذا النجم في املالحة ليال
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السفن الصغيرة،للمسافات  الفينيقيون استعمل  مدرسة للمالحة البحرية في العصر القديم،فقد

 من الساحل،
ً
ويطلق على هذه الرحلة اسم املساحلة القصيرة ،وهي تنتقل من منطقة إلى أخرى قريبا

حيث تعتمد هذه املالحة على الرؤية بالعين املجردة  ، قرب السواحل ،والتي تتم في النهار واملالحةأ،

كلم( 555511املسافة بينهما من خمسة وعشرين إلى ثالثين ميل بحري) ،وترتبط بين ميناءين،تتراو 

املالحة بأعالي البحار ،التي تعتمد على سفن تجارية ذات حجم في أما النوع ألاخر من املالحة ،فيتمثل 

 بالنجوم ،وكانت سرعة هذه السفن التجارية ،تتراو  
ً
كبيرة ،وحمولة ضخمة،وتهتدي أثناء السير ليال

  ثنين إلى ثالث عقد بحرية تستطيع أن تقطع مسافة خمسينما بين أ
ً
كم( مما يسمح لها 4251)ميال

 (5)بالوصول إلى السواحل قبل حلول ظالم الليل 

 أوقات املالحة املناسبة :

 فيئ نهاية شهر مارس وتعود إلى املوا تبدأ كانت السفن الفينيقية تختار أوقات املالحة املناسبة،والتي 

 وظروف املناخ ، وكان اختيار فترة 
ً
بداية شهر أكتو ر ،فمدة املالحة تدوم حوالي ستة أشهر تماشيا

تزامن مع فصلي الر يع والصيف،حيث الثأثيرات املناخية املستقرة في هذه الفترة الزمنية من ياملالحة 

،وتت
ً
ة،وهذا أمر يساعد على فيها الاضطرابات املناخية والبحري صلقأيام السنة فتكون أكثر اعتدالا

 الزمنية الفترة لهذه ركوب البحر،ويمنع السفن من الوقوع في املخاطر، وقد نرى من اختيار الفينيقيين

( والسيروكو Mistralإلى ريا  املسترال ) ،مدى معرفتهم لتقنيات املالحة،وتحكمهم فيها،باإلضافة

(Sirocco التي تتحرك على طول الاتجاه الشمالي الغربي ) والجنوب الشرقي ،وتسمح بالتواصل بين،

شواطئ البحر املتوسط الشمالية أو الجنو ية ،بينما في فصلي الخريف والشتاء تتغير ألاحوال الجوية 

 (1) املالحة البحرية اضطرابا ويعيقجعل أكبر ،وأكثر ي،مما 

 : الطرق البحرية

 2)وسط املتوسط ما يعرف بالطريق الشمالي  بالدهم، إلى خروجهم منأتخذ الفينيقيون أثناء  
ً
 ( انطالقا

وأسسوا فيها عدة مراكز  ارتادوها( هي أولى املحطات وأهم املناطق التي Cyprus) من جزيرة قبرص

،كما  املتوسط البحر تعتبر بوابة العبور الفينيقي نحو غرب هيبالدهم، و تجارية بعد خروجهم من 

إلى  مبكرا ويعود( ومن املرجح أن اتصالهم بها كان citiomمدن هامة منها كيتيوم ) فيها عدة اأسسو 

 .(3)عصر البرونز 

 سكانها  مع أحيانا وتحالفواسيطرتهم عليها  بالجزيرة، وبسطواهذا وقد انتشر الفينيقيون 
ً
أحيانا

  أخرى، وقد
ً
 رارهم من وجه ألاخطار ف لحكامهم، أثناءكانت تمثل معقال

الخارجية ،القادمة إليهم من الشرق على أيدي أعدائهم ،ويستدل على ذلك من خالل نقش وجد في 

  من الجيش الاشوري باتجاه جزيرة قبرص يبينمدينة نينوي 
ً
ومنها انتقل  (1)ملك صور وصيدا هار ا

 بجزيرة كريت )
ً
ا عالقات ( حيث أقامو Aegean sea( إلاغريقية  في بحر إيجه)creteالفينيقيون مرورا

وإ شاوا  (phnixكس )يالذي عرفوا به فيما بعد الفون الاسمعليهم  إلاغريق وأطلقواتجارية، وعرفهم 

 لعدم استقرار املنطقة نتيجة ألاحداث لهم محطات هناك ،ولم يستطيعوا البقاء بشكل دائم ،
ً
نظرا
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اروا قريبيين منها فعبروا ( التي صsicilgالسياسية ،فتابعوا سيرتهم باتجاه الغرب نحو جزيرة صقلية)

محطاتهم التجارية على طول سواحل الجزيرة الشرقية والغر ية فيها ،وأهم  مسينا وأقاموامضيق 

حيث أصبحت  (2)( )باليرمو الحالية (panormus(، و انوروس )Motyaمراكزهم في الجزيرة موتيا)

املجهول في شمال ليبيا  الغرب واستكشافهذه املراكز نقاط انطالق للسفن الفينيقية باتجاه 

)أسبانيا الحالية ( وهي القواعد  التي تعود إليها السفن  أيبيرياالقديمة حتى سواحل شبه جزيرة 

تزود باملؤن ،ومن صقلية انتقل الفينيقيون باتجاه الشمال الغربي إلى الفينيقية ،لالستراحة  وال

،وهذا الطريق  أيبيرياالساحل الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة ( ، ومن تم إلى sarliaresجزيرة سردينيا )

            .(3)الريح  اتجاههو ألا سب للذهاب إليها حسب 

اتصال الفينيقيين به كان في فترات مبكرة في الجزء  املتوسط، فإنأما على الساحل الجنوبي للبحر 

 كتفون في زمن الدولة املصرية القديمة حيث كانوا ي منه وذلكالشرقي 

 على هيئة  ذاالسيادة ولهذات  بإ شاء وكاالت تجارية داخل الدولة القوية
ً
 تجاريا

ً
أ شأوا لهم مركزا

وفي اتجاه الغرب من الدولة املصرية  (1)( عرفت  بمعسكر الصور ين Memphisوكالة في ممفيس )

،وهذا الطريق  فهي تقع في مسار الطريق املؤدي إلى غرب البحر املتوسطقورينائية أقليم نجد 

بها في شمال ليبيا   يفضل عند عودتهم إلى وطنهم ألاصلي ،بعد العمليات التجارية التي يقومون 

تدخل عبر أعمدة  التي يث تساعدهم تيارات املحيط ألاطلس يح،(2)القديمة ،وفي غرب املتوسط

اة ساحل ليبيا القديمة في اتجاه الشرق ،و مساعدة الريا  املحلية ،التي ذهرقل ،والتي تتحرك بمحا

 (3)الساحل الفينيقي  اتجاهتدور في عكس اتجاه الساحل إلى الشمال ،ومن تم ناحية الشرق في 

 البحرية:الرحالت -2

مجال قدمت الرحالت البحرية التي قام بها الفينيقيون على نطاق كبير خدمة للعالم القديم في -3

وأهم (9)إلى خارجه االتجارة البحرية ،فبعد أن طافوا حوض البحر املتوسط والبحر ألاسود انتقلو 

 في مطلع ألالفية كانت املبكرةرحلة بحرية فينيقية بالحوض الشرقي للبحر املتوسط في املرحلة 

حيرام ملك مدينة على متن سفن امللك سليمان عليه السالم ملك العبرانيين،وعهد امللك  ق.م ألاولى

 فيophirفير )و صور إلى أ
ً
 ( وورد في التوراة بخصوص هذه الرحلة "و ني امللك سليمان أسطوال

حيرام رجاله في  أدوم. فأرسلجابر التي بجانب آيلة،عند شاطئ بحر القصر في أرض  عيصونه

هناك أربع مئة السفن مع رجال سليمان ،وهم قوم مالحون عارفين بالبحر ،فأتوا أوفيرا،وأخذوا من 

 من الذهب ،وأتو بها إلى امللك سليمان 
ً
 ، وقد حاول املؤرخون (5)وعشرين قنطارا

التعرف على البالد ،التي كان الفينيقيون يأتون منها بهذه الكميات الكبيرة من الذهب خاصة وأن 

وراه ذكر تكانت سفن حيرام تأتي بها ،وقد أوردت ال البضائع التيسكتت عن مصدر تلك  التوراة

 وعاجا وقردة، ذهبا وفضةهذه البضائع "فكانت سفن ترشيش تأتي مرة كل ثالث سنين حاملة 

، وأن أطول رحلة بحرية قام بها البحارة الفينيقيون هي الدوران حول ليبيا القديمة (1)وطواويس"

نوات س ثال ثق.م( ،ودامت الرحلة  111( في حوال )Necno،بعد طلب من امللك الفرعون نخاو )

 من البحر ألاحمر ،وأن الشمس كانت على يمين املالحين  
ً
،حيث أبحر املالحون باتجاه الغرب إنطالقا
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 ليبيا حول  أبحرواعندما 

قرطاجة،قام باألولى  من انطلقتا رحالتان، الكبيرة الرحلة هذه تال تم (2)

الايبرية حتى وصلوا إلى جزر ق.م والذي أبحر حول شبه الجزيرة  951في حوالي  (Himlcom)*هملكون 

ق.م ،حيث سار  925( حوالي Hanon) **الكاستريد والكورنوال )بريطانيا ،وقام بالثانية حنون 

 (3)بمحاذاة الساحل الغربي لليبيا القديمة )ساحل غرب أفريقيا ( حتى وصل خليج غينيا 

 السلع التجارية :-2

أربع مواد هامة مفقودة  التجارية، وهيحمل الفينيقيون السلع والبضائع التي صنعوها على سفنهم 

 والزيت، ألاخشاب، والقمح املتوسط، وهيفي كثير من بالد البحر 

 واملعادن، والزجاج والفخارياتمشة قالرئيسية خاصة ألا عاتهمحملوا منتوجات صنا ولخموركما

بالد  والحديد والقصدير، والرصاص ومعبالفضة  إلابريةشبه الجزيرة مع  وتاجر الفينيقيون (، 1)

جنوب  والبغال ومعأرمينيا بالخيل ، ألاسود ومع قزوين والبحرإلاغريق ،والبالد الواقعة بين بحر 

 شبه الجزيرة العر ية

واملرجان  نالنهرين بالكتا ما بينوجزيرة دملون )البحرين( بالعاج والانبوس،ومع بالد 

ن،ومع أرض كنعان بالحنطة،والعسل،والزيت،ومع حلب ودمشق بالخمر ارجو اقوت،وإلا والي

والحجر الكريم والذهب  أما تجارة التوابل  بالغنم والطيبموت  ر والصوف ألابيض،ومع حض

،فكانت في أيديهم،وأما ألاوا ي النحاسية التي كانت ترد إلى أسواق صور من جزيرة قبرص،فكانوا 

 القصدير  ر الكاستريد،وكورنوال )بريطانيا (إلى جز  قونهايسقو 
ً
ويقيضونها باملواد ألاولية خصوصا

( كما حددت التوراه املناطق التي تمت فيها التجارة خاصة في غرب البحر املتوسط ،فقد ذكرت 2)

الفينيقيين من الفضة ،والحديد،والقصدير،والرصاص،كانت من شبه جزيرة إيبيريا  واردات

واملاعز من شبه الجزيرة  مصر والضأنمن  أيونيا والكتابالنحاس ألاصفر من  والرقيق وأوا ي،

 (3العر ية )

 

 الخاتمة

 -تناولت هذه الدراسة املالحة البحرية عند الفينيقيين ،ومن خاللها توصلت إلى النتائج آلاتية :

،دور كبير في خروج الفينيقيين من بالدهم إلى  كان للدوافع السياسية ،والاقتصادية،والاجتماعية-1

 حوض البحر املتوسط.

في صناعة السفن ،بفضل توفر املواد الخام ألاولية،وفي مقدمتها ألاخشاب  الفينيقيون برع  -2

الجيدة ،التي صنعوا منها عدة أنواع من السفن ،منها الصغيرة السريعة الحركة السفن النصف 

خاصة بنقل الجنود والخيول ،ونوع أخر لنقل ألامتعة والعتاد الحربي برميل ،والسفن الحر ية ال

 ،باإلضافة إلى سفن الاستطالع .

في نهاية شهر مارس ،وتعود السفن إلى املوا ئ  دأالجيدة للمالحة والتي تبعرف الفينيقيون ألاوقات -3

أثيرات املناخية مستقرة في بداية شهر أكتو ر ،وهذه الفترة تتزامن مع فصلي الر يع والصيف حيث الت

 على ركوب البحر .،وتقلص الاضطرابات املناخية والبحرية ،وهذه أمر يساعد 
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البحر  عناصر ،وهي مواقع الجزر في حوض ثالثةفي عملية املالحة البحرية من  الفينيقيون استفاد -9

املتوسط ،والاستعمال الجيد للتيارات البحرية التي تساعد في عملية إلابحار ،وامتالك السفن 

 الجيدة .

 اعتمد الفينيقيون على الريا  املحلية في رحالتهم البحرية .-5

 قام الفينيقيون بالدوران حول ليبيا القديمة )قارة أفريقيا(.-1

هملكون الذي وصل إلى الجزر البريطانية وحنون الذي ،وهم  قرطاجيون ظهور أهم الرحالة ال-4

 وصل إلى خليج غينيا في غرب ليبيا )غرب أفريقيا(.

 تاجروا وتبادلوا السلع والبضائع مع الشعوب القديمة .-8
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 ائمة املصادر واملراجعق
 

:
ً
 السماوية واملراجع  الكتب أوال

 ألاوسط.الكتاب املقدس في الشرق  دار الجديد العهد القديم والعهد  املقدس كتابالكتاب  -1

 املصادر الكالسيكية 
ً
 املترجمة:ثانيا

بالد ما بين النهرين وفينيقيا وشبه الجزيرة العر ية  عشر وصفاسترابون،الكتاب السادس  -1

 .م2111جامعة قاريو س،بنغازي، الذويب منشورات،ترجمة محمد املبروك 

الرابع من تاريخ هيرودوت الكتاب السكتي والكتاب الليبي، ترجمة محمد  الكتاب هيرودوت-2

 م 2113بنغازي،  قاريو س،منشورات جامعة  الذويب،املبروك 

: املراجع العر ية 
ً
 ثالثا

ايران،دار النهضة - العراق-مصرالقديم في تاريخ الشرق ألاد ى  سليم دراساتأحمد أمين   -1

 م.1484لبنان ،-العر ية ،بيروت

ق.م، 332موجز تاريخ مصر منذ أقدم العصور حتى عام –الفرعونية  فخري، مصر حمد أ  -2

 .م1448الانجلو املصرية ، ، مكتبة9ط

سورية،دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر والتوزيع  –،تاريخ الشرق القديم وارحيم هبّ  أحمد-3

 م .1443اليمن ،–،صنعاء  وإلاعالن

 /ت.القاهرة دمصر للطباعة  القديم دار مصر والشرق  حضارة وآخرونإبراهيم أحمد رزقانه   -3

 ،والاجتماعي السياس ي، والاقتصاديمن تاريخ الحضارات  حالق مالمححسان   -9

 م.1441لبنان،-الجامعية، بيروت والعسكري، والديني، الدار

 نو ليس، دمشق –النشر  القديم، دار شعوب الشرق ألاد ى –الحضارات  ريحانا تاريخسامي  -5

 د/ت.

القديمة أسسها التاريخية الحضارية  ، العصور 1الكبير، جــ الناضوري، املغربرشيد  -1

 م.1481،العر ية، بيروتالنهضة  والسياسية دار 

الكتاب العربي للطباعة  الثقافة دار  الباقية وزارة في مصر إلاسالمية وأثاره ماهر البحرية سعاد-8

 م.1414والنشر ،

 م.1443البيان بغداد، دار ، منشورات1القديمة، جـــفي تاريخ الحضارات  باقر مقدمة طه-4

الحديثة مصرية بشرق البحر املتوسط حتى نهاية الدولة  املنعم، عالقاتالقادر خليل عبد  عبد-11

 م.1481املصرية العامة للكتاب ، الهيئة

 العصور حتىضارة الشرق ألاد ى من أقدم حالخالد مقدمة في تاريخ و  زايد الشرق الحميد  عبد-11

 .1411القاهرة  العر ية،، دار النهضة ق.م 323عام 
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جهاد الليبيين للدراسات  مركز  ليبيا، منشوراتالفينيقية في  امليار الحضارةالحفيظ فضيل  عبد-12

 م.2111ليبيا  – التاريخية، طرابلس

الشئون الثقافة  وإلاعالم دار ،وزارة الثقافة  التوراةعبد الواحد علي،من ألوا  سومر إلى  فاضل-13

 م.1484 العامة بغداد

لبنان -النهضة العر ية بيروت الحضاري دار مقدمة في التاريخ  يحي اليونانعبد الوهاب  لطفي-19

 م1444،

الجامعية للدراسات  ، املؤسسة2املتوسط، طالفينيقي في غربي  الصغير، التوسعغانم  محمد-15

 م.1482لبنان، – والتوزيع، بيروتوالنشر 

املكتب التجاري  منشورات 1411ق.م إلى  2811عبر حقب التاريخ من  الخوري صيدا منير-11

 م .1411لبنان -للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت

 م.1481، ، دمشق3، ط1اليونان، جــ عياد تاريخكامل  محمد-14

 .1481لبنان،-العر ية، بيروتالنهضة  ر الفينيقية، دا عصفور، املدنابواملحاسن  محمد-18

 م.1441، الجامعية إلاسكندريةاملعرفة  القديم دار  مهران املغرببيومي  محمد-14

والنشر النهضة العر ية للطباعة  القديم دار لبنان  الفينيقية، تاريخ مهران املدنبيومي  محمد-21

 م.1449لبنان ،– بيروت

الحضارات القديمة )امليسرة( دار النفائس للطباعة والنشر  سهيل طقوش،موسوعة محمد-21

 م.2111لبنان، -والتوزيع ،بيروت

ن للطباعة والنشر القلم ومؤسسة فرانكلي امليسرة دار العر ية  غر ال املوسوعةسفيق  محمد-22

 م.1415

 م.1441لبنان،-املشرق، بيروت فينيقيا دارحاضرة  عرب، صور  معن- 23

 م.1448،أليف، تو س املتوسط منشوراتبناة  ر الفينيقيون فنظحسين  محمد- 29

لعالم من عصور ما قبل التاريخ حتى القرون  ا–عالم التاريخ والحضارة  فاملوسوعةأبي  وهيب-25  

 م.2113لبنان،-نو ليس، بيروت، 1الوسطى، جــ

 م .1441لبنان،-،جروس برس،طرابلس2،معجم الحضارات السامية،طهنري.س ي.عبودي-21

 املراجع ألاجنبية 
ً
 املترجمة:رابعا

أ.د.جر ي،الحيثيون،ترجمة محمد عبد القادر محمد ،الهيئة املصرية العامة  -1

 م.1444للكتاب،القاهرة،

،مكتبة النهضة 2العالم ،مج  خشبه تاريخدريني  الحيثيين ترجمةجارستانج،امبراطورية  جون -2

 /ت.املصرية د

كتب الشرق ألاوسط  شعيرة، شركةمحمد عبد الهادي  ترجمةالفينيقية،  ج.كونتنو، الحضارة-3

،1498. 
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ديكرية ،قرطاجة،أوأمبراطورية البحر ،ترجمة عز الدين أحمد عزو،ألاهالي للطباعة  فرا سوا-9

 م.1441والنشر ،دمشق،

،دار 2ألاول والثا ي ،ط ازجي،الجزءانيكمال ال وفلسطين، ترجمةسورية ولبنان  حتى تاريخ فيليب-5

 م.1454لبنان،-الثقافة ،بيروت

رية املص أمين النهضةأحمد أزهير  والانتصار، ترجمةالثا ي فرعون املجد  كنت.أ.كتشن، رمسيس-1

 م. 1444،للكتاب، القاهرة

 زايد دار وسليم  تشوقي شع الحديثة ترجمة إلاثاريةاملقدس واملكتشفات  كاتلين.م.كينون، الكتاب-4

 م.1441،والنشر، دمشقيل للطباعة الجل

 املراجع 
ً
 ألاجنبية:خامسا

(1)Moscati,s,"colonization of Mediterrianean" in sad at nio Moscati,Th Phoenicians 

I.p.Iauries publishers Londen,New York,2001,pp.51-55. 

Harden,Donald,The Phoenicians,And Hudson (2) 

London,1963.p.63. 

 

 
ً
 الدوريات:سادسا

 ، العدد21ل العر ية العصرية مج يالج غور مجلةريك  ( ترجمةالفينيقيين(عن  ))البحثسبنسر ويلز  -1

 م.2115لبنان،-الثا ي، بيروت

فؤاد سالم ابوالنجا))هل كان هناك استيطان إغريقي في قورينائية قبل نزو  الثيرانيين إليها  -2

 م. 1441،السنة الثالثة عشرة ،العدد الثا ي، (( مجلة البحوث التاريخيةق.م  131عام 

 الرسائل 
ً
 العلمية:سابعا

شريف قوعيش،دور البحرية الفينيقية في ر ط العالقات الحضارية الباكرة بين الحوض  -1

 –ماجستير غير منشورة" جامعة وهران  وغر ه "رسالةالشرقي للبحر ألابيض املتوسط 

 م.2115الجزائر ،

القرطاجية دراسة في دورها الحربي ومقوماته  حجازي البحريةعبد العزيز عبد الفتا  عمر   -2

 م.1485البحوث إلافريقية  القاهرة، معهد)رسالة دكتوراه غير منشوره( جامعة 

ق.م)رسالة دكتوراه غير منشورة( 819-ق.م 1211اهم،التجارة عند الفينيقيين ر نور الدين  -3

 .2111زائر،الج-قسطينة -منثوريجامعة 
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  الشباب والتأثير لدىفي التلقي  دراسة إلاعالمالبرامج الرياضية في وسائل 

 

 
:خصـــــــــــــــــمل  

ألانن دددددددددددو ا ألانو دددددددددددو  ا ألان ددددددددددد و  تعدددددددددددن ألانشطة دددددددددددا  دددددددددددا ية ددددددددددد ا ألا   دددددددددددا  ددددددددددد    دددددددددددة  ألان ددددددددددد ة   دددددددددددا  ة  دددددددددددا        

الاة دددددددددةةظ  نلددددددددددن  عاددددددددددذ ألانددددددددددنال ألانعشع دددددددددا ا ألان شع ددددددددددا  و دددددددددد   ددددددددددا ألانشطة دددددددددا ا دددددددددد  ا نش دددددددددد   دددددددددد    لو ع ددددددددددة 

 شعوطددددددة ا  ادددددددا و مدددددددة   عن دددددددي  ا   دددددددعاني   دددددددا ة دددددددش ألاندددددددو    دددددددي  و دددددددشألا  ألا لو ددددددد   ة دددددددا ا ألان ددددددد ة   ة دددددددا 

نهددددددددددة الا ددددددددددش  ا ألا ن  ددددددددددا ا   ة  ددددددددددا ألانشطة ددددددددددةس ألا  و تددددددددددا ع ا لدددددددددد   ألا  ددددددددددعان ا   ددددددددددو    دددددددددد   ددددددددددن   وألا دددددددددد   

ألالجة عدددددددا ع ا  ددددددد نص ا دددددددةي  الا ددددددد أ  سدددددددو    ة دددددددا   ددددددد   ة ددددددد  ة ددددددد  ا و ة ددددددد    ددددددد   ن دددددددا لددددددد ألا ألان دددددددن  

ا   ددددددددددل  ةندددددددددد  ش ألانتمددددددددددةي ةس ألانو تعطو  ددددددددددا  اددددددددددشألا    ألانسددددددددددوس ا ألانسددددددددددو    ددددددددددة     ددددددددددع شألا   دددددددددد  ألال  ددددددددددة    ع

  ألان و  ا ن    نة.

     دددددددددداع سددددددددددو    األالج ة ددددددددددةس ألا و  ددددددددددي  ددددددددددشألا  الا دددددددددد أ  ددددددددددع ش  دددددددددد     ددددددددددو   ألاندددددددددد    و  دددددددددد   دددددددددد  ي  ا لددددددددددن و 

ألا لة  دددددددا  ادددددددو   ة  دددددددا لددددددد ألا  ي دددددددشألا ع ا ن  دددددددا ألا لةلدددددددةسب دددددددشل ة دددددددش ألان  ة دددددددا ألا ش   دددددددا  هددددددد ألا ألا لدددددددةل ندددددددن  

 ألانن ألا دددددددا   ددددددد  ددددددد و  ة هذ  ادددددددو ألا لو ددددددد ع  دددددددنو ش   دددددددا  ددددددد ل  دددددددا   نددددددد  لة ددددددد   األا ددددددد   ة لة  ددددددد ألانن دددددددة . 

نشطة ددددددددد ا  ددددددددد  ألانو تعطدددددددددو    ددددددددد  ألا لةلدددددددددةس ألان دددددددددد ة    قدددددددددن  ادددددددددن هة ألان دددددددددد ألا   ألاتدددددددددو دددددددددا ألانوددددددددد  ي ألاس ألان  دددددددددشل  

اية دددددددددددددد ا ألانشطة دددددددددددددد اع اقددددددددددددددن ألا    ددددددددددددددة  ددددددددددددددشألا   قنددددددددددددددة  ألالجعطددددددددددددددش   ا اددددددددددددددش هذ ن شطة ددددددددددددددا ا و  دددددددددددددد   دددددددددددددد و  ة هذ

 ألانشطة  ا  ع نا       ا ن ن ألا ا.

  ألان  ألا   ألانشطة  اع ألانو تعطو ع ا ةي  إلا  أع ألان  ة ع ألانو  ي ع ألانو  ظ. الكلمات املفتاحية:

 الدراسة:إشكالية  .1

 دددددددةنناش  دددددددة نو دددددددةي  إلا ددددددد أ ا قدددددددن  هة   ددددددد  ألانودددددددد  ي   ددددددد    ددددددددددول ألان ددددددد ة  ا ق دددددددو هذ ا  ددددددد  هذ   دددددددا لة ددددددددن       

ال  تكدددددددددش ا تع ددددددددد  ا  ا دددددددددا ألانوتة ددددددددد   ددددددددد  ألا ن هدددددددددةس ألا ا  دددددددددا  هددددددددددددددة  لددددددددد ألا  ددددددددد  ألانوقددددددددد  ألانددددددددد   و ددددددددد ا    ددددددددد  

    دددددددددددددا ألا  ة  دددددددددددددةس ا دددددددددددددةي  إلا ددددددددددددد أ    ددددددددددددد      ددددددددددددد   لدددددددددددددةالس ألال  دددددددددددددة  ا  كنونو  دددددددددددددةس الا سدددددددددددددةل و ددددددددددددد

ألا تمددددددددد ا ندددددددددن  ألان ددددددددد ة ع ا  ةنودددددددددة    دددددددددشث ألان ة   ددددددددددا ي دددددددددة    ي    دددددددددنألا   ددددددددددددددي ألا  ددددددددد  ألان اددددددددد   دددددددددا ألانع قدددددددددا 

 ددددددددي  ا ددددددددةي  إلا دددددددد أ ا الا سددددددددةل ألا  و تددددددددا ا و شلددددددددة ا   ي لددددددددة   دددددددد    قددددددددةس ألان  ددددددددددددددددة  ا  و  دددددددد  و  ددددددددة لذ ا 

    ة  تكش ألان  ة   عدددددد . ألا لةل ذ ا   وال  هذ و ث    ة اظتوألا قن  هذ     عش ا

اعدددددددةنناش   دددددددد  ألانو دددددددو  ألان ةيدددددددد   دددددددد   كنونو  دددددددةس الا سددددددددةل ألال ن  ددددددددا ألانتددددددد  ت ددددددددو  ألان دددددددد ة  و ثددددددد   ددددددددا  يدددددددد لذع 

 دددددددددددددددلن و  لدددددد   ألانتودددددددا و دددددد      ددددددنا لة ألانوعدددددددشل   دددددد   دددددد    دددددددا ألانش ددددددةي  إلا    ددددددا  دددددددوألا    دددددد  ألان ندددددددوألاس 

   وا  ي لة     و شس ننيهذ إلا  ة  ةس.ألانتمةي ددددددددددددددا ألانو تعطو  ا وا الا    

 سارة جابري األستاذة
 طالبة دكتوراه اإلعالم واالتصال في التنظيمات

 مخبر البحث في دراسات اإلعالم والمجتمع
 الجزائر-تبسة-التبسيجامعة العربي 

 

 تقديم الدكتور رضوان بلخيري
 أستاذ محاضر في اإلعالم واالتصال

 مخبر البحث في دراسات اإلعالم والمجتمع
 الجزائر-تبسة-التبسيجامعة العربي 
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ألان ددددددددددد ة   ددددددددددد    دددددددددددةي و دددددددددددش   دددددددددددا ألانعدددددددددددةنذ  عو ددددددددددد ا   دددددددددددا   وكدددددددددددش  لددددددددددد   ألانوكنونو  دددددددددددة ألال ن  دددددددددددا  ا ذألا  دددددددددددة 

  الةعددددددددددنألاأ  ددددددددددش  ألا و ددددددددددة    دددددددددددة ألا هذ ا  دددددددددد ألان دددددددددد ة  ألالجعألايددددددددددش     ددددددددددو    ددددددددددد ه كي  ن ددددددددددة  ا ددددددددددنة  ة  دددددددددد  

  دددددد  الاة  ددددددةث  دددددد   األانددددددن    هددددددذ كددددددددددددددددددددم ذنددددددص  ددددددة    ددددددو لددددددو   ددددددن  تددددددش   ذ  ددددددا ألا اوددددددو   اقددددددن ألا هذ   دددددد 

  ة دددددددددا ألان  ددددددددد      دددددددددة   بهددددددددددددددذ  ال و    دددددددددةلناألا  دددددددددة   ددددددددد    ددددددددد  ألانتمدددددددددةي ةس ن دددددددددظ    ادددددددددوألا  دددددددددن    شطدددددددددةس 

 ألانوتش غ.

 دددددددددددا ا  ة دددددددددددا ا ددددددددددد   ندددددددددددوي ا دددددددددددةي  إلا ددددددددددد أ  دددددددددددا  شألايدددددددددددن ا  ذألا دددددددددددةس ا      ددددددددددد     ددددددددددد  ألانتمدددددددددددةي ةس ألانو تعطو 

ألانشطة  دددددددددددددددا  نهددددددددددة  دددددددددد ذألا  ة ددددددددددة ن  دددددددددد ة   ان ددددددددددنألا ع  اددددددددددشألا نكث  هددددددددددة ا  نو  ددددددددددة ا ألا ددددددددددو    شألا ل ددددددددددة  تبهددددددددددددددددددددددددة 

  دددددددددددو  عو  ألانونتددددددددددديم  دددددددددددا  عادددددددددددذ  ددددددددددد و ة هذ ألان و  دددددددددددا  ددددددددددد  ألال  دددددددددددة ع ا  دددددددددددا لددددددددددد ألا ألا نادددددددددددو  ا  ةنن ددددددددددد ا 

ألا  و تددددددددددددددددددددددددا ا ألان ندددددددددوألاس ألانتمدددددددددةي ا  ن  ددددددددد ة  ألالجدددددددددة ـ   ددددددددد   ألان يودددددددددا ألانش دددددددددددعطا ألانتددددددددد    دددددددددن  ة ا دددددددددةي  إلا ددددددددد أ

طدددددددددا و ت ددددددددد ذ  سدددددددددو    ة  دددددددددا  ددددددددد  ظددددددددد   عألا دددددددددن واقددددددددددددددددددددددددةس ألانتدددددددددشألا  ا  ألالخة دددددددددا  دددددددددشن  ال   كدددددددددا ألان ددددددددد ة   دددددددددا ـ 

ألان  ةندددددددددددا ا   دددددددددددة ش  سدددددددددددة   الا ددددددددددد ه  ع اقدددددددددددن ت دددددددددددةلذ ألان ددددددددددد ألا   ألانشطة ددددددددددد ا  ددددددددددد  ألان ندددددددددددوألاس ألانو تعطو  دددددددددددا   ددددددددددد  

لةلدددددددددةس نددددددددددن  ألان ددددددددد ة  ا ن  ددددددددددا ألاندددددددددو   ألانشطة ددددددددد   نددددددددددنيهذ  دددددددددا  دددددددددد ل ألا دددددددددو    مدددددددددة  نهة  دددددددددد  ت دددددددددك   الا 

 دددددددد  ي    ددددددددة  ددددددددن    ددددددددة هذ   ة ددددددددا  طة دددددددد اع ا ددددددددا  دددددددد ل    اونددددددددة لة دددددددد   ول دددددددد  ألان  ددددددددةـل ألا  ددددددددشا  ألانوددددددددة  : 

 ألان  ألا   ألانشطة  ا ألانو تعطو  ا     ألان  ة  ات ك   ألا لةلة هذ  لة  ألان مة ة ألانشطة  ا؟

 التســــاؤالت الفـــــــــرعية:

 ه  ولذ ألا لةلةس ألان  ة  ألالجعألايش   او ألان  ألا   ألانشطة  ا؟ ة  -

 ن   ة  ألالجعألايش  ن   ألا   ألانشطة  ا؟ او  ة  ألانوعشل ة ه   ة ألاس  -

 ألانشطة  ا     ق ذ ا  و  ةس ألان  ة  ألالجعألايش ؟ االا و   ن   ألا   ة  ن     ي  ألانونوي  -

 الدراسة: أهمية  .2

تعدددددددن ألان ددددددد ألا   ألانشطة ددددددد ا   ددددددد   ي لدددددددة  دددددددا ألان ددددددد ألا   ألانو تعطو  دددددددا  دددددددة  ااددددددد   ددددددد   دددددددا ألالو دددددددةأ ندددددددن  ألانن ددددددد   

األان دددددددددد ة    دددددددددد ع  اددددددددددشألا   هددددددددددة ت دددددددددد   ن ددددددددددذ بعدددددددددد  ألال ة  ددددددددددةس ألانتدددددددددد  ت ددددددددددة نلذ  دددددددددد   دددددددددد   واقددددددددددةس  ددددددددددشألا  ذ 

األان    ددددددد   دددددددا ألاندددددددنتم األان  ددددددد  اع ا  ددددددد  لددددددد ألا ألان دددددددن   دددددددا الالو دددددددةأ  ددددددد تظ لة ددددددد  ألانن ألا دددددددا  ة  دددددددا ا  اسدددددددا 

و ددددددددددددا ألانودددددددددددد  ي ألاس ألانتدددددددددددد  قددددددددددددن  اددددددددددددن هة ألان دددددددددددد ألا   ألانشطة دددددددددددد ا   دددددددددددد  ألان دددددددددددد ة  ألالجعألايددددددددددددش   ددددددددددددشألا     ددددددددددددبهذ  دددددددددددد    

 مددددددددة  نهةع الندددددددددة ا ددددددددد  نتددددددددد  ألا   دددددددددة  ألان دددددددددةي ي    ددددددددد  لة ددددددددد  ألان ددددددددد ألا     ددددددددد   دددددددددشا   ألا  دددددددددةي   ة دددددددددا ألا سدددددددددةن ا 

 ةج دددددددددا نوو دددددددددد   ألانش ددددددددددةنا ألا ش ددددددددددو   دددددددددا ألان   ددددددددددة  ع ا ال ددددددددددص و   ددددددددددة  دددددددددا  ش ددددددددددة     تعطددددددددددوةظ  ع دددددددددد   ددددددددددنا  

  سةل ا نكن  قن  ن ل ألا ةن   ألا وةبعا ا ألانو   ذ.  ة ا الا

نددددددددددد نص  ولدددددددددددل ألال ة ددددددددددددا ألا ددددددددددد  ألانو  ددددددددددد   ألان دددددددددددد    ن تمدددددددددددةي ةس ألانو تعطو  دددددددددددا ألانشطة دددددددددددد ا  و ددددددددددد  ا ألا    ددددددددددددا 

و   سددددددد  ألا ددددددد   ددددددد    دددددددة   ددددددد  ألانعددددددددةنذ  ات دددددددو    الا  ة دددددددا  ذ و هدددددددة  وسددددددد   ل  دددددددو    يددددددد   ددددددد  اقددددددد  األا ددددددددنع 

 ألانن ألا ا    ة   : ول  اا ا ش    و    ة هذا سش ة هذ اوو ألا  ألاننةث  ا ع ش      شط ة 

      ه  و     كا ن   ألا   ألانشطة  ا و   ا ق ألانك ي   ا ألا  ةأ ااظةيا الا  أ ألانت   ولخل

 ألان     . ألانوو   ع الا و ة  اعألانون وا  ألانوت ي ع إلا  ة ع

   ه  و نة  اة ا ألا    شألا    طة  ا لة  اع   ن       ظ لةأ نوا  ق ألانك ي   ا ألالدددددنألا

  عش  ا.ألانشطة ا  وألا     ة  ا وا ألا و ة  ا ألاا 
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  ذ   ناا     ة ا  ة ا ن  وتة    ا ل   ألا عألا ة  ةنن  ا ن   ألا   ألانشطة  ا    ألانتمةي ةس ألانو تعطو  ا

 و م  ن   شطا. اعنة   ن   ألانو نأ ن ع         وطش ألانشطة ا ننل ق  ش 

 أهـداف الــدراسـة: .3

  و    ولنألا  ألانن ألا ا    ألانن ة  ألانوةن ا:  

  األا و ةئهذ ألانوعش  و ة ة     ول  ا ألان  ألا   ألانشطة  ا  ي  وا ة  ألان  ة   ا   ا

 ألا نة  ا ن ذ  ةنتمةي ةس ألانو تعطو  ا ألا و سسا  ا   ا و ش . ن و   ا

  ان ن ألانتش   ي  ألا ع  ةس ألان  ة  ا ألانع و  ا ألانوةبعا ن  ةي ألان  ة  اعي  ألان نوألاس 

     اةأ ألان  ةي ألالخة . األانت   ن  ألانتمةي ا ألالخة ا 

   ألانوعش        و ا ألانو  ي ألاس ألانت  قن  ان هة ألان  ألا   ألانشطة  ا     ألانو   ألانشطة    نن

 ا  و  ة هذ. ا    ألا لةلة هذألان  ة  

 منهج الدراســة: .4

     ألا دددددددددددددا و   و دددددددددددددوي  ن  دددددددددددددق  دددددددددددددا   دددددددددددددة      دددددددددددددا  دددددددددددددا  ددددددددددددد ل    دددددددددددددةي   دددددددددددددوألاس  كشطدددددددددددددا  ناو دددددددددددددا      

ذنددددددددددددص  ال     ددددددددددددةي و دددددددددددد و  نن ألا ددددددددددددا   دددددددددددد  ا ألان ادددددددددددد   اال   ددددددددددددو    دددددددددددد    ددددددددددددو     لددددددددددددا  ددددددددددددة  ا     ددددددددددددا لة  ددددددددددددا

  ددددددددة ة ألانن ألا دددددددا ألانع   ددددددددا  ة دددددددد   نألا ددددددددا   ألا دددددددد نة  األا و ددددددددة ألا   دددددددد لدددددددد   ألانن  دددددددا  األا   قددددددددة  دددددددداع ا و دددددددو  

ألا   قددددددددددددددة  ددددددددددددددا ألا ددددددددددددددو نألاأ ألا ددددددددددددددن   ألانو ددددددددددددددتظ ألاندددددددددددددد    عددددددددددددددش     دددددددددددددد      ددددددددددددددا  ا    ددددددددددددددا نوو دددددددددددددد   ألان   عددددددددددددددا 

ألانادددددددددددددشا  ألا ا  دددددددددددددا  هدددددددددددددة وا  األانوقدددددددددددددو    ددددددددددددد ألال     دددددددددددددا ن ادددددددددددددةلش  ألا دددددددددددددشألا    ألا ددددددددددددد هة  دددددددددددددا  شطدددددددددددددق  ا    دددددددددددددة 

 ي  ة  ألاننألا عا ال   ة لة.

ة د ا  و دوي ألانن ألا ددا    ةع  ذ و نة  دن ددو نأ ألا ن   ألانو دتظ ألانوا     نن ألا ددا ا  عو   ل ألا ألا ن   ي ث   ن

 وددا لددة ددا  ا ألا لو   اه   وددا ألان دددددددددددددد ددة ع ا ألانو ش      تعش دددددددددددددد ددة   ددن ولذ و وألاي ألان  ألا   ألانو تعطو  ددا اه  

 و ن ة هة.ألا ا     وال هذ    ألان  ألا   ألانشطة  ا ا اةانا تشخ ل   و ا ألانو  ي ألاس ألانت   ان هة لة   ألان  ألا   

 أدوات الـدراسـة: .5

      قا و   ا   ووقا و ة ة      ن    ي ا و األاس ألانن ألا ا ن   عا ا و وي ألان ا      

    ن ذألا      ة و  و األاس ألان ا   و ةشددددددد د      ن   ي        ة  ا ألان ة      ألال سدددددددول  ا   ة  ةس ألان ة  

 .  نأ ولنألا  ألانن ألا ا األانت   نا لة    ألا ع  ةس ألا   وعا 

س  بهة ألان ة    نت دددددددد   ةنوعة       سددددددددة   ألان  ة ة األانت    وأن نص  ذ ألا و ة   نألا و      ألانو ن ا ألا  ة ددددددددش  

ع األا و ة  و ألا   ا    ألا م و  ن شألا   ا  ي انو   وا  ا  شطق و  ا   ا ألا سةل و ش   وة ا  ا  ة  وألا 

 ألان  ألا   ألانشطة  ا األا و ة   الا و  ة .

 استمارة الاستبيان:

  ت و ددددددد  ألانعدددددددةأ لدددددددو قةي دددددددا  ومددددددد ا  ل و دددددددا  دددددددا ي دددددددو ا  عدددددددن   نقدددددددا  ش ددددددد    ددددددد   دددددددن   دددددددا و دددددددشألا         

   هددددددددة ودددددددد  تا  اددددددددو   ل و ددددددددا  ددددددددا  اتعددددددددش  و  ة ددددددددةألا لو دددددددد  ألاندددددددد  ا   و ددددددددو  ألانع نددددددددا ألالخة ددددددددا  ةن ادددددددد  

ي ددددددددو ا ألانتدددددددد   ددددددددش  ألان ة دددددددد  و    ة  هددددددددة  تددددددددظ   ددددددددة  و   دددددددد   و ددددددددوي  ا دددددددد   ددددددددا   ة ددددددددةس  ش دددددددد    دددددددد  ي ددددددددشألا  

او   ع  عو ددددددد  الا دددددددو  ة   دددددددا ولدددددددذ ا ع دددددددنا هةألانددددددد  ا  دددددددوذ ألا و دددددددة لذ   ددددددد  و دددددددم   سدددددددةي ا  ل  دددددددو    بهدددددددة 

 ألان اوث ألانو ت ا. ا ة ا    ا    ألان  ة ةسألان ا    ش  

   الدراسة:مجتمع  -6
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 ددددددددد : ف ل دددددددددوي ألا تدددددددددش ألاس ألانتددددددددد    ددددددددد هن   األانددددددددد   تع ددددددددد ألا و دددددددددة  ألانع ندددددددددا  دددددددددا  لو ددددددددد  ألانن ألا دددددددددا  ذ دددددددددو

لدددددددد   ألانن ألا ددددددددا    ددددددددا  ة عددددددددا ألانعش ددددددددظ  اطو  دددددددد   لو دددددددد ألا ة دددددددد    ألا دددددددد هة نوا  ددددددددق  وددددددددةي  ألانن ألا دددددددداف 

 و  و  ألانع نا نأل  ة  ألانوةن ا: اقن ألا و ن  ألانو س   

  سش  تش ألا  . ا نأ ألا  ة  ا خة ا  لو   ألانن ألا ا -  

  تش  . 021    ألا لو   -  

   عينة الدراسة: .7

تعو دددددددد    نددددددددا ألانن ألا ددددددددا  ددددددددا ألا األاس ألان ادددددددد  ألانع عدددددددد  ألانتدددددددد    ددددددددوع   ة ألان ة دددددددد   دددددددد   ةنددددددددا  ددددددددو   لو دددددددد   

ألانن ألا ددددددددا   يدددددددد ألا   وعددددددددي     دددددددد  ألانلجددددددددو  ألا دددددددد  و دددددددد و  ألانع نددددددددا ا ألانتدددددددد  تع دددددددد  : ف ألا و ددددددددة   ددددددددع   دددددددد ي   ددددددددا 

   دددددددددددددد و   –ألا عددددددددددددددشا  نددددددددددددددن  ألان ددددددددددددددة  ي   –ألا األاس  لو دددددددددددددد  ألان ادددددددددددددد  ألا و ددددددددددددددة ألا   ددددددددددددددوألاي ةع وا  نوا ددددددددددددددة 

ع وا  اك  ددددددددددة قسددددددددددن ةع ني دددددددددد   لدددددددددد ألا ألالجددددددددددع   ددددددددددا ا ددددددددددنألاس  لو دددددددددد  ألان ادددددددددد  ألا ددددددددددة   ألانع ددددددددددوألا ظ  ألانعددددددددددن

ي ة دددددددددد ا ن ن ألا ددددددددددا..... ةنع نا تع دددددددددد  ألالجددددددددددع  ألاندددددددددد     وددددددددددة   ألان ة دددددددددد  ا ددددددددددق  ددددددددددش   اددددددددددنا  ع  ن   دددددددددد  

 لو ددددددددددد  ألان اددددددددددد     ددددددددددد       دددددددددددة  ددددددددددد   ة  ا قدددددددددددن  دددددددددددذ ألا و دددددددددددة  ألانع ندددددددددددا ألانو     دددددددددددا ن ن ألا دددددددددددا  دددددددددددا    دددددددددددا 

 تدددددددددددددش    01ا  ودددددددددددددو ألا  ألان دددددددددددددو  ألان ةنددددددددددددد  ل.أ.   ا ل و  دددددددددددددة  -أ  دددددددددددددو  –ألانن ألا دددددددددددددةس ألانع  دددددددددددددة     ودددددددددددددو ألا  

  س  ا قسن ا  اك  ا.

 تحديــــد املفاهيــم: .8

  ت وأ ألانو  ي : .0

   . ةن              ي ألاع    ش و شع  و  شع ن ا: 

ألا سددددددددددد ل ةس إلا    دددددددددددا ألانوددددددددددد  ي    ددددددددددد  و ددددددددددد   دددددددددددتا  ة دددددددددددا ن  دددددددددددة     ددددددددددد  ألاننودددددددددددةي   ا عدددددددددددش  قدددددددددددة وث 

  ألا  ة ش  ألا ت   ا وا ألا وسو  .

ألا ددددددددددد   ة ألانوددددددددددد  ي  لدددددددددددو  دددددددددددة  ان ددددددددددد  ا دددددددددددةي  إلا ددددددددددد أ  دددددددددددا ت  يددددددددددد ألاس   ددددددددددد  ي دددددددددددشألا    دددددددددددة   دددددددددددوع   

 نو ا ألا لة   ةين    ألانن ألا ةس ألا وع  ا  و ةي  إلا  أ.

 ة ددددددددددددا  ةنوددددددددددددد  ي   األانوتكيدددددددددددد ع النددددددددددددة   ادددددددددددددوث دددددددددددد  ألان ددددددددددددد و   و  و  ألانودددددددددددد  ي  لددددددددددددو   دددددددددددددنألاث ت يدددددددددددد ألاس

 ن  ة  .

ألانوددددددد  ي  لدددددددو  ودددددددةل ألا دددددددو  ةل  ل و دددددددا  دددددددا ألانش دددددددةي   دددددددوألا   ة ددددددد   دددددددا  شطدددددددق ألا سدددددددةل  خ ددددددد   وا 

 األان ددددددددد ذ األانوتكيددددددددد  اي ددددددددد  ع اط كدددددددددا  ددددددددد  ت  يددددددددد  ألان ددددددددد و   إلا ددددددددد أع األانتددددددددد  تع ددددددددد  دددددددددا  شطدددددددددق ا دددددددددةي  

 و      ي  ا وا ي وو.   األا لة ةع اط كا و و    و  ل ألا ألانو  ي     ة 

 السلــــوك: .2

ألان دددددددددددد و   انكددددددددددددا و  ألان دددددددددددنأع األاة ددددددددددد ةل  ندددددددددددد ألالو ددددددددددددةأ  ا ددددددددددددة ألال  اددددددددددد     ددددددددددد و  الاة ددددددددددددة   دددددددددددة  

  ددددددددذ ألان دددددددد و  لددددددددو  اددددددددةأ نععدددددددد  يهددددددددوذ  و ددددددددوطش   ددددددددة ة ت دددددددد ذ  دددددددد   اع ددددددددة و    ألا دددددددد عو دددددددد      ددددددددة قةي ددددددددة 

 ألان  و  الاة دددددةةظ.

الا ددددددددددة   ألا دددددددددد    و ددددددددددا  ددددددددددو   ألانن ددددددددددة  ألانتدددددددددد    ددددددددددول ف   ددددددددددن ألان ددددددددددوة  ألا ددددددددددشألال ذ ف:  عنددددددددددو   ةن دددددددددد و  

  كدددددددددا    اودددددددددددددددد ة وا     دددددددددا  وةيل دددددددددة بع دددددددددة   ألا دددددددددش   ةن ددددددددد و    دددددددددي  ألا ددددددددد   ددددددددد   دددددددددة  سدددددددددن   دددددددددا ألانتدددددددددش  

  ا ألا ولة ةس  ش  ددددا وا     ا وا ألا و ة  ا  نن ة  وألا   ألان ةيا و   ن هةس.
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ا ش دددددددد    ددددددددن وي  و ددددددددة ف دددددددد ي   ة دددددددد  و  ددددددددن ف   دددددددد    دددددددد    دددددددد   دددددددد و   سددددددددن   ددددددددا ألانتددددددددش     ددددددددة لددددددددو 

 ان ددددددددظ  ت دددددددددذألانوعددددددددش    ددددددددد   اددددددددةلش ألان ددددددددد و  الاة ددددددددةةظ  ال  ذألا  ش نددددددددة ألاندددددددددناألا   ألانتدددددددد  ا ألا لدددددددددة  اال   كدددددددددددددا

 ألان    ا ولنألا . ا ة  ش و    األا ع ذعألاننةث ال  ن  ددددددددددددددا  عش ا 
 

 الشبــــاب: .3

 .ا  ة  ا  ي ا  ة   ألان   ي ع   ع ةن ا: لو ألان  أ  ا  ا ألان  و      

  ة: ألان ددددددددددد ة    دددددددددددة    دددددددددددا ق دددددددددددةي   يددددددددددد   دددددددددددا ة ددددددددددد ا ألا لو ددددددددددد    دددددددددددو    ددددددددددد   دددددددددددوألا    سدددددددددددا ألا ددددددددددد 

ا  ددددددددددشألا     دددددددددد  و دددددددددد   دددددددددد  ألا ددددددددددا  دددددددددد  ألانوتكيدددددددددد     ددددددددددو  ألا نولدددددددددداألا لو دددددددددد  وا و ثدددددددددد   ددددددددددا    دددددددددد  ألان ددددددددددو  ألانعة  ددددددددددا 

 .ألانو نأ

ا نة ددددددددا  وددددددددا ا دددددددد  ا  اوددددددددةل   ة ددددددددا  األانك وندددددددداع   دددددددد ألان دددددددد ة   ذ   وددددددددا  وو دددددددد   وددددددددا ألان تونددددددددا 

 . ة ا

 الاتجاه: .4

  ع دددددددد   ت ددددددد ع األا لددددددد  نددددددد لدددددددو ألاندددددددشو   ألاندددددددشو ع و   دددددددةل لددددددد ألا ا ددددددد   ألانعدددددددش : دددددددة   ددددددد  قدددددددة وث  لغـــــــة:

   ذألا  ع       ا  ا األا ن  ال   و ا. اش     و   ألا  ة  األا   

 األانو لددددددددددددد  ألانعسددددددددددددد   عش ددددددددددددد  و  دددددددددددددن   دددددددددددددظ  دددددددددددددنا    ددددددددددددد  و ددددددددددددد   ةندددددددددددددا  دددددددددددددا الا دددددددددددددوعنألا   اصـــــــــــــ الحا:

  األاننتس  ع  نواذ

   ألاا   ندددددددددددددة   ظ   ددددددددددددد  ألا دددددددددددددولة ا ألانتدددددددددددددش  ذألاس و دددددددددددددش  دددددددددددددو   ألانشدددددددددددددخلع ا  دددددددددددددو   ددددددددددددا   نددددددددددددد    ددددددددددددد   

  دددددددددددو   ددددددددددد   ا وا  االا لةلدددددددددددةس قدددددددددددن الا دددددددددددولة اعت   دددددددددددي  لددددددددددد    األانوألاقدددددددددددا ألانتددددددددددد لج  ددددددددددد  ألا و دددددددددددو ةس 

   ة قن   و   ة ا وا  و  ا. ألا لة  اع

 .االا تعةن ا األان  و  االا لة  لو   ة    ا  و    ة   وا  نا ذ   و ش ن ع   ةس ألا عش  ا 
 

 وسائل إلاعالم: وإلاشعاعات فيمدخل نظري الاستخدامات  .9

 ة ددددددد  ألانناشطدددددددةس ألا  كدددددددش  ألانتددددددد  ظ دددددددشس ق ددددددد    دددددددن ي  ع ندددددددةس  دددددددا ألان دددددددش  ألانع دددددددشطا   ددددددد   اشطدددددددا ألان   تدددددددا 

الا ددددددد أ   قدددددددا  اعدددددددي  ا دددددددةي  انددددددديم   نهدددددددة نادددددددش ألا ددددددد  ألالج دددددددةلي  ب ددددددد    ددددددد     ألا و دددددددن عألانسددددددد شطا وا الا دددددددة  

  ن   ن    ألالج ةلي   ع و ةس  وألا   ة    اة ا ن ة وأ ال. و  ألا هة  نواش        ا ن ظ 

نكدددددددا لددددددد ألا ألانو دددددددة ا  دددددددي  ألالج ددددددددةلي  اا دددددددةي  الا ددددددد أ ألا    ك يددددددد   ددددددددا ألان دددددددة  ي    ددددددد     ألا   وألاقدددددددا ألانتددددددددشا  

ألا دددددددددد  ألانع قددددددددددا  ددددددددددي   ا ددددددددددة   ناددددددددددش  الا دددددددددد أع  دددددددددد  ألان دددددددددد و  ألا ددددددددددش     و ددددددددددةي   األانو ددددددددددة ا الا و ددددددددددة  ألانتش  ددددددددددا 

  ألالج ةلي 

طدددددددا نادددددددش      ددددددد   ددددددد  ألانوادددددددول  دددددددا  اا دددددددةي  الا ددددددد أ   ددددددد    عدددددددةلع ددددددد     يددددددد   ألا هدددددددة  نسدددددددش   ددددددد   ألالج دددددددةلي   ـ 

ط هة     ألا هة  عةنا   .  نة    ع ة  ا  ةي  الا  أ األانش ةي  ألانت ألا و ة  ألا م و   اقة       ـ 

 دددددددددددددا الا ادددددددددددددةث ألا  كدددددددددددددش   ددددددددددددد   لدددددددددددددةل ألانع دددددددددددددوأ  إلا دددددددددددددعة ةسا  ة ددددددددددددد  الا ادددددددددددددةث  ددددددددددددد   لدددددددددددددةل الا دددددددددددددو نألا ةس ا 

الا و ة  دددددددا ألا ش   دددددددا  ةنن ألا دددددددةس الا    دددددددا   ددددددد  ألاندددددددش ذ  دددددددا ألا هدددددددة  ددددددد  ذندددددددص ألانوقددددددد   ة ددددددد  ت دددددددعد  ةنناشطدددددددا 

 ندددددددددددن ة   دددددددددددعس  عادددددددددددذ ي ادددددددددددةث ألالخة دددددددددددا   0091ألانوظ ت ددددددددددا ع ا قدددددددددددن  دددددددددددنوس لددددددددددد   ي ادددددددددددةث  ددددددددددد ل  دددددددددددةأ 
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 ددددددددد أ ألا ثددددددددد   دددددددددا ألان   يددددددددد    ددددددددد  ألالجوألا ددددددددد   ةال سدددددددددةل   ددددددددد      دددددددددا ألانوددددددددد  ي ألاس ألالخة دددددددددا   مدددددددددة ي  ا دددددددددةي  الا 

ألا وع  ددددددددددددا  ة ددددددددددددو نألا ةس ا ألا دددددددددددد ة ةس لج  ددددددددددددو  ا  تددددددددددددد  دددددددددددد    دددددددددددد  لدددددددددددد   ألان ددددددددددددنوألاس الاا دددددددددددد   ددددددددددددةال بعدددددددددددد  

ألان دددددددددددددة  ي  ألا   مددددددددددددد توألا  األا ددددددددددددد  ي دددددددددددددشألا  ن  دددددددددددددن ةل وا ألان  دددددددددددددةأ  ددددددددددددد ع  ألان ددددددددددددد و  ةس   نهدددددددددددددة ا  دددددددددددددي   ي لدددددددددددددةع 

ا ا قددددددددددشألا  ألانكودددددددددد  ألان و  ن ددددددددددا  ة  ددددددددددة ا  ةال ددددددددددو ةي ألا دددددددددد   ددددددددددشألا   ألا  ددددددددددة  ةس  ددددددددددةنشألا  و ا ألا    دددددددددد س ألاننهة طدددددددددد

 .ألا   قشألا   ألانص ا

 اإلا عة ةس ل ة: يي  ي  ا ألا  ظ و   ن   الا و نألا ةس  النة     ي 

 عدددددددددددن ألا   ددددددددددة ة نلج  دددددددددددو   الدددددددددددو  ددددددددددةيال: لددددددددددو ألا عة  ددددددددددا نتدددددددددددشال  دددددددددد  ي  ا دددددددددددةي  الا دددددددددد أ   ددددددددددد  ألالج  ددددددددددو   

  ة ا    ألا لو   ي شط ظ.

قدددددددنأ ألان دددددددن    ددددددد   األالج  دددددددو    دددددددةألان دددددددةةظ: قدددددددنأ لددددددد ألا ألا دددددددن   ألان دددددددن    ددددددد  ألانع قدددددددا  دددددددي  ألا مددددددد و  الا   دددددددظ 

  ددددددددوو  الا ددددددددو ةي  اندددددددديم  ددددددددول    دددددددد ذ ألا مدددددددد و  الا   ددددددددظ ألا دددددددد   وددددددددةس   دددددددد  ألانوظ تددددددددا ألانتدددددددد    ددددددددوأ  هددددددددة 

  ا ألانوعشل نو ةي  إلا  أ. األانو ا  ألا     

      ةل  و   فألان ةلو  ة ع  عة ةس  ة اإلا و ة ألان نألا ا الاا    س لل الا و نألا ةس 

« Eli hu Katz  » ا ذندددددص   ألا   ددددد  ف ش دددددة    شن دددددو  ف   ع0090 دددددةأ“Bernard Burleson”    ألانددددد   ألا  ددددد

ف  دددددددد   ألان دددددددد   ا ألا  ا ددددددددا لدددددددد   ألان ادددددددددوث   دددددددد   ألان ادددددددد   دددددددد   لددددددددةل الا سددددددددةل   ددددددددنا   ودددددددددة ا وا ددددددددل ف  ددددددددة ع 

   هدددددددة   ودددددددا لدددددددو ألا هدددددددة  ة ددددددد   هدددددددن   ددددددد    ألا ددددددد هة ن  سدددددددةل  ذ  ة ددددددد  األا دددددددن ا لدددددددو  ددددددد  ي  ألال  ددددددد س الاقنة  دددددددا 

 دددددددةذألا  تعددددددد  ا دددددددةي  الا ددددددد أ نلج  دددددددو  ع ا     ددددددد  ألالج  دددددددو  ع ا ت دددددددـ    ددددددد  الا ة دددددددا   ددددددد   دددددددعألال األا دددددددن ا لدددددددو

ن ددددددعألال  ددددددة  ألالجددددددوألا  و  الا سددددددةل ألالج ددددددةلي   ندددددد   نددددددن ة  ددددددع   اددددددوث الا سددددددةل ألا دددددد  الا ة ددددددا   دددددد  لدددددد ألا ألا

 ددددد  ي   ددددددع    دددددد  ألاقنددددددةي ألاننددددددةث ا ألانودددددد  ي    ددددددبهذ ع ندددددد نص قدددددةأ ف  ددددددة ع ف   ددددددش   ددددددعألال  ن ددددددن ا لددددددو  ددددددةذألا  تعدددددد  

ف  ددددددة ع ف ألا دددددد   ل و ددددددا  ددددددا ألانن ألا ددددددةس ألانتدددددد   نةاندددددد  الا ة ددددددا   دددددد  لدددددد ألا  األا دددددد نن ألاننددددددةث  و ددددددةي  إلا دددددد أ ؟ 

 .ألان عألال

اددددددددد   دددددددددا ألان دددددددددش  ألانتددددددددد    دددددددددو نأ  هدددددددددة ألالج  دددددددددو  ا دددددددددةي  الا ددددددددد أ  وألا  دددددددددا ا قدددددددددن  ددددددددد ذ لددددددددد ألا ألا دددددددددن   ن   

ألا و ة ددددددددددة هذ ع ا  ش ددددددددددع ألا ددددددددددن   ب ددددددددددن    دددددددددد   األا دددددددددد  ي ددددددددددشألا  ال ددددددددددو نألاأ ا ددددددددددةي  الا دددددددددد أ ع ا  ندددددددددد  ألانوقدددددددددد  

ظ ددددددددددشس   دددددددددد    ةنددددددددددا ف  ددددددددددة ع ف  ددددددددددنو ألان   يدددددددددد   اددددددددددو لدددددددددد ألا ألا ددددددددددن   ا   ددددددددددو   ا  ددددددددددنو   ددددددددددو    دددددددددد  و   ددددددددددةس  ألاندددددددددد  

ا ددددددددد  ألا ندددددددددة الا  ألانك يددددددددد   دددددددددا ي ددددددددد ة  ألا  و تدددددددددا ألانتددددددددد    دددددددددا ا ألا  ألا و دددددددددة ألاس      ألا دددددددددةس ا دددددددددةي  الا ددددددددد أ ع

 ألالج  و    ةلن   و  ا  ع نا  ا ألان  ألا  .

 :اإلا عة ةسالا ة  ا  ن   الا و نألا ةس  ألانتشال-2

  :اه  وا  شال  اإلا عة ةس     عو ن  ن   الا و نألا ةس 

 الا سةل ا  و ن و  ا ةي ج ةلي      و مة  ألالج  و    ة  و   عةنو         ا الا سةل ألال .0

 نوا  ق ولنألا    سو         وقعة هذ.

 ذنص  وألا   اطواكذ    ألالج  و ع ع   ألا و نألاأ ا ةي  الا سةل  ا ألال ة ةس ألانت   ن   ة ألا مة   .2

  ة و   ي شألا . ا نوي ألال ة ةسالا و ة    ألانتش  اع ا وألا   ألانوتة  ألانتشا  

  ة  شألا  لذ ألان  ا  ة ة  ع      األا م و  ألان  ألانو   ن     و  ألالج  و  لو ألان     وة  ألانش ةي   .3

 الا سةل ه  ألانت  ت و نأ ي شألا . اني   ا ةي  الا سةلع  و ن و  ا ةي  
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ت  ألانو ةي  ألان اعةنوة     وة ا  ا األا ع ذع  و    و شألا  ألالج  و   ألاي ة  ان ن  ة ة هذ  .9

 ت      ص ألال ة ةس.

  كا الا ونالل     ألا عة ي  ألان  ة  ا ألان ةين   ا   ل ألا و نألا ةس ألالج  و  نو ةي   .9

   ل  اوو  ألانو ةي     . الا سةلع انيم  ا

  نة م ا ةي  الا  أ    ا ةي  ألا ش     ةي  ة ةس ي شألا      قنوألاس الا سةل  .6

  نت  ت  ع ة ا ةي ك   ألا و ة ة   ألا  ي لةع  ةلج  و  ألانشخ     ة  ن ا وا ألان ين ة وا 

  الا  أ  ا   ل قنوألاس اا ةي  ألا ش .

 اهداف مدخل الاستخدامات و الاشباعات:- 3

 :اه  ا  ق   ث ولنألا   يي  ا  اإلا عة ةس      ـ   ن   الا و نألا ةس 

    ألا هذ ألا مة        و  ة    الا  أعألانك ا  ا   ت ا ألا و نألاأ ي شألا  نو ةي   .0

 ألانت  ت     ة ة  . ا  و نأ ألانو ةي    وة 

 ألانك ا  ا  األا   الا و نألاأ نو   ا  ع نا  ا ا ةي  الا  أ. .2

ت  ذ ألاننوةي  ألانت   وذ ألال سول   بهة  ا ألا و نألاأ ا ةي  الا  أ ألا     ذ و  ق نع   ا الا سةل  .3

 ألالج ةلي  .

 

 

 نتائج الدراسة العامة:

ـل ألان    و ل  ن    ةلن  ألان -  ة  ألالجعألايش  ن   ألا   ألانشطة  اع بعن و  ق نة  وا     اةا  ألان  ة

ة  ألاننوةي  ألا واس    بهة  ا   ل  ا      ة ألاس ألا او  يال ألانت    نأ ل   ألانتش  اع   ي   األا   قة  ا

   : 

 ا  وةبـ  قنة  ألالجعطش  ألانشطة  ا ال  و    ألا  او ي   عو  ا   ا ألا وةبـ   ألاي ة ن  ةقا ألانشطة  ا  69% - 

 ألانت    ثهة ألان ةقا. االا نألاث ألانشطة  األا    و  ا ألان  ألا    ا      عو 

ألانشطة  ا  ا ألان  ألا   ألانت   تم  ة ألا و  ظ     قنة  ألالجعطش  ألانشطة  ا  الانعة  ألا  و        %61  ة و  ة  ا -

 ن  ش  ا ألانشطة ةس  ع  ا  و ث    ة طةس  ش  ألان نأ ألا ا   ا  ة و ة لة  ات وطق  ة ا ة  اووط   ا ألا ة   

 ألانعةنذ.  ول 

 ا   نا ألانن ألا ا  وةبعو    و ا ألان  ألا   ألانشطة  ا  %01  ي   ا   ل  تش غ  نألاال ألانن ألا ا و  ة  ا  -

 ألانت          قنة  ألالجعطش  ألانشطة  ا.

ا ا   ل ألانن   ألا ووطا  %90 اش ألا و  ظ ا  ة  ذنص  ن  ا  ال ألا     نص و هة   نأ  شألا ل ة ب      وة  -

 ألا واس    بهة.

ا ا لنة  ولل ننة  ا   ل ألانن   ألا ووطا ألا واس    بهة   ة ألاس ألا او  يال ألانت    نأ ألانتش  ا يا    -

   كا ألا  ةس و  هة.

ن ألا ا ألانت    نا ألان ا  ي   ا  ة وظ شس و ا   ةلن ألا و  ظ قنة  ألان  ألا   ألانشطة  ا    قنة  ألالجعطش  ألانشطة  ا  -

  .%01ن  ااذنص   وةب  قنة  ألالجعطش   ا ألا   د 
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 ال ألا  ا قو     ةلنلة الا نقة   %90ي     ا ة   ألانن  اوظ شس ألانن ألا ا     ا   ةلن ل   ألان نة   -

ـل يال  ة     عة    ألانت  ألاس ألانت    ةلن  بهة ألا و  ظ ل   ألان ن ال ألا و مة  ةلن هة    ألا   د  األان    ذألان  ة

    و   عاذ   ة طةس  ش  ألان نأ  %92ا %91دددددددددددددددددددددددددا  نألا  و ة عددددد األا  ة   ن  ا ة    ةن  ةا     ألان    

   ة     ن   وا   ة ألا.

  ةلن  ألا او ا  وذ ا    ان ت  ألاس ألا  ةلن   ا       اونةألانن   ألا ووطا ألانت   اس نة   بهة  ا ا   ل -

 ألان ةةظ قن  ا ق.    ألان  ةـل    نة ة و    ألان ول 

 ألان نأ. اه   ش  نتش   نوي  عي   ا ألانشطة ةس  %90ألانن ألا ا ألا  نألا  ا و  ة  ا   ا ش ننة  ا   ل -

  .%60 ن  ا  اذنص  ة    ة و  ل   ألان نة   نتش   ةنعشل ألال سش  ن شطة ا -

 ة    ة   وأ  ألان   ألان    ة و  ل   ألان نة   ألاي ة  ة ت  ظ ي نألاث ألانشطة  ا ب    ألا و   ة ل  و  -

ألانو  ص  ات ةلذ     ة و  قنة  ألالجعطش  ألانشطة  ا تع   %69 ةقونةي   ا ألا ةنص ألال سش  وا ألانو     ن  ا 

 .%99ألا و  ظ ألا ش  وألا ق ب ن   ن  ا  ا ة   ألا ة ةس ةنشا  ألانشطة  ا 

ا ولذ ألا سة     ة و  تعو     %93  ة و   اوو  ل   ألان  ألا    عطن  ا   ة ا ألانشطة ا نن  ألان  ة   ن  ا -

  ن  ع و ةس ألانشطة  ا.

 و ة  ة تع ق  ن ألا ا    ي   شألا   ألالجعطش  ألانشطة  ا     ألان  و .-

ي  ألانو   ا ة  ل ألا و  ش ألا و  ظ وا ألان  ة    مة ي  ل   ألان نة   %92و ن      ألان ة  و  و    ن  ا  ال ألا  ة-

  .األا ا ش ألالخة ج   و     ة ل  ي  ألان  ا 

  ة ألا هة - %62 ا ة   ة ي  هة   عطن      ة ا ألا و  ظ ألا عش  ا  ول ألان  و  ةس ألانشطة  ا   ة و  ل   ألان  ألا  -

  ةنشطة ا.ألا وع  ا  ألان    ا ألاناوألالشتعكم   و    ة ا  ا   ل ولذ 

  تع       ألانوو  ا اعشألا    و سساألانعنا    ألا      ا   ل     سل  و ش  ألا    -

 .األانوو    االا  ة 

 ا ألا و  ي  ألان  ا  ة   %26 ا   ل ة  ا  ال ألا  ألا   األا  ة ة ألانشطة  ا  ي ألان  ذ  ألا مة         – 

    شلذ لك ألا.

ألا ة    الا ي   و  نة     وةأ ألانن ألا ا     و  ألان  ألا   ألانشطة  ا ألانت          قنة  ألالجعطش  ألانشطة  ا قن      -

 و    او األانو ل    و  ةن      ألانعناا      ا  ق   و  ةس  وةبعبهة  ا   ل ألانوا    ةنشا  ألانشطة  ا 

 ألا  ة  ا ألان    ا ن شطة ا   ة  نعكم ن لة ة     ألا  ةلن.

 

 قةي ا ألا سة   األا شألا  :

 املراجع باللغة العربية

 .0090  ي اسع ع2   ألان  نة  اع ألا  ألانكوة   الا  أع ن   ألا   ا ةي    ش :  ن ألانععطع  .0
 .2116 األانوو   ع ي   ن ن ش  إلاة ة  اع يل  ا       ن ألان ة  :  ن ج ا ألان ا     ألانع وأ  .2

ألان ة    ألانع ع ع  ن  ألان ا   و   ع  ن ج ا ة  و   ن ش:  ش  ا  ا ألانتشة  ا ندد   كا  .3

 األانن وو ألا .ألا  ونة     و و ةس ألان ا  ا  ةي  ألا ة  وي  

 .2111 ع0 ألان ةلش ع   ألانكو ع ةنذ  الا    اعن ألا ةس  ا ن   ن ألال   ن: ألان ا  ألانع ع     ألان .9
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  وألا  ألا   و ةس  االا سةلعو  ن  ا  ش   :  نةه  ألان ا  ألانع ع       وأ الا  أ  .9

 .2119ع 2 ألالجعألايشع   ألالجة ع اع

 .0006 ي اع ألالجعألايش ألا   األا شا ع ألا توة ع  ش ا و  أ  ا   و    .6

 .2119 ع .   ث األانوو      ة  شا   إلا    اع  ألا  ألا س ل ةس  ث عس. قة و  ا ن  شطن  .0

 إلاذألا        ألانوكنونو  ة الا سةل  الا سةل ألانولة ع ألا و نألاأ  كنونو  ة ا ن   ن  .9

 .2119ألال ن   إلا كنن طا  ألالجة ـ عألا كو   ا      اع  نألا  ا  األانو تدع ع   ألا ا
  ع ألان ةلش األانوو  ن ن ش     ا    ع  اتشخ س ة و  ة    ي   ة  : الا  شألا ةس ألان  و  ا  .0

2110. 

    ا ن  األانناش  ألاننألا  ا  ن ألان وة  ألا شألال ذ: ألان  و  الاة ةةظ  ي   اشطا ألانع   ا  .01

 ألان ةلش . ألالجة ع اع ألا  ألانكوة       اعألان  و  الاة ةةظ  اش   األا شا ع  شألال  ش   

 .0006  ع     ألان ةلش ع   مع ة عا  ي   ا  و   الا و ة  ع  ح  ألان  ن: الاة ة   .00

 .2116 ألان ةلش ع  ل ن   ة ا  ألالج ةلي  ع  ألا      الا سةل   ش   ع ألا ن  و  ن  ا ن  .02

 .0069 األانن شع  ي اسع ألا   ةا  ن   ة ا  ألانعش ع  ناو : ن ة ألا ا  .03

 ألا سش ع ألا  ألانكوة    ش ظع- شةس  -ألا ل ي    الا  أع عجذ  س ل ةس   نا :و  ن   ظ  .09

 .0009ألان ةلش ع 
ا  ش  ا   ةل   ن  الا  أع ا يش:  اشطةس ا ةي   ا ة ن ألا  ول    تا   ت ي   .09  ألانـش

 .0000 األانوو   عألاننألا  ألاننان ا ن ن ش   ألان ةلش ع

 ألان ةلش ع ألاننألا   2 ا اشطة   ألا عة ش ع  ألان  ن: الا سةل  ان      ي   ي    ة    ةا   .06

 .2110 ألان  نة  اعألا سشطا 

 .0003 ةنذ ألانكو   ألان ةلش ع ع0  أ.   ألالج  و      اوث الا  ألا ل ن:   ألا ةس ا ن   ن  .00
 

 ألا شألا    ةن  ا ي ن  ا:

1. Jay black and Jennings Brgart .Introduction to media Communication 5th edition C United 

SATES OF AMERICA hill 1998. 

2. Weimer J.sevrin and James W.Tankard. Communication Theories: origins; methods; and uses 

in the mass mediaع  c London 1992 . 

3. Glenn g .sparks; media effects researchع  c Canada Wadsworthع  Thomson learning2002  ع . 
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 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخري

 

 و"شوبنهاور" iالعقل وإلارادة في فلسفتي "اسبينوزا"

 "دراسة تحليلية مقارنة"
 عمر مجاهد إبراهــــيم د. املهدي                                                 

  أبو ألاجراسإمحمد علي  د. سعيد                                                                                                                        

 مقدمة:

 م(، وهررررررررر   1565رررررررررر1651) Bacon" عرررررررررنه ع رررررررررن  مثل رررررررررو  " ررررررررر       رررررررررو   ررررررررر   " ررررررررر و    ررررررررر         

 "Hoddes (16111561ررررررررررررررر ،)دي رررررررررررررر     و م"Descartes (16151561ررررررررررررررر)و   رررررررررررررر  نورررررررررررررر   " رررررررررررررر و   ررررررررررررررر       م ،

  "Spinoza(15661566رررررررررر)وشررررررررر  ثل و  م ،"Schopenhauer" (16111151ررررررررر 
 
      ررررررررر 

 
م(،   ررررررررر   م ررررررررر    رررررررررن 

علرررررررري  ا ررررررررت ري   موظلرررررررر  و مت نرنرررررررري،    ررررررررن   رررررررر  ه    يرررررررر   و  رررررررر     ت  ي ررررررررو،    ومرررررررر  شرررررررر    ا   رررررررر   

   يت ررررررررررر و    ررررررررررر   ررررررررررر ود  ررررررررررر     اخت" رررررررررررو، 
 
    ررررررررررر 

 
رررررررررررت دو   ك إلم ه رررررررررررو ولم ررررررررررر   و موررررررررررر مت، وكررررررررررر   ثلررررررررررر   ن  

   موظ  و ط م   مت ن و.

 م"    رررررررررررو  مو"  رررررررررررو و م " ررررررررررر  و،  ررررررررررر    م  ررررررررررر   ررررررررررر       
 
وإذ  كررررررررررر   لم ررررررررررر    ررررررررررر    ررررررررررر إ  ررررررررررر و      ررررررررررر ع 

  ك ررررررررررررو، و ورررررررررررر    رررررررررررر   لم رررررررررررر    م      ررررررررررررو و ورررررررررررر      اخت" ررررررررررررو  ظت رررررررررررر ي  متوررررررررررررن  م    ررررررررررررو  رررررررررررر    لد

ل  ررررررر ة ول  د  ه ررررررر   و  د  ررررررر    اون رررررررو  ررررررر  ه ررررررر   م   ررررررر    و ررررررري  م ررررررري يطررررررر   ثلررررررر  هررررررر   لم ررررررر   علررررررري 

  ررررررري  ع"ررررررررت  مررررررر    و م " رررررررر و،   موظررررررر  ول  رررررررر ة و   نكررررررررو 
 
 و  ظرررررررر 

 
 موررررررر مت   ورررررررر  ت ، ومررررررر     رررررررر       سررررررر 

ع رررررررررررر  ي رررررررررررر   عرررررررررررر  هرررررررررررر   ول  د  ك رررررررررررر ي   ررررررررررررت  رررررررررررر      رررررررررررر    م   رررررررررررر و و م      ررررررررررررو م م رررررررررررر         رررررررررررر  

لم ررررررر    ررررررر   و  رررررررن و رررررررن     و ع ررررررر   يظررررررر م يلررررررر  ور  ررررررر ه  علررررررري      م   ررررررر ،   ررررررر هن  ون رررررررو  شررررررر  ي هررررررر  

 الا تظ        ج   وه      مو  م ي       يل   م        "و ع   ا   ع إ ي  اون و.

ؤ   رررررررر ، و  رررررررر        توررررررررنه،  ونرررررررري   ررررررررمل إم رررررررر   توظرررررررر  و رررررررر و  هرررررررر    اون ررررررررو  ررررررررت     ررررررررن    م  رررررررر د       

 كثررررررل  ررررررر   مو   ررررررو، و رررررررو د  لم ررررررر    ت  ررررررر علررررررري لم رررررر      ررررررر   كثرررررررل  رررررر       ررررررر  علرررررري  م رررررررنو  ، كررررررر  

ذمرررررررمل يظ د ررررررر  إ ررررررري سررررررررنف ع يررررررر    رررررررو"و    رررررررر  يتو"ررررررر    اون رررررررو لم رررررررر   و، إ      لررررررر ، و ررررررر  "  ، و رررررررر وده ، 

  د   و ررررررررررر  ع  رررررررررررو كررررررررررر   ثل ررررررررررر  و دو تلررررررررررر ، ودو   موظررررررررررر  ول  د   ررررررررررر    ررررررررررر   لم ررررررررررر  ،   ررررررررررر   موظررررررررررر   و ررررررررررر  ل 

   " ررررررررررررر      )  ررررررررررررر      ، وشررررررررررررر  ثل و ( إ ررررررررررررري  "رررررررررررررمل 
 
 ررررررررررررر   ن  وك رررررررررررررر   رررررررررررررن  م   ررررررررررررر و  ا ررررررررررررر     و   يررررررررررررر  

رررررررررريل  و ي  رررررررررر    ررررررررررن  وهرررررررررر  ي  رررررررررر   موظرررررررررر  ول  د    مو  رررررررررو ك  رررررررررر ذه م رررررررررر    م    ررررررررررو  و بل رررررررررر    رررررررررر طن  و    

 وكرررررررر  و  رررررررر   ثل رررررررر  مرررررررر  ك   رررررررر   رررررررر    رررررررر   ا رررررررر   ور رررررررر     رررررررر    رررررررر  و  رررررررر ،  م   ل رررررررر      رررررررر       رررررررر
 
 

 عررررررر    رررررررن  وهررررررر  ي  رررررر     ي ررررررر    موظررررررر    رررررررند  ررررررر دم 
 
   هنرررررررر 

 
 ا ررررررتظ  وذ   تررررررر   م ررررررري  خت"رررررررر   ت  رررررر 

مررررررر   د ، و ررررررر   رررررررت   ررررررر إ  اون رررررررو و ررررررر "و  ررررررر  و ررررررر    ل  د  م "ررررررر     ي تلررررررر   ررررررر   م رررررررند و ررررررر   رررررررت  ا    رررررررو 

 علي  ظ    وإش  ع         اتو د  

 املوضوع:أسباب اختيار 

  رررررررر       رررررررر   موظرررررررر  ول  د    هت رررررررر م  مو" رررررررر ي و م   رررررررر و،    رررررررر   كرررررررر   ررررررررثلت ي رررررررر و     رررررررريل   رررررررر       

و  ررررررو   ررررررن    رررررر ي  علرررررري  ارررررر ب   مرررررر ج ي تبجرررررر  و ارررررر ه   مرررررر ج يرررررر ه  إم رررررر ،   رررررر   ورررررر   مو  ررررررو  رررررري  هرررررر ي  

 ررررررو هرررررر    مو  ررررررو د   ررررررو  مورررررر اي  ررررررررر عرررررر مت  موظرررررر  ول  د  ررررررررر م  رررررر  و  رررررر و، و رررررر  ه رررررر  كرررررر     رررررر   رررررر  د  

   ررررررر ع و   رررررررتظ"و  ررررررر    ررررررر     تورررررررت  م   ررررررر   ورت ظررررررر   م  رررررررت  مو" ررررررري  ا رررررررند م ررررررر   لشررررررر  م و، و  ررررررر   

    أل  ه       أ يل علي   ن  و  أ ن.
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 أهمية الدراسة:

ررررررر  عررررررر   "رررررررمل  مو  رررررررو  ررررررري   موظررررررر  ول  د ، وذمرررررررمل       ج   من ررررررر      
 
مرررررررو  رررررررأت   ه  رررررررو  م    رررررررو  ررررررر    لررررررر     و 

 ررررررررر   ررررررررر     رررررررررتون   و  ررررررررر    م  رررررررررن  اتوررررررررر د ، و   ي كررررررررر   ررررررررر   م  " ررررررررر  ي   ررررررررر   هررررررررر ي   ا رررررررررط  ي . 

،  رررررررر   ررررررر     ظ رررررررر   متررررررر      رررررررري   "  ررررررري
 
  كثررررررررل      ررررررر 

 
 موظرررررررر   و م ررررررر ه هررررررر       رررررررر    إلم ررررررر   إ رررررررري   ررررررر  

 ول  د .

 :    هدف الدراسة

تلرررررررر ه  م    ررررررررو إ رررررررر     رررررررر إ  ا رررررررر ه ت  اخت" ررررررررو م"وظرررررررر  ول  د ، وك   ررررررررو ع رررررررر  كرررررررر   ثل رررررررر   رررررررر  إسرررررررر        

  و بل ررررررررررر  
 
ررررررررررر    ررررررررررر ه     رررررررررررن  م   ل ررررررررررر      ررررررررررر       ررررررررررر   م   رررررررررررو  اون  رررررررررررو و موظ" رررررررررررو م م ررررررررررر  ، وهررررررررررر  ي   

 مو" ررررررررر   رررررررر  ت رررررررر يل   رررررررر   لم ررررررررر     رررررررر و    ررررررررو و م ررررررررر      رررررررر أ  رررررررر   متررررررررأ يل و مترررررررررأ ن ومرررررررر   م  ع" ررررررررو و م رررررررر  

  مح  علي و    مو  م 

 منهج الدراسة:

      
 
 ارررررررررر   ظت ررررررررر   س  وررررررررررو  م  رررررررررر   ررررررررر   من رررررررررر ع إ رررررررررري  ا ررررررررر د   اتو"ظررررررررررو   ا  رررررررررر ع  ظررررررررر  كرررررررررر   م   رررررررررر 

 
  رررررررررن 

  ررررررررررتخ  م  ارررررررررر ب   مت " لرررررررررر ،  مرررررررررر ج ي جررررررررررأ إ رررررررررري     ررررررررررمل  م  رررررررررر   و  رررررررررر  ط    ا رررررررررر ه ت، كرررررررررر ممل  ارررررررررر ب  

ترررررررررررر  رى   اوت رررررررررررر  علرررررررررررري أورررررررررررر  كرررررررررررر    " رررررررررررر ه، و مرررررررررررر ج يرررررررررررر عت   رررررررررررر    يرررررررررررر   أوم رررررررررررررو  موظرررررررررررر  علرررررررررررري ل  د   م

و  رررررررر ظ و   رررررررر ه   علررررررررري   ررررررررن، و  م رررررررررو كرررررررر  ذمرررررررررمل  رررررررر   ررررررررر    ارررررررر ب   اظررررررررر    م  رررررررر  إ ررررررررري   ررررررررن   و ررررررررر  

و و ررررررر  و شررررررر   عررررررر   ا  ررررررر ع   رررررررت  رررررررو  و    يررررررر     ررررررر م شررررررر    و ت ررررررر  ع" ررررررر   ررررررر   و رررررررت  م   ررررررر و 

   رررررررررررررررت ه  ا  رررررررررررررررنر   ررررررررررررررر  ت ه  ررررررررررررررر  ه لت و  ررررررررررررررر  ج ت، و ا  رررررررررررررررنر  ا  ررررررررررررررر  
 
  ) موظررررررررررررررر ( و)ل  د (مل   رررررررررررررررن 

 وك ممل  اون   م     و مو     م  ي   ا    ي .

 تقسيمات الدراسة:

    

و         م    و إ ي  ظ  و و   و    و       و و    و    ج  م ت  ج  م ي      إميل   م       وه    

 علي  م     مت   :

  موظ  ول  د      م"غو والا ط ف  م "   . و::ألا 

:
ً
  موظ  ول  د      "   ي          وش  ثل و .  ثـــانيا

:
ً
  وم رو  موظ  علي ل  د   ي           وش  ثل و . ثـــالثا

: العقل وإلارادة في اللغة والاصطالح الفلسفي.
ً
 أوال

 ـ مفهوم العقل: 1

 نوظ    م   ومل أل   ي        ل      مو و  ع        )أ( العقل في اللغة:
 
ْجن  و م هي، و     ي   ممل تو يل 

   ي  م ب  ، ك   ي     موظ    م   و     مونود. وه       ك                 ؤم    م     مونب     

ظ ٌ .  ْ  ، و  ج   ع  ه     ُّ      ْجن و م ُّ      : ْظ   ظ  ٌ    ب  موي         :  )عظ (  مو  ٌ  وع   ،     ع   
 
ظ )...( وع 

ْو         ، و   :  مو       ذ        إ 
يل  و 

    م  
ْ
"
 
ظ   ذ    ع 

ْ
ي ،  أ

ْ
ٌ  وه    ج    أل ن  و     ي. )...(       ع   

 
ظ    ع 

      
ب    و  

ذ      ، إ 
 
ظ   م    

      م ت:     ْعت 
 
   

 
ه  ع  ه  ه ، و  دُّ ن  ْ ب        ور 

ْوظ   :  م ج ي 
 
، و ا م  م 

    
 
بُّ      

 
:  متَّ  ْظ   "   " مل. )...( و مو   .ii    ْوظ 
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ورط"  م ظ ) موظ (     م"غو ورن د     و    تو د ،  ظ  و د     اعجت  م  يز:     موظ  ه  إد  ك      

 أل    وظ        ع   iii ش  ي علي  ظ ظ ل 
 
 مت  ط     ا  ممل. ورظ  :. و ثل   مت ب         مل و  ي عظ 

ظ      ،  ج: عنه   وطأ  م ج ك   ع"  ، و مو    ه   ا  ك  م  هت      ت
.   موظ  و     م   م    ivع 

 ررر لد  ك  م ج ي  ط    
 
 مو م     ي  ط يل   م   ع    ق   و  ا   ع   ا     و ا  ن، و   و      ررر  ي  

يتأ        ي  ك  ورظ"   علي و  ه  و  تخنه        س   و  ن   ، ور ني ع"    م  ت و مت   ،  ت إ   

 ت     و      ، وه     و   ص      " ل     و   و   و )     ت(، و    علي     ص  موظ   مبونج 

) منش ( وه   ظ    مت  م  مت  ر      مو     منش  ، وو   و  منش      و   و  موظ   م   ع و موظ  

 ا  ك و موظ       تمل أل ل        ي  ج    ه    م    ر، وع"يل    ر      م ض  و مت  م، و   يتأتى  موظ  

 .v م   ع     ظص         و، وم    موظ   منش   ي        منش د    ه   وذ ك

و         ظ ل إ        منزعو  موظ" و  وتلط     ط     يل            وط     مت م و    "و م" ي      

          ي و"   و  "و  ؤديو   ن   ن إ ي ه ه  ظ  د، و   ن  
 
م" ي      يل ،       جئ   وط     و 

   مظ  ي  علي  طإ     م     م   ن إ ي      ينر   م     إم  ،  و    ي    
 
      ي     م يل  يل 

 ي تظ                ن  إ ي   
 
 عظ"  

 
نأ     ي تهي إ ي    م" و "و  م ي ينر   "  ، وذممل ه   م يل  يل 

  م يل  موظل  وع  ت   ا يز .

إ   منزعو  موظ" و رررررررررررررررررررررررررررر نو       نأ رررررررررررررررررررررررررررر    عو  تظ     منو     م  ب و  م ي   و      مو   ن  ات  ي و      

 مت و   هن ، ولم ررررررررررررررر   "ظرر    ؤدج     مثلرر يررو إ ي     ررو  و  ررو، وه     رر     نج بلرر ه إ ي    رررررررررررررريل  مورر 

 و  و م  علي    ة     م  ن  موظل .

 )ب( العقل في الفكر الفلسفي:

  أت  ك" و عظ      ا      م "      و   ع   ي    إي   ه      ت :ر     

 . م(  و      861ررررر611) "Anaxagoras": ي   م     ، و و            ة  ""Nousاملصطلح ألاجنبي ــــــــ 

 .viم"  مو علي  موظ   م ج ي  ت  مو مت   تخ   

 ظ    تخ م ه    ا ط   م       علي  موظ   م ج   ت ه     .م(611رررررررررر861  )"Socrate     ظن ط      

،     ي  س      س        تخ  م  ظن ط م     ا ط      تخ       vii مو مت                  و

 ، ك     رتخ          و     ج    رو   ) "Demiurgeم"  مو علي ) م ر م  "Timaeus"   و   )س   وة( 

"Republiec" م"ر  مرو علي )   ر     ويل(، وعلي  ا ررررررررررررررت أ    ق  م"  مو علي  م     مو  "وviii ه ، و   عن 

 .Forms  ix   س   ) م  ة(  أ      مظ    م ي    ك يل   م    

، و يز x .م( إ ي     م  ة    " و عظ" و    ك يل   ا  دئ  و ي  666ر618  )Aristoteو   ذه     ط        

،  و  "Passive Nous"، و موظ   ا  و    "Active Nous ي    عي      موظ  ه  :  موظ   م و    و  م  ع 

ذه     ررررررط  إ ي  ، و  xi  م      ، و م  م          ررررر   تغيل، و  و   و    ي    م"  م     ي  ن     رررررر يي

     م  ة ي ت ج علي    ، وه  و م      يي و   .

ــــــ  ـــــــ ) و  ن  مظن   ي   م     ، و وتبل هيل  " ط  Logos" ا ط      ني ك ممل   :LOGOSالعقل بمعنى ـ

 و       ررررررررررررررتخرر  رر  م"رر  مررو علي  ا رر    م  م   مرر ج بلرر   م  رر م  "Heraclitus" ) .م 16و و  رر   مظن   15

و   ي   م"   ة وهللا Stoics"،      منو       xiiو موظ   و م"و مت و عتبلو  هللا   ررررررررر   ك    God   ظ  و   
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       م"   ة ه   م  رررررررررررر    م ج  "  Philo Judaes ( ، و    " ررررررررررر و )  "    ميل دجxiiiعظ   و     م    

 .xivو مت    و م ج مونه هللا   هللا  م

ه   " و عظ" و  "Reason"  ي     ا  ررررررررر عو  م " ررررررررر  و     موظ  و ظ  "  : REASONالعقل بمعنى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

Mental Faculty" و ه       عظ" و   Mental capacity"    "ن      مو س و ول   ة ول  د  وإ    ت   

    مظ   ة  م " ررررررررررر     اون   مو م   ون   "مل  ا" و  م ي        "Reason، و أت  ك" و  موظ    ون  xvع  

 ع     "   م  ة وه    ع  :

  ."Universals  و م "    Essences " و     و    ك يل     ظ    و ش  ي  ا ند  ك ا ه      )أ(

 " ررو  مت  يل وه   "ررمل  م ي   تظرر  يلرر      اظرر  رر   إ ي  م ترر  ج، وت رررررررررررررر   هرر    ا" ررو  رر موظرر   ا طظ   )ب(

 xvi"Discursive Reason. 

 ، Intellect يظ م     ر              عت   م "   و و      د  عظ  )  ن(  : Lntellectالعقل بمعنىــــــــ 

 ررر اون  )...( ع ررر ج    لد  ك  موظل  ي   ررر   ع ررر    Entendement  ررر  يظ  : ه     ن ده م د  ك  موظل 

ي   رررررررررررررر َّ Intellectus   رررررررررررررر   ع ر   م      
 
، وه  إد  ك   يز  Intellection  ، و     ر   ررررررررررررررو ه    ا" و ت

 
توظ 

،   " رررو عظررر   ررر   ررر        دهررر  علي  رررررررررررررر يي   كثل xvii ت رررررررررررررررر    " رررو  مت  يل، و يل     د مررر أ  م لررر  ت  

و، وعلي  م و م ك    موظ   و،       ر  ، وه ر    ررررررررررررررط     عرررررررررررررر ي ير  ُّ علي   "رو ع " رَّ   ذه      تر  يزيظ ر 

 رررو  ون رررو     ورررو   ظررر    ررر  ي نج و رررررررررررررروررر     توررر       ل  رررررررررررررررر ة 
 
" و:     يط        و ع"  ررر     رررو عن ررر   ررر 

ْ ة  .  xviiiو    

 .xix  اعجت  م "      ل  تون    نج و  تخ    او م   م " وورد  :""Intellectــ العقل بمعنى 

  :"Spinoza" )جـ( العقل في فلسفة اسبينوزا

       من  عرررررررررر ي  ل  ظ  .      ج ي  م  م      ؤم س  وو  م ه  و  رررررررررر"    م    ررررررررررو  "   و    رررررررررر           

. وهرررر    رررر   ررررررررررررررنف  رررر      م رررر بل ررررو xxدي رررر    نورررر        رررر    ر  نهرررر  رررر  علي     م  م  ن   م ي و  لرررر  ع  

                 ا   ع   م ج ل  ظ  م  د و      ج ي  م  م     كت     
 
  

 
و       

  ص 
 
ن  

ْ
         :   إ      

    
 
"ررر
َّ
   

 
 xxi .  ل يومررر مرررمل ي  ت     توت ررر   مطنرظرررو  محرررررررررررررر   رررو     م  ررر  علي   ن     ررر  ذ تلررر   ررر  تلررر   و  تو

. وه       ك       ررررر     تونر   م"  ن   ا   و xxii  ررررر       يتررررررررررررررررررر لي و ررررر  ررررررررررررررررررر            ه  ل   م    و

      ذ تل   
ميل   إ 

ن 
 
  م  

 
        ، مل   "   

 
ن    ن  عررررررررر 

 
  ، ظو  ن     ط   

ْ
  مت  و     شن ررر  م"تونر        يظ  :        

ص      
 رر 

 
و     و    ع     رر ع    ، ك َّ   و

و   م  رر        م  س  و م"  ن    محرر    
 
 xxiii ورط"    رر       علي . 

ه    م  رررن    ت   م  ن   م    رررو  و م  ررررن   م  د و و ا   م  مو م، وه   و     م   . وه       ك  ع"   

ل    ذ ت 
 
 ع    

 
 ه   

 
،     ظ  ظو      

 
ن   م " ن        ور       م     ي   

 
  م  س      ظ م :         

 
 .xxivو  ع  

ي  رررررررررن  م و    م  ن   اط  ظو والا  و     م  ن    ج   و،     ين    م و    اون و  و         ررررررررر           

ظ    وت  مل و     ش يي    أ  م  ت   ن 
    موظ   م   

 "           د 
 
      

 
و    ، وه    ي  إ:   ك ُّ              

   ن   رررررر      م   ررررر  
 
خ      م"وظ   )...( شررررر و     رررررت 

 
ظ د   إ ي  م  ت   م ه            . ه    م رررررر   إ ي xxvأ     ي 

 اون و  موظ" و ه    ررر ة  م و     ظ ظ ،       من  و     اون و و    مو ل علي  ظت ررر    موظ  إ    ه  

 
 
 شررررررو   

 
   م نف وم       

 
  ا    ررررررو  موظ" و شررررررو   

 
 م و     ظ ظ ، ك       موررررررو    م ج ي رررررر    دو  

 م        ، وا  ك   لم رررررر 
 
 ع   شرررررر  ي  ا ن و ور  ن     شرررررر  ي  ا   و،        ين      و 

 
  ي    د    

    ك   ررر يي ه    رررتخ     م"وظ .    ررر  و لم ررر    و ي و  ررر "ت     ظ ظ و  ت      علي   رررتخ     



 9102العدد الرابع يونيو                                                  ارنة"دراسة تحليلية مق   العقل واإلرادة في فلسفتي "اسبينوزا"  و"شوبنهاور"

   

 

170 
 

 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخري

لي  رر  تو يل . وعxxviم"وظرر   رر   ل  رر  ،  رر عت رر        ورر    اطرر  ظررو م"  رررررررررررررر "ررو ه    ورر    اطرر  ظررو م"وظرر 

     و  ظ  و  د    م  ت  َّ 
و   و         ظت      م    "و  و  ه  رررررررررررررررررر      ن   رررررررررررر   أ  م  

        :   م    م و  

     
 
،       ا      مظ       م    ع   م         و  .    xxvii)...(      إ ن    موظ  

    اون و  أ   إ            يل  ا   و  ور ررررررر     رررررررر        ظ م  موظ   مبوررررررررنج       ررررررررت ر    علي     

  ت  ه و      م    رررتط   
 
 أ         و. و  رررتط   ك    نئ    ي    ه    متظ م     ررر ، وم   ا  ك      

إك  م  إذ     ا    علي م" ون و ه   ون و        م  بل و    تل ، و م ي       مو  و  ي   ا ه   ، ور ن 

 .xxviiiو  د  ون و  ظ ظ و      ن ذ تل  ك  ن    ي     مومل  يل  و  ل    بلو    تل  علي ع م

   "      ك   شررر  ي   ج   و   نأ     مط  وو،      
 
   رررتظ 

 
  موظ  لم ررر م  ع     ررر       م     هن 

 و    ظو         ون  و  مت         م     إ ي  اون و  اتو"ظو  ط  وت     ظ ظ و   ي        ت ظ  إ  

 ر مو"ر   م ررررررررررررررنو ررو و  رر يرو م ر    موظرر ، و ر   شرررررررررررررر     رررررررررررررر            ظر  رو   ج ي  م رر م      س  ورو  مرر ه  

ب    م ررنو   علي  ن  َّ
 
و  رر"      كت     من  عرر ي ل  ظ   إ ي ذممل  ظ م :     تظ       إ ي    رريل   شرر  ي  م ي  

   و م  ت  ه ، وم     ن       ظ ظو ك    ش  ي، )...( م  ني  أكت    ت  يل   ه و هللا،  ج: علي  م   د    

ون و  م ه        ظي    م  إ ي   
 
ظ د  

 
 .xxxلم  م    و  طت     مظ  أ   xxix ش  ي  م ي ي  ثل      

إ    ه    ن ، و    ع    ج    مبونج. وه   ي  ت      رررررررررررررررررر و     ن          رررررررررررررررررر   موظ   مبونج           

،      عتظ د             و و    ي    
 
 و    

 
 ت كن     م  ن والا ت  د ه    ر ت    ت       ل     هن 

لم رررررررررررررر   ك رر  رر  و  رر  ،       ٌ  إذ    ن رر  إم رر  و عتبل رر        ررو  رررررررررررررر ررو  م  ن، و  ررررررررررررررٌت إذ    ن رر  إم رر  

  و عتبل      
 
  و   و الا ت  د. و وني ه       م    و  ج ت ه         ظ ظو   يي و       يل،       

  ورر شررو  يل xxxiإم      و  تي   خت" تي 
 
.     لد  ك    عرر ي، و  وبل   مو ديو   ي ت"مل  موظ  إ        

 ررو. إ  رر       رررررررررررررر  علي  ت رر  وررو تو    رر  ي نج     م رر  ، وهرر      رر        رر  ع  رر    مت رر  ؤ  مرر   "

 ون ت   ع   ا   د    م نديو        إ  ع  سنر     و      ج ررر    ألشررر  ي   و    و، وم     م رررب    

   ررررررررررررررطن ررو  يل  ت رر  وررو. وهرر    م ظرر ط   يل  ه   ات   ج د  رر    نرررو 
 
 وط  رر  لد  ك    عرررررررررررررر ي إ     رر   

   إ     ي    م رررر  رررر    رررر  ب  شرررر  ي   و  ررررو      رررر  إ ي  اون و      ه    رررر        ا ت  يزيظ   مظ 

  .xxxii    و، وم      ي      ت ت        شن     س  وو لم ،  و     م     ك  

و موظ       ج   ر       ه    ن    ج ت، و  مت           ي ط   علي    ه   ي ط     ا   علي   ن،      

   
 
 ج ررررررررررررررت        إ   يتأ ن  و ي ورررررررررررررر     و     رررررررررررررر م   و    و،   أ  ذممل    ر      موظ  ي    و ع  

       إ  إذ  ك   علي وع  و ون و يل    متأ يل  
 
 .xxxiii موظ     ونه      و  ي    و ع  

 يت  و   من  و،  ج   ه و      
 
و     ن   رررررررررررررر        موظر      و  رررررررررررررر "رو    لم رررررررررررررر  مل أل ر    يتط"ر  شرررررررررررررر و 

ي   ت  ن       و  د     لم        ه ج          .xxxiv      ج     م  

و رر مترر         مرر ج ي  ي ورط      لم رررررررررررررر    رر   رر  علي ل  رر   و رررررررررررررر"طرر  رر  علي  ه   رر ،   رر  ي ظص         

س نو   م رررررر"ني. و موظ    رررررر "ومل م        ، وه    مظ   إ       وررررررن      رررررر"     ط         ه و لم رررررر  ، 

    من  ررومل  ر م ررررررررررررررورر د   رر م  رررررررررررررر ررو إ ي كرر  و  رر  ه  ع  ررو    رر  و  رررررررررررررر "ترر .  ،onatus"C xxxv     م   ر   ة

 و م   "و  و      موظ  إ    ه   ط"  و م  تل .

     اون و  موظ" و، و اون و      رررررررررررر و ه     رررررررررررر          رررررررررررر د              
 
 و وتظ    رررررررررررر          ك 

و   ظ     م ررررررررررررنو رو، و   ذممل       رررررررررررر   م       ي :       يل    اون و      رررررررررررر و    رررررررررررر      اون و 
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 موظ" و،         اون و      ر و علي   ه  اون و  موظ" و  هي   د   علي  م     إ ي  ون و  ا ه    

ن   ئ  م  بل و  م ي       م "    و     ج   و،           اون و  موظ" و  م " و        ظ     مو  و ك ا  د

 .xxxviإ ي  ج     ي    و

 :"Schopenhauer")د( العقل في فلسفة شوبنهاور 

م    رررررررررررررر أ و رن   ور    رو،  ظ    ت ت   مط  وو  و  و  م ند، و    ع   ظ    موظر  ع ر  شرررررررررررررر  ثلر و       

اون ررو  شرررررررررررررر رر ي سرر اررر  ه  دو    م   د       ي  رر  عثلرر   و يرر  ك ررر   و يررر  ك  ظ ظرررو و  دهرر ، وه  ينأ    

، و موظ      رررررررررتط      ي ررررررررر  إ ي  اط" ، xxxvii اون و  موظ" و   تل   اون و  م عظ" و كأ   شرررررررررنوس  

          نه ع   إ ي     وإ           ع  و  "و   نأ م "     يل  موظ ،    إ   منو     ي   م  ة  

     ظ م علي ل  د   كثل      ظ م علي  موظ ، و   يظ م  ثل  علي  موظ  ي      يل   مت  مل  م ن  .
 
   م  

 م   د ، و   ه    "   ر موظر  إذ  ع ر     ند  د       ر  و ل  د ،     ذو         
 
 و     رو   عت       نو 

م"  رررررر   م ج  رررررر         م " رررررر و،  ظ  ك    موظ    هن لم رررررر         ي شرررررر  ثل و  م و"   ررررررن  و    

   هن لم    ه  إ  د  ، وه      و    مو ش  ثل و     ظ ظ و. 

 :   إ   موظ  ه   م  هن  و   ه    م رر د يظ   شرر  ثل و       ج ي  م  م      ؤم     مو    
 
 مت إ  د  و    

 م    رو،        ج ررررررررررت      م  هن   وم و،  و نو       نأ ه   مت ل   ا  شررررررررررن م   د ، ول  د    ت  يزيظ و، 

  و موظ      ررررررررررررررر     ع    ررررررررررررررر ه    ند    ن ي ت ي إ ي ع مت  م   هن،       Physical       موظ   يزيظ   

 ، و م ي   ت ي إ ي ع مت  م   ي .xxxviiiو  ه  ه   مش يي    ذ      ل  د 

:   إ  ل  د  ه    هن لم   ،        موظ  ه       
 
ور ر ر ش  ثل و            ن         اؤمر     

 .xxxix  ج ي  مو       ، ول  د  ه   ا د         موظ  ه   م      

  مورر ديررو، وه      مو"ررو، وه   موظرر   مرر ج م ررررررررررررررتخرر  رر       رر   رر  و موظرر  ع رر     عرر  ، عظرر   رر  رررررررررررررر  ا رر     

 من   تل  و  ي تل ،      موظ   م  م       موظ   م ج   يخ رر  ا     مو"و وه   ن 
 
   رر  م   د        و ظ 

 و نرت  ه          مظ    علي  أ    ا  .

 م عظل  م"   د، و عتبل        و    ظ ظو  م " و   و    او" م     " رر و شرر  ثل و   ك   علي  مط ن       

يظ م  و  رر   مو"ت، و موظرر  ع رر  لم رررررررررررررر    ا ه ب xl   ظ ظررو   ج   ررو  م ي ي      رر و هرر      نكرر   علي

     ت  اون و و ن   ل   و    رررررررررر "   م"غيل ع  سنر  الا ررررررررررت    و مت نر ، وم      يخ"  ه    اون و، وه  

. و   ه    م رررررر د يظ   شرررررر  ثل و :   إ       مو"ت )...(  م ج xliب إ ي عظ  لم رررررر    مو دج  ممل ي      ن 

   "    ظ   ع     ررررررررررررر م  ا م   
 
      

 
يظ ررررررررررررر ي          تو" ت    تو"     ي       م ررررررررررررر       و ع ظنر 

   .xliiم"  ن  ي    تل  إ ل  م          م"  ن  ي  

 يزيظ   وتلي   متو  ول ه  ،       ي رررررررررر     "  و  رررررررررر د د  ت ك      و موظ  ع     " رررررررررر      رررررررررر يٌي      

.   و   مو    م هني  ا ررررررررررني موررررررررررون  تو   م ه ، 
 
  ج       ،     موظ  يتو ،     ل  د      تو      

   "   موررون  تو   م   ع نو   مو     ج رر ي  مورر  .      ون و يحرر  ل      د،        ا شرر و عل
 
 ي     

 .  xliii مو      ذممل ه     ت س  وت  ، و   هنه     ث دو   ج تو      "ظ ي       

 مرررر مرررمل،  رررر    موظررر  ي تررر ه إ ي  م  م و من  رررو، و    م  م  مو     ت  ر كررر   ون ررررو وكررر     ر       
 
و  وررر 

  ت  ر و  إ ي  م  م، وه    م"ت    ،     ل  د  رررررر    عت   ه    ج ي  ا ت  يزيظ     س  وت   رررررر  هي     ت ه 

.
 
  ن  ف     
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،         نر  شرررر و  مل أل    و       رررر    

 
    يط   ل  د ، وم   ل  د     ط    موظ      

 
و موظ    م  

 مرر  أل  رر  
 
 وكررأ رر  يظ د ل  د ،  رر  رر    ي    إ    نررر  .مرر ،  رر  إ  رر    رر    رررررررررررررر رر  رر 

 
وإ  كرر   ي رر و  موظرر     رر  رر 

    .xliv م م    م ج يظ د        إل  د  ه   من    مظ ج  ع    م ج ي    علي كت     من    مونه  ا  نك

 ــ إلارادة في اللغة والاصطالح الفلسفي:2

تررررر      مظررررر   ة     ررررر ب  من ي 
 
.   }  ررررر د    ود) ( ل  د      م"غرررررو:  ررررر ي     خ رررررر  د  والاْ    ررررر د  ْ . كررررر منَّ

 
"ررررر

َّ
:  مط ْود   منَّ

ل ٌد 
 
ن د  و   ت    : . و اْ       

 
َل

 
   م 

 
"
 
ن        س

 
ٌ :  ا  و منَّ   

 
و

 
و و

 
:  ا

 
. ول  د  

 
د   ن و 

 
 .xlvو ا

ْود  }     ودك     ي    م     مونب   ب  من ي   د  ) .و.د(:       ْن     منَّ :       و   من   ، و من   :  م ج ي 

و وس"   م     ْ و  وَّ د. )...( ورظ  :    د ينر  إ  د ، و منر   الا ت    ل  د . )...(     مت  ة  م ُّ ، و  ج     

ول  د   او وو، و  "    ود ،  ج:    د  علي    ي و  ك  مل إ      م  و        ظ"   نك ل  إ ي      "   

  ظ"       ا ض ي  م    و    ا تظ   ي ي، و ظط      ا    ا  و تل   مر  م  ك و ع َّ   ثل   م  ي     

 .xlvi  ن   

ذ    و  ك  و              م طي         ه  ع       إ 
ْ
د   د         رت  ع        و  و  و   ظ  :   و 

ىَها عَ    و  ج  عمل و      م  تو  ي:
َ
ت
َ
َراِوُد ف

ُ
ِسِه ت

ْ
ف

َّ
   xlviiن ن

 
د  و و د  ن  و     علي ك     

 
ْد    و   م و  م  ، و  و 

 د     
 
 .       xlviii ج:  

ه   مت رررررررررررررر  ت  م  ع  م"فرررررررررررررروص علي     رر   وررر   وي    و   وررر   )ب( مفهوم إلارادة في الفكر الفلســـــــــــفي: 

:   س"   مظ"     ي  منوف    س    م   ، و   : xlix و   رومل ه :     ر   وظر   عتظ د  م     
 
. وه   ي رررررررررررررر 

ل  د      م    ع   ن د تل  ول     علي  و  ن هللا ررر تو  ي ررر و من  ، و   : ل  د    ن          ا  و    

 l مظ"   ظت  و إل   و دو ع     ظ ظو 
 

   ، وه  س"   مش يي،  و ش    م  ع  إ ي  م و  إذ   و"  كر
 

 مو

ر 
 
و  ررررررر   ان د، و ورررررررتلط    ه    موررررررر   إ ي  م و      ورررررررون  م  ع    مغن   م ج ينر   "    و   يت  

، و   يت رررررررر     رررررررر  ب  م   ع و إم   و  رررررررر  ب  م رررررررر د   ع   و   ي  ك    و 
 
ت 

 
  ؤ 

 
  

 
ع   منزوع إم      

 ع  ه       ب و وتظ  ع"يل     ع    و   ي        مثل يو  و ي 
 

 .liر

   إل  د  يل    اون   مو م ه        م  ع" و  مفو  و، وم   ع    م    و ع    و  :       

ه    وع  م    و  "   إ ي  م و ،      ي  "   ع"  ، وه       نك و    ش    و   و و   ،  ت  ــ إلارادة:

 منزوع  م   ، إ ي   يي        ت         ي  ت     ي 
 
و   و   ي و ، و منزوع الاش    ، و ا    و"      

 . liiو ا  و و مظ  

 .  liiiه   مظ    م ي ه        منزوع، و          م و  ــ إلارادة: 

ــــــــــ إلارادة عنـــــــــد شـــــــــوبنهاور:  هررررررررر   ا ررررررررر    م لررررررررر  م ج ررررررررر   مغنرررررررررر ج  مررررررررر ج ي ظررررررررر   ررررررررر  كررررررررر  كررررررررر      ررررررررر     عررررررررر   ـ

 و  ررررررررو  رررررررر ،   وارررررررر  كرررررررر    رررررررر   نررررررررر   ل  د  هرررررررر  ور   رررررررر   رررررررر   م    رررررررر     ررررررررنأ   رررررررر  ظ ي  رررررررر        رررررررر    

غرررررررررر      ظرررررررررر  : إ  د      رررررررررر  ، عرررررررررر       ظرررررررررر    ب رررررررررر سو: ل  د ، إذ ه رررررررررر   رررررررررر يي 
 
    رررررررررر   )...( كرررررررررر    رررررررررر   م"

 .livو       يل  

و ررررررر   ررررررر    ررررررر   ررررررر   يتضررررررر     كررررررر  إم ررررررر     ررررررر     ه ررررررر ك  ررررررر     ررررررر د   و مررررررر ، هررررررر    مظررررررر   هررررررر   ررررررر       

س"ررررررر  ع"يلرررررررر    رررررررت  ل  د   
 
  رررررررر   ورررررررر   ررررررر    ورررررررر   ل  د  ي رررررررر     ي ررررررر   مرررررررر     رررررررر ع،   ررررررر  ينررررررررر  إ  رررررررر   

، وم ررررررر ي  ررررررر  ينرررررررر      ررررررر ع إ  د ررررررر ، و  رررررررن ه ررررررر   شررررررر    ررررررر  ي ررررررر    رررررررر مت  يل و متررررررر كن، ك ررررررر     
 
ينرررررررر  شررررررر و 

 م ررررررر ، ويلررررررر    ت يرررررررز ل  د  عررررررر   من  رررررررو و  رررررررن،  ررررررر ذ  ك  ررررررر  
 
 ا  ررررررر ع  ا  شرررررررن مررررررر   د  ي ررررررر     ي ررررررر    وررررررر 
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 من  رررررررررررررو  ت ظررررررررررررر    ررررررررررررر     ك"تيل ررررررررررررر  مررررررررررررر     ررررررررررررر ع ي ررررررررررررر     ي ررررررررررررر   م يررررررررررررر  ع ررررررررررررر    ررررررررررررر  ، إ    ل ررررررررررررر  ل  د  و 

يخت" رررررررررر    رررررررررر   ررررررررررر  ف ع يرررررررررر    ثلرررررررررر        ررررررررررر ع  من  ررررررررررو ول  د   ررررررررررر  ي رررررررررر    ج  رررررررررر يي يظ د ررررررررررر  إ رررررررررري توظررررررررررر  

 موررررررر    و مو س رررررررو، كررررررر ممل       ررررررر ع ل  د  ي ررررررر     ي ررررررر   شررررررر و   موتظررررررر    ررررررر   ررررررر      ررررررر  و وت ررررررر  علررررررري 

 إ  د   .

و   ررررررررو  مظررررررررر      ل  د  هررررررررر   م  ع" ررررررررو  م    رررررررررو  ات  رررررررررو إ ررررررررري   ررررررررو  و  رررررررررو، وإ  ك  ررررررررر   شرررررررررو  رو،      

 و هرررررررررررر   منزعررررررررررررو     رررررررررررر و م رررررررررررر    و  رررررررررررر   و  ج  رررررررررررر   م    رررررررررررر  ، كرررررررررررر   د      رررررررررررر  ،  و إ  د   مظرررررررررررر  ،  و إ  د  

  موو  .

 )ب( مفهوم إلارادة في الفكر الفلسفي:

س"ررررررررر  ع"يلررررررررر    رررررررررت      
 
 شرررررررررمل    كررررررررر  إم ررررررررر     ررررررررر     ه ررررررررر ك  ررررررررر     ررررررررر د   و مررررررررر ، هررررررررر    مظررررررررر   هررررررررر   ررررررررر   

 ،
 
 ل  د     ررررررررررر   وررررررررررر   ررررررررررر    وررررررررررر   ل  د  ي ررررررررررر     ي ررررررررررر   مررررررررررر     ررررررررررر ع،   ررررررررررر  ينرررررررررررر  إ  ررررررررررر  ينرررررررررررر  شررررررررررر و 

وم رررررررررر ي  رررررررررر  ينررررررررررر      رررررررررر ع إ  د رررررررررر  و  ررررررررررن ه رررررررررر   شرررررررررر    رررررررررر  ي رررررررررر    ررررررررررر مت  يل و مترررررررررر كن، ك رررررررررر      ا  رررررررررر ع 

 م رررررررررر  ويلررررررررر    ت يررررررررررز ل  د  عرررررررررر   من  ررررررررررو و  ررررررررررن،  رررررررررر ذ  ك  رررررررررر  ل  د   ا 
 
 شرررررررررن مرررررررررر   د  ي رررررررررر     ي رررررررررر    ورررررررررر 

و من  ررررررررو  ت ظرررررررر    رررررررر     ك"تيل رررررررر  مرررررررر     رررررررر ع ي رررررررر     ي رررررررر   م يرررررررر  ع رررررررر    رررررررر  ، إ    ل رررررررر  يخت" رررررررر    رررررررر  

 رررررررررررررر  ف ع يرررررررررررررر    ثلرررررررررررررر        رررررررررررررر ع  من  ررررررررررررررو ول  د   رررررررررررررر  ي رررررررررررررر    ج  رررررررررررررر يي يظ د رررررررررررررر  إ رررررررررررررري توظرررررررررررررر   مورررررررررررررر    

  مو س و، ك ممل        ع ل  د  ي      ي    ش و   موتظ               و وت   علي إ  د   .و 

ول  د  ع رررررررررر  نو رررررررررر ت هرررررررررر   م  ع" ررررررررررو  م    ررررررررررو  ات  ررررررررررو إ رررررررررري   ررررررررررو  و  ررررررررررو، وإ  ك  رررررررررر   شررررررررررو  رو،  و      

 و إ  د   هرررررررررررررر   منزعررررررررررررررو     رررررررررررررر و م رررررررررررررر    و  رررررررررررررر   و  ج  رررررررررررررر   م    رررررررررررررر  ، كرررررررررررررر   د      رررررررررررررر  ،  و إ  د   مظرررررررررررررر  ،

  موو  .

  رررررر  إ  د      رررررر    هرررررري ع رررررر  شرررررر  ثل و   ا رررررر    م لرررررر  م ج رررررر   مغنررررررر ج  مرررررر ج ي ظرررررر   رررررر  كرررررر  كرررررر      ررررررر        

   ع  ور         م         نأ     ظ ي               و  و   .

: إلارادة في فلسفتي اسبينوزا وشوبنهاور:
ً
 ثانيا

 ـ إلارادة في فكر اسبينوزا الفلسفي:1

ل  د  ع ررررررر    رررررررر       م رررررررظ كلرررررررر ،  و و ررررررر د  ظ ظرررررررر   ررررررر   م   رررررررر ،   ررررررر   م  رررررررر د    ظ ظررررررر   رررررررر   مط  وررررررررو      

  تو"ررررررررر   ظررررررررر   ررررررررر إل  د     ج   رررررررررو  م نديرررررررررو  او  رررررررررو، و و ررررررررر      رررررررررنأ مررررررررر   ه ررررررررر ك  " رررررررررو مررررررررر   د    و" ررررررررر  

 نرررررررررررر   ررررررررررر      رررررررررررر  و  رررررررررررو، و   نرررررررررررر   ررررررررررر      رررررررررررر   رررررررررررنأ،  ررررررررررر  ه ررررررررررر ك  ظررررررررررر     "رررررررررررو  ت  عرررررررررررو م"    رررررررررررر 

  ديررررررررررو،   رررررررررر  إذ   ررررررررررت   ررررررررررت ل  د  علرررررررررري   لرررررررررر   " ررررررررررو     ررررررررررو  رررررررررر  تل ،  و ك رررررررررر     ررررررررررتظ   و     رررررررررر   هررررررررررري ل 

 .lvررر  ن  و ررر و   يي  يل ذممل (م1161رر1166) "Ruyssel"ع          علي    تو يل      

،  إ ررررررري      ررررررر   ررررررر َّ   الا رررررررت  ن     ررررررر   إ  كررررررر   ررررررر يي  ررررررر   مط  ورررررررو   ررررررر ي ك ررررررر  يظررررررر     ررررررر      :     ررررررر َّ  ررررررر   وتررررررر     

 . lviو  د     

وه رررررررررررررر   يتضرررررررررررررر     ل  د    ب رررررررررررررر سو هرررررررررررررر   متو يررررررررررررررل  مررررررررررررررر     عرررررررررررررر    ه ررررررررررررررو لم رررررررررررررر  ،   رررررررررررررر    ررررررررررررررر         

   موظررررررررررر ، و ررررررررررر  
 
  ررررررررررر        إ  د  هررررررررررر   م   ررررررررررر   ة  و  منرررررررررررزوع م  ت ررررررررررر    ررررررررررر م   د ع ررررررررررر    ي ررررررررررر    تو"ظررررررررررر 

 ررررررت ن    رررررر  و رررررر د لم رررررر  ، و رررررر   ررررررت س  و لرررررر    ررررررتج  م ررررررنو    "ررررررمل  شرررررر  ي  م رررررري  ررررررؤدج إ رررررري الا ت رررررر   والا 

 أل  ي وررررررر  هررررررر    شررررررر  ي ،  ررررررر إل  د  ع ررررررر    ررررررر        م  ررررررر   رررررررن ، ومررررررر   م"وظررررررر  علررررررري  ررررررر  
 
ي ررررررر     ررررررر د 

  مرررررررر  ررررررررررر إ  د   ط"ظررررررررو ررررررررررر  ج إ  د   ررررررررن مل أل رررررررر  ين رررررررر  هرررررررر    و ذ ك     ررررررررطو  ررررررررب   رررررررر  يررررررررت  ت   رررررررر   رررررررر و   
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  ررررررر و       رررررررطو  رررررررب
 
، وهررررررر   lvii    مررررررر ، وه ررررررر   إ ررررررري  ررررررر    ل يرررررررو  رررررررب    رررررررن، وهررررررر     يرررررررل ي ررررررر     ررررررر د 

    ررررررررو كررررررررر    موظررررررررر  لم رررررررر م   ررررررررر   ررررررررر    ت ررررررررر  ، و رررررررر   رررررررررت  ررررررررر   كررررررررر   ن د  رررررررر  ي ررررررررر       ررررررررر ده    ررررررررر  ب 

    رررررررررو  و      رررررررررو، وك" ررررررررر   ظررررررررر      ررررررررر    رررررررررر م   و  ررررررررر  و     م" ون رررررررررو  مو"  رررررررررو م" ررررررررر" ك، و دود   ورررررررررر   

 رررررررر   ررررررر   ي   مط  ورررررررو، و ررررررر  هررررررر       مررررررررو    لم ررررررر    كثرررررررل  رررررررأكثل ك  ررررررر    و م رررررررر   ررررررر   علررررررري   لررررررر    رررررررت   

 ي       مظ   إ   م     إ م   الا ت         ا        ت نه علي   ه ذممل.

رررررررل           ب 
 
 ررررررر َّ  مررررررر ه    

 
مل م رررررررنَّ   ط"ظرررررررو   و    ررررررر   مررررررر ه    ج إ  د         

رررررررْ   
 
ورظررررررر     ررررررر        ررررررر  هررررررر    م ررررررر د:   م

ل    ب 
 
  ،

ٌ
رررررررو

َّ
"    رررررررن أ، وه  ررررررر   علررررررري إ  د   هررررررر    و ذ ك  ع 

ٌ
ررررررر  ع"رررررررو ه  ل   ب 

 
  

 
   رررررررن أ، وهررررررر      مو"رررررررو

ٌ
"رررررررو ررررررر  هررررررر  كررررررر ممل  ع  ه 

ل يرررررو   ، وه ررررر     رررررر   ررررر  ي ررررر ث  ررررر   م  رررررر د ين ررررر   ررررر   ل يرررررو   ررررررن إ ررررري  "رررررمل  مو"رررررو   ررررررنأ،  ج lviiiإ ررررري  ررررر      

إ رررررر  ي ررررررر    رررررررنو   عررررررر  س  ورررررررو هللا  اط"ظررررررو،  يرررررررل   ررررررر  و ررررررر   أك ررررررر   علرررررري  ه  رررررررو  موظررررررر  يرررررررنأ    لم ررررررر   

 ا رررررر     موظرررررر ،  رررررر  ي رررررر    رررررر" ك   رررررر  ت عرررررر    ورررررر ه  رررررر   ارررررر  ،  رررررر     رررررر
 
ن هرررررر  ذمررررررمل  مرررررر ج  و رررررر  و ظرررررر 

 .lixي      و    من  و وإ  د    ويل    شن 

 ـ إلارادة في فكر شوبنهاور الفلسفي:2

  ثلرررررررر  ي  رررررررررن  م  رررررررر د و موررررررررر مت      
 
  ترررررررر    ررررررررن  ل  د  ع ررررررررر  شرررررررر  ثل و  و  ه ررررررررر      ررررررررو ع  رررررررر ،    ط  ررررررررر 

 هرررررررررري  ررررررررررن  م  رررررررررر د و رررررررررر هن   اوبررررررررررل عرررررررررر  ذ   ررررررررررو و   ترررررررررر   رررررررررر  إ  و  رررررررررر ، وهرررررررررر    رررررررررر    متطرررررررررر    ولم رررررررررر  ،

 اورررررررر ه   رررررررر  كرررررررر    رررررررر هن  مط  وررررررررو، هرررررررر     إل رررررررر  و إ رررررررري   ررررررررن ل  د   رررررررر   ك  رررررررر     م" ون ررررررررو و مرررررررر و   م  يررررررررل 

 . lx م ي  "و               

وه ررررررر     ررررررر       رررررررط    ل  د   ع ررررررر      وررررررريل إ ررررررري  اونررررررر   مررررررر   ه  و  ارررررررأم ه م" رررررررظمل  ررررررر  هررررررر   ونررررررري      

يلرررررر   "ررررررمل  من  ررررررو  ا  ررررررو  م رررررري   تلرررررر  ،  هرررررري  رررررر   ع  رررررر ي   ع  "ررررررو،  و   رررررر   ع  ع رررررر  ي ررررررنك كرررررر   رررررر يي ويلرررررر  

 م"  
 
  ررررررررو  م عظ" ررررررررو  م رررررررري يت ظرررررررر  و  دهرررررررر  و  ررررررررت ن  ه ، و رررررررر  ه رررررررر  ك  رررررررر  ل  د  ع رررررررر  شرررررررر   ثل و      رررررررر 

د  رررررررر ن   م رررررررر   م"وظرررررررر   و    هرررررررر     يررررررررل   ررررررررن 
 
. وهرررررررر   lxiت رررررررر د   ه رررررررر    عت   هرررررررر   رررررررر     ع  "ررررررررو   رررررررر    رررررررر   

:   إ لررررررر   مط  ورررررررو  مو  ظرررررررو  شررررررر  ي، وهررررررر  توررررررر     جررررررر هن م ررررررر   ررررررر يي  ررررررر  ي 
 
 ررررررر   رررررررنف  ررررررر  شررررررر  ثل و   ررررررر   

     ررررررررن  رررررررر  كرررررررر   ورررررررر  إم رررررررر م ،   ئرررررررر   و كلرررررررر . وهرررررررر    رررررررر و  رررررررر  كرررررررر   رررررررر   ع  رررررررر ي     وررررررررو  رررررررر   مط  وررررررررو ك رررررررر

ورن رررررررر  الا ررررررررت ه  ررررررررر  هرررررررر  ي   م ررررررررر   تي  إ رررررررري د  رررررررررو   لرررررررر  ل  د   ررررررررر  كرررررررر   ثل ررررررررر ،   رررررررر    رررررررررت ه  رررررررر  د  رررررررررو 

    س  وو ل  د   
 
 .   lxii م"   ف، وم     ت   

ورتضررررررر   ررررررر  ذمرررررررمل    ل  د  هررررررر    ررررررر    م  ررررررر د ع ررررررر  شررررررر  ثل و ،  هررررررري  تغ"غررررررر   ررررررر     ررررررر   ا  ررررررر د  ،      

وإ  ك  ررررررر   خت"رررررررر عررررررر      تلررررررر  ع ررررررر  كرررررررر   lxiiiي  ررررررر     موتبرررررررل      ه ررررررر   ررررررر   و ررررررر    م  ررررررر د و ررررررر  ه ررررررر  

 رررررررر    رررررررر      ، وع رررررررر  نورررررررر   ات رررررررر  ي مل أل رررررررر  ي  ررررررررن و رررررررر    م  رررررررر د  م ي  ررررررررو، ورأ رررررررر   رررررررر اون   م " رررررررر   

 م     ا   م   ون     ه    م   د    طن ع"        و    ه  ل  د . 

هررررررر  إ  د      رررررررر  ،   ونرررررررر    لررررررر    رررررررر   ع  ع رررررررر    ع  ررررررر    رررررررر      رررررررر  ، و م   رررررررر  و  متررررررر     رررررررر إل  د  ع رررررررر        

   ك" رررررررررو    ررررررررر   ع  هررررررررر   م رررررررررر   م " ررررررررر   اونررررررررر  ل  د  ع رررررررررر  شررررررررر  ثل و مل أل لررررررررر    تورررررررررريل إ ررررررررري  ررررررررر يي   رررررررررر د 

  ررررررررر  
 
  مرررررررر   ، و ررررررررر    ررررررررظ  كثرررررررررل  رررررررر     ررررررررر   رررررررر   " ررررررررر و شرررررررر  ثل و        ررررررررر م ل  د  ع رررررررر    و ررررررررر  ك يررررررررل 

 :   إ  م ررررررررظ "M. Beerج م رررررررر    م " ررررررررو،  ولرررررررري  ررررررررب    ا رررررررر    ظرررررررر        نرترررررررر   يررررررررل الا ررررررررتو     مورررررررر د

 ررررررررررر علرررررررري  مغنررررررررر    م و ع ررررررررو و رررررررر أ 
 
ل  د     وررررررررت    ظرررررررر  علرررررررري  من  ررررررررو    رررررررر ، وم  رررررررر   وررررررررت   ررررررررررر  ي رررررررر 

 .lxiv مط  وو  م ع  رو  
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.(   ررررررررررنب و كثررررررررررل :   هررررررررر   )..H. Zimmern"و ظررررررررر    م    ررررررررررو  ررررررررر   " رررررررررر و شررررررررر  ثل و  ه "رررررررررري   ر رررررررررن        

)...( إذ   ررررررررر    رررررررررتخ م ل  د   ررررررررر   وررررررررر م  ك يرررررررررل  وو  ررررررررروو م"غ يرررررررررو،   ررررررررر    لررررررررر     will" صررررررررر و اونررررررررر  ل  د  

 رررررررررر  علررررررري  مغن  ررررررر  و م   عررررررر   
 
  و موررررررر د   Impulsesتورررررررت    ظررررررر  علررررررري   وررررررر    مظ ررررررر يومل وم ثلررررررر  رررررررررر  ي ررررررر 

 . lxv      م   و ا    ألج )...(   ع               لم    و م   د 

و  رررررررررررر   رررررررررررر   ه "رررررررررررري   ر ررررررررررررن :   مرررررررررررر   ع رررررررررررر  ل  د  و نكررررررررررررو   ج ررررررررررررت نورررررررررررر وي   خت" رررررررررررري   و    رررررررررررر       

  ثل رررررررر  ع  رررررررررو  ررررررررر ب ومل إذ م  ررررررررر  ع  رررررررررو ك"يل ررررررررر   رررررررر   ن ع  رررررررررو  م رررررررررب    ا رررررررررب     ل ررررررررر    ررررررررر   مشررررررررر يي، 

  رررررررررر ، وم ثل رررررررررر  ي رررررررررر      طررررررررررنرظتي   خت" ترررررررررري ، ومرررررررررر    ورررررررررر    ج ررررررررررت  رررررررررر أ  ورررررررررر  ل  د  ذ تلرررررررررر  و رررررررررر   

 .lxviوم    و    ج ت   أ إ  د         

 و   ررررررررر ،  ررررررررر       
 
ول  د  ع ررررررررر  شررررررررر  ثل و  هررررررررر   مشررررررررر يي  اط"ررررررررر   م   ررررررررر   ررررررررر    ج رررررررررت،  هررررررررري    توررررررررر    ررررررررر  

، و  مترررررر     هرررررري lxviiإ لرررررر  تو رررررر    رررررر   رررررر   م رررررر م و  رررررر   كرررررر   رررررر   ل  د      ررررررو   رررررر   ا    ررررررو علرررررري   ج ررررررت

   رررررررر     ه رررررررر   م " رررررررر  ،   رررررررر    يرررررررر      رررررررر هن  م  رررررررر د إ  د  تورررررررر    اظ مررررررررو  ا ت  يزيظ ررررررررو  من   رررررررر و  رررررررر  

، lxviii و  رررررررر    يرررررررررل ع  "رررررررررو هرررررررر  إ  د  ك" رررررررررو، وهررررررررر     رررررررر    مشررررررررر يي  ررررررررر  ذ  رررررررر   مررررررررر ج  ررررررررر    رررررررر  كررررررررر     ررررررررر    "ررررررررر 

و م   رررررررر      رررررررر هن   نرررررررررو شرررررررر  ثل و   رررررررر  ل  د  ين رررررررر  إ رررررررري  متظ رررررررر ت  م رررررررر  ط  م"ورررررررر مت إ رررررررري عرررررررر مت  م رررررررر  هن 

 Phenomenal ررررررررررررر    م ررررررررررررر  ي     ، وعررررررررررررر مت  مشررررررررررررر يي  ررررررررررررر  ذ Noumenon مل إذ    ه ررررررررررررر ك    رررررررررررررنر  م"شررررررررررررر يي  

   رررررر   رررررر يي ك رررررر  ي  ررررررن )ك رررررر هن (  و ك   رررررر ع    ررررررر  مرررررر د  ك، و رررررر يي   ررررررن  رررررر  ذ  رررررر  ) م رررررر  ي ( ك   رررررررن 

:   و ررر      مشررر يي  ررر  ذ  ررر lxixمررر   د 
 
   it self"  -in  -Thing. و ررر  هررر    م ررر د ي ررر ر شررر  ثل و   ررر   

 عرررررررر  لد  ك
 
     رررررررر 

 
، و  ي  رررررررر     يخ رررررررر  ألج  رررررررر      رررررررر  ، إ    رررررررر   رررررررر  ذمررررررررمل ررررررررررر    رررررررر د ي  رررررررر    ررررررررتظ 

    .lxx ظ ظو     م     وه    م   و إ يَّ     ونه    ت: ل  د   

        

: أولوية العقل على إلارادة بين اسبينوزا وشوبنهاور:
ً
 ثالثا

   ثل ررررررررررر   ظ ظرررررررررررو ي  ررررررررررر   مظررررررررررر    رررررررررررأ    ررررررررررر       نوررررررررررر           م ررررررررررر     ررررررررررري    ج رررررررررررت و موظررررررررررر ، و وررررررررررر     

و  ررررررررررررررر   ذ   و  ررررررررررررررري   و    رررررررررررررررنر   دم  "رررررررررررررررمل  م  ررررررررررررررر    ررررررررررررررري   موظررررررررررررررر  ول  د ، و مظررررررررررررررر    أ ل ررررررررررررررر   ظ ظرررررررررررررررو 

و  رررررررر  ، وكرررررررر   رررررررر    ثل رررررررر   رررررررر   رررررررر     هرررررررر   رررررررر   م   ررررررررو    رررررررر   م رررررررر عمل إذ   ي  رررررررر   رررررررر     لم رررررررر    رررررررر أ  و 

ه  مرررررررررمل   وررررررررر     " ررررررررر   م ررررررررر   ثلررررررررر  ك ررررررررر     رررررررررتظ   ررررررررر  ت     ررررررررر  )عظررررررررر (،   ررررررررر ، ذكررررررررر ي، إ  د ، ... إ ررررررررر .  ررررررررر 

  ظ .

 عرررررررررر   موظرررررررررر   رررررررررر     رررررررررر         ررررررررررت تج       موظرررررررررر  ول  د       
 
و  رررررررررر  إ  ل  د  م  رررررررررر  شرررررررررر و       رررررررررر 

 .lxxi  يي و   ، و     مش يي     ا    لم  م  ك   ه          م   و م"     لمهي  

وم  ررررررررررررررر   يرررررررررررررررنأ إ  إ رررررررررررررررن     ررررررررررررررر       علررررررررررررررري     ررررررررررررررر  ل  د  و موظررررررررررررررر   ررررررررررررررر  لم ررررررررررررررر   ي ترررررررررررررررل     ررررررررررررررر       

 n"Wolfsolxxii (1116رررررررررررر     مت رررررررررررر ج  و رررررررررررر   ، وهررررررررررررت    ررررررررررررنو  مو رررررررررررر    م  ررررررررررررطى،   رررررررررررر  1168ررررررررررررر  )م

إ لررررررت يرررررر ه    إ رررررري     رررررر  ل  د  و م  ررررررن  رررررر  هللا  رررررر  ل ظرررررر ي ع"يل رررررر  ك " ترررررري   ت يررررررز ي   رررررر  لم رررررر  ، ك رررررر  

 .lxxiiiه    ت          هللا، و    ه  ي   ا  مي      "  ت 

  ررررررررررر       م"و  رررررررررررو  ررررررررررري   مررررررررررر    و  ج رررررررررررت ي وررررررررررر   ررررررررررر    وررررررررررر   لم ررررررررررر    ؤ  رررررررررررو علررررررررررري إ    ررررررررررر        

ل  د ، ول  د    رررررررررر ده     رررررررررر    موظررررررررررر ، و  رررررررررر إ  ج   ررررررررررر و      ررررررررررو    رررررررررر  هررررررررررر    مت رررررررررر   هررررررررررر :      

، ك رررررررر       رررررررر       يؤكرررررررر  lxxiv م ورررررررر     ررررررررن ي  نرررررررري علرررررررري    يررررررررل عظلرررررررر  يظرررررررر م     رررررررر ي   ج رررررررر  و     رررررررر   
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 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخري

 ج ررررررررررت م  رررررررررر  شرررررررررر وي   خت" رررررررررري ،  رررررررررر   م    ررررررررررو  ا  رررررررررر ع و، و     رررررررررر    ثل رررررررررر      ورررررررررر  ل  د  و نكررررررررررو  

   طررررررررو  م رررررررر ب و،  ررررررررر   ن ط  رررررررر  ع  ررررررررو  مو"رررررررررو و او"رررررررر  ،  رررررررر  ه ررررررررر   رررررررر يي و  رررررررر ، وم ثل ررررررررر  ي رررررررر      طرررررررررن  

 و م  ت  ه     يي   م             
 
 ع  لد  ك، وه      يؤك    ظ م :   ل  د 

 
 . lxxv خت" و      

، مررررررررر  وهررررررررر    و  متررررررررر        
 
، م ررررررررر   وررررررررر  ل  د  هررررررررر   مررررررررر ج يتخررررررررر     ررررررررر ع 

 
 ررررررررر    وررررررررر    ج رررررررررت مررررررررر   شررررررررر و 

صررررررر  إ  ررررررر  كررررررر   نكرررررررو  ررررررر   نكررررررر     ج رررررررت، ومررررررر     ج رررررررت  أ رررررررن   ررررررر أ إ  د     ررررررر  ، مررررررر   ي ررررررر     

 و   رررررررر     
 
    رررررررر 

 
 ت   رررررررر    رررررررر  ي   ج ررررررررت  رررررررر   من  رررررررر       رررررررر و  م رررررررري    رررررررر   يلرررررررر  ل  د     رررررررر       ظرررررررر 

 .  lxxviي ه   متو يل  انئ  م     من         ه       

إ    ررررررررر       ي  ررررررررر  عررررررررر  لمررررررررر  ل  د ، وكررررررررر ممل  موظررررررررر   ررررررررر   ؤم ررررررررر   ل  ظررررررررر   إذ يظررررررررر  :      م  رررررررررت  و       

ررررررررررر      ي ت    
 
، )...( إذ  كررررررررررر    م  رررررررررررت  ول  د    علررررررررررري ذمرررررررررررمل 

 
، )...( وعررررررررررر و  ررررررررررري س   ورررررررررررو  هللا 

 
 م  ررررررررررر      ت   ررررررررررري   إ 

 
ل  د  

ررررررر ة   )...( إ ررررررري و   ررررررر    م َّ
    متأك ررررررر  اررررررر    

 
  خ م  ررررررر 

 
ررررررر   يلررررررر  ي    م ررررررر تي     رررررررن  ررررررر      ظ   ،     ت    ه  رررررررو  هللا    م  رررررررو 

 
 
 شرررررررر ي  

 
 هللا    ت  رررررررر 

 
ررررررررو  َّ رررررررر       ه   

 
ؤ   م"رررررررر      رررررررر  ي 

 
  م  ررررررررت  ول  د 

 
رررررررر      رررررررر  و   يخت"ررررررررر مل وذمررررررررمل  أل َّ

 
رررررررر د   ع 

 ي  ثل
 
 .lxxviiت  الاشتل ك  إ     الا ت   ع         وع  إ  د     و    

رررررررررر        ه  ج د  رررررررررر  و   ل   ت 
 ه   

 
 ا 

ٌ
"ررررررررررو ،  ج   رررررررررر   )...( ع   مَلشرررررررررر  ي 

 
  م نررررررررررر   

 
"ررررررررررو هرررررررررريُّ هرررررررررر   مو 

 
و  مترررررررررر     رررررررررر د م    م   ررررررررررت  لم

 عرررررررررر    شرررررررررر  ي   رررررررررر  ٌي ن ررررررررررب    ا ه  ررررررررررو   و ن  ررررررررررب    م  رررررررررر د   
 

خت"ررررررررررر . lxxviiiعلرررررررررري  رررررررررر خ  رررررررررر   ي،    رررررررررر      ي 

 و  د  ه     م  ت   وم ممل     ت  هللا  
 
       وع"و

 
   ه  و   

 
و

َّ
"  .  lxxixه  ع 

 ي   ررررررررر   ررررررررر  كررررررررر إ      
 
وررررررررررنأ   ررررررررر           موظررررررررر  و ررررررررر   هررررررررر   مظررررررررر    م ررررررررري يت رررررررررنه يلررررررررر  لم ررررررررر     رررررررررن  

  ررررررررر ف    و   رررررررررر . و رررررررررر د د  ررررررررر طن   موظرررررررررر  علرررررررررري الا  وررررررررر   ، و رررررررررر  شررررررررررأ  هررررررررر      يظ رررررررررر   علرررررررررري س نو رررررررررر  

   م   رررررر ي، و رررررر ممل  ررررررتخ"ص  مرررررر    ررررررررر علرررررري  رررررر  تو يررررررل  رررررر       رررررررررر  رررررر   م رررررر"ني  مرررررر ج   رررررر     رررررر  الا  ورررررر   

 .lxxxع  ديو الا  و    ع  سنر   أ "       ي  موظ   م  هن

وإذ      رررررررررررررر   كثررررررررررررررل عرررررررررررررر  ل  د  ع رررررررررررررر    شرررررررررررررر  ثل و     رررررررررررررر   يظرررررررررررررر  :   إ  ل  د  هرررررررررررررر   رررررررررررررر هن لم رررررررررررررر        

 lxxxi       و  ا ه و م    ش  ي. ، و   ذممل  هي    ظ ظو  مثل   و  م   " و، وه 

      
 
و ت لرررررررررررري ل  د   رررررررررررر   رررررررررررري   م ررررررررررررر  هن  طررررررررررررنرظتي :  ل  د   م نديررررررررررررو  و   م  رررررررررررررن    م رررررررررررري   رررررررررررر إ   ررررررررررررر   

 مرررررر   د    ظرررررر     رررررر   ت لرررررري  رررررر  عرررررر مت  مت رررررر   ، وهرررررر   ت  رررررر   رررررر    رررررر  ع  م رررررري    " رررررر   م  ررررررن    م  رررررر و 
 
كرررررر   

 . lxxxii      ت  د    ت ن  ،        م ند يت    إلد  ك   علي   ل          ه   ندج،     د    

ويلرررررررررر   يتضرررررررررر     شرررررررررر  ثل و    أ     وم رررررررررررو ل  د  علرررررررررري  موظرررررررررر  هرررررررررر       ررررررررررو    ظ ظررررررررررو     رررررررررر و  رررررررررر       

 م"تخ رررررررررر  ررررررررر  هررررررررر   
 
 م  رررررررر د، و ررررررررر  الامغ ررررررررر ة  ررررررررر   مغ يرررررررر    م ه  رررررررررو و مت ررررررررر  رو     رررررررررو   م ررررررررو  رررررررررب  

 م ورررررررررر    رررررررررر   م نديررررررررررو  م   
 
 ررررررررررو. و   ررررررررررو  م  رررررررررر "و    رررررررررر   رررررررررر   مورررررررررر   ول  رررررررررر  ،    ظ ظررررررررررو و    رررررررررر  

 م . 
 
 وه     عج  ش  ثل و     ك يل          ع      و ل و ظ 

  اون رررررررررو و موظررررررررر  ع ررررررررر   م  ررررررررر  إ   ررررررررر ي  م  ررررررررر    مورررررررررو    و ل  د   م ررررررررري هررررررررر     ظ ظرررررررررو  م    رررررررررو و  ي      

و كت رررررررر    موظرررررررر  ررررررررررر  رررررررر    ررررررررن  كرررررررر   رررررررر يي و  رررررررر   كرررررررر  و رررررررر د، و رررررررر هن كرررررررر   مت " رررررررر   ع رررررررر رو  و   ع رررررررر رو،

شررررررر  ثل و  رررررررررر إ  ررررررر  يت ظررررررر  ع ررررررر    ي ررررررر و   موظررررررر   ررررررر ود  م نديرررررررو، ورن  ررررررر   ررررررر م    ررررررر   ا  ررررررر ع    ا رررررررند  

إ ررررررررررري    ررررررررررر ط  م " رررررررررررو، ورتغ"غررررررررررر   ررررررررررر   ررررررررررر    او  ررررررررررر   و متضررررررررررر  و  ررررررررررر   ررررررررررر ة   ررررررررررر  ة:   طرررررررررررو  من  رررررررررررو 

 .lxxxiii(NIRVANA   يو ) م يل     
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  ررررررررررر أ  رررررررررررأ ن   ررررررررررر     
 
ن شررررررررررر  ثل و   رررررررررررع  ي   ررررررررررر        خ ررررررررررر    مو  رررررررررررو  م    رررررررررررو  ررررررررررري   موظررررررررررر  ور ررررررررررر و  " ررررررررررر 

ول  د   ظررررررررررر   و ررررررررررر  شررررررررررر  ثل و     ل  د  هررررررررررر    ررررررررررر    م  ررررررررررر دمل إذ   لررررررررررر   تغ"غررررررررررر   ررررررررررر     ررررررررررر   ا  ررررررررررر د  ، 

و رررررررر   ررررررررت م ررررررررتط       ررررررررند  رررررررر ه  شرررررررر  ثل و   رررررررر  و رررررررر   ل  د  و وم  لرررررررر  إ رررررررري  رررررررر ه  و رررررررر    م  رررررررر د، وإذ  

  ررررررررر يي و  ررررررررر ،  ررررررررر    م ررررررررر  هن كررررررررر    ررررررررر ه  و ررررررررر    م  ررررررررر د  مررررررررر
 
 يني  مررررررررر ج  ونررررررررري     موررررررررر مت وهللا   هنرررررررررر 

 اوررررررررر ه    ررررررررر   موررررررررر مت   توررررررررر و      ررررررررر    ررررررررر  هن  ت  عرررررررررو م    ررررررررر   اط"ظرررررررررو، وم ررررررررر  و ررررررررر    م  ررررررررر د ع ررررررررر  

شرررررررر  ثل و   خت"ررررررررر عرررررررر      تلرررررررر  ع رررررررر    رررررررر      مل إذ    شرررررررر  ثل و  ي  ررررررررن و رررررررر    م  رررررررر د   و  هرررررررر   مرررررررر يني 

م ررررررر    ا  ررررررر م،  ج إ  هررررررر    م  ررررررر د   ررررررر طن ع" ررررررر    ررررررر   و  ررررررر  هررررررر  ل  د ، ك ررررررر  ورأ ررررررر   ررررررر اون   م " ررررررر   

 .lxxxiv   ظ  أ ن ش  ثل و                  ه     يل   م   مت      ي  ل  د   م    و وهللا

  و ررر هن  ررر  هن  م  ررر د،  ررر  و كثرررل  ررر  ذمرررمل هررر   "The basis of realityل  د  هررر    ررر ة  م   ررر       

، وإ  ل  د  لم ررررررررررر   و   ررررررررررر      ررررررررررر    رررررررررررند إ  ررررررررررر    و "Universe"م" ررررررررررر    Creator" ررررررررررر      مظرررررررررررو و   

  خ رررررررررر  و   رررررررررر      رررررررررر   و م  رررررررررر د،  هرررررررررري  رررررررررر هن 
 
كوررررررررررر مورررررررررر    هرررررررررر   ل  د ،  رررررررررر إل  د  م  رررررررررر  إ     عرررررررررر 

 "رررررررررررمل    ظ ظرررررررررررو   ج    رررررررررررو  م ررررررررررري سررررررررررر    م  ررررررررررر  عثلررررررررررر ، وهررررررررررر    جرررررررررررر هن  lxxxv م  ررررررررررر د و ظ ظتررررررررررر   م  س رررررررررررو،

   و      ك   ش  ي  وه     مش يي    ذ     .

و ررررررررر  م رو ررررررررر و  م رررررررررند إ  ررررررررر     ررررررررر   رررررررررر  ل  د ،    موظررررررررر مل إذ     مفو ررررررررر و هررررررررر    رررررررررت ن    مغررررررررررن       

  رررررررررر ي   د  رررررررررر  م رررررررررر  ، ول  د  ع رررررررررر  شرررررررررر  ثل و  هرررررررررر  إ  د  عlxxxviو  رررررررررر   الا  رررررررررر  ، وهرررررررررر   نو ثلرررررررررر  هرررررررررر  ل  د 

و  هررررررررررر ه و    يرررررررررررو و   ررررررررررر ودمل أل لررررررررررر    ررررررررررر   عررررررررررر   م شرررررررررررو  مل وأل لررررررررررر    عظ" رررررررررررو،   موظررررررررررر       لررررررررررر   ررررررررررر يي 

 ررررررر   ج  ررررررر   ررررررري    لررررررر   وم رررررررو،  موظررررررر  ي  ررررررر    رررررررند  ررررررر هن ، وهررررررر     ررررررر   مشررررررر يي  ررررررر  ذ  ررررررر ، و   ت ررررررر    موظررررررر  

،     ل  د    ت  يزيظ و.
 
  يزيظ  

 
  ش و 

 ررررررررر إ  ظررررررررر  :   إ   مررررررررر ع   و  مورررررررررو   ي  ررررررررر   ررررررررر      ررررررررر    علررررررررري ه ورررررررررو    ررررررررر   وأل ررررررررر    رررررررررر   ررررررررر   مت       

ن   ررررررر  ) ررررررررو  ه (  رررررررر   رررررررنو  و  رررررررر   و    ررررررررو و ه رررررررو  و  رررررررر  وكن ه ررررررررو،   ررررررر    تورررررررر   و  رررررررنأ   رررررررر  علرررررررري ع 

  ورررررررر و   ك" رررررررر  
 
وهرررررررر    مو  ررررررررن  منزوعرررررررر   وررررررررتلك  رررررررري     رررررررر      رررررررر    ولم رررررررر  مل إ      موظرررررررر  يظرررررررر  شرررررررر و 

 يظ  "ررررررررر   ررررررررر  ل  د ، و   رررررررررن ه ط ررررررررر   ررررررررر   ررررررررر"ت  م    ررررررررر    
 
 وم   ررررررررر      ررررررررر   ظ ررررررررر 

 
   رررررررررو ور ررررررررريل  كثرررررررررل  ظ ررررررررر 

 . lxxxvii       و   ص    تو"  ش ي         ، و هت  م   م ند و م  ع  

و  ررررررر    ررررررر      وررررررر   موظررررررر   و ع "ررررررر   يرررررررل  ت تررررررر      رررررررت ن  رو،  عنررررررري    ع "ررررررر  يرررررررأت  علررررررري  ترررررررل  مل      

   ع " ررررررررر   و  و" ررررررررر  يت تررررررررر      رررررررررت ن  رو   ررررررررر   ررررررررر   ررررررررر    وذمرررررررررمل أل  ع ررررررررر   موظررررررررر   ررررررررر   ج،   ررررررررر  ل  د   ررررررررر

 مط  و لرررررررررر    و  ررررررررررو  رررررررررر    رررررررررر   وم ررررررررررو و  ج هنرررررررررررو و رررررررررر    رررررررررر  
 
 م رررررررررر م،  رررررررررر   ل  د    رررررررررر  تو رررررررررر    ررررررررررن 

.        

كررررررررر  هررررررررر    م   ررررررررر   توررررررررر    رررررررررأ   وم رررررررررو مررررررررر   د    م"وظررررررررر  و ظررررررررر     منزعرررررررررو ل  ديرررررررررو  م ررررررررري   وررررررررر   ررررررررر       

ون رررررررررررررو   جررررررررررررر هن    ظ ظررررررررررررر   م ررررررررررررر س  م"فو ررررررررررررر و  ررررررررررررر  م" ررررررررررررر    أ رررررررررررررن ،   ررررررررررررر     ل  د     ررررررررررررر   موظررررررررررررر  و ا

  رررررررر   مت رررررررر و    رررررررر  ي رررررررر  مرررررررر   د   رررررررر   مورررررررر    و رررررررر  
 
شرررررررر  ثل و  يرررررررر  ك     رررررررر  هرررررررر    م  رررررررر  و شرررررررر و   ك يررررررررل 

 .lxxxviii وو  ا        مت ي         

 م(  رررررررررر  كت  رررررررررر    رررررررررر  ر   م " رررررررررر و     ي ررررررررررو  إ رررررررررري1161ررررررررررر1186) lxxxix"Hoffdingو رررررررررر  ذهرررررررررر  ه  رررررررررر  ج       

 ي و" رررررررر    ترررررررر  إ رررررررري  رررررررر  و  ي     رررررررر    م  ع ررررررررو
 
   يرررررررر  

 
، xc   شرررررررر  ثل و   رررررررر   عطررررررررى ا  رررررررر م ل  د     رررررررر   

  موظرررررررررر  و  ج ررررررررررت إذ   د  رررررررررر   مرررررررررر   د ، و  رررررررررر هن ذمررررررررررمل    ل  د  هرررررررررر   م رررررررررري تورررررررررر    ارررررررررر ، و  نررررررررررري  و د  
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  ررررررر ب  م  ررررررر   إ ررررررري  مررررررر و    مررررررر م وإ  د   مت ررررررر  ن هررررررر   م ررررررري توررررررر    ع ررررررر ي  مت   ررررررر ، وإ  د   م  ررررررر ي هررررررر   م ررررررري

تورررررررررررررت    و  ت ررررررررررررر    رررررررررررررأ يل  Will.     علررررررررررررري     ررررررررررررر  ي ررررررررررررر     ي ررررررررررررر    ررررررررررررر   م   ررررررررررررر     ل  د  xci موررررررررررررر  

   ن عرررررررر      ل  د   reason و   rationality موظرررررررر  
 
  ونرررررررر     يت رررررررر   هرررررررر    ا رررررررر    و ي رررررررر      رررررررر   

 
 
مل أل رررررر   رررررر   ا ررررررت       و موظرررررر  مرررررر  يت ظرررررر  كرررررر   ثل رررررر   رررررر    ررررررن  و ي ترررررر  كرررررر   ثل رررررر    رررررر     ررررررن  ط"ظرررررر 

      ن  
 
  ثل   ك   

 
 .xcii  ظ   ي 

وه رررررر    ررررررر   ل  د   ررررررررررر  موظررررررر  ررررررررررر  هررررررر   ررررررر هن  مط  وررررررو  مبورررررررنرو و م  ررررررر د لم ررررررر م  و موظررررررر  هررررررر    رررررررند      

  د    رررررررررر     ررررررررررو ل  د ، و    رررررررررر  كرررررررررر   م"وظرررررررررر   م رررررررررر  د   رررررررررر   " رررررررررر     رررررررررر  ظو    رررررررررر  ي رررررررررر إ  رررررررررر  شرررررررررر  ثل و  

 مررررررررررر   د ، و ررررررررررر  هررررررررررر    م ررررررررررر د يظررررررررررر   شررررررررررر  ثل و :   إ   موظررررررررررر  هررررررررررر   م ررررررررررر هن  
 
   عت ررررررررررر      نوررررررررررر 

 
     رررررررررررر 

 
شررررررررررر و 

 م    ررررررررررررو،   ررررررررررر    ج رررررررررررت   ررررررررررر   م ررررررررررر هن   وم رررررررررررو،  و نو ررررررررررر      رررررررررررنأ هررررررررررر   مت لررررررررررر   ا  شرررررررررررن مررررررررررر   د ، ول  د  

إ ررررررري عررررررر مت  م ررررررر  هن    ت  يزيظ رررررررو     ررررررر   موظررررررر   يزيظررررررر ، و موظررررررر  ررررررررر   ررررررر     ررررررر ع    ررررررررر   رررررررند    رررررررن ي ت ررررررري

 .xciii      ل  د  و  ه  ه   مش يي    ذ     م ي   ت ي إ ي ع مت  م   ي   

ول  د  هررررررررررر   مشررررررررررر يي  اط"ررررررررررر   ررررررررررر    ج رررررررررررت، وإذ  كررررررررررر    موظررررررررررر  ي ررررررررررر    ل هررررررررررر    ررررررررررر   ل  د     توررررررررررر       

 و    رررررر مل  رررررر  إ لرررررر  تو رررررر    رررررر   رررررر     رررررر ي  م رررررر م، و  رررررر   كرررررر   رررررر   ل  د   رررررر  هرررررر       
 
مررررررو     ررررررو   رررررر    رررررر  

، xciv ا    ررررررررررررو علرررررررررررري   ج ررررررررررررت
 
  رررررررررررر  يط رررررررررررر  ل  د ، وم رررررررررررر  ل  د     ط رررررررررررر   موظرررررررررررر    رررررررررررر  

 
، و موظرررررررررررر    م رررررررررررر 

 مرررررر  أل  ررررر   نرررررر  ، وإ  كرررررر   ي ررررر و  موظرررررر  
 
 مررررر ،  ررررر  إ  رررررر    ررررر    ررررر    

 
 أل  ررررر  و ررررر      رررررر    

 
 ررررر       نرررررر  شرررررر و 

 وكأ رررررررر  يظرررررررر د ل  د ،    رررررررر    ي رررررررر   إ  ك مرررررررر م    مرررررررر ج ي
 
ظرررررررر د  رررررررر   ،  رررررررر إل  د  هرررررررر   من رررررررر   مظرررررررر ج      رررررررر 

  ع    م ج ي    علي كت     من    عنه  ا  ن. 

توررررررررر    موظررررررررر  نوررررررررر    و  رررررررررع ن عررررررررر   إ  ع ررررررررر   موظررررررررر   نهررررررررر      ررررررررر   ررررررررر    ل  د ،  ررررررررر إل  د    ررررررررر      

 د ي و   ترررررررر ، وم رررررررر   موظرررررررر     ورررررررر   ل  د ،   رررررررر   رررررررر    ل  د   رررررررر  ع  سررررررررر وشرررررررر     و رررررررر ه و رررررررر ع 

 عررررررر   متررررررر  يل و مت  يرررررررل، و ررررررر   ررررررر      رررررررنج  ررررررر  توررررررري  ل  د   موظررررررر  علررررررري  د ي 
 
ي ررررررر   موظررررررر     ررررررر  عررررررر    

، و رررررررررر  ه رررررررررر    رررررررررر :      ررررررررررو  م و    رررررررررر  نورررررررررر    ك رررررررررر ، ك رررررررررر   رررررررررر    مررررررررررو  من  ررررررررررو  رررررررررر    ظ رررررررررر    رررررررررر  و  رررررررررر 

الا تررررررررررل ع .كرررررررررر ممل  رررررررررر    مورررررررررر    و  مو س ررررررررررو  اوت مررررررررررو  رررررررررر    ررررررررررر   رررررررررر  ع " رررررررررر    موظرررررررررر   رررررررررر    ررررررررررت و رررررررررر كن 

و ررررررررر    علررررررررري  ا   رررررررررو. و ررررررررر   ظ  ررررررررر  ذمرررررررررمل ك"ررررررررر   ررررررررر   ل  د    يت  رررررررررر ع " ررررررررر  علررررررررري  موظررررررررر ،  ررررررررر    علررررررررري 

 .xcv ب    ا       مونه   ويل و     و 

شررررررر  ثل و   ررررررر  ل  د  هررررررر  ررررررررر  ررررررر  شرررررررمل ررررررررر دم ررررررر    ررررررر مت ،  ظررررررر   وررررررر  مررررررر   د   و ررررررر  هررررررر   ك"ررررررر   ررررررر     نررررررررو     

 
 
  ررررررر  ع رررررررن ،   ررررررر   هررررررر    " ررررررر 

 
والا  ررررررر    م عظ مررررررر   م ررررررر  د   ررررررر   ظ  ررررررر  الا  ررررررر    موظلررررررر   مررررررر ج كررررررر    ررررررر    

مَلو ررررررررر ع، و   يرررررررررو    ررررررررر    " ررررررررر     يررررررررر  كررررررررر   شررررررررر  ثل و   و   ررررررررر     ررررررررر   دع   ررررررررر ،    أ ررررررررر مو شررررررررر  ثل و  

  ظ رررررر    جرررررر    ظرررررر م علرررررري إ    رررررر   مظررررررر ج ررررررر علرررررري ع رررررر   مررررررن ج  اررررررأم ه ررررررر م" رررررر  د   م   ررررررروو  م بررررررلأ  م رررررري   

 .xcvi ا أ م"و   ن  مغنر رو م"ط  وو  مبونرو،  ج ل  د ، علي  موظ   متأ ل   

و ظرررررررررر    رررررررررر  ي    رررررررررر      ت  رررررررررر   رررررررررر   شرررررررررر  ثل و     ي  رررررررررر  إ  د رررررررررر   م    ررررررررررو  رررررررررر  ، و  نرترررررررررر   رررررررررر  و رررررررررر        

 مرررررررر   د  لم  ررررررررو   ررررررررت     م  رررررررر د م  رررررررر   خت"
 
 ررررررررو عرررررررر    نرررررررررو    رررررررر        و يلرررررررر   تررررررررأمر  م  رررررررر "و و ظرررررررر 

 .                                  xcviiل  د  ع   ش  ثل و  إ  د  شنرن  وه       ك         م ي    ل يو م  

ع" ررررررر ،  و ررررررر   ررررررر    ررررررر   ررررررر   ي    ررررررر   مظررررررر    رررررررأ  شررررررر  ثل و    رررررررت  د  ررررررر  نوررررررر   م   ررررررر و  م ررررررر  ظي      

م(، 1111رررررررررررررررر1111) Heyting xcviiiو او  ررررررررررررررنر  مرررررررررررررر  و رررررررررررررر   رررررررررررررري  هرررررررررررررررؤ ي  م   رررررررررررررر و   رررررررررررررر       وه  رررررررررررررر   
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وشررررررررر  ثل و    " ررررررررر ه  ررررررررر     ررررررررر و  م وررررررررر ام و مررررررررر ج توررررررررر   ل  د  ع ررررررررر    اظ مرررررررررو  ا ت  يزيظ رررررررررو  من   رررررررررو 

  عررررررررنه  رررررررر     رررررررر     ه رررررررر   م " رررررررر    و  رررررررر   " رررررررر ت   ا ت  يزيظ ررررررررو،  ظرررررررر  و رررررررر  إ  د رررررررر   م    ررررررررو  رررررررر  ، ك رررررررر

  نررررررررررررو و ررررررررررر    م  ررررررررررر د، و ررررررررررر   اورررررررررررنوه     ررررررررررر ه   م  ررررررررررر     ررررررررررر م  ررررررررررر ه    تررررررررررر  يزيظ   ررررررررررر   م " ررررررررررر و 

 .م(  مرررررررررر ج ين رررررررررر     رررررررررر  686ررررررررررر681) رررررررررر  ي  رررررررررري  عرررررررررر  ي : Thales" مغن  ررررررررررو.  رررررررررر      رررررررررر   ع رررررررررر  سرررررررررر م    

 .م(، 685ررررررررررررررر511) "Anaximandar" شرررررررررررررر  ي إ رررررررررررررري   رررررررررررررر  و  رررررررررررررر   و   رررررررررررررر   و  رررررررررررررر ، وكرررررررررررررر ممل     رررررررررررررر     ة

 .م(،   إل رررررررررر  و إ رررررررررري شرررررررررر  ثل و  هرررررررررر    ررررررررررن ي رررررررررر دج   أل رررررررررر  666ررررررررررر611)   "Anaximenes"و    رررررررررر  م 

. و رررررررر ممل   رررررررر     يخت"ررررررررر عرررررررر    نرررررررررو   رررررررر      ، و يلرررررررر   تررررررررأمر  م  رررررررر "و xcix م   رررررررر   و  ا رررررررر    م   رررررررر 

 م   د  لم  و. وم   ع   ه    م ظطو ي   ي تو ا   إ ي  ط    خت"ر.
 
 و ظ 

كثررررررل علرررررري  " رررررر و شرررررر  ثل و  ع رررررر    يؤكرررررر  هرررررر     يررررررل علرررررري    كرررررر   شرررررر  ي ك رررررر  ي  ررررررن  ررررررأ يل   رررررر             

و  رررررر  ، و    مت  يررررررز   ثلرررررر  و رررررري    ررررررن    يررررررز  رررررر   م رررررر هن  ظرررررر ، ور رررررر  إ رررررري هرررررر    م  رررررريل      رررررر ،  مرررررر ج 

ن ررررررررر  أجررررررررر ب   ا يررررررررر    و   مررررررررر هت  يت  ررررررررر  لم ررررررررر    هررررررررر  د  رررررررررت  متوررررررررر سر وررررررررررن     رررررررررأمت   رررررررررنر ، و ررررررررري  ي 

ور  ررررررررى لم رررررررر    م رررررررر      ون ررررررررو  م رررررررر   رررررررر  كرررررررر   ورررررررر   رررررررر    ورررررررر   ل  د ، و بتورررررررر   عرررررررر  ب  مورررررررر مت ك"رررررررر ،

إ  د رررررر  عرررررر      رررررر   و   ررررررن س  وترررررر  ذ تلرررررر ، وه رررررر ك ي رررررر     رررررر   رررررر ع  رررررر   مط  وررررررو، ور رررررر   و رررررر د   م رررررر هنج 

 ع    هن ذممل  مو مت وس  وت   م  س  و،  ا" وو   و م   موظ ي
 
 .cتو يل 

رررررررررررر يررررررررررن    منرررررررررزو   رررررررررر   م  رررررررررر   إ ررررررررري  م ثررررررررررل  عررررررررر  سنررررررررررر   مظ رررررررررر ة   وررررررررر  ثل و  رررررررررررر   ررررررررر   رررررررررر      رررررررررر      

 ا طظررررررررررر ، و ررررررررررر ممل   ررررررررررر    " ررررررررررر ت   " ررررررررررر و  ررررررررررر  و ررررررررررر    م  ررررررررررر د    ررررررررررر   يل   ررررررررررر   مت  رررررررررررمل يلررررررررررر    م  ررررررررررر   

 .ci "  و   نأ،       م وب              ج هن ع           

  ررررررررررررر ع و، و     ررررررررررررر  إ   وررررررررررررر  ل  د  و نكرررررررررررررو   ج رررررررررررررت م  ررررررررررررر  شررررررررررررر وي   خت" ررررررررررررري ،  ررررررررررررر   م    رررررررررررررو  ا     

  ثل رررررررر     طرررررررررو  م ررررررررر ب و،  ررررررررر   ن ط  رررررررر  ع  رررررررررو  مو"رررررررررو و او"ررررررررر  مل  ررررررررر  ه رررررررر   ررررررررر يي و  ررررررررر ، وم ثل ررررررررر  ي ررررررررر     

    لد  ك.
 
  طن   خت" و      

 مرررررررر ، وهرررررررر   صرررررررر  إ  رررررررر       
 
، م رررررررر   ورررررررر  ل  د  هرررررررر   مرررررررر ج يتخرررررررر     رررررررر ع 

 
إ   ورررررررر    ج ررررررررت مرررررررر   شرررررررر و 

كررررررررر   نكرررررررررو  ررررررررر   نكررررررررر     ج رررررررررت، ومررررررررر     ج رررررررررت  أ رررررررررن   ررررررررر أ إ  د     ررررررررر  ، مررررررررر   ي ررررررررر      ت   ررررررررر  

، و  ررررررررر       ررررررررر   
 
    ررررررررر 

 
  ررررررررر  ي   ج رررررررررت  ررررررررر   من  ررررررررر       ررررررررر و  م ررررررررري    ررررررررر   يلررررررررر  ل  د     ررررررررر       ظررررررررر 

، وه ررررررر  ي  رررررررن  رررررررأ يل   رررررررن م ررررررر        يرررررررل و ررررررر    م  ررررررر د، cii ررررررر  ي هررررررر   متو يرررررررل  انئررررررر  م ررررررر    من  ررررررر  هررررررر     

 وه       مو"و و او"  ،   "                مو" و   و مظو. 

،     ررررررررر    ررررررررر  مررررررررر أ      
 
 ك يرررررررررل 

 
وعلررررررررري  مرررررررررن ت  ررررررررر    رررررررررت ه   ررررررررر   " ررررررررر  ي   ررررررررر       وشررررررررر  ثل و    ت  ررررررررر 

 رررررررر  نو رررررررر  مظرررررررر     رررررررر      : إ  ع  ررررررررو  مرررررررر ه     ج ررررررررت هرررررررر  ع  ررررررررو   ررررررررن   هرررررررر     يررررررررل   يرررررررر   ورررررررر يل  إ رررررررري

    رررررررررر ع  مل إذ يظرررررررررر   يل رررررررررررو  رررررررررري  ل  د    م رررررررررري توبررررررررررل ع رررررررررر   عرررررررررر   مو  ررررررررررن  م  عرررررررررر ي  رررررررررر  لم رررررررررر    و رررررررررري  

. و ررررررررر    ي ررررررررر   ررررررررر   ررررررررر د    ررررررررر ي  عررررررررر  ciii  وررررررررر     ج ررررررررر  و، ور رررررررررر   ج رررررررررت  أ ررررررررر      ررررررررر ع و ل  د   

        ررررررررر     وررررررررر  هررررررررر    مو  رررررررررو    ررررررررر    ررررررررري  سرررررررررن ي   تغررررررررر ينر ، ع  رررررررررو  م  رررررررررن      ررررررررر ع   ع ررررررررر    ررررررررر 

وإ  رررررر   م  ررررررن  ع رررررر   هرررررر  ذ تلرررررر   ا  رررررر ع، ومرررررر   م رررررر  ك رررررر    رررررر  تل ،  هرررررري  ا  رررررر ع    رررررر   إم رررررر   رررررر   رررررر   

 ررررررررررر و  م  رررررررررررن، و ررررررررررر   ررررررررررر ي هررررررررررر    م  رررررررررررت م"و  رررررررررررو  ررررررررررري   م  رررررررررررن  و   ررررررررررر ع   م رررررررررررتط         رررررررررررت تورررررررررررب   

 .civنو  و  م  ن       ع           م"و  و  ي   م    و  ج ت 
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  ررررررر   ررررررر    مررررررر    نررررررررو ل  د     ررررررر    وررررررر و الاعتظررررررر د  ررررررر   نررررررررو   نرب رررررررو مررررررر   د  إ ررررررري  م  نررررررررو  مظ  "رررررررو رررررررررر      

وهرررررر    نرررررررو دي رررررر    و  رررررر       ررررررررر  ررررررأ    ه ررررررو  م ررررررند    رررررر   رررررر    رررررر ، وهرررررر    مرررررر    كرررررر    مرررررر   رررررر    علرررررري 

  د       ررررررررو     رررررررررو م"رررررررر   مل  رررررررر  إ  ل  د   رررررررر  هرررررررر    مت  يررررررررل، و مت  يررررررررل  ا ررررررررند   رررررررر  كرررررررر   رررررررر يي،   رررررررر  ل 

 م  نرررررررررو هرررررررر  و    ررررررررت  موظلرررررررر   رررررررر يي و  رررررررر ، وكرررررررر   ي رررررررر     مو رررررررر   يررررررررو،  ت رررررررر   مرررررررر   د   وم رررررررررو علرررررررري 

 .cv م  ن

و م   رررررررررررررررر     شرررررررررررررررر  ثل و   رررررررررررررررر      رررررررررررررررر   مت   رررررررررررررررر   رررررررررررررررر  عن رررررررررررررررر  م  نرررررررررررررررررو  نرررررررررررررررررو ل  د  ع رررررررررررررررر  دي رررررررررررررررر         

ج عرررررررررررررنه  أ ررررررررررررر    " ررررررررررررر ه    نررررررررررررررو إ ررررررررررررري    ررررررررررررر    ررررررررررررر       و  ررررررررررررر      ،  ررررررررررررر  إ   ررررررررررررر  و ررررررررررررر  دي ررررررررررررر     مررررررررررررر 

، و   رررررررر ي  عثل رررررررر  وكأ ل رررررررر  يؤم رررررررر     نرررررررررو و  رررررررر    رررررررر   نرررررررررو ل  د    ررررررررن   cvi  " رررررررر ه   جبليررررررررو  اط"ظررررررررو

 يظ "   ا ط  و طأ    ل  "       م             ر   م "  و.  

  رررررررررررر  دي رررررررررررر    و  رررررررررررر       علرررررررررررري سن رررررررررررر   ظرررررررررررر    رررررررررررر           
 
  رررررررررررر   رررررررررررر   نرررررررررررررو ل  د . و   ظ ظرررررررررررو    كرررررررررررر 

 ررررررررر ي     ي بررررررررر  مررررررررر   د  هررررررررر      نررررررررررو ورررررررررر     عثلررررررررر   ررررررررر   ؤم   ررررررررر    مترررررررررأ     و  مرررررررررند علررررررررري الاعتل  ررررررررر    

و ررررررر     ررررررر دئ  م " ررررررر و      ررررررر    ررررررر  و    ررررررر        نررررررررو ل  د    ررررررر  يظررررررر  :   مررررررر    ررررررر   مرررررررر ه    ج إ  د   

رررررررنَّ     ط"ظرررررررو   و      cvii نررررررررو ل   
 
    ررررررر 

 
  د   ررررررر    ه ررررررر مل  ررررررر  إ ررررررر  ي  يلررررررر  عررررررر    جررررررر هن . و وررررررر  هررررررر     ررررررر  و د 

    ررررررر  ت ررررررر طن علرررررررري   ه ررررررر   رررررررر   م ررررررر  إ ررررررري ي  رررررررر   بليرررررررو  ط"ظرررررررو  رررررررر   و، وهررررررر    رررررررر  
 
   سورررررررر 

 
 و لمررررررر     ررررررر 

يررررررررل    ررررررررن  جُّ إ  رررررررر     و   رررررررر     ، و تو   ه    ج  ورررررررر   إ  دج 
َّ
رررررررر   مرررررررر  ، وهرررررررر  يررررررررنأ    cviii كرررررررر    رررررررر    مرررررررر :   مرررررررر     

، وإذ  ك  ررررررر  إ  د  هللا   ي  ررررررر       ررررررر    ررررررر ه cix  " ررررررر    مو"ررررررر   ررررررر   ت ه ررررررر   ررررررر   نررررررررو إ  ررررررر  ي ورررررررأ عررررررر 

 .cx   ه  ع"  ،    ي    مَلش  ي          يل    ه  ع"  

 ورررررررر  ثل و  ررررررررررر ك رررررررر    رررررررر"    ررررررررررر  ررررررررأ ن    ررررررررن   رررررررر       و س"رررررررر  علرررررررري  " رررررررر ت ، و  رررررررر  نورررررررر     "ررررررررو  ثلرررررررر ،      

مررررررر  كررررررر   م  جرررررررن  مررررررر ج يظررررررر ه  ررررررر   م ررررررر  ي وعررررررر ، وهررررررر    ررررررر  يؤكررررررر  ع" ررررررر  شررررررر  ثل و      ررررررر   ررررررر   :    ررررررر       

مت ررررررر        ط  تررررررر   ررررررر   م ررررررر  ي ك  ررررررر     ررررررر  إ  د ررررررر . و  ررررررر    ررررررر ر ه ررررررر  )...(       جرررررررن  ررررررر     ع   ررررررر  

علرررررري  رررررر  ب.     رررررر   ع ي  رررررر    م  رررررر و م  جررررررن  رررررر  ي  "رررررر   مرررررر       م  رررررر و  رررررر ، و رررررر  ي رررررر و  رررررر    مررررررو    جررررررن 

 عررررررررر   مت   رررررررررمل و  ج ذ  رررررررررو و م ررررررررر  و، ي  
 
 ررررررررر   ررررررررر    ررررررررر  س  وتررررررررر   م  س  رررررررررو  ررررررررر       ررررررررر   ررررررررر    عررررررررر ي  وبرررررررررل 

 ررررررررر    رررررر   إ  د  مرررررر  ك  رررررر  م يرررررر   ون ررررررو   " رررررر  ي رررررر    رررررر ، 
 
   رررررر   إ  د ، وهرررررر   رررررر   رررررر   ك     جررررررن ررررررررر  ي رررررر 

و  شرررررررررررمل     ررررررررررر  كررررررررررر    ورررررررررررغ      ررررررررررر    ررررررررررر        ررررررررررر   ظ متررررررررررر   ررررررررررر م و  مررررررررررر كن هررررررررررر   م رررررررررررنو    م ررررررررررري    رررررررررررت 

    ي  رررررررررر
 
  هرررررررررر    م ررررررررررنو   إ رررررررررري  م ررررررررررنو    م رررررررررري    ررررررررررت  م ورررررررررر    ط  ررررررررررو    جررررررررررن، و رررررررررر  كرررررررررر   ينررررررررررر   ظرررررررررر 

. و و ررررررررررر      رررررررررررنأ  ررررررررررري  ي ظررررررررررر   م رررررررررررند    ررررررررررر     ررررررررررر  يتأ "ررررررررررر  cxi م رررررررررررندج  م ررررررررررر د  عررررررررررر  إ  د  رررررررررررروص  ررررررررررر  

ور عررررررررر   إ  د ررررررررر ،  ررررررررر  ي ررررررررر إ  يرررررررررل ذ    رررررررررن  ، و رررررررررن    ررررررررر   و  ررررررررر و   ع"يلررررررررر   شررررررررر  ي، وكأ  ررررررررر    و ررررررررر د 

 مت  يررررررررررررز  رررررررررررري   مرررررررررررر    و   رررررررررررر ة نورررررررررررر     مغيررررررررررررل  شرررررررررررر  ي و رررررررررررر ه  دو   م ررررررررررررند  مرررررررررررر ج يتأ " رررررررررررر ، و  ررررررررررررت    

   تورررررررررغ"   يرررررررررل  اررررررررررو  نرررررررررر      ررررررررر و،  ررررررررر   هررررررررر    مررررررررر ج تو   ررررررررر  
 
 و  ررررررررر  

 
 وشرررررررررو   

 
 و  ررررررررر  

 
  ررررررررر    شررررررررر و 

، وإ  رررررررررررررر   ا ررررررررررررر    و  م رررررررررررررر      و مرررررررررررررر  ،  و 
 
 مررررررررررررر      ي  رررررررررررررر     ي ررررررررررررر    مشرررررررررررررر يي   ج ئررررررررررررر    رررررررررررررر ت      ررررررررررررر 

  ا   ع و  ا  شن  م   د . 

 م  عررررررر ، ور وررررررر م  م رررررررند م  رررررررت    و ررررررر  هررررررر       مرررررررو  متأ "     
 
 رررررررو   و م رررررررو ي ررررررر إ  مشررررررر يي   ج ئررررررر    ررررررر  

    وررررررررنه  يرررررررل  شرررررررر  ي   ج   ررررررررو،     رررررررر   مرررررررر      و م ررررررررو   توررررررررنه 
 
  ررررررررن ومل أل   م ررررررررند   رررررررر ت   ررررررررند 

 
ذ  ررررررر 

 .  
 
  يل  ا
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ج و ررررررر  هررررررر     جررررررر ي   ررررررر     شررررررر  ثل و   وررررررر   إ ررررررري  ررررررر  ك يرررررررل   ررررررر      ،   م ررررررر م   وتظررررررر      موظررررررر    ررررررر      

    رررررررر  ي  ررررررررن إ رررررررري  شرررررررر  ي  رررررررر  ه  م  رررررررر  ،  ج  رررررررر  و  ررررررررو   ررررررررن    يررررررررو، و رررررررر  هرررررررر    اون ررررررررو ع رررررررر    ت مرررررررر  

 
 
 عظ" رررررر 

 
   ررررررو  مرررررر   ،  و  ع ررررررت  ررررررنو     رررررر   رررررر  هرررررر       رررررر  ، ك رررررر  يت مرررررر  عثلرررررر   رررررر      رررررر    رررررر  هللا   رررررر 

، و        إ ي  م     و م   "و و م و د 
 
 . cxii  م  

 

  الخاتمة:

ه     و رر"      إ ي  ل يو ه    م    ررو  ات   رروو، و     ت رر ي   مظ  ئ  م ج    يت نو   ع   م           

 م ي    ر  م    م                هل     موظ  ول  د      "   ي          وش  ثل و  ، ور           

    يل :    و م     مو    ت           عو     م ظ ط، مو      ه    

  نرو ش  ثل و     ل  د  ه  رررررر    شمل رررررر دم      مت ،  ظ   و  م   د  والا      م عظ م   م   د   ـــ إن1

 مَلو رررر ع، و   يو        " رررر     ي  
 
    ع ررررن ،      ه    "  

 
    ظ    الا      موظل   م ج ك    ررر    

 ك   ه    م  "  ه  و           دع    .

  ه  ش  ثل و     و    ل  د  و وم  ل  ي     د  إ ي   ه  و     م   د، وإذ  ك     ه  و     إ  ــــــــــ 2

 ررر   يي و   ،      م   هن  او ه       مو مت   تو و    
 
 م   د  م يني  م ج  وني     مو مت وهللا ررر   هنر 

       و ات   ومل إذ    ش  ثل و  ي  ن       ت  عو، وم   و     م   د ع     خت"ر ع     " ل  ع     

و     م   د  م ي  و، ورأ     اون   م "    م     ا   ممل  ج    ه    م   د    طن ع"        و    ه  

 ل  د .

 ش  ثل و                    يل   م   مت      ي  ل  د   م    و وهللا.  أ ن  ـ3

 علي  من ت      ت ه      "  ـ 4
 
،           م أ ه     يل   ي 

 
 ك يل 

 
 ي          وش  ثل و    ت   

 و يل  إ ي    نو   مظ           : إ  ع  و  م ه     ج ت ه  ع  و   ن       ع  مل إذ يظ   يل رو 

  ي  ل  د  ررر  م ي توبل ع    ع   مو  ن  م  ع ي    لم    ررر و ي    و     ج   و.

نه  أ     "  ه  و  ـ 5 ش  ثل و  ك     دي     و               ظو و           و   دي      م ج ع 

   نرو إ ي                 "  ه   جبليو  اط"ظو، و    ي  عثل   وكأ ل   يؤم      نرو و         نرو 

   .     ع   ك     دي     و       ل  د ، و م        ش  ثل و            مت        عن   م  نرو  نرو ل  د

    دي     و         علي سن    ظ                  نرو ل  د .   ي     ي ب      ظ ظوـ 6
 
   ك 

م   د  ه      نرو ور     عثل      ؤم       متأ     و  مند علي الاعتل      و       دئ  م "  و        

نَّ       و            نرو ل  د ط"ظو   و     cxiii      يظ  :   م       م ه    ج إ  د     
 
. و و  ه       و د 

      ت  طن علي   ه      
 
   سو 

 
   نرو ل  د       ه  مل    إ   ي  يل  ع    ج هن  و لم      

 
    

 . م   إ ي ي     بليو  ط"ظو     و

ي ظ   م ند           يتأ "  ور ع   إ  د  ،    ي  إ  يل ذ    ن  ، و ن       و   و   ع"يل    ي  ـ7

 ش  ي، وكأ      و  د مغيل  ش  ي و  ه  دو   م ند  م ج يتأ "         ت     مت  يز  ي   م    و    ة 

   توغ"   يل  ارو  نر  
 
 و    

 
 وشو   

 
 و    

 
    و،     ه    م ج تو      م     نو           ش و 

، وإ     ا     و  م       و م  ،  و  ا   ع و  ا  شن  م   د . 
 
   ي       ي     مش يي   ج ئ     ت       
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ش  ثل و   و   إ ي    ك يل         ،   م  م   وتظ      موظ     ج       ي  ن إ ي  ش  ي    ه     ـ8

و  و   ن    يو ررر و   ه    اون و ع     ت م     و  م   ،  و  ع ت  نو          ه    م     ررر  ج    

، و        إ ي  م    
 
   م  

 
 عظ"  

 
    ، وه     م              ، ك   يت م  عثل               هللا    

 متظور و م نوب    م    ع   ش  ثل و   م ج ي ع  إ ي    ي  م    و         شنو   مو مت   م ه  و 

 .       و غنر تل    م  

م ـ9  م  نرو ك    م"ش يي    ذ   ،  ظ   عتبل     مش يي    ذ       َّ
 
  و َّ 

 
ش  ثل و       نرت     ل  د  ش  

         ش  ي    ذ تل ،   ذ        إ  دت  ك      ي   نه     ع مت  ه  ل  د            ي   عتبله  ك  ظ

 .   مت ن و  نكو    ي
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xxxvi   - H. Joachim :  Atudy of the ethic s of the ethics of Spinoza , p . 183. 

xxxvii-   214م ص4119، 2توفيق غريزي، شوبنهاور وفلسفة التشاؤم، دار الفارابي، بيروت، الطبعة. 
xxxviii-  Schopenhauer, " the world as will and Idea., vol . II, trans.r.b.haldane.and j,kemp, 3 vols, 
London: kegan, paul,1883, p141.                                                                                                     
xxxix-  Ibid, . p412.                                                                                                  
xl-  Frederck Kopleston < Ahistory of Philosophy , vol .7.p. 54.   

xli-  ،242م، ص4122سعيد محمد توفيق، ميتافيزيقا الفن عند شوبنهاور، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.  
xlii-  Schoopenhauer, the art of literature,essays translated by t .b .saunders ,london  swan 
sonnenschein ,1960, p.103.   
xliii-  Schopenhauer, " the world as will and Idea., vol . II, p429 FF.                                                          

xliv-  61.9سعيد محمد توفيق، مرجع سبق ذكره، ص 
xlv-  ،الطاهر أحمد الزاوي، مختار القاموس "مرتب على طريقة مختار الصحاح والمصباح المنير"، الدار العربية للكتاب، ليبيا ـ تونس

 .433م، ص2991
xlvi-  496ـ493، ص2ابن منظور، مرجع سبق ذكره، المجلد . 
xlvii-   سورة يوسف، اآلية61. 
xlviii-  496المرجع نفسه، المجلد نفسه، ص. 
xlix-   22م، ص2969بن محمد الجرجاني، التعريفات، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب الحلبي وأوالده، مصر، على. 

l-    .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 
li-   ،46م، ص4112جالل الدين سعيد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب للنشر، تونس . 
lii-  19ـ16جميل صليبا، مرجع سبق ذكره، ص . 
liii-  19المرجع نفسه، ص . 
liv-  49ـ46جالل الدين سعيد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، مرجع سبق ذكره، ص . 
lv- 291م، ص4119، 2برتراند راسل، الفلسفة بنظرة علمية، ترجمة: عثمان نويه، ترجمة: زكي نجيب محمود، دار الثقافة، بيروت، الطبعة. 
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lvi-  231صمصدر سبق ذكره، (، 3القضية )، الجزء الثالث، المصدر نفسه. 
lvii-  ( مصدر سبق ذكره، ص29المصدر نفسه، الجزء الثاني، القضية ،)269.    
lviii-  الصفحة نفسها، نفسه، القضية نفسه، الجزء المصدر نفسه. 
lix-   ،422م، ص4119، 4اسبينوزا والفلسفة األخالقية، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعةزيد عباس كريم. 
lx-  11م، ص2996، 2السيد شعبان حسن، فكرة اإلرادة عند شوبنهور، دار التنوير، بيروت، الطبعة. 
lxi-  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 
lxii-  Schopenhauer ," The world as will and Idea., vol . I. P. 143. 
lxiii-   شيء واحد، أما الظواهر المشاهدة في العالم ال تعدو أن تكون مظاهر مذهب وحدة الوجود الديني، يعني أن اهلل والعالم جوهريًا

  )الباحتان(. متنوعة لوحدته المطلقة.
lxiv   - Beer .Margrieta ., Schopenhauer, London ; Tc and  E. C. Jack ,  NEW YORK  ; Dodge Publishing 
.co , no. date.  p. 39.                                                                                                              
lxv-  Schopenhauer ," the world as will and Idea., Vol . I., p .134.                                                      
lxvi   - Ibid . ii., p.p 130,. 141.                                                                                                   
lxvii-  Ibid . vol .II., p ,463.    

lxviii-   ون المجلس الوطني للثقافة والفنيوسف حسين، ،سلسلة عالم المعرفة، جاك شورون، الموت في الفكر الغربي، ترجمة: كامل
  .263صم، 2994 (،63العدد ) ،واآلداب، الكويت

lxix-  Antony Flew" <<Adictionary of Philosophy>>., Macmillan Press, London, 1984, P. 257.                   
lxx-  Schopenhauer,. Parerga and Paralipomena . Trans , by Payne , vol, 2. P. 90.                             
lxxi   - Ethics , vol .2 , prop . 4 . carol . p . 381.  

-lxxii Harry Austryu Wolfson  ( أستاذ في جامعة هارفارد في األدب والفلسفة العبرية. مؤرخ 2962م ـ 2996العالم األمريكي )م
الم واليهودية والمسيحية. انظر بهذا الخصوص روز هنري جرجس رزق، اإللوهية في فكر اسبينوزا بين للفلسفة في القرون الوسطى لإلس

المؤيدين والمعارضين من الشراح "دراسة تحليلية نقدية"، "رسالة قدمت لنيل درجة اإلجازة العالية الماجستير"، غير منشورة، )جامعة 
 .    262(، ص441م، عدد الصفحات 4119الجامعي اإلسكندرية، كلية اآلداب، قسم الفلسفة، العام 

lxxiii-  Wolfsan , : The philosophy of Spinoza , 2. P 171.                                                                  
lxxiv-    ،419، صمرجع سبق ذكرهزيد عباس كريم . 
lxxv-  ،221، صالالزمة (29إلتيقا، الجزء الثاني، القضية )ا سبينوزا.   

lxxvi   - Durant will :  The story of phil osophy , p . 237.  
lxxvii-   ( التعلي26سبينوزا، اإليتقا، الجزء األول، القضية )12ـ11ـ29، مصدر سبق ذكره، صق.    
lxxviii-  12المصدر نفسه، القضية نفسها، التعليق نفسه، ص.    
lxxix-  القضية نفسها، التعليق نفسه، الصفحة نفسها ه،المصدر نفس.    
lxxx-  221إمام عبد الفتاح إمام، فلسفة األخالق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، بدون تاريخ، ص.  

lxxxi-  Schopenhauer, "the world as will and Idea., vol . p412.   
lxxxii   - Scruton Roger : A short History of Modern  Philosophy Descartes to Wittgentein ,  P 170   

lxxxiii-  النيرفانا لفظ سنسكريتي يطلق عند البوذيين على الخير األعلى الذي يبلغه اإلنسان برجوعه إلى المبدأ األول، ومحو ذاته الفردية
  .122، ص4م، الجزء2994، 2بناني، بيروت، الطبعةفي الكل. )انظر: جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكاتب الل

lxxxiv-  412روز هنري جرجس رزق، مرجع سبق ذكره، ص.  
lxxxv-  612سعيد محمد توفيق، ميتافيزيقا الفن عند شوبنهور، مرجع سبق ذكره، ص.  
lxxxvi-   694ريخ. صوالنشر، بدون تاألبرت اشفيتسر، فلسفة الحضارة، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، المؤسسة العامة للتأليف والترجمة. 
lxxxvii- 293ــ291م، ص2921، 4عبد الرحمن بدوي، شوبنهور، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة.  

lxxxviii-   ،26ص ،م2992فؤاد كامل، الفرد في فلسفة شوبنهور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة .  
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lxxxix-  هيفدنج هارولدHoffding Harlad ( وفيها عاش 2926م( ولد في كوبنهاجن سنة )2962ـ2926مؤرخ فلسفي دانماركي ،)م
م(، 2931م( وحصل على إجازات علمية في الالهوت سنة )2921ـ2996طوال حياته، وعين أستاذا في جامعة كوبنهاجن من سنة )

ة المذهب في المسيحية. واهتم هيفدنج بدراس لكنه رفض االنخراط في سلك الكهنوت، حيث تأثر بآراء سورين كيركجور وخاصة بآرائه
الوضعي في فرنسا. أما عن إنتاجه فهو غزير ومتنوع. )انظر: عبدالرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 .322ـ321، ص ص4م، الجزء2992، 2بيروت، الطبعة
xc   - Hoffding :"  A. History of modern philosophy " ـ  Vol  : 2 p . 306.     

xci- 2السيد شعبان حسن، فكرة اإلرادة عند شوبنهور "في الطبيعة والمعرفة واألخالق"، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة ،
  .13م، ص2996

xcii-  Zimmern :   Shopenhauer  : his life and philosophy ,  LONDON 1932 , P , 140 .  
xciii  -  Schopenhauer : THE World as will and Idea, voll . ii , p, 141.   
xciv-  Ibid , vol ii  , p , 463.     
xcv-  Ibid , vol ii  , p , 459.   
xcvi  -  Zimmern ,Schopenhauer …..P. , 166.      

xcvii- 663م، ص4124، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، برتراند راسل، تاريخ الفلسفة الغربية "الكتاب الثالث"، ترجمة: محمد فتحي الشنيطي .  
xcviii-   22، ص2توفيق، مقدمة ترجمته لكتاب: آرتو شوبنهاور، العالم إرادة وتمثال، مصدر سبق ذكره، المجلدمحمد سعيد.  
xcix-  64ـ33السيد شعبان حسن، مرجع سبق ذكره، ص .  

c- راسل، حكمة الغرب "الفلسفة الحديثة والمعاصرة" ترجمة: فؤاد زكريا، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت،  برتراند
  .412، ص4م، الجزء2996

ci- Th. Ruyssen; Schopenhauer, Paris, 1911, p. 125.   ًالهامش. 23، صمرجع سبق ذكره عن: فؤاد كامل، نقال .  

cii-  421ع سبق ذكره، صول ديورانت، مرج. 

ciii  - A. Schopenhauer., The World as Will and Idea  V. (II),. P,18.  
civ-  69م، ص4119، 2، إسبينوزا، دار الوفاء لدنيا الطبعة والنشر، اإلسكندرية، الطبعةازكري فؤاد  
cv-  62فؤاد كامل، مرجع سبق ذكره، ص.   

cvi- قد أحاط اإلنسان بنطاق من الحتمية التي تتصف بها الطبيعة والوجود بأسره. على الرغم من المالحظات  والجدير بالذكر أن اسبينوزا
الكثيرة التي تؤيدها شهادة "الوجدان" بأن سلوك اإلنسان ال يمكن على األقل في أحوال معينة أن يوصف بأنه عمليات "منبه ـ استجابة"، 

ى بقدرته على ممارسة األفعال الحرة. في الوقت نفسه الذي نسلم فيه بمثل تلك الحرية. ينبغي لما يتميز به اإلنسان عن الكائنات األخر 
اإلرادة  رأن نالحظ تصنيفًا دقيقًا ألفعال اإلنسان، إذ أنه ليس حرًا في كل أفعاله، فاألفعال البيولوجية والحركات الالإرادية، ال تدخل في إطا

 نوزا في أمثلته ويبني عليها موقفه من الحتمية في إطارها السلوكي اإلنساني. )لمزيد من التفصيلالحرة، وهي تلك التي يشير إليها اسبي
   .وما بعدها 21صم، 2914، 4انظر: إسحاق رمزي، علم النفس الفردي، مطبعة االعتماد، القاهرة، الطبعة

cvii-   ( ص29سبينوزا، اإلتيقا، الجزء الثاني، القضية ،)269.  

cviii-  269(، ص29، الجزء نفسه، القضية )المصدر نفسه.  

cix-  ،" وهذا ما أكده سبينوزا في أكثر من موضع حيث يقول في تذييل الجزء األول: " أن كلَّ النِّاس يولدوَن جاِهِليَن بعلِل األشياِء
تهْم، وأنهْم اَل يفكروَن، الهم اإلراديَِّة، وبرغبويضيف في نفس التذييل قائاًل: " َأن الناس َيعتقدوَن أنهْم أحراٌر، ألنهْم على وعٍي بإراداتهْم وبأفع

. 64لتذيل، صاولو في الحلِم، في العلِل التي َتجعلهْم َيرغبون ويِردوَن، ألنهم َيجهلوَن ِتلك العلَل ". )انظر: سبينوزا، اإلتيقا، الجزء األول، 
ر: سبينوزا، اإلتيقا، ِبأفَعاِلِهْم وجاهِليَن ِبالِعلِل التي َيكونون مدفوِعيَن ِبها ". )انظ وكذلك يقول: " َأن الناَس َيظنُّوَن أنفسهْم أْحَراراً ِلكوِنِهْم وِعينَ 

  . 216(، التعليق، ص4الجزء الثالث، القضية )

cx-  61فؤاد كامل، مرجع سبق ذكره، ص .  

cxi-  ( مصدر سبق 42آرتو شوبنهاور، العالم إرادة وتمثال،  "الكتاب الثاني"، الفقرة ،)464، ص2ذكره، المجلد.  
cxii-  الهامش.23فؤاد كامل، مرجع سبق ذكره، ص .  

cxiii-  ( ص29سبينوزا، اإلتيقا، الجزء الثاني، القضية ،)269.  



 9102العدد الرابع يونيو                                                  ارنة"دراسة تحليلية مق   العقل واإلرادة في فلسفتي "اسبينوزا"  و"شوبنهاور"

   

 

186 
 

 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخري

                                                                                                                                            

 :قائمة المصادر والمراجع
 أوال: القرآن الكريم:

القرآن الكريم، مصحف المدينة بروية حفص عن عاصم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  .2
 هـ. 2241الشريف، المدينة المنورة، 

 ثانيًا:  المصادر:
 )أ(ـ المصادر باللغة العربية:

 م.4121سبينوزا، اإلتيقا، ترجمة: أحمد العلمي، أفريقيا الشروق، المغرب،  .2
 )ب(ـ المصادر باللغة األجنبية:

1. A, Schopenhauer ," The world as will and Idea., vol . II, trans.r.b.haldane.and 
j,kemp, 3 vols, London: kegan, paul,1883.  

2. Schoopenhauer, the art of literature,essays translated by t .b .saunders ,london  
swan sonnenschein,1960.  

3. Schopenhauer,. Parerga and Paralipomena . Trans , by Payne , vol  
 ثالثًا: المراجع:

 المراجع باللغة العربية: -)أ(
 م.4119)إبراهيم(، مصطفي إبراهيم، مفهوم العقل في الفكر الفلسفي، دار المعرفة الجامعية، القاهرة،   .2
والنشر،  للتأليف والترجمة: عبد الرحمن بدوي، المؤسسة العامة جمة)اشفيتسر(، ألبرت، "فلسفة الحضارة"، تر  .4

 بدون تاريخ.
 )إمام(، عبد الفتاح إمام، فلسفة األخالق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، بدون تاريخ. .6
 م.2921، 4)بدوي(، عبد الرحمن، شوبنهور، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة .2
 م.4122ت، لطباعة والنشر والتوزيع، بيرو )توفيق(، سعيد محمد، ميتافيزيقا الفن عند شوبنهاور، دار التنوير ل .1
)حسن(، السيد شعبان، فكرة اإلرادة عند شوبنهور "في الطبيعة والمعرفة واألخالق"، دار التنوير للطباعة والنشر  .3

 م.2996، 2والتوزيع، بيروت، الطبعة
(، ول، قصة الفلسفة "من أفالطون إلى جون ديوي"، ترجمة: فتح اهلل محمد المشعشع، منشورات مكتبة )ديورانت .6

 م.4112، 2المعارف، بيروت، الطبعة
)راسل(، برتراند، تاريخ الفلسفة الغربية "الكتاب الثالث"، ترجمة: محمد فتحي الشنيطي، الهيئة المصرية للكتاب،  .9

 م. 4124القاهرة، 
حكمة الغرب "الفلسفة الحديثة والمعاصرة" ترجمة: فؤاد زكريا، المجلس الوطني للثقافة والفنون اند، )راسل(، برتر  .9

 .4م، الجزء2996واآلداب، الكويت، 
)راسل(، برتراند، الفلسفة بنظرة علمية، ترجمة: عثمان نويه، ترجمة: زكي نجيب محمود، دار الثقافة، بيروت،  .21

 م. 4119، 2الطبعة
 م.4119، 2إسبينوزا، دار الوفاء لدنيا الطبعة والنشر، اإلسكندرية، الطبعة )زكريا(، فؤاد، .22
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 م. 2993)سعيد(، جالل الدين، فلسفة سبينوزا، مؤسسات عبدالكريم بن عبداهلل للنشر والتوزيع تونس،  .24
 للطباعة والنشر، NOIR SUR BLANC)سعيد(، جالل الدين، النفس والجسد عند ديكارت وكبار الديكارتيين،  .26

 م.2996تونس، 
لوطني المجلس ا)شورون(، جاك، الموت في الفكر الغربي، ترجمة: كامل يوسف حسين، ،سلسلة عالم المعرفة،  .22

  م.2994 (،63العدد ) للثقافة والفنون واآلداب، الكويت،
 قدري حافظ، مقام العقل عند العرب، دار القدس، بيروت بدون تاريخ.(، طوقان) .21
 ، بدون تاريخ.2التفكير فريضة إسالمية، دار القلم، الطبعة)العقاد(، عباس محمود،   .23
 م.4119، 2)غريزي(، توفيق، شوبنهاور وفلسفة التشاؤم، دار الفارابي، بيروت، الطبعة  .26
 م.4119، 4)كريم(، زيد عباس، اسبينوزا والفلسفة األخالقية، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة  .29
 م.2992رد في فلسفة شوبنهور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، )كامل(، فؤاد، الف  .29
 يوسف، تاريخ الفلسفة الحديثة، دار القلم، بيروت، بدون تاريخ. (،كرم)  .41
، 4بعةالط)كريم(، متى، الفلسفة الحديثة "عرض ونقد"، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي،  .42

 م.2999
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 املفهوم الحديث للمنهج في مرحلة رياض ألاطفال

 البوسيقيأحمد موس ى   د.                

 

 :مقدمة        

إّن تهيئة ألاطفال وإعدادهم للمستقبل يعتبر عملية هامة تحمل في طّياتها مسؤوليات وأعباء كبيرة        

 في ظل العصر الذي نعيش 
ً
سم بالتقدم العلمي السريع والانفجار املعرفي الهائل، خاصة

ّ
فيه والذي يت

مما ُيلقي على عاتق  والثورة التكنولوجية وإلالكترونية التي أصبحت سمة ظاهرة في ألالفية الثالثة،

املسؤولين عن إلاعداد والتخطيط ملرحلة رياض ألاطفال مسؤولية التفكير الجاد والدراسة املستفيضة 

لتطوير مرحلة رياض ألاطفال بما يلّبي متطلبات الحياة املعاصرة وتحقيق حاجات ألاطفال ملجابهة تحّديات 

 املستقبل.

 ألهمية املناهج الدراسية و       
ً
 من مكانتها البالغة ونظرا

ً
دورها الفّعال في إعداد إلانسان للحياة وانطالقا

التربوية في جميع املراحل الدراسية وخاصة في مرحلة ألاساس وهي مرحلة رياض وأهميتها الكبيرة في العملية 

اضعة متو  ألاطفال، فقد أصبح الاهتمام ببنائها وتطويرها ضرورة تربوية ملّحة، وُيعد هذا البحث مساهمة

للتعريف بمناهج رياض ألاطفال وإبراز السمات التي تمّيزها عن مناهج املدرسة الابتدائية وغيرها من املراحل 

 التعليمية.

 :مشكلة البحث 

املجتمع إلى مؤّسسات رياض ألاطفال بأنها تهدف إلى تعليم أساسيات املعرفة الثالث: مازالت نظرة       

شير العديد من الدراساتالقراءة، الكتابة، الحساب، 
ُ
أّن رياض  (1)مثلها مثل املدرسة الابتدائية، حيث ت

ز على الجانب املعرفي، حيث أّن املناهج املعتمدة فيها 
ّ
ألاطفال في ليبيا وغيرها من البلدان العربية مازالت ترك

تقوم على الحفظ والاستظهار ال على الاستقاللية واكتشاف املواهب وغرس الاتجاهات، وتهمل تنمية 

  انب النفس ي والجانب الاجتماعي.ألاخرى في شخصية الطفل مثل الجانب الجسمي والجالجوانب 

باع التطورات التي حدثت في مجال 
ّ
فينبغي علينا أن نغّير نظرتنا إلى هذه املؤّسسات ونواكب العصر بات

رة، بحيث ُيصبح من أهم اهدافها تنمية الطفل في جميع جوانب شخصيته 
ّ
التربية في مرحلة الطفولة املبك

 .وتحقيق النمو الشامل واملتكامل له

 في وي
ً
حاول الباحث في هذا البحث التعريف باملفهوم الحديث ملناهج رياض ألاطفال ومكّوناته، مساهمة

 -آلاتية: التساؤالت تطوير هذه املؤّسسات وبذلك تتحّدد مشكلة البحث في 

 هو املفهوم الحديث ملناهج رياض ألاطفال؟ ما-1

 هي خصائص مناهج رياض ألاطفال؟ ما-2

                                                           
 .8002تونس،  خطة تطوير التعليم في الوطن العربي،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  (1)
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 هي أهداف مناهج رياض ألاطفال؟ ما-3

 هو محتوى مناهج رياض ألاطفال؟ ما-4

 هي طرائق التدريس املستخدمة في رياض ألاطفال؟ ما-5

 هي الوسائل التعليمية وألالعاب املستخدمة في رياض ألاطفال؟ ما-6

 هي أساليب التقويم املستخدمة في رياض ألاطفال؟ ما-7

 :أهداف البحث 

 -إلى التعريف باملفهوم الحديث ملناهج رياض ألاطفال وعناصره من خالل آلاتي: يهدف البحث       

 باملفهوم الحديث ملناهج رياض ألاطفال. التعريف-1

 على خصائص مناهج رياض ألاطفال. التعّرف-2

 على أهداف مناهج رياض ألاطفال. التعّرف-3

 على محتوى مناهج رياض ألاطفال. التعّرف-4

 ئق التدريس املستخدمة في رياض ألاطفال.على طرا التعّرف-5

 على الوسائل التعليمية وألالعاب املستخدمة في رياض ألاطفال. التعّرف-6

 على أساليب التقويم املستخدمة في رياض ألاطفال. التعّرف-7

 :أهمية البحث 

البحث في تناوله للتعريف باملفهوم الحديث للمنهج في أهم املراحل التعليمية وهي مرحلة تكمن أهمية        

ُيمكن أن ُيفيد القائمين على تخطيط وإعداد املناهج في هذه رياض ألاطفال، كما تكمن أهمية البحث في أنه 

مات ومشرفات ومديرات.
ّ
 املرحلة والقائمين على تدريسها من معل

 هج البحث:من 

املنهج الاستنباطي الذي يعتمد على القراءات املوّسعة للمصادر واملراجع ذات العالقة الباحث اعتمد 

 بموضوع البحث.

 :حدود البحث 

  يقتصر البحث على إلاجابة على التساؤالت املحّددة.

 :(1)املفهوم الحديث ملناهج رياض ألاطفال

ما تحتوي عليه الروضة من مواقف وخبرات وأنشطة وأساليب ووسائل، تّتجه في مجموعها  هو كل       

نحو تحقيق التكامل في مظاهر نمو الطفل املختلفة، ويتمّيز املنهج في الروضة بالتكامل والشمولية واملرونة 

 والاستمرارية.

                                                           
عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،  منهج األنشطة في رياض األطفال،ناهد فهمي حطيبة.  (1)

 .11، ص8002
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ساع، فهو ال جميع جوانب شخصية الطفل وُيراعي التوازن بينها، تنمية يشمل و        ِّ
ّ
 باالت

ً
سم أيضا

ّ
ويت

قّدم للطفل، وُيراعى الفروق 
ُ
يقتصر على املعلومات بل يشمل جميع الخبرات وألانشطة واملهارات التي ت

 حيث يجعله محور العملية التعليمية.
ً
 إيجابية

ً
 الفردية بين ألاطفال وينظر إلى الطفل نظرة

 -ألاطفال: خصائص مناهج رياض  -

 :الشمولية-1

قّدم خبرات وأنشطة للطفل ليكتسب منها مجموعة من املفاهيم واملهارات،      
ُ
املقصود بالشمولية أن ت

حّقق له النمو الشامل لجميع جوانب شخصيته الجسمية والنفسية والعقلية والاجتماعية
ُ
 .(2)بحيث ت

 ومراعاة الفروق الفردية: املرونة-2

وضة باملرونة بحيث       ، ويسمح للفروق الفردية بينهم بالظهور يّتصف منهج الرَّ
ً
يالئم ألاطفال جميعا

ع النشاط الذي يمارسه ألاطفال،  بشكل واضح وملموس، وتراعى هذه الفروق مراعاة حقيقية، وذلك بتنوُّ

ا يسمح للفروق الفردية بينهم بالظهور.  بحيث يجد فيه كل طفل ما يشبع حاجاته ويلّبي رغباته، ممَّ

 :الاستمرارية-3

قّدم للطفل في الروضة استمرار وتكميل للخبرات التي مّر بها الطفل في      
ُ
هي أن تكون الخبرات التي ت

 البيت، وأساس للخبرات التي ستقّدم له في مرحلة التعليم ألاساس ي.

 :التكامل-4

موضوعات  هو إلغاء الفواصل بين املواد املختلفة، وذلك بأن ُيبنى املنهج على شكل وحدات تدور حول      

نّفذ على شكل أنشطة متنوعة بعضها ُينّمي املفاهيم واملعارف، وبعضها ُينّمي امليول 
ُ
معّينة، وعلى أن ت

 . (1)والاتجاهات، وُينّمي البعض آلاخر املهارات العقلية والاجتماعية والحركية

 عن املناهج في املراحل الدراسية      
ً
 جوهريا

ً
وهذه الخصائص تجعل املنهج في الروضة، يختلف اختالفا

 لها باهتماماته، 
َ
ة

َ
ل م أشياء كثيرة، ال صِّ

ُّ
رهقه بتعل

ُ
ألاخرى، فينبغي استغالل هذه املزايا لصالح الطفل فال ن

سهم في تنمية فكره أو وجدانه أو مهاراته املختلفة.
ُ
 وال ت

 عناصر مناهج رياض ألاطفال: -

يتكّون املنهج من مجموعة من العناصر هي ألاهداف، واملحتوى، والطرائق وألاساليب التدريسية،       

 -لذلك: والوسائل التعليمية، والتقويم، وفيما يلي توضيح 

 مناهج رياض ألاطفال: أهداف-1

                                                           
، 8002عمان، عالم الكتب الحديثة،  مناهج رياض األطفال،محمد فؤاد الحوامدة، زيد سلمان العدوان.  (8)

 .82-82ص
 .11-11ص مرجع سابق،ناهد فهمي حطيبة.  (1)
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طّبق املنهج التقليدي إلى تعليم الطفل املهارات ألاساسية، وهي القراءة      
ُ
تهدف رياض ألاطفال التي ت

 بذلك الجانب الوجداني والحركي، ويكون أسلوب 
ً
ز على الجانب املعرفي، مهملة

ّ
رك

ُ
والكتابة والحساب، وت

، وذلك عن طريق التكرار وإلاعادة، وبذلك يُ 
ً
 تقليديا

ً
م عادة

ّ
ر، التعل

ّ
ز املنهج على أساليب الحفظ والتذك

ّ
رك

فل وحدات مواد يتمركز حولها، ويهتم بمضمونها وأبعادها، وال  ِّ
ّ
م للط ويتمركز حول املواد الدراسية ليقدَّ

قّيد الطفل واملعلمة، حيث 
ُ
قّدم له من خالل برامج ت

ُ
، وت

ً
يربطها بذات الطفل فُتْعرض على الطفل جامدة

ا يكون  تجد نفسها مطالبة بتعليم الطفل خبرات عددية وحسابية ولغوية واجتماعية وفنية ودينية، ممَّ

رة من العمر، التي يتمركز فيها حول ذاته، هذا باإلضافة إلى الدور 
ّ
الطفل غير مستعد لها في هذه الفترة املبك

لك من السلبي للطفل في املنهج التقليدي، والذي عليه الاستجابة للمعلمة بصفة مستمرة، فُيحرم بذ

لب منه ذلك
ُ
 إذا ط

َّ
 .  (1)املبادرة أو التدخل إال

طّبق املناهج الحديثة، فتهدف إلى تحقيق النمو الشامل واملتكامل للطفل،       
ُ
ا رياض ألاطفال التي ت أمَّ

وتدريبه على مهارات التفكير وإكسابه الاتجاهات والعادات والتقاليد املناسبة، مع الاهتمام بتنمية ميوله 

اهبه، وتعويضه عّما فاته من خبرات، أو ما ُيعانيه من نقٍص في أسرته، ويتم كلُّ ذلك باستخدام ومو 

م التعاوني 
ُّ
م بأسلوب حل املشكالت، أو بأسلوب التعل

ُّ
م باالكتشاف، والتعل

ُّ
أساليب مناسبة، مثل التعل

 وغيرها.

 بمحتو      
ً
دة عادة ها غير ُمقيَّ ز املناهج الحديثة بأنَّ ما يكون محتواها وتتميَّ ى أو مفردات أو مضمون جامد، وإنَّ

د في اكتسابها والتفاعل مع  فل ال يتقيَّ ِّ
ّ
 للظروف املحيطة، كما أنَّ الط

ً
 للحذف وإلاضافة تبعا

ً
 ومعرَّضا

ً
مرنا

 لُقدراته الذاتية
ً
 لسرعته الخاصة، ووفقا

ً
ها تسمح لكل طفٍل بالتحرُّك تبعا د، ولكنَّ  .(2)مفاهيمها بوقت محدَّ

وبعكس املنهج التقليدي، فإنَّ املنهج التربوي الحديث يتمركز حول الطفل والخبرات التعليمية املقّدمة       

ز الخبرات 
ّ
رك

ُ
شبع حاجاته، وت

ُ
ق مطالب نمّوه، وت  بذاته، وتنبثق من داخل نفسه، وتحّقِّ

ً
له واملرتبطة

مة على مجاالت النمو املعرفية والوجدانية وا ز املناهج التربوية الحديثة التعليمية املقدَّ
ّ
رك

ُ
لحركية للطفل وت

نهم على الاعتماد على ذواتهم، والاستقالل النفس ي 
ّ
مك

ُ
على اكساب الطفل املهارات الحياتية املختلفة، والتي ت

 حيث يتحّدد باملبادرة والتدخل وإلايجابية والفاعلية.
ً
شعرهم بالثقة في النفس ويكون دور الطفل إيجابيا

ُ
 وت

للتعرُّف على بعض أهداف املناهج التربوية الحديثة لرياض ألاطفال، نأخذ على سبيل املثال أهداف و       

املنهج العربي لرياض ألاطفال، والذي تّم بإشراف املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واملنظمة 

                                                           
 .22ص مرجع سابق،سعدية محمد بهادر.  (1)
، 8002عمان، عالم الكتب الحديثة،  مناهج رياض األطفال،محمد فؤاد الحوامدة، زيد سلمان العدوان.  (8)
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عند الطفل وهي مجال النمو  حيث جاءت شاملة لجميع مجاالت النمو  إلاسالمية للتربية والعلوم والثقافة،

 -:(1)، ومجال النمو العقلي واملعرفي، ومجال النمو الاجتماعي والانفعالي وهي كما يليالنفس حركي

 -النفس حركي: النمو في املجال  أهداف-أ

تنمية املهارات والتحكم فيها: العضالت الكبرى والصغرى من خالل ممارسة ألانشطة املختلفة املرتبطة  -

 بالوحدة.

 تنمية مهارات التأزير البصري العضلي. -

ي والتذوقي. -  تنمية مهارات إلادراك السمعي والبصري والحس ّ

 -املعرفي: مجال النمو العقلي  في-ب

 تنمية قدرات الطفل على التفكير الابتكاري والتخّيل. -

 تنمية قدرات الطفل على التفكير الناقد. -

مة والتجريب والا  -
ّ
 ستكشاف.تنمية مهارات املالحظة املنظ

 تنمية قدرات الطفل على حل املشكالت. -

 تشجيع الطفل على الفحص والتعامل مع ألاشياء بيديه. -

 تنمية مهارات الاستنتاج والتنّبؤ. -

 تنمية قدرات الطفل على التعبير الشفوي. -

 تنمية مهارات التحدث والاستماع. -

 تنمية قدرات الطفل على الحوار واملناقشة. -

 والكتابة.تهيئة الطفل للقراءة  -

 تنمية مهارات ومفاهيم التصنيف والترتيب والتسلسل. -

 تنمية مهارات ومفاهيم الوصف واملقارنة. -

 (.الانتماء-التكافؤ-ألاحاديإكساب الطفل مفاهيم ما قبل العدد )التناظر  -

 إكساب الطفل املفاهيم العلمية. -

 إكساب الطفل بعض املفاهيم املرتبطة بالزمان واملكان. -

 بعض املفاهيم البيئية والصحية. إكساب الطفل -

 -والانفعالي: الاجتماعي  النمو -ج
                                                           

تونس، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  ،المنهج العربي لرياض األطفال .وآخرون ،نادية محود شريف (1)
 .22-23، ص8001
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ّلِّ ما خلق. -
ُ
 تقدير عظمة الخالق في ك

يني. -  تنمية الوازع الّدِّ

 للوطن ...(. –تنمية الشعور باالنتماء )لألسرة  -

 تعويد الطفل على تحّمل املسؤولية واملشاركة إلايجابية والتعاون. -

 ام القواعد.تعويد الطفل على النظام واحتر  -

 تعويد الطفل على العمل الجماعي والتعاوني. -

 تعويد الطفل على احترام آلاخرين. -

 تعويد الطفل على احترام ملكية وحقوق آلاخرين. -

 مساعدة الطفل على الاستقاللية. -

 إكساب الطفل مهارات التعامل الحياتية )السلوكيات(. -

م الذاتي. -
ُّ
 إكساب الطفل مهارات التعل

 مهارات اتخاذ القرار.إكساب الطفل  -

 إكساب الطفل املهارات الاجتماعية املرتبطة بالتواصل والتفاعل مع آلاخرين. -

 تنمية الشعور بالثقة في النفس. -

م فيها.فرح-غضب-حزن -سرور)املشاعر تنمية قدرة الطفل على التعبير عن  -
ّ
 ( وضبطها والتحك

 تقديم ألادوار املختلفة للُمحيطين به في البيئة.  -

تعتبر ألاهداف السابقة الذكر ألاهداف الخاصة بكل وحدة من وحدات املنهج، وتمثل هذه ألاهداف      

مستوى آخر من مستويات ألاهداف، وهي أهداف مستمّدة من ألاهداف العامة لرياض ألاطفال، والتي تنبثق 

يق النمو الشامل بدورها من فلسفة التربية واملجتمع، وتسعى أهداف الوحدات إلى العمل على تحق

املتكامل، باعتبار أّن الطفل كيان متكامل، وأنَّ أهداف املنهج هي العمل على تحقيق التوازن في النمو في 

املجاالت الثالثة، املعرفي والحركي والوجداني، لذلك فإنَّ ألاهداف في هذا املستوى تتحّدد في إطار كل وحدة 

فل ِّ
ّ
واستعداداته، وتسعى إلى إكسابه املفاهيم واملهارات والقيم  من الوحدات املناسبة ملستوى سّنِّ الط

والعادات والاتجاهات في مختلف مجاالت املعرفة دون الفصل بين هذه املجاالت، فمن خالل أنشطة 

غوية والرياضية والعلمية والدينية والحركية 
ُّ
الخبرات املتكاملة يكتسب ألاطفال املفاهيم واملهارات الل

ية، دون  فصل مقصود بينهم، فاملوقف التعليمي كلٌّ متكامل ال يتجزأ وال تنفصل خبراته، كذلك فإنَّ  والفّنِّ

ألاهداف السابقة تعتبر أقل خصوصية من ألاهداف السلوكية، لذلك يتمُّ ترجمتها إلى أهداف سلوكية 

 ُيمكن مالحظتها وقياسها.
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 مناهج رياض ألاطفال: محتوى -2

طفال الرئيسة هي إعداد الطفل لاللتحاق باملدرسة الابتدائية، انحصر عندما كانت وظيفة رياض ألا     

شبه خطة الدراسة في املرحلة الابتدائية، 
ُ
املنهج في تقديم بعض املواد الدراسية في ضوء خطة دراسية ت

غة، الّدين، العلوم، الحساب، الرسم، وقد تنّبه رجال التربية إلى عي
ُّ
وب تشمل مجموعة من املواد مثل: الل

هذا املنهج ومشكالته، فاتجهوا إلى استخدام منهج الوحدات الدراسية أو منهج الخبرة املتكاملة والنشاط 

ق بوحدة 
َّ
 منهج ألانشطة، وُيعالج هذا املنهج بعض عيوب منهج املواد الدراسية فيما يتعل

ً
وُيسّمى أحيانا

م لألطفال دَّ
َ
ق

ُ
 .(1)املوضوعات الدراسية التي ت

 لطبيعة طفل الروضة، حيث      
ً
وتمَّ اختيار هذا املنهج في كثيٍر من دول العالم، باعتباره أكثر املناهج مالءمة

ه  مّوِّ
ُ
ره ون ن هذا املنهج من جميع عناصر العملية التعليمية، ويأخذها في اعتباره لخدمة الطفل وتطوُّ يتكوَّ

لمة واملبنى وإلادارة وجميع العناصر املؤثرة في تربية داخل البيئة التربوية، ويشمل املحتوى وأهدافه واملع

دة، تساوي في  الطفل، ويتكون منهج الخبرة املتكاملة والنشاط من مجموعة موضوعات رئيسة لخبرات محدَّ

عددها عدد ألاسابيع التي يقضيها الطفل داخل الروضة، على مدار العام الدراس ي، وُيسّمى كل موضوع منها 

من أنا، ووحدة روضتي، ووحدة صحتي وسالمتي، وُيراعى فيها أن تكون نابعة من البيئة، وحدة مثل: وحدة 

راعي تدرُّج نمو الطفل، فتقّدم مجموعة من املفاهيم املترابطة، وتقّدم 
ُ
وتناسب مستوى نضج ألاطفال وت

 
ً
راعي هذه الخبرات أيضا

ُ
ربط الطفل ببيئته بشكل متدّرِّج من السهل إلى الصعب، مثل املفاهيم الرياضية، وت

الطبيعية والاجتماعية وما يتعلق بها، بتكوين عادات واتجاهات وميول ومهارات واهتمامات لدى الطفل، 

 نحو ذاته وأسرته وروضته ووطنه.

 -مّما سبق ُيمكن استخالص مجموعة من الخصائص ملنهج الخبرة املتكاملة والنشاط كما يلي:

ة، واملوجهة نحو هدٍف معّين.يمارس الطفل فيه مجموعة من ألانشطة  -1  البحريَّ

 يساعد على توثيق العالقة بين ألاطفال وبين البيئة الطبيعية من حولهم. -2

 يتمُّ العمل على تنمية جميع جوانب شخصية الطفل مع مراعاة الفروق الفردية. -3

ل يتيح متابعة نمو كل طفل على حدة واستخدام ألاساليب والتقنيات الحديثة في تقويم ألاطفا -4

 وألانشطة املختلفة.

 يعتبر الطفل محور العملية التعليمية ويكون دور املعلمة التوجيه وإلارشاد والتقويم. -5

 التعليمية في رياض ألاطفال: الخبرات-3

يمر إلانسان في حياته بمجموعة من ألاحداث التي تعتبر تفاعل يحدث بين كل من إلانسان والبيئة،      

 لهذا التفاعل يحد
ً
ث ما ُيسّمى باكتساب الخبرات، فالخبرة مفهوم ُيعّبر عن املعلومات التي يكتسبها ونتيجة

 العملية،إلانسان، من خالل احتكاكه مع آلاخرين، وتفاعله مع الظروف وألاحداث التي تواجهه في حياته 
                                                           

 .82ص مرجع سابق،ناهد فهمي حطيبة.  (1)
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عّرف الخبرة لدى ألاطفال بأنها "عملية التفاعل بين الطفل وبين الظروف الخارجية في البي
ُ
ئة، سواًء كانت وت

بيئة طبيعية أو فكرية أو اجتماعية". وللخبرات أنواع كثيرة منها خبرات الكتساب املعلومات ومنها الكتساب 

 .(1)الاتجاهات واملهارات ومنها خبرات لتنمية امليول والاهتمامات

ي تهدف إلى تعلم الطفل وللخبرات التعليمية في رياض ألاطفال أنواع متعّددة، منها الخبرات اللغوية والت     

القدرة على التعبير، وتسمية بعض الكلمات والتمييز البصري لألشكال، وإدراك التشابه والاختالف في 

الصوت والصورة، ومنها الخبرات الاجتماعية، والتي تهدف إلى توجيه ألاطفال إلى التعاون واحترام القواعد 

م ألاطفال مجموعة من القيم والعادات  والتعليمات، واحترام ُممتلكات الغير والجماعة،
ُّ
 إلى تعل

ً
وتهدف أيضا

 والتقاليد.

م من 
َّ
قّدم الرياضيات للطفل في شكل ألعاب، حيث يتعل

ُ
ومن الخبرات التعليمية في رياض ألاطفال، والتي ت

خاللها بعض املفاهيم الرياضية، مثل التصنيف والتسلسل وألاعداد والطول والوزن والحجم، ومنها 

برات العلمية املناسبة لطفل الروضة وترتبط بصفٍة أساسيٍة بحواسه وبمالحظاته الشخصية، التي الخ

مها الطفل 
ّ
يكتسبها من خالل خبرات مباشرة وتفاعل حقيقي مع ألاشياء، كذلك من الخبرات التي يتعل

لقية، والتي تهدف إلى تعليم الطفل ُحسن املعاملة مع النفس و 
ُ
مع آلاخرين، وأن ينشأ كالخبرات الدينية والخ

الطفل على حّبِّ فعل الخير، واملساهمة في مجاالت إلاحسان والتضحية ومساعدة آلاخرين، وتنمية القيم 

لقية كالصدق وألامانة واملشاركة، ويتم ذلك من خالل ألانشطة القصصية، ومن خالل الُقدوة الحسنة 
ُ
الخ

 والخبرات الحسّية املباشرة.

 خدمة في رياض ألاطفال:التدريس املست طرائق-4

م بالخبرات       ِّ
ّ
 في حياتنا التربوية، وهو ُيعنى بتزويد املتعل

ً
يعتبر لفظ التدريس من أكثر ألالفاظ شيوعا

ه  ر مرغوب في سلوكه، ويعرَّف التدريس بأنَّ املتنوعة، التي تسهم في تشكيل شخصيته وتهدف إلى إحداث تغيُّ

ها كافة أطراف العملية التربوية لتحقيق نمو متكامل في جميع جوانب "عملية اجتماعية انتقائية تتفاعل في

م" ِّ
ّ
 .(1)شخصية املتعل

ه، الذي يقوم به املدّرِّس في إطار مقتضيات مادة       ها "جميع أوجه النشاط املوجَّ عرَّف الطريقة بأنَّ
ُ
وت

َيةِّ مساعدة تالميذه على تحق
ْ
ر تدريسية وخصائص نمو تالميذه، وظروف بيئته ُبغ يُّ

َ
غ علم املرغوب، والتَّ يق التَّ

املنشود في سلوكهم"، وبالتالي مساعدتهم على اكتساب املعلومات واملعارف واملهارات والعادات والاتجاهات 

 لدرجة تدخل املعلمة وفعالية الطفل 
ً
والقيم املرغوبة وتختلف أساليب تقديم ألانشطة لطفل الروضة وفقا

م ِّ
ّ
ة على إلقاء املعلومات بصورة مباشرة واستقبالها لألطفال دون تدخل فاعل في النشاط، فإذا عملت املعل

                                                           
 .828-822ص مرجع سابق،محمد فؤاد الحوامدة، زيد سليمان العدوان،  (1)
 .22، ص8002دار الشروق،  تعديل السلوك في التدريس، فلسطين،سهيلة محسن الفتالوى.  (1)
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منهم، نقول إنَّ هذا السلوب هو أسلوب إلالقاء، وإذا كان التفاعل تبادلي بين املعلمة وألاطفال خالل الحوار 

رت فعالي
َّ
قاش، وإذا توف ة الطفل وإيجابيته وإدارة املناقشات، فإنَّ هذا ألاسلوب ُيْعرف بأسلوب الحوار والّنِّ

ى بأسلوب  في النشاط وممارسته لعمليات الفحص والتجريب والاكتشاف، فإنَّ هذا ألاسلوب ُيسمَّ

. (1)الاكتشاف، ويعتمد نجاح املوقف التعليمي بدرجة كبيرة على اختيار الطرق وألاساليب املناسبة للموقف

 -يلي: وُيمكن توضيح أهم الطرائق املستخدمة في الروضة كما 

: طريقة إلالقاء:
ً
 أوال

م       رس، وهو الذي ُيقّدِّ م، فهو الذي ُيهيمن على سير الدَّ ِّ
ّ
ويعرض  املعلومات،تعتمد هذه الطريقة على املعل

ه ال يهتم بردود  املتعلمين،وهو الذي يلقي ويحاضر دون تفاعل من  املشكالت،حل  وال يسمح  أفعالهم،كما أنَّ

 أنه ُيمكن باملناقشة، وبالرغم من النقد ا
َّ
م إال ِّ

ّ
لذي يوجه إلى هذه الطريقة من حيث املوقف السلبي للمتعل

بل  إلالقاء،فليس من الضروري أن تكون قاصرة على  عليها،الاستفادة منها وذلك بإدخال طريقة املناقشة 

رس ألاسئلة،قد يلقى املعلم بعض   ..(2)وكذلك يمكن أن يشجع املناقشات والتعليقات داخل الدَّ

 في رياض ألاطفال التقليدية على الرغم من      
ً
وتكاد تكون طريقة إلالقاء من أكثر طرائق التدريس شيوعا

 .(1)عدم جدواها في تحقيق النمو املتكامل لألطفال

ي الاتجاه، حيث تكون املبادأة من قبل املعلمة، فتقوم بتجميع       َحادِّ
ُ
ويكون التواصل في هذه الطريقة أ

ألاطفال حولها وتوضح لهم أنشطة البرنامج اليومي، وتثير اهتمام ألاطفال ملوضوعاتها، أو تلقي بعض 

فال عن مناسبة ما، أو تحكي قصة أو التوجيهات الخاصة بالنظام، أو تحكي خبرة ما مرَّت بها، أو تخبر ألاط

عرفهم بأسماء أدوات أو حيوانات أو غير ذلك، كما يمكن للمعلمة أن تتخلص من رتابة هذا ألاسلوب 
ُ
ت

ا يحدُّ من  بتعدد اتجاهات إلالقاء، فتجعله مرة من الطفل إلى املعلمة، ومرة أخرى من طفل إلى أقرانه، ممَّ

م وليست امللل الذي قد ينتاب ألاطفال، وعل
ُّ
ى املعلمة أن تكون على قناعة تامة بأنها ميسرة لعملية التعل

.
ً
 ناقلة للمعرفة، وأنَّ اعتمادها على إلالقاء ينبغي أن يكون محدودا

: طريقة الحوار واملناقشة:
ً
 ثانيا

م       ِّ
ّ
عل

ُ
تسهم في وهى  والطالب،تعتمد هذه الطريقة على تبادل آلاراء وألافكار، وتفاعل الخبرات بين امل

مها الطفل ولدعم إجابته في أثناء  وهناك ثالثة  املناقشة،تنمية التفكير الناقد من خالل ألادلة التي ُيقّدِّ

 حيث يكون عدد ألاسئلة التي يطرحها املعلم أكبر من تلك التي 
ً
يا ِّ

ّ
أنواع من املناقشة هي: مناقشة مضبوطة كل
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ومناقشة حرة يكون فيها  الطالب،ومناقشة مضبوطة يساوى فيها عدد أسئلة املعلم مع  الطالب،يطرحها 

 .(2)عدد أسئلة الطالب أكبر من أسئلة املعلم

مات أطفال الروضة، ميلهم إلى الكالم        ألطفال هذه املرحلة، حيث أنَّ من سِّ
ً
عدُّ هذه الطريقة مناسبة

ُ
وت

مة، سواًء دعتهم املعلمة إلى ذلك أم ال، وحوارات ألاطفال والتحاور مع بعضهم البعض أو مع املعل

 للتعبير عن ألافكار والخبرات الشخصية، وتكسب ألاطفال الثقة بالنفس، 
ً
 جيدا

ً
ومناقشاتهم تمثل وسطا

وتنمي لديهم مهارات الاتصال والتواصل مع آلاخرين، والحوار واملناقشة يرتكز كل منهما على ركيزتين 

الن أهم املهارات اللغوية، التي ينبغي أن يسعى املنهج إلى أساسيتين هما، الا  ِّ
ّ
تان ُيمث

َّ
ستماع والتحدث، والل

 تنميتها في هذه املرحلة.

 يدفعه لذلك، يتمثل في موقف ما، أو سؤال      
ً
م له مثيرا ولكي يتحاور الطفل ويناقش، البدَّ من أن نقّدِّ

ب توضيح فكرة أو حل مشكلة
َّ
ما، أو إبداء رأي شخص ي، وقد تطرح املعلمة مشكلة ما،  توجهه املعلمة يتطل

ومن خالل العصف الذهني الذي يمارسه ألاطفال يتحاورون ويناقشون بدائل عديدة لحل املشكلة، وقد 

يكون الحوار والنقاش حول قصة حكتها املعلمة، يعرض ألاطفال أراءهم حول أحداثها وشخصياتها، وبذلك 

الة لالرتقاء بتفكير ألاطفال، وبلغتهم وتعويدهم التفكير تكون طريقة الحوار واملنا قشة طريقة حيوية وفعَّ

املنطقي، ومساعدتهم على إدراك العالقة بين السبب والنتيجة، باإلضافة إلى تعلمهم آداب وأسس الحوار 

 والنقاش.

عب:
َّ
م بالل

ُّ
: طريقة التعل

ً
 ثالثا

عب من أهم ألاساليب املناسبة ف     
َّ
م طفل يعتبر الل

ُّ
 أثناء اللعب  الروضة،ي تعل

ً
حيث يجعل الطفل إيجابيا

ه مناسب إلحداث التكامل  ويزيد من دافعيته، لوجود التعزيز الفوري املستمر، ويجعل التعلم متعة، كما أنَّ

م طفل الروضة منها ما  املختلفة،بين ألانشطة 
ُّ
وهناك عدة أسباب تدعو الستخدام أسلوب اللعب في تعل

 :(1)يلي

زمة لألطفال للتفاعل مع مواقف حقيقية مشابهة  .1
َّ
ر ألالعاب الفرص الال ِّ

ّ
وف

ُ
وتساعدهم  للواقع،ت

 على التفاعل الاجتماعي املرغوب فيه.

م ألالعاب للمعلمة معلومات تشخيصية عن قدرات  .2 قّدِّ
ُ
والتي من خاللها يمكن مساعدة  ألاطفال،ت

 أو تحسين بيئة التعلم. أخطائهم،وتصحيح  ألاطفال،

تعمل ألالعاب على إزالة مخاوف املتعلم، وتقض ي على املشكالت املتعلقة باللغة لدى طفل  .3

 الروضة.
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 يتوفر في ألالعاب إلاثارة والتشويق واملتعة. .4

 التعبير عن الانفعاالت بحّرِّية دون خوٍف من التعرُّض للعقاب. .5

 اكتساب القيم وتنمية امليول والاهتمامات املختلفة. .6

وتدعيم عمليات التآزر بين أعضاء  والصغرى،نمو املهارات الحركية واستخدام العضالت الكبرى  .7

 الحس وأعضاء الحركة.

وإثراء  الكلمات،وإدراك ملعاني  وتعبير،نمو وتطور املهارات اللغوية من استماع وتحدث وفهم  .8

 الرصيد اللغوي لألطفال.

م باالكتشاف:
ُّ
: طريقة التعل

ً
 رابعا

ل الطفل للفحص والاكتشاف والتجريب بدافع الرغبة في املعرفة واكتشاف البيئة املحيطة به، يمي     

ويتيح اللعب فرصة كبيرة لألطفال للتعامل مع ألاشياء وتداولها وجمع املعلومات عنها، وفحصها واكتشاف 

م خصائصها ووظائفها، وأثناء ذلك يكتسب الطفل املفاهيم بطريقة غير مباشرة، وتزداد د
ُّ
افعيته للتعل

 
ً
 قويا

ً
م،ويحتفظ بها في ذاكرته لفترة أطول، وتصبح عملية الاكتشاف بالنسبة للطفل مثيرا

ُّ
  للتعل

ً
ة خاصَّ

 من ذات الطفل وليس مفروضا عليه عندما يكون 
ً
 .(1)مصدر الدوافع منبعثا

: طريقة التعليم التعاوني:
ً
 خامسا

عة للتعليم        لألهداف املتنّوِّ
ً
والتي تشمل ألاهداف املعرفية والاجتماعية، لذلك يعتبر هذا  وني،التعانظرا

ب التعليم التعاوني تفاعل ألاطفال مع بعضهم 
َّ
م في الروضة، ويتطل

ُّ
 البعض،ألاسلوب من أهم أساليب التعل

 ويساعد بعضهم آلاخر، من أجل أن يكون 
ً
م بعضهم بعضا ِّ

ّ
ا، وأن ُيَعل والحوار فيما بينهم حول موضوٍع مَّ

مة اليونيسكو التعليم التعاوني على م
َّ
عّرِّف منظ

ُ
 عليه. وت

ً
 من ذات الطفل وليس مفروضا

ً
صدر الدوافع منبعثا

ه أحد نتاجات التربية  حيث يتعاون الطلبة من خالله لتعليم أنفسهم، بأنفسهم ضمن  املعاصرة،أنَّ

 .(1)من أجل تحقيق هدف مشترك بينهم الواحدة،املجموعة 

والتي منها أسلوب املجموعات الصغيرة، حيث يتم  ألاطفال،سلوب العديد من طرائق تقسيم وفي هذا ألا      

ثم تقترح املعلمة مشكلة  متجانسين،( أطفال غير 4-3تنظيم ألاطفال في مجموعات يتراوح عدد أفرادها بين )

ويكون الاعتماد في  والبحثي،بهدف تنمية مهارات التفكير املنطقي  بينهم،ّما، وتتابع سلوكهم إلاتصالي فيما 

 التفكير على الخبرات السابقة وبعض املعارف.
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: طريقة التعلم بالحاسوب:
ً
 سادسا

ُزهم على التفاعل في       ع ألاطفال على اكتساب مهارات التعلم الذاتي، ويحّفِّ ّجِّ
َ

استخدام الحاسوب ُيش

لصعوبة والتجريد، وذلك عن طريق املوقف التعليمي، كما ييسر تقديم بعض املوضوعات التي تتسم با

ا يساعد على  استخدام أساليب النمذجة واملحاكاة التي تعتمد على الصوت والصورة والحركة وألالوان، ممَّ

 .(1)جذب الانتباه والقدرة على التركيز

: طريقة التعلم بالقصة:
ً
 سابعا

تعتبر القصص من ألانشطة التربوية ألاساسية في البرنامج اليومي للروضة، ملا للقصة من تأثير في تكوين      

عدُّ 
ُ
شخصية الطفل، وتربية ذوقه وخياله وتهذيب أخالقه وإكسابه الاتجاهات والقيم والعادات املرغوبة، وت

ب ألاطفال في التجسد الفني بالكلمة، حيث القصة من أقوى عوامل الاستثارة في الطفل، ومن أبرز أنواع أد

ل فيها عناصر تزيد في قوة التجسيد، من خالل خلق الشخصيات 
َّ
خذ الكلمات فيها مواقع فنية، كما تتشك تتَّ

وتكوين ألاجواء واملواقف والحوادث، وهى بهذا ال تعرض معاني وأفكار فحسب، بل تقود إلى إثارتها العمليات 

ل والتفكيرالعقلية املعرفية، كاإل   . (2)دراك والتخيُّ

م من خالل ألاناشيد:
ُّ
: طريقة التعل

ً
 ثامنا

 للموسيقى والغناء وألاناشيد، فالطفل في طفولته املبكرة يبدأ في ترديد     
ً
 طبيعيا

ً
يميل الطفل ميال

مة للطفل الشروط   في سعادة واضحة، ويراعى في ألاناشيد املقدَّ
ً
 -: ةالتاليألاصوات امللحنة تلقائيا

 أن تكون ذات مقاطع قصيرة وكلمات سهلة النطق. .1

 يجب الربط بين ألاغنية والنشيد وموضوع الخبرة. .2

رة عن معاني كلماته. .3  يمكن تأدية النشيد بمصاحبة الحركات إلايقاعية املعّبِّ

 يفضل التنويع من ألاناشيد بين فردية وجماعية. .4

م من خالل الرحالت 
ُّ
: طريقة التعل

ً
 والزيارات:تاسعا

تعتبر الرحالت التعليمية أسلوب مناسب لتنفيذ برنامج الروضة، حيث يتم عن طريقها دراسة ألاشياء      

ويكتسب الطفل من خاللها الخبرات الواقعية املرتبطة بالحياة اليومية، وتحقق أهداف  الطبيعية،في بيئتها 

مثل اكتساب املعلومات الحياتية  الروضة،ة لطفل املرحلة التعليمية العديد من ألاهداف التربوية املناسب

ل املسؤولية  . (1)وتحمُّ

 التعليمية وألالعاب في رياض ألاطفال: الوسائل-5
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م، وتعرف      
ُّ
 ال يمكن الاستغناء عنه في عملية التعليم والتعل

ً
 هاما

ً
تعتبر الوسائل التعليمية عنصرا

ها "مجموعة من ألادوات واملواد وألاجهزة التعليمية التي يتم توضيحها ضمن إجراءات  الوسائل التعليمية بأنَّ

م، و 
ُّ
هي تشمل الوسائل السمعية والبصرية، استراتيجية التعلم، ُبغية تسهيل عملية التعليم والتعل

ة من  مات، وألاشكال، والصور، وألالعاب التعليمية، والنباتات، والحيوانات، وألاشياء املستمدَّ واملجسَّ

عب حاجة 
َّ
البيئة، وألافراد كرجل الشرطة، ورجل إلاطفاء، والحاسب آلالي، والكتاب وغيرها"، كما يعتبر الل

له دوٌر هامٌّ في عملية النمو لدى ألاطفال، وُيعدُّ اللعب من أفضل الوسائل من حاجات الطفل ألاساسية، و 

عب دوٌر كبيٌر في تفريغ 
َّ
التعليمية، التي تتيح للطفل عنصر التشويق وجذب الانتباه للمادة التعليمية، ولل

 
ً
 سلبيا

ً
ر على الطفل تأثيرا ِّ

ّ
توافر بالروضة العديد . لذلك ينبغي أن ي(2)الطاقات والانفعاالت النفسية التي تؤث

 -: يليمن ألادوات وألالعاب والتي منها ما 

زان،  ألادوات-1 ِّ
ّ
قات والصناديق الكبيرة، وأدوات الات

َّ
الكبيرة الثابتة في الساحات الخارجية كاألرجوحات والزال

ارة، وهياكل السيارات والطائرات.  وألادوات الدوَّ

ها ألاطفال في الساحة أو قاعة ألالعاب، مثل: عربات الدفع وألالعاب املتحّرِّكة التي يستعمل ألادوات-2

 وصناديق الرمل، وطوب البناء والدراجات ومجموعة الصناديق وألاواني ذوات ألاحجام وألاشكال املختلفة.

دة  ألالعاب-3   -منها: وألادوات التي تستخدم داخل الصف وهي أنواع متعّدِّ

بات الصغيرة واللوحات  ما-أ ٍة حركة ألاصابع، مثل املكعَّ يكسب الطفل مهارة الحركة وبخاصَّ

نة وغير ذلك. للخياطة،املثقوبة  مة وألاوراق امللوَّ  والتطريز والحروف املجسَّ

 أخرى، ومواد علمية  أدوات-ب
ً
الحل والتركيب والتي يشكل الطفل منها غرفة أو حديقة أو أشكاال

وشرائح  وألاشجار،وألاوراق  الحبوب،من الصف، مثل نماذج مختلفة ألنواع توضع في زاوية 

 وكذلك املكاييل. املختلفة،وأنواع املوازين  املغناطيس،الحشرات والطيور املعروفة، وأنواع 

والكراس ي الصغيرة وغيرها، وأدوات  واملطبخ،املنزلية التي تستخدم في ألاكل وعلى املائدة  ألادوات-ج

ارات خاصة بالز  ارات،راعة وأعمال الحديقة والبستنة، مثل نماذج الجرَّ وأقفاص الطيور  والحفَّ

 وأحواض ألاسماك وألازهار. والدجاج،

 ألاطفال:في رياض  التقويم-6

ره ووزنه وحكم على       م الش يء بمعنى قدَّ م( وقوَّ التقويم في قواميس اللغة لفظ مشتق من الفعل )قوَّ

بة التي يحكم بها املعلم والتالميذ ما إذا كانت أهداف 
َّ
ا في الاصطالح فهو يعني العملية املرك قيمته، أمَّ

قت، وُيعدُّ التقويم عمل إيجابي وأساس ي في بر  نامج الروضة، وعلى أساسه تبنى ألانشطة في املدرسة قد تحقَّ

املستقبل، كما يعمل على توثيق الصلة بين الروضة واملجتمع، وعلى زيادة الاتصال بينهما، ويحفزهما على 
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، من أجل مصلحة ألاطفال، وهو كذلك عامل هام في تطوير املنهاج نحو ألافضل، وفي تشجيع 
ً
التعاون معا

املستمر في التطوير، والتقويم جزء من التخطيط والتعليم في الروضة، وعامل العاملين على التفكير الجدي 

ة، والعمل على إيجاد بيئة تعليمية تفيد من هذه  مالزم للفلسفة التي تضع في الاعتبار قدرات الفرد الخاصَّ

 .(1)القدرات

ة فيشمل مظاهر النمو عند الطفل في جميع       دَّ  عِّ
ً
خذ أشكاال ، ويتَّ

ً
كما يجب أن يكون التقويم شامال

جوانبه الشخصية، العقلية والنفسية والجسمية والاجتماعية، ويشمل تقويم املعلمات واملناهج وألانشطة 

وضوعية، وليس على أسس ذاتية واملباني والتجهيزات املختلفة، ومن الضروري أن يتم التقويم على أسس م

ت هذه الانطباعات 
َّ
مين عن ألاطفال لوالديهم، فإذا دل ِّ

ّ
تخضع للمزاجية، أو الاكتفاء بنقل انطباعات املعل

، لقي منا 
ً
 مقبوال

ً
 باألرقام والكتب، ويسلك مع آلاخرين سلوكا

ً
م بسرعة ويبدي اهتماما

َّ
على أنَّ الطفل يتعل

ا كان الانطباع غير ذلك، زاد هذا التقويم من احتمال فشل الطفل في نظر عند ذلك كل تشجيع وتأييد، وإذ

زمة لتالفي نواحي القصور عند 
َّ
والديه، ومن إعاقة تقدمه، دون أن تتخذ إلاجراءات والخطوات العالجية الال

قات التي تعتر  ض الطفل ، سواء من قبل والديه، أو من قبل املعلمة، وإذا كنا على علم مسبق باملعّوِّ

 في تقويمنا وفي اعتماد أساليب أخرى أكثر موضوعية 
ً
ا ذلك أن نكون أكثر حذرا َب منَّ

َّ
ل
َ
ط

َ
إجراءات التقويم، ت

 من ذي قبل.

 مفهوم التقويم: -

د مفاهيم التقويم في املجال التربوي والتي منها ما يلي  : تتعدَّ

أو معلومات )كمية أو  التقويم "هو عملية إصدار حكم بناًء على معايير معينة في ضوء بيانات .1

 .(1)كيفية( عن فكرة أو ظاهرة أو موقف أو سلوك"

ومدى  أهدافها،التقويم هو العملية التي يتم بها إصدار حكم على مدى وصول العملية التربوية إلى  .2

تحقيقها ألغراضها، والعمل على كشف نواحي القوة والضعف في العملية التعليمية أثناء سيرها 

ح الوسائل لتالفي أيَّ قصوٍر قد يظهر فيها لتصحيح مسار العملية التعليمية )تشخيص(، واقترا

 .(2))عالج(

ا، على قيمة ألاشياء، أو ألاشخاص،  .3 ه "عملية إصدار حكم لهدف مَّ فه "بلوم" على أنَّ التقويم كما عرَّ

ات"
َّ
 .(3)أو املوضوعات، أو ألافكار بناء على معايير، أو مستويات ، أو محك
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 في أنَّ عملية التقويم عبارة عن تشخيص الواقع ثم من ا     
ً
فق جميعا ها تتَّ ملفاهيم السابقة للتقويم نجد أنَّ

 وتدعيم مواطن النجاح وتعزيزها. وإصالحه،معالجة القصور املوجود 

ه " تشخيص الواقع الكتشاف َمواطن       ومن خالل ذلك ُيمكن تعريف التقويم في العملية التعليمية بأنَّ

عف وعالجها".الق ة وتدعيمها واكتشاف َمواطن الضَّ  وَّ

 الفرق بين التقويم والتقييم: -

 هو ألاصل، حيث أنَّ الياء في      
ً
 كما في التقييم، ولكن التقويم لغويا

ً
التقويم يعني بيان قيمة الش يء أيضا

ح بعد التشخيص، ويقول التقييم أصلها واو، ولذا نقول أنَّ مصطلح تقويم هو ألاعم وألاشمل، ويعني إلاصال 

م 
َّ
ى هللا عليه وسل

َّ
َم الش يء أي عدله  وآلة: "رحمالرَّسول صل وَّ

َ
هللا امرأ قوم لسانه"، أي إصالح اعوجاجه وق

ا عملية التقييم فتتوقف عند عملية إصدار الحكم أي التشخيص فقط في ضوء معيار  حه، أمَّ وصحَّ

 .(1)معيَّن

حيث إنَّ مالحظة نمو ألاطفال  ألاخرى،والتقويم في رياض ألاطفال يختلف عنه في مراحل التعليم      

وجوانب النمو العقلي والنفس ي الحركي  والاجتماعي،وتقويمهم يجب أن تستمر بمقاييس النضج العضوي 

 :(2)طفال كما يليوبذلك يمكن تحديد أهم ألاهداف التربوية لعملية التقويم في رياض ألا  والوجداني،

هم في جوانبه  مساعدة-1 م أطفالهم بصورة صحيحة ومتابعة نمّوِّ أولياء ألامور ومعلميهم على تفهُّ

ّوِّي الصلة بين البيت والروضة. والروضة،ودراسة مشكالتهم اليومية في البيت  املختلفة،
َ
 مما ُيق

ا ُيسّهِّ  اكتشاف-2  ممَّ
ً
را ِّ

ّ
 ل معالجتهم قبل استفحال ألامر.ألاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مبك

فسية لألطفال، الناتجة عن التفاعالت الاجتماعية داخل  معالجة-3 رات النَّ املشكالت السلوكية والتوتُّ

باع ألاساليب التربوية ملعالجتها. الروضة،ألاسرة أو   وإتَّ

إلى طريقها  في الكشف عن ألاطفال ذوي املهارات والقدرات الخاصة ومن ثم توجيهها إلاسهام-4

 الصحيح.

ة  العمل-5 عف،على تقويم عمل الروضة للوقوف على مواطن القوَّ وذلك بغرض معالجة أي  والضَّ

 قصور، واملساهمة في تطوير الروضة.

 أنواع التقويم في رياض ألاطفال: -

 ملعرفة مستوى      
ً
دة فقد يكون مبدئيا م،للتقويم أنواع متعّدِّ ِّ

ّ
 للمواقف التعليمية،  املتعل

ً
ويكون مصاحبا

 للتعرُّف على مدى تحقيق ألاهداف، ومن أنواع التقويم ما 
ً
 -يلي: ويكون نهائيا
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: التقويم القبلي:
ً
 أوال

مة التعرُّف على املستوى الحالي لكل       ِّ
ّ
ألنَّ ذلك يزودها بمؤشرات عن نقطة البدء  طفل،ينبغي على املعل

ح لها طبيعة الفروق املوجودة بين  ألاطفال،التي يمكنها أن تبدأ بها مع  بحيث تستطيع أن  أطفالها،كما يوّضِّ

د من ألانشطة والتطبيقات التي تلبي احتياجات واهتمامات ألاطفال.  تنّوِّع وتعّدِّ

ة،اختبارات أو أدوات وال يحتاج التقويم القبلي إلى إعداد       م لها بعض ألانشطة  خاصَّ قّدِّ
ُ
ما يكفي أن ت وإنَّ

م لهم، لتتعرَّف من خالل ذلك على الاختالف أو التجانس املتوفر بين أطفال  واملناقشات عن املوضوع املقدَّ

ن من تقديم ألانشطة بطريقة مناسبة لهذه إلامكانات املختلفة، كما أنَّ  ذاك،هذا الصف أو 
َّ
هذا لتتمك

مة في اختيار أسلوب التدريس املناسب، والتعرُّف على ألاطفال الذين يحتاجون إلى  ِّ
ّ
التقويم يساعد املعل

ة وألاطفال  زون،رعاية خاصَّ  -: التاليةوُيمكن إجمال أهم فوائد التقويم القبلي في النقاط  املتمّيِّ

 لقي الخبرات الجديدة.مدى امتالك الطفل للمهارات املطلوبة، ودرجة استعداده لت تحديد-أ

 مدى ما اكتسبه ألاطفال من هذه الخبرات. تحديد-ب

مة ألنسب الطرق لتقديم الخبرة وألانشطة والتطبيقات. اختيار -جـ ِّ
ّ
 املعل

: التقويم البنائي والتشخيص ي:
ً
 ثانيا

 لعملية تنفيذ ألانشطة املتنوعة، التي يقوم بها ألاطفال،     
ً
وذلك بقيام  يكون التقويم البنائي مصاحبا

رة، وذلك بغرض تعديل وتحسين العمليات واملمارسات  مة بمالحظة أداء أطفالها بصورة مستمّرِّة ومتكّرِّ ِّ
ّ
املعل

 باألطفال إلى مستويات أداء عالية.
ً
ية، وتصحيح مسارها وصوال  الصّفِّ

مه واكتساب     
ُّ
ه للخبرات، ويساعد على كما أنَّ التقويم البنائي يساعد في تقديم املعونة للطفل أثناء تعل

 في إعطاء صورة 
ً
ّلِّ وحدة من الوحدات، وهو يساعد أيضا

ُ
إحراز وتحقيق ألاهداف التعليمية املرجوة من ك

ق هذه ألاهداف،  ويعرفها بمستويات ألاطفال ونواحي القصور أو القوة املوجودة  مة عن مدى تحقُّ ِّ
ّ
للمعل

خطاء في أداءها إن وجدت، فقد يكون القصور ليس لدى كل منهم، كما يمكن للمعلمة أن تكتشف بعض ألا 

مة وأسلوبها في التعامل أو املناقشة أو العرض غير مناسب  ِّ
ّ
 لألطفال بمفردهم، بل ربما يكون أداء املعل

ً
راجعا

مة  ِّ
ّ
لألطفال، وقد يكون القصور في أساليب التدريس، أو في ألانشطة نفسها وأدوات تنفيذها، فتحتاج املعل

الة إلى مراجعة دقيقة لكل ممارساتها مع ألاطفال بغرض تحسينها وتعديلها، بما يناسب قدرات في هذه الح

ه يساعد على  وإمكانيات ألاطفال، لذلك يمكن أن نسمي التقويم البنائي بالتقويم التشخيص ي، أي أنَّ

البنائي في النقاط اكتشاف محل القصور في العملية التربوية والتعليمية، ويمكن تحديد أهم فوائد التقويم 

 :(1)التالية
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م نحو ألاهداف. -1 م ألاطفال وتوجيههم ومراقبة التقدُّ
ُّ
 ترشيد تعل

 التعرُّف على ألاطفال الذين يعانون من صعوبات خاصة. -2

م. -3
ُّ
مة ألسلوبها في ممارسة عملية التعليم والتعل ِّ

ّ
 مراجعة املعل

 مراجعة ألانشطة وألاركان للتعرُّف على سلبياتها. -4

 :
ً
 التقويم النهائي:ثالثا

يأتي هذا النوع من التقويم في نهاية الفصل الدراس ي أو السنة الدراسية أو نهاية برنامج ما، ويهدف هذا      

في الارتقاء بمستوى نمو  بكامله،التقويم إلى إصدار حكم على مدى تحقق ألاهداف، ومدى نجاح املنهج 

 ج وعند بداية التحاقهم بالروضة.ألاطفال، مقارنة بما كانوا عليه قبل تلقي املنه

 أسس ومبادئ التقويم في رياض ألاطفال: -

مة والتي أهمها ما  ِّ
ّ
 -يلي: للتقويم أسس ومبادئ يجب أن تراعيها املعل

 البدَّ وأن يكون عملية شاملة: التقويم-1

ق من أي ينبغي أن ينظر لنمو الطفل نظرة شاملة ومتكاملة، بحيث يتم التعرُّف على مدى ما  تحقَّ

أهداف معرفية عقلية ووجدانية نفسية وحركية، لذلك فإنَّ التقويم يجب أن ال يقف عند تقويم 

الجوانب العقلية املعرفية السطحية كالحفظ والتذكر، بل ينبغي الاهتمام بتقويم مدى نمو الطفل في 

تحليلي، وقدرته على التفكير مهارات التفكير املختلفة، ومدى ما اكتسبه من مهارات التفكير إلابداعي وال

بصورة ناقدة، وقدرته على املبادأة واتخاذ القرار ومشاركته وإيجابيته مع أقرانه، كما أنَّ الشمولية تعني 

مة خالل املنهج.  تقويم املواضيع والخبرات، املقدَّ

 تكون عملية التقويم عملية مستمّرِّة ومتكّررة: أن-2

ر عندما تكون عملية التقويم  عف، وبذلك يمكن الوصول إلى  ة،متكّرِّ ة والضَّ تتَّضح بجالء جوانب القوَّ

تساعد على إجراء العالج الالزم لبعض ألاطفال، الذين يعانون  الطفل،أحكام دقيقة وصادقة عن نمو 

م، والذين يعانون من مشكالت سلوكية أو انفعاليه.
ُّ
 من بعض صعوبات التعل

ة واملوضوعية: أن-3
َّ
ر لها العلمية والدق

َّ
 تعتمد عملية التقويم على أدوات وأساليب تتوف

ر بالعوامل الذاتية، واستخدام أساليب متنوعة 
ُّ
امة، والبعد عن التأث ينبغي العمل بمبدأ املوضوعية التَّ

مو املختلفة، ومتابعة جوانب الن ألاطفال،من بطاقات وأدوات ملالحظة سلوك  التقويم،إلجراء عملية 

دة من نمو  ما كانت البطاقة أو ألاداة املستخدمة دقيقة وشاملة لجوانب متعّدِّ
َّ
ا زادت  الطفل،وكل كلمَّ
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ها البدَّ وأن تكون سهلة التطبيق والاستخدام، وبعيدة عن تحيزات املعلمة وقادرة  قيمتها وأهميتها، كما أنَّ

 على مراعاة الفروق الفردية بين ألاطفال.

دة:تك أن-4  ون عملية التقويم مرتبطة بأهداف محدَّ

خرجات وألاهداف املراد تحقيقها، وبدون هذا الارتباط 
ُ
من شروط عملية التقويم الناجحة ارتباطها بامل

ال تساعد عملية التقويم في الوصول إلى أحكام واتخاذ قرارات تؤدي إلى مواجهة السلبيات، لذلك 

ية واملهارات الفرعية، هي نقطة البداية لعملية التقويم، ويعتبر تعتبر عملية تحديد الكفايات التعليم

 من املهارات 
ً
 مركبا

ً
ها تمثل نمطا مفهوم الكفايات من املفاهيم املهمة في املجال التربوي، حيث أنَّ

نة، بذلك ينبغي ضرورة تحديد  وألاداءات، التي يمكن أن يظهرها الطفل بعد مروره في خبرة تعليمية معيَّ

املهارات الفرعية، املكونة لكّلِّ كفاية من الكفايات التعليمية، لذلك يجب وضوح الكفايات  مجموعة

مة في تقديم املنهج، بحيث ينطوي هذا التوضيح على إبراز  ِّ
ّ
مها ألاطفال قبل أن تبدأ املعل

َّ
املراد أن يتعل

 الجوانب املعرفية والوجدانية والحركية لكل كفاية تعليمية.

ن لدى الطفل مفهوم إيجابي، عن ذاته يساعده على التكيُّف ومثل ذلك الكفاي ة الاجتماعية آلاتية: )أن يتكوَّ

الشخص ي والاجتماعي( فإنَّ هذه الكفاية الاجتماعية يمكن تحليلها، إلى عدد من املهارات وألاداءات الفرعية 

 -التالية: 

 أن يتعرَّف على ذاته بتعريفه اسمه وجنسه وعمره ومكان سكنه. -أ

.أن  -ب
ً
 يتعرَّف على اسمه ثالثيا

ف الاجتماعي والتعامل مع آلاخرين بسهولة. أن-جـ    ُيظهر مهارات التكيُّ

ز لديه. أن-د   ة والتميُّ  لجوانب القوَّ
ً
 َيظهر مهتما

يساعد على تخير أنسب أساليب التقويم الالزمة لكل موقف،  وألاهداف،إنَّ وضوح العالقة بين التقويم      

ما كان ا أو بنشاط تعاوني يشارك فيه مجموعة من  الفصل،لهدف املراد قياسه يرتبط بنشاط خارج فربَّ

ألاطفال، وفي هذه الحالة يحتاج ألامر إلى ترتيب املوقف الذي من شأنه أن يظهر لها هذا السلوك التعاوني، 

 اقه في ذلك.والذي من خالله تستطيع أن تحكم على مدى اكتساب الطفل ملهارة العمل التعاوني أو إخف

مة لألطفال باستخدام الكفايات التعليمية واملهارات       ِّ
ّ
 على  الفرعية،كما أنَّ تقويم املعل

ً
يساعدها أيضا

م خبرة ما فيجب عليها مراجعة نفسها، فربما 
ُّ
تقويم عملها وأدائها، فإذا أخفق عدد كبير من ألاطفال في تعل

أو ربما كان في أسلوبها في ترتيب ألاركان أو في عالقتها  ناسبة،املكان العيب في أسلوبها في اختيار ألانشطة 

فربما كانت ألاهداف ال تناسب مستوى نمو ألاطفال  حددتها،وتفاعلها معهم، فعليها أن تراجع ألاهداف التي 

 وقدراتهم فعليها عند ذلك تحديد أهداف مناسبة.
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 أساليب التقويم في رياض ألاطفال: -

: املالحظة:
ً
 أوال

من أهم أساليب تقويم طفل هذه املرحلة الُعمرية هو أسلوب املالحظة واملقابلة والتسجيل لتلك      

حيث يعطي هذا ألاسلوب صورة حقيقية وواقعية عن سلوك الطفل في مواقف حقيقية  املالحظات،

مة إلى أسلوب املالحظة من خالل جمع البيانات عن استجابات ألا  ِّ
ّ
طفال لألنشطة وواقعية، وقد تلجأ املعل

 بهدف التعرُّف على سلوكياتهم ودوافع هذه السلوكيات.    يمارسونها،التي 

 -: التاليةوعند استخدام املالحظة يجب مراعاة ألامور 

راد مالحظتها وتقويمها بصورة دقيقة وبصورة  -1
ُ
د أنماط السلوك امل حدَّ

ُ
قبل القيام  ُمسبقة،أن ت

 بعملية املالحظة.

د  -2 حدَّ
ُ
ن من مالحظتها وقياسها.أن ت ِّ

ّ
راد مالحظتها بصياغة سلوكية وبصورة تمك

ُ
فات امل  الّصِّ

 الابتعاد عن الذاتية في تفسير ألامور التي يتم مالحظتها. -3

 أن يكون الحكم عن السلوك في ضوء فهم طبيعة املرحلة الُعمرية التي يمر بها الطفل. -4

 من  -5
ً
املرَّات حتى نطمئن إلى أنَّ ما نقيسه هو أن يكون ظهور السلوك أو الصفات املالحظة عددا

 ظاهرة حقيقية ولها وجود.

أن تجمع املالحظات في أثناء ألانشطة التفاعلية التلقائية للطفل في الساحة، أو في أثناء تفاعله مع  -6

أو  ذاتي،أو في أثناء إنجازه لعمل فردي  تعاونية،أو أثناء قيامه بإنجاز مهمة ما في مجموعة  أقرانه،

 أثناء ممارسة أنشطة البحث والاستكشاف. في 

مة لعملية املالحظة: - ِّ
ّ
ط املعل ِّ

ّ
خط

ُ
 كيف ت

م       قّدِّ
ُ
ه ال يمكنها أن ت مة ال تستطيع أن تراقب مجموعة من ألاطفال في وقت واحد، كما أنَّ ِّ

ّ
الشكَّ أنَّ املعل

د  حّدِّ
ُ
مجموعة ألاطفال املراد مالحظتهم الكفايات املختلفة لدى الطفل في موقف تعليمّيٍ واحد، فعليها أن ت

في كل فترة من فترات اليوم الدراس ي، وما هي نوعية وطبيعة املواقف التي ستالحظ فيها مجموعة ألاطفال 

مة أن تتابع أطفالها في توقيتات مختلفة من اليوم الدراس ي، وفي نوعيات مختلفة من  ِّ
ّ
املختارين، فعلى املعل

 في الفترة ألانشطة والخبرات، وذلك ألنَّ أ
ً
 على مدار اليوم الدراس ي، فهم مثال

ً
داء ألاطفال ال يكون متساويا

 وحيوية منهم في نهاية اليوم الدراس ي، فينبغي مراعاة كل ذلك عند إجراء عملية 
ً
الصباحية أكثر نشاطا

 التقويم.

: الاختبارات:
ً
 ثانيا

عدُّ الاختبارات من أهّمِّ وسائل      
ُ
  التقويم،ت

ً
 في رياض  وأكثر انتشارا

ً
حيث يمكن  ألاطفال،واستخداما

 -: التاليةتقسيمها إلى ألاقسام 
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حيث تقوم بقراءة مجموعة من العبارات ، ويطلب من الطفل قول  اختبارات الصواب والخطأ: -1

صّحٍ أو خطأ، أو عرض مجموعة من الصور ويطلب من الطفل اختيار الصورة الصحيحة، ويجب أن 

 رة واضحة حتى يستطيع إدراكها والحكم عليها.تكون العبارة قصيرة والصو 

د: -2 وهو يقيس قدرة الطفل على اكتساب املعلومات وفهمها، حيث  اختبارات الاختيار من متعّدِّ

ر موضع الصورة أو إلاجابة  يطلب من الطفل اختيار أدق صورة أو عبارة صحيحة، ويجب أن يتغيَّ

 
ً
مة إلاجابة الصحيحة مّرة ِّ

ّ
 تكون في آلاخر.الصحيحة فتذكر املعل

ً
ة  تكون في الوسط، ومرَّ

ً
ول، ومّرة

َّ
 في ألا

زاوجة: -3
ُ
وتوضع صور في العمود  عمودي،وهي تتكون من قائمتين كل قائمة على شكل  اختبارات امل

ل لها عالقة بصور العمود  ل بما يناسبها في  الثاني،ألاوَّ ويطلب من الطفل اختيار صورة من العمود ألاوَّ

 العمود الثاني.

اقصة في تلك  اختبار التكميل: -4 مة عبارة ّما وُيطلب من الطفل تكملة الكلمة النَّ ِّ
ّ
حيث تقرأ املعل

 العبارة.

ة صور ألحداث  اختبار الترتيب: -5 مة عدَّ ِّ
ّ
م املعل قّدِّ

ُ
وعلى الطفل ترتيب هذه الصور  متتابعة،وفيه ت

 ها.في تتابع، وهذا الاختبار يقيس قدرة الطفل على ربط املعلومات وتنظيم

ا سبق يتَّضح أنَّ التقويم في رياض ألاطفال ركن أساس ي وال يمكن أن تحقق رياض ألاطفال أهدافها       ممَّ

زات الشخصية أو املزاجية وعدم   عن التحيُّ
ً
 على أسس علمية بعيدا

ً
إال بوجوده، فينبغي أن يكون مبنيا

مستوى النمو في الجوانب املختلفة  املوضوعية، وأن يكون قبل بداية العملية التعليمية وذلك ملعرفة

 لخطوات العملية 
ً
لشخصية الطفل لالنطالق من ذلك املستوى، وكذلك أن يكون التقويم مصاحبا

رات الحادثة في سلوك الطفل، وأن يكون في نهاية العملية لتحديد املستوى النهائي  التعليمية ملتابعة التطوُّ

ضح أنَّ أهم ألاساليب لتقويم طفل الروضة هو الذي وصل إليه نمو الطفل في الجوانب املخ تلفة، ويتَّ

 أسلوب املالحظة املنظمة وأسلوب الاختبارات البسيطة واملتعددة .
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The article attempts to interpret the terms that are often used in the process of communication 

between sports and physical training specialists, but, often, in different ways, they are also understood. 

The claims of individual authors to originality in the designation of well-known, having a long-defined 

meaning, concepts, are not always, in our opinion, justified. The purpose of our publication is to call 

for communication in one, understandable for all, language of sports-specific terms. 

В статье предпринята попытка интерпретации терминов, часто используемых в 

процессе общения специалистов спортивной и физкультурной практики,  но, зачастую,  по-

разному ими же и понимаемых. Претензии отдельных авторов на оригинальность в дефиниции 

известных,  имеющих давно обозначенный смысл, понятий, не всегда, по нашему мнению, 

оправданы. Целью нашей публикации является призыв к общению на одном, понятном для всех, 

языке специфичных для спорта терминов. 

  

Практика общения со специалистами в области физического воспитания и спорта 

показывает, что многие из них, общаясь на предмет проблем воспитания физических качеств 

(или, скажем, формирования двигательных умений и навыков), довольно часто отождествляют 

(или употребляют как синонимы) далеко не тождественные по смыслу понятия. С целью 

конкретизации наиболее часто употребляемых слов из делового лексикона наших коллег мы 

позволили себе провести семантическое исследование специфичной для нашего рода 

деятельности терминологии и предприняли попытку формирования своего рода «иерархического 

ряда» обозначенных ниже понятий. 

Каждому тренеру (педагогу физического воспитания) хорошо известно, что для 

достижения успеха в спорте необходимо, как минимум: 
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– обладать набором определенного рода предрасположенностей к конкретному виду 

деятельности;   

– обладать определенными чертами характера, темперамента и пр.; 

– иметь желание и волю выполнять непростые задания и пр.; 

– регулярно и упорно трудиться; 

– уметь терпеть, надеяться и верить и т.д. 

Нам часто приходится слышать, что кто-то из спортсменов «талантливее других», 

«особенно талантлив» или даже гениален. Но какую смысловую нагрузку несут в себе эти схожие 

по смыслу слова? Если обратиться к  энциклопедическим источникам, то оказывается, что талант 

и гениальность вряд ли проявятся без наличия т.н. диспозиций, а также возможностей их 

реализовать. В истоках всего лежат, видимо, задатки. Задатки (применительно к спорту) – 

врожденные анатомо-физиологические особенности организма, служащие базой для развития 

способностей. Они трактуются также как природная предрасположенность к какому-либо виду 

деятельности (предпосылки способностей).  

Способности, в свою очередь – индивидуальные свойства личности, характеризующие 

склонность к какой-либо деятельности, необходимые условия для ее успешного осуществления. 

Способности формируются из задатков и определяются также как «свойства личности, 

являющиеся условиями успешного выполнения какой-либо деятельности». Таким образом, 

можно сказать, что способность – особенность человека, позволяющая ему наиболее успешно 

осуществлять какую-либо деятельность.  

Со способностью, проявляющейся в результате деятельности, связано понятие 

возможности как потенции, характеризующей и объясняющей допустимость предстоящего 

направления развития способности. Наличие потенциально высоких способностей у человека 

обозначается понятием одаренности.   Одаренность не обеспечивает успех, она только 

свидетельствует о возможности его достижения, это – совокупность способностей, 

обусловливающих успешность какого-либо вида деятельности.  

Еще более высокий уровень развития способностей называют талантом, а наивысшую 

степень развития способностей, позволяющую стать исторической личностью,  дающую 

человеку возможность успешно и оригинально выполнять какую-либо сложную деятельность – 

гениальностью [1–5]. 

Но, по нашему мнению, все выше обозначенные понятия  ближе по смыслу к 

диспозициям, нежели к итогам их реализации в жизни. В то же время, результативность 
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спортивной деятельности  оценивается, как правило,  по количественным или качественным 

показателям (секунды, очки, килограммы, метры, баллы и т.п.). Таким образом, степень 

воплощения «допустимого» в «существующее», видимо, более полно отражается в понятиях 

«качество» и «свойство». Причем, если качество – совокупность характеристик объекта, 

относящихся к его способности выполнять определенные функции, то свойство – характерная 

сторона проявления качества объекта, отличительная особенность применения качества. 

Пример: из двух спортсменов, обладающих равным уровнем развития комплекса основных 

физических качеств, одному, в отличие от другого, более свойственно проявлять их в 

экстремальных (соревновательных) условиях.  

В качестве выводов нашего исследования мы хотели бы предложить «путь от задатков к 

свойствам» в практике формирования двигательных умений и навыков, воспитании физических 

(двигательных) качеств расположить в следующей иерархической последовательности: задатки 

– способности – возможности – качества – свойства. 

Авторы будут благодарны всем, кто готов принять участие в обсуждении обозначенной 

проблемы. Наш контактный e-mail адрес: msv2480@mail.ru   
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Актуальная проблема формирования здорового образа жизни самым непосредственным 

образом связана с реальной экологической ситуацией. В данной статье рассматриваются 

особенности познавательного критерия здорового образа жизни у будущих специалистов-

экологов в сравнении с аналогичными критериями у молодежи республики в целом. 
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Введение. В современном обществе человек проживает в условиях экологически 

неблагоприятной среды, что отрицательно сказывается на состоянии здоровья. В Республике 

Беларусь заболеваемость населения по основным группам болезней с впервые установленным 

диагнозом выросла в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 2,1 %, при этом в возрасте до 17 

лет – на 3 % [1].  

По определению, данному Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека 

– это состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов.  Считается, что вклад различных факторов в состояние 

здоровья следующий: образ жизни – 50%; наследственность (генетический фактор) – 20%; 

окружающая среда – 20%; уровень медицинской помощи – 10% [2]. Однако имеются и другие 

представления. Например, по мнению российских ученых на уровень здоровья оказывает 

влияние человеческий фактор – 25% (физическое здоровье – 10%, психическое здоровье – 

15%); экологический фактор – 25% (экзо экология – 10%, эндо экология – 15%); социально-

педагогический фактор – 40% (образ жизни: материальные условия труда и быта – 15%, 

поведение, режим жизни, привычки – 25%); медицинский фактор – 10% [3]. 

Результаты исследования. В студенческом возрасте в связи со значительными 

интеллектуальными и физическими нагрузками для сохранения работоспособности и высокого 

уровня компетентности особое значение имеет ведение здорового образа жизни. В процессе 

формирования здорового образа жизни некоторые исследователи выделяет три критерия: 

познавательный, операциональный и оценочный. Познавательный критерий включает знания, 
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общекультурный уровень и образованность студентов, теоретическая подготовка и отношение 

к физической культуре; операциональный – оптимальный двигательный режим студентов, а 

также самоконтроль и коррекция состояния здоровья; оценочный – уровень и динамика 

показателей, характеризующих физическое состояние студентов, а также место здоровья в 

иерархии их ценностей [4].  

Ранее изложенный вклад различных факторов в состояние здоровья относится к 

познавательному критерию формирования здорового образа жизни. Учитывая значимую роль 

теоретической подготовки для дальнейшей практической реализации знаний, в том числе и 

относительно здорового образа жизни, нами поставлена цель статьи – выявить особенности 

познавательного критерия в формировании здорового образа жизни студентов-экологов. 

В 2017 году сделан национальный доклад «О положении молодежи в Республике 

Беларусь в 2016 году», в котором содержатся данные государственной статистики по 

различным вопросам молодежи. На начало 2017 года проведено обследование молодежи (16–

29 лет) по вопросам ранжирования факторов, влияющих на состояние здоровья. В таблице 

приведены результаты данного анкетного опроса [1]. 

 

Таблица – Мнение молодежи о факторах, влияющих на состояние здоровья (удельный вес, %) 

[1] 

 

Факторы, влияющие на состояние здоровья мужчины женщины 

молодежь в 

возрасте 

16–29 лет 

экологическая обстановка в Республике 

Беларусь 
51,3 57,3 54,2 

образ жизни 50,0 57,3 53,5 

вредные привычки 53,3 51,4 52,4 

особенности питания 29,5 32,9 31,1 

недостаточная забота о здоровье 29,7 28,1 28,9 

наследственность 24,9 23,8 24,4 

медицинское обслуживание 6,9 9,3 8,0 

другие факторы 0,2 0 0,1 

 

По мнению половины из опрошенной молодежи наибольшее влияние на состояние 

собственного здоровья оказывает экологическая обстановка – 54,2 % от числа опрошенных. 

Аналитики это связывают с наличием у населения «чернобыльского синдрома», то есть с 

осознанием и боязнью негативных влияний на состояние здоровья экологической обстановки 

в Республике Беларусь, возникшей после катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции в 1986 году.  

Следующую позицию в ранжировании факторов, влияющих на состояние здоровья, 

занимает образ жизни – 53,2 %; далее следуют вредные привычки – 52,4 %; особенности 
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питания – 31,1 %; недостаточная забота о здоровье – 28,9 %; наследственность – 24,4 %; 

медицинское обслуживание – 8 % и другие факторы – 0,1 % [1].  

Нами проведено анкетирование студентов, обучающихся в учреждении образования 

«Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова» 

Белорусского государственного университета. Всего приняло участие 80 студентов 1–4 курсов 

по 20 человек с каждого курса. Результаты анкетирования студентов представлены на рисунке. 

 

 

 
Рисунок – Ранжирование студентами 1–4 курсов факторов, влияющих на 

состояние здоровья 

 

По мнению опрошенных студентов  (1–4 курсы) наибольшее влияние на состояние 

здоровья оказывает образ жизни. Эти результаты совпадают с данными Всемирной 

организации здравоохранения. 
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Вторую позицию в ранжировании факторов, влияющих на состояние здоровья, 

занимают у студентов 2 и 4 курсов вредные привычки; у студентов 1 курса – особенности 

питания; у студентов 3 курса – недостаточная забота о здоровье. Как видим, на данной позиции 

появились различия во мнениях, однако, общим из указанных факторов является то, что они 

зависимы от активности студента. 

На третьем месте у студентов 2 и 3 курсов находятся особенности питания, в то время 

как у обучающихся 1 и 4 курсов выбрана позиция «недостаточная забота о здоровье». 

Особый интерес вызывает ранжирование студентами различных курсов позиции 

«экологическая обстановка в Республике Беларусь». Только студенты 2 курса поставили ее на 

четвертое место, остальные обучающиеся – шестое (4 курс) и седьмое место (1 и 3 курсы). 

Четвертое место у студентов 1 курса заняла позиция «вредные привычки», между тем 

как у обучающихся 4 курса – «особенности питания», а 3 курса – «медицинское 

обслуживание». 

Пятое место у студентов всех курсов заняла позиция «наследственность». Почти также 

единогласно студенты выбрали позицию «другие факторы» на последнее (1–3 курсы) и 

предпоследнее место (4 курс). 

Заключение. Таким образом, у студентов, обучающихся в учреждении образования 

«Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова» 

Белорусского государственного университета познавательный критерий здорового образа 

жизни, определенный на основе результатов ранжирования факторов, влияющих на состояние 

здоровья, отличается от результатов такого же анкетирования молодежи Республики Беларусь. 

Так у студентов в целом выявлена более активная и позитивная позиция и понимание 

значимости роли своего поведения в сохранении и укреплении здоровья.   
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ПРИЧИНЫ БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

Досин Юрий Михайлович, Аль бшини фатхи Али, и Акрм Аль амари Банур 

 

عالجهاوطرق  العمود الفقريفي  المأسباب ا  

أكرم العماري بنور –فتحي علي البشيني  –دوسين يوري ميخايلوفيتش   

 

Позвоночник – это основа опорно-двигательной системы человека. Он состоит из 

позвонков, между которыми находятся межпозвонковые диски (МПД). Два соединенные 

межпозвонковым диском позвонка образует позвоночно-двигательный сегмент или 

позвонковый сустав. МПД обеспечивают подвижность позвоночника, его упругость, 

эластичность. С возрастом, или впоследствии чрезмерных физических нагрузок у МПД 

образуется трещина и студенистое ядро выбухает в нее. Происходит формирование грыжи 

диска. Когда грыжа МПД приобретает значительные размеры, происходит сдавливание 

корешка нерва (радикулопатия), сосудов (радикулоишемия), мозга (миелоишемия). 

Необходимо обращать особое внимание на боли в нижнем отделе позвоночника, 

которые появляются в поясничном отделе позвоночника и имеют различные причины, 

такие как: вредные привычки, плохая осанка. Данные проблемы на более позднем этапе 

могут привести к серьезным проблемам в осанке человека и к серьезным болям в нижней 

части спины. Поэтому очень важно следовать профилактическим программам и 

приобретать правильную осанку, обращать внимание на окружающие факторы, влияющие 

на осанку, как в профессиональной деятельности (чрезмерная усталость и плохое питание), 

так и на эмоциональное и психологическое состояние.   

Фрист подтверждает, что плохая осанка имеет различное отрицательное влияние на 

здоровье человека. Практически все системы и органы организма страдают при плохой 

осанке. (Фрист, 1,26). 

Усама Рияд обращает внимание на то, что хорошая осанка улучшает 

функциональное состояние органов организма и также уменьшает давление на рабочие 

мышцы спины, что смягчает усталость. (Усама Рияд 99). 

Боли в нижней части позвоночника, которые появились по причине спортивных 

травм, можно устранить с помощью лечебных упражнений и использования некоторых 

электрических приборов. Абдель Фатах Лютфи обращает внимание на важность усиления 

рабочих мышц спины и приобретения хорошей физической и подвижной формы и развития 

общего баланса между различными группами мышц ( 2,499). 

Цели исследования: 

Наиболее частые причины боли в нижнем отделе позвоночника и способы их 

лечения. 

Проблема исследования: 

Специалисты, в процессе их работы в центрах и отделениях физиотерапии в Ливии, 

обратили внимание на наиболее частые жалобы на боли в нижнем отделе позвоночника.  

Несмотря на то, что причины  болей в нижнем отделе позвоночное многообразны, их 
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устранение возможно с помощью лечебных упражнений и некоторых электрических 

приборов (1,7). 

Причины развития ранних остеохондрозов связаны со сколиозом, нарушениями 

осанки, плоскостопием и другими деформациями стоп, разницей в длине нижних 

конечностей, излишней нагрузкой на позвоночник, наследственной 

предрасположенностью, травмами (переломы, смещения позвонков), растяжения связок, 

заболеваниями крупных суставов, слабым мышечным корсетом. Также, предрасположены 

к остеохондрозам курильщики (никотин разрушает молекулу кальция), любители кофе и 

газированных напитков (кофе и газированные напитки вымывают кальций из костей). 

(3,50). 

Объект исследования был выбран из числа женщин с болями в спине, посещающих 

отделение физиотерапии в больнице Аби салим. Их число составило 78. Они определялись 

выборочным методом, и их возраст составлял от 30 до 48 лет. Были изучены истории 

болезней и причины появления болей в нижнем отделе позвоночника. Эти причины 

отражены в таблице 1. 

Таблица 1. Причины появления болей в нижнем отделе позвоночника у женщин. 

Причина болей Количество больных Процентное соотношение 

Различные травмы 15 20% 

Чрезмерный поясничный 

изгиб  

18 24% 

Наследственные факторы 13 17,33% 

Профессия (сидячая) 16 21,33% 

Обувь (высокий каблук) 7 9,33% 

Психологическое состояние 4 5,33% 

Менструальный цикл 1 1,33% 

Иные причины 1 1,33% 
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Диаграмма 1. Причины появления болей в нижнем отделе позвоночника у женщин. 

 

Заключение: 

Необходимо обращать особое внимание на лечение всех причин данных проблем 

различными способами для сохранения хорошей осанки, приобретения хорошей 

физической формы и подвижности позвоночника, а также баланса между рабочими 

мышцами организма и, особо, между рабочими группами спины. Необходимо укреплять 

мышцы спины различными физическими упражнениями, учиться правильно поднимать 

тяжести и правильно сидеть за рабочим столом и за компьютером. 
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