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 0202 العدد السادس 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-
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 :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

 )م0202ديسيييييييم ر) السيييييييادس ددالعييييييي دمأقييييييي أن ةالكليييييييي سمجلييييييي نعييييييي ةنيابييييييي ليسيييييييعدني هإنييييييي

 ألاخييييييييييييرى  والعليييييييييييوم الرياضييييييييييييية التربيييييييييييية مجليييييييييييية مييييييييييين السييييييييييييادسالعيييييييييييدد  ول ألا  املجلييييييييييييد نمييييييييييي

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

 والبدنيييييييييييية الرياضيييييييييييية التربيييييييييييية أنشيييييييييييطة مختلييييييييييي  يفييييييييييي يالعلمييييييييييي النشييييييييييير  يفييييييييييي وافييييييييييير بجهيييييييييييد

 ئييييييييييييدةار  تبارهيييييييييييياعبااملرتبطيييييييييييية  ألاخييييييييييييرى  العلييييييييييييوم ضوبعيييييييييييي والترويحييييييييييييية والفنييييييييييييية والصيييييييييييحية

 وملييييييييييييييييعو  ةالبدنييييييييييييييييي ةالتربييييييييييييييييي كلييييييييييييييييياتى   مسييييييييييييييييتو ى عليييييييييييييييي ةاملتخصصيييييييييييييييي ةالعلمييييييييييييييييي التاملجييييييييييييييي

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

 اتالجامعييييييييييييييييي افأهيييييييييييييييييد لظييييييييييييييييي يفييييييييييييييييي قوالتطبيييييييييييييييييي ويروالتطييييييييييييييييي ببالتجريييييييييييييييييي ةاملجلييييييييييييييييي ى و محتييييييييييييييييي

 ةبابتكارييييييييييييي رالتغيييييييييييييي ريعسيييييييييييي المعيييييييييييي يفيييييييييييي ةملحيييييييييييي رورةضيييييييييييي  بأصيييييييييييي يلييييييييييييذا ألاميييييييييييير إلاقليمييييييييييييية

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

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

 ر دو 
ً
 ساسأ ا

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

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

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

 .والعاملية

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

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

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

 .والتربوية حيةوالص يةالرياض ةالتربي طةأنش االتمج

 الكلية عميد                                                                 
 التحرير هيئة ورئيس

 النفر عمار ميلود :د
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 بطبرق بمدينة  ناش ئ كرة القدم لدى بدافعية الانجاز ألامن النفس ي وعالقته 

  

   أ. ك. د ميلود عمار النفر

  أبراهيم ح هللا المين عبدالعزيز د. فت

 ملخص البحث

ألامددا بحس يددعال تىالارتددع ب بنع ددا ي  دد   حدد       ددع   دد   بدد   بحتعدد ا ى دد  بحعالارددا ية ث   ددا يهدد ا بحث ددى   دد  

بم يسددا ى دد  بةددثا مةدد نما ألامددا بحس يددعال الادد   بنع ددا ي  دد   حدد      ددع   دد   بحقدد    سددا  قدد و ل تبحتعدد ابم يبحقدد   

ل ل بحتنثدددددت بمةدددددتالا   بنع دددددا ي  ددددد   حددددد      دددددع   ددددد   بحقددددد   بمع الام دددددا ألامدددددا بحس يدددددعال  ثعددددد  حنةدددددثا مةددددد نم ه   قددددد و 

   ددا بيت دد ةنا ب حة اقددا بحعم يددا مددا (    ددع931بشددتم ع ى سددا بحث ددى ى دد   بملددس ا بحالاىدد و ل ت    تبسددتم   بحث   دد

 قدددد و ب    ددددد   بم يسددددا( بحصددددقالاة  –بمل  ددددا  –بملمتدددد ة  –بحهددددالا   –   ددددع   دددد   بحقدددد   يم  ددددالا  يمةددددا  ددددالاب    بحثةسددددد   

ل تبسدددتم    (     دددع  991(    دددع  الادددأ  ددد   أج ادددع بح ةبسدددا ألاس سددد ا ى ددد   42.أج ادددع بح ةبسدددا يسدددتةالاى ا ى ددد   

ألامددددا ل تمق دددد    بنع دددا ي  ددد   ل ت الاىددد ع بحستددد اط   دددد  تجدددالا  بة ثددد   معسدددالا  بددد    يدددع ألامدددا بحس مق ددد      بحث   ددد

 ل  مددد   دددا بحتالاىدددد   ددد  معددد  ية  نثتادددا ب بنع دددا ي  ددد   بمع الام ددداحددد       دددع   ددد   بحقددد    بنع دددا ي  ددد   بحس يدددعال ت 

حس يددعال حالاى دد   دد   بحقدد   ألامددا ببضدد تة  بحعمددد ى دد    ةدد      تاالاصددع  بحث   ددحدد      ددع   دد   بحقدد    ألامددا بحس يددع 

مدددا يدددالا  بددد بمط بىددد ب  تبةشددد     يدددع  تالاحددد  حواددد     بنع دددا ي  ددد   ل ت الاف ددد  بملعددد  ية بحتنثتادددا بمةدددتالا   بنع دددا 

مةددتالا    ةدد   ت بح ا ضددع  ى دد  ي  دد    يىددك  دد   بحقدد   الادد  بحالارددالاا ى دد  مدد   ردد ة  ألامددا بحس يددع ي  دد   بمع الام ددا 

 . ي      بنع ا

 البحث: املقدمة ومشكلة

 ح ددددد بحدددد ت  
 
تحك  دددد  مددددا م ب ددددو بح ةبسدددد ة  تبلح الامدددد ةلحقدددد  أىددددثألا   ق ددددي ألامددددا بحس يددددعال الاددددأ بمل تمعدددد ة مة ثدددد 

ت صدد ا الادددأ سدد  د   ق قددع أمدددالاب    ا ددا تجهددالا  ن ا دددال نددالب تحددا يدددو نا  ددد الاحددد   ي  مددت م بةلتألاب دد و تقعقدد  حدددع 

 
 
لر قدالا

 
 الاحدد  أ هدا حددا اةدتم تب الاددأ ىم هدا الاحدد تبضددة بب 

 
  مد  نوىددالاب   د  جهدد  بح لد  نددالا  ها    إلاحهددالل  بملدس ا تجوىد 

 بة بب.قع        أ  ةها تى ةتب يتع قالا  

( أ  ألاما بحس يعال اعتق  أ   بلح ج ة بملهمدا ح خصصد ا إلابةد   ا   دى  متد  جدالتة  9111تيل   جق  م م   

الاحدا  تة مهدا الادأ  ةجدا شدعالاة بملد   بد وما       الاحا بمل  ل تألا  هدأ أت  مصد ة حلدعالاة بحة دد بد ومال تلصقد بة بحة 

 الاأ أيا م   ا مدا م ب دد بحعمد   الاب مد  قعد و حضدسالا    ةد ا أت بجتم ى دا 
 
بحس يعالل نأما بمل   بحس يعال يص   مه  ب

ي   ردددا حدددع مهددد ل ممددد  رددد  يدددت     ددد  يضدددة بب بحس يدددعالل حدددالح  اعتقددد  ألامدددا بحس يدددعال مدددا بلح جددد ة الابة بمل  ثدددا بحع  ددد  

 (08:  99ي   ج  ع بح    .   حإلبة   تات ق

ل 9111تاالاضدددددف مصدددددة و نه ددددد   
 
 سدددددالاا 

 
( ب  ألامدددددا بحس يدددددعال اعتقددددد  مدددددا أندددددا بلح جددددد ة بح دددددال  ضدددددما ح  ددددد    مدددددالاب

 مددا ألاسدد   تبمل ةسددا تبحسدد   ل ن لحددك تبحعةدد  
 
تاتالاردد  الاحدد  ى دد  بحالاسددي يجتمدد يأ بحددال  ي  دد  ن ددع بح دد   مثتدد  ب

 ال ن حخددصي ي تدد   الاددأ ب بيددا     ددع   دد  بحدد ا  مددا ألا  تبلحم يددا أمدد ب  ضدد تةا   ح اددحا بحس ةدد ا ت مددالا بحخصصدد

بملةددتم   تأ  ألامددا بحددال  الددتقع بح ضدد ه مددا قع م ددع مدده أمددع تمددا بىتمدد    ى وهدد  تمددا  س  هدد  تىة هدد  ت م ي هدد  ي ددد 

 الاأ ر بة   ةع   ى ينثنال ى أ موا  ما ألامال ن  م  تج  بح    بملع م ا بح ر قا بحعةالانا  ب  
 
أمسدع تبحعكدإ  الاب ث بت 

 ب ي ه  ة.   
 
 (11:  42ى ش بح    الاأ جالا م أ  ب حقةالا ل تبحثةشل تى   بح قا أىثألا مه  ب

( نقددددد ب  بحلدددددعالاة بددددد وما الدددددع  بملددددد   بعددددد   ي م سددددد   تبلصدددددالاال 9113تالادددددأ ندددددالب بحصددددد   أشددددد ة ب مددددد  ةب دددددف  

   نددددعل تألاثدددد  ندددد لصالاا ردددد اا بحلددددعالاة بدددد حسقي تضددددع  بح قددددا بدددد حس إل  مدددد  أ ددددع يددددت   ح ك بن ددددا 
 
نمددددا يدددد ا شددددألا  

 (12:  9        بح هالي ال حلصالاا الاأ  قالااا بحس الا  بملعالاجا أث       تأ ع أث  س  ال ى    د    .
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( أ  بلح جدددا   ددد  ألامدددا هدددأ   جدددا   ةددد ا جالان نددد  بحةددد أ بملةدددتم  ح م  ن دددا ى ددد  Borrows  4881تاددد   بددد ت  

 (28-33:  40 ا.  تبحس ة بح  تا بح ال  تضما  شث ع بلح ج ة بلح الااا 

ما أب   بلح جد ة بح دال  قد  تةب  بسدتم بة    دا  قع بلح جا حألما بحس يعال     أ  ( 9111م م  ملحا   تيل   

 
 
بحةدد الاا بح لدد  ل  الا ي يمكددا نهددا   جددا ح لددعالاة بدد وما بمعددو  ىددا بق ددا بلح جدد ة   ددى قعتقدد  نددال  بلح جددا ىدد مالا

  سةالا    تدع جم ده أ دالابع بحةد الاا نعسد م 
 
قلدثه أ    جدا ح  د   ن  دع الدع  بد وما تي م سد   ن مد  يد  ثي  أس س  

 (1:  49بت   بلح جا.   

ىددد   بلصدددالاا تبحلدددعالاة ب ي م سددد    الددد     ددد ألامدددا بحس يدددعال بدددأ  ( 4882بحةددد   م مددد  ىثددد  بمل  ددد    بألاسمددد  يدددال   

مالابجهدا بملالابرد  مده بحقد ة   تبلحك تبحقثالا  تيستق بة تي تم   تإلا ةد   ب لحم يدا تبح ى يدا تبحد ىا تبحةدس  ىسد 

 (429:  1ى   مالابجها بمل  جآة ت شث ع بلح ج ة.   

حألما بحس يعال  أقي بع    ج  ع بح ة ادا ألاتح دا بح دال قع سدع ى د   بح   ( أ    جا Rickett  4881تاالاضف ةاكع 

 جدددا حألمدددا بحس يدددعال بحثقددد  ل نددد الاب مددد  أشدددثه بملددد     ددد  بلح جددد ة ألاس سددد ا بحث الاحالاج دددا يت دددع سددد الا ع   دددالا   ق دددي بلح

تبح دددال مدددا يالاحهددد  اةددد   بح ددد   حت ق دددي   جتدددع حلحدددك تي تمددد   ثدددا   جتدددع حالا  ددد ب  تبحتقددد ي ل ن لح جدددا ألاسددد   هدددأ 

  ق ددددي بحددددالبةل تبلح جددددا حألمددددا هددددأ أت  بحدددد تبنه بحس ةدددد ا يجتم ى ددددا بح ددددال   دددد ا بحةدددد الاا إلابةدددد بي ت الاجهددددع   ددددالا 

حألمددا ندد   الاحدد  يددت   حا ددو  ىددا بحت دد ا تبحتالاجددع   ددالا   ق ددي الاب ددعل  غ ي  ددع ت الاب مدد  أي ددي بملدد   الاددأ   ق ددي   جتددع

 (949:  33تبح لد الاأ   ق ي بحالبة يت       بح أ .   

( أ  ألامددددددا بحس يددددددعال يدددددد  ثي ب لح حددددددا بحعضددددددالااا ح  دددددد   تىالار  ددددددع يجتم ى ددددددا ل تمدددددد   Bean  4891  تيلدددددد   بدددددد  

  حددددا مددددا بحتالابندددي بحددددالبقي ل  تبحتك ددد  يجتمدددد يأ بح  بتددددا  شدددث ىع ح تبنعددددع ألاتح دددا ت  جتددددع بح   الااددددا ل تمدددا ثددددا نهدددالا 

 ب حتنلدد ا 
 
بةدد    ل تردد  يتددأث  ب  حددا بح دد   بحعضددالااا تم حعالابمددد يجتم ى ددا تيرتصدد  يال تبح ق ن ددا بمل  ةددا ل تأيضدد 

 ةددد ا يجتم ى دددا تنلدددأ  ألا  ددد   الادددأ ألاسددد   تألابلدددةا تبحتددد ةاث ة بمل ةسددد ال ت  حدددا بح ددد   بحادددح ا بل ةدددم ا تبحس

 تبمله ةبة بح ال يمت كه  تبلصق بة تبملالابر  بح ال يم  مه  بح    أت يتع و حه ل تبلص م ة بح ال  ق   ح    . 

  43 : 31) 

أ   شدددددث ع بلح جدددددا   ددددد  ألامدددددا بحس يدددددعال تشدددددعالاة بح ددددد   بددددد وما ي نعدددددع   ددددد  بحث دددددى ىدددددا  شدددددث ع  انويررررررى البا  ررررر

أبعددد   حألمددا بحس يدددعالل تهددأ شدددعالاة بح دد   ب ي تمددد   ت  ة سدددع بلح جدد ة يجتم ى دددا تبحس ةدد ا ألايددد  ل  مدد  أ  نسددد ا 

الادددددأ بل م ىدددددال تشددددعالاة  ب حةمأ ألاسدددددا تبحةددددالا  ت ددددد ة  بحلدددددعالاة بدددد لصة  تبح ه يددددد  تبحق دددديل تشدددددعالاة  بأ دددددع  عبددددأ  حدددددع م   دددد

 م ثالاب تمقثالا  تأ  بحس   يس  ت   ح ع تيع م الا ع ب ا  تمالا  . 

شددددعالاة بح دددد   ب ح ب ددددا تألامدددد   تىدددد   تجددددالا  أيةدددد ة   دددد   الدددد   ( أ  ألامددددا بحس يددددعال 4898تاددددال   سدددد حا سدددد  م    

ي ةج ا   ع ع الع  ب حق ي تبح ه ي  تا   ك ى وهد  إلا ةد   ب ي تمد   تبحتقد ي  تبملةد     ي  ع ح دا مدا نيد اا مدا 

 ى ددددد  مالابجهدددددا إلا ث  ددددد ة بح دددددال يتعددددد و حهددددد  الادددددأ     دددددعل تبح دددددال  دددددتث  ى ددددد   الابنقددددد
 
ع  الاحدددددع تبح دددددال يصدددددثألا بح ددددد   مهددددد  رددددد  ةب

 (3:  92بحخصصعال تيجتم يأ تألاس   تبل ة ال بة اقا   عد بح    اة   بحة الاا بملس سك مه ني اا.   

أ دددد  بل الاب ددددك بملهمددددا الاددددأ مس الامددددا بحدددد تبنه تبح ددددال بنددددتا اعدددد   بندددده ي  دددد   ( أ  4883تاضدددد   ىالاادددد  سدددد ة    

 أ ددددد  مس دددددوبة بح كددددد  بحةددددد  الاحالا أ بدددددد يمكدددددا بحس ددددد  حددددد بنه ي  ددددد    بح ا ضدددددع لب ةبسددددد ه  بحثددددد   الا  الادددددأ ى دددددا بحدددددس إ 

 (41: 90   بح ا ض ا.  تالاح  ونم تع ت سه مع الا    ق ي أى   بملةتالاا ة بملع ى

ى ددد  سددد الا   ة ألانددد ب  بحددداليا يتمتعدددالا  بدددع الادددأ مالابرددد  ي هددد  أثددد   بنع دددا ي  ددد   ( أ  4881تادددال   أ دددالاة سددد ة    

  مدا يالاحهد  تالاحد  ب سدتم ب  معد ي   م د    ح ك د   ل مع سال     بح ال   تالا  ى   مه    مكا  ق  ا  ت اط أ ب  بح   

نهددالب بحدد بنه ي ي دد ا أت ي  دد   مدد   أت سدد الاا بح دد   الا  بحدد بنه حالا  دد   بحقددالا   ي الاددأ   دد  بملالابردد ل تمسدد   ى دد   تدد اط 

  بح ددال   دد  بح ةبسدد ة بح ددال أج اددع ى دد  نددالب بحدد بنهل ندد   ألاندد ب  الات  بحدد بنه بحقددالا  حالا  دد   يم  ددالا    دد  بحق دد   ب ملهدد 
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 الاددددأ م  تحددددا ب  دددد   ت  ق ددددي مةددددتالاا ة ى ح ددددا مددددا ألا ب  ةغددددا 
 
  ث دددد ب

 
مدددد     دددد   بنع دددد ها حالا  دددد  ل ن ثددددالحالا  بددددالح  جهدددد ب

 (924:  0اع  ضها ما م  تية ن ش ا.   

( ب  أسدد   ىم  ددا  بنع ددا ي  دد   نددالا يسددح  ة  بح ددال   دد و حةدد الاا بحالاىددك بت ردد  4892تاددال   حالاةبةدد  بةددة   

 دد  تضدده  تبمل ددد  بحصددعثالجددد بحةدد ة   ى دد  بحت دد ي ة أبح دد   ح تس ددك ى دد  بحعقثدد ة تبحسضدد   مددا    ددالا    جددا حدد  

 (03:  91   مةتم  .تبحعمد بمالابفثا ش ي   تم  ب      ق قه لمةتالاا ة م   عا الاأ ي ب  تبحة أ   الا 

بحت دددد ي ة بح ا ضدددد ا  رددددالا   ددددتث  تقةددددح    سدددد الاا بحالاىددددك ملالابجهددددعقعدددد   بنع ددددا ي  دددد   أ     تى  دددع يت دددد  بحث   دددد

 بحع ح ا.تبحتس ك ى وه  ما يالا  بحتصم ا تبمل  ب   حت ق ي بملةتالاا ة 

تسدددد الا ع مددددا يددددالا   بحالاىددددكبمل دددد ا يس لددددعال حخصصدددد ا هدددد   بنع ددددا ي  دددد    ( أ 4893ت دددد   ن  دددد   ىثدددد     

بنه حإل  دد   ىسدد  بحالاىثدد   ل   ددى أ  رددالا  بحدد  بحالاىثدد  يىدد بة تبمل دد ب   تبحتسدد نإ حت ق ددي أنضددد مةددتالا  ممكددا بدد   

ح تعث ددد  ىدددا ندددالب بحددد بنه  ع مت ددد  م  مددد   مت ددد  بحنلددد   ة الادددأ  ث عدددا بحت ددد   بحدددال     ضدددع تبحسددد و بحدددال    ق مددد

ىسدددد م    دددد ت    ةدددد   رددددالا   بندددده إلا  دددد    عحددددالح  ينثنددددأ أ   أيددددال بس دددد  إلاىتثدددد ة  ددددد ىالابمددددد بحخصصدددد ا تىالابمددددد بحثألا دددد

  حالاىددددكب حنةددددثا 
 
 م دددد  ب

 
 بصددددالاة  أرددددالا   معدددد   يالابجددددع   دددد ي 

 
الاددددأ   حددددا م دددد    يمكددددا ح  دددد     ةددددع أ  ي ددددالا  مدددد نالاى 

 ى ددد  تجدددع بحعمدددالا  حت ق دددي 
 
 ى ددد  تردددع  يددد    ددد  ىسددد م  ي دددالا  الادددأ مع دددا بح ددد تا م ددد ي

 
حإل  ددد   الادددأ تردددع معددد   ر  سددد 

 (39:  41   حإل       ث  ما ني اا. مةتالاا ة

جالاب دددك بحخصصددد ا بحه مدددا الاددد  إلاىددد ب  بحس يدددع   بنع دددا ي  ددد    م دددد أ ددد  أ     الاددد  ندددالب بحصددد   يت ددد  بحث   دددت

حالاىددكل نهدد  بم  بددا بحدد بنه ملوبتحددا بحنلدد   تبحك دد ق مددا أجددد بحت ددالاو تيمت دد   نضددالا ىددا  الا هدد  متشدد ب ملدد    مددالاق 

بحالاىددك الادد  ب  دد   بحالابجثدد ة بحصددعثا ت  دد   بحعقثدد ة تأ  يثددال  أرصددع  مدد  الادد  ر ة ددع الادد  سدد  د  ةددالاا  أ باددع ت  ةدد   

 مةتالاب .

 الا  س   بح           ق ي الاب دع   دى الدع  بأ     ث   تاض   بح
 
 جالان ا 

 
بت ق دي  بحالاىدك بنه ي     م الا  

مدددا بملةددددتالا  الاب دددع مدددا يددددالا  مددد  يس ددددو  مدددا أندددد با تن مددد  اةدددد    ح دددع مدددا أسدددد الاب   ددد   أنضددددد تمةدددتالاا ة أى ددددا 

 بحع   .بح ا ضع  

 تحددا بحعمددد بك   ددا ج دد   يمكؤهدد  أ   ددت     دد  (   دد  أ  م Mcclelland & Franz  9110م    الا دد  تن ب ددو  تيلدد   

ةضددددد  أ ثددددد  ب حنةددددددثا حألنددددد ب  الات  بحددددد بنه بمل   دددددده حالا  ددددد   تندددددالب و  بحس دددددد ق تبحت دددددالاو  بنددددده أس لددددددعال ب حنةدددددثا حهددددددتي  

 (18:  39تبحعكإ صح ألا.   

 ما
 
 بنده ي  د    ( بدأ Eppler  4899( ل بيث د  تند ةجالا Pokay,P.  4891ل بالا د   ( 4888أس ما ةب ك   تات ي  الا

بحددداليا يتم ددد ت   بح ا ضددد   أ  نسددد ا يصددد اي  م ددد  ل ت  بملس نةدددا مدددا أجدددد   ق دددي أنضدددد مةدددتالا  أ ب  ممكدددا يم دددد

 ما بمل  ب   الادأ أ بههدا ل تا هد ت   الاى دا متم د   مدا ي ه ت  ر ة   ى أ ها ى ح ا ما ي     بح ا ضعال   ةب ةج
 
  ث  ب

 
ب

احةدددمالا  ى ددد   الاجوهددد ة نيددد اا ل ت يع ندددالا  تبجثددد ثها أ ثددد  مدددا بىتمددد  نا ت ي  دد   ل تاس دددوت  ألا ب  بمعددد   م   ددده ل 

أ ب  بملالابرددددددد  بح دددددددال  تة دددددددك بحت ددددددد   ل  اتة عدددددددالا    ددددددد بح دددددددال  تة دددددددك بملسددددددد م   أت بملمددددددد     ل ت ب حالابرع دددددددا الادددددددأ بملالابرددددددد  

 ندددد    ددددالا ها ت ةالااا ثددددالا  مع نددددا  تدددد اط أ بههددددا حتق دددد ا ردددد ةبثةدددد الاح ا ن مدددد  يقالامددددالا  بددددع مددددا أىمدددد   ل ت ات م ددددالا  بملت 

 (114:  41(   20:  34   (30:  3          ألانضد. 

ى د  بح ةبسد ة تبحث دالاو بحةد بقا حدا اةدتةه بحتالاىدد   د   ةبسدا ثهد ا   د  بحتعدد ا    تمدا يدالا  ب دالاع بحث   د

 بحث ى.ض تة  بحق    مهالب    ى   ىالارا ألاما بحس يع  ب ي     بح ا ضع  حالب ي   بحث   

 البحث:مشكلة 

تق بة بحس يدددعال حالاى دددال  ددد   بحقددد   بندددا  ىددد اا بح دددالا  الادددأ بملث ةاددد ة تندددالب يسدددتق بة بةث عتدددع  ي دددك ب  يم دددد يسددد

ينسد ا الاددأ ىم  ددا يىدد ب  بحس يددعال بملددس ا تبملمةددي حددع تبملثنددال ى دد  يسددإ بحع م ددا بلح ي ددا تب  حألمددا بحس يددع  يثدد  

عدددد  بملثددد ة  س ضددده قةددد  ي بحضددددالا  ى ددد  مددد  ي ع ددددع بح عددد   الادددأ     دددا بحتع مددددد مددده بحالاىثددد   ح مثددد ةب  مدددد  رثدددد تبثسددد   تن
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بحالاىث   الاأ بملث ةا ة ما ب  عد ية تقعصدك تشد    يدعال تندالب ب حتد  أ سدالاا يدتث  ى د  سد الاا بحالاىثد   مدا يدالا  ي دي  

  حدا مدا بحتدالا   تىد   بحهدد ت  بحس يدعال ندالب مد   ت د   حعثددا  د   بحقد   مدا بمدالاة   ةدد ا شد اكا  صدألاك بحالاىثد   بثسدد   

 بملث ةب .

ىددد ب  بحس يدددعال بل  ددد  حالاى ددد   ددد   بحقددد   حدددع  تة  ث ددد  الادددأ    يددد  مةدددتالا  يسدددتع ب  ا ج  دددك  يددد    ددد  أ  ي مددد

بحس يعال حع ت   ت  بحعقث ة بملمت  ا بح ال يم  مه  يالا  ممت   مالابرد  بحتد ةاك تبملس نةدع بح ا ضد ا حدالب نمدا يدالا  

ةا ضددد ا قعددد و يى ددد   ددد   بحقددد   ب ددد   ددد تو الادددأ م ددد    ددد   بحقددد   ي دددت الادددأ مث ةاددد ة ممت  دددا ح ددد و    ىمدددد بحث   ددد

قس ددد بة ملحالافدددا الادددأ مةدددتالا   بنع دددا ي  ددد   حددد يها تبح ددد   دددتث  بلددد د مث شددد  ى ددد  مةدددتالاا ة ألا ب  بملهددد ة  تبلصةةدددو 

        ةجا ألامدا بحس يدع  بح د  يتعد و حهد  بحالاىدك ل تيجدد الاحد   أب بحث   د   تى    ت اط بملث ةا ة تر  نة  بحث   

حعالارددا بددد   ألامددا بحس يدددع  ت بنع ددا ي  ددد   حس شددج   ددد   بحقدد   مدددا بجددد بحتس دددك ى دد  بمللدددكالاة بحةددد ث ا ب دد  مع ندددا ب

بح د  ردد     بددع بحالاىثد   الادد  ممت دد  بملالابرد  بحت ةا  ددا تمالابردد  بحتثد ة  تبي دد   بملةددتالا  بملس سدك مددا  بنع ددا ي  دد   

 حالاىث   تبح  اي   د تبحالاىالا  ب   مةتالا  ي     بل    .

 و   بنع دددا ي  ددد   قعمدددد ى ددد   دددى بحالاىدددك ى ددد  ب  ي دددالا  متقددد م  تمتم ددد ب بددد   بر ب دددع الادددأ بح  اددددي بالا ب  ت  ددد  
 
ب

  جا بحالاىك حالا     تبحت الاو قعمد ى          تبسح  ة  بحة را بح  مسا ح يا تقعمد ى   مضد ى ا ت الاج دع جهدالا   

ملدد   قددد   ندد   أنم ددا بحث ددى  كمدددا الاددأ بحتعدد ا ى ددد   ح  ددا  بحعددد  ألت  ر  ددع   ددالا   ق ددي بحهددد ا بملنلددالا  تنددالا ي  دد   

  بحق  .ىالارا ألاما بحس يع  ب بنع ا ي     ح     شج      

 أهداف البحث: 

 . ق و بم يسا      بحق   ح      ع  بنع ا ي     ت ألاما بحس يعال ب   بحتع ا ى   بحعالارا ية ث   ا  -

 . ق و م يسا ب ح      ع      بحق  ع ا ي      بنالا  ألاما بحس يعال مة نما بحتع ا ى   بةثا  -

     .بم يسا  ق و  ح      ع      بحق   بنع ا ي     بحتنثت بمةتالا   -
 

 البحث:تساؤالت 

 . ق و  بم يسا    ع      بحق   ح   بنع ا ي     ت ألاما بحس يعال ب    ىالارا بة ث   ا  الاج ند  -

  ق و.بم يسا  ح      ع      بحق    الا   بنع ا ي    يما بحس يع ة نا اند  -

  ق و.بم يسا      بحق   ح      ع بمةتالا   بنع ا ي     يمكا بحتنثت ند  -

 البحث:مصطلحات 

 Psychological security :النفس ىالامن  -

  د   مصد ة ندالب بلصدالاا تيلدع  بد وما بحس يدع  بأ دع ( ألامدا 4893 قع ا ن  د   ىثد    
 
بحت د ة مدا بلصدالاا أيد 

 ى ددددد  صدددددحتع تىم دددددع تمةدددددتقث ع تأتي   ت قالاردددددع تم  دددددو  يجتمددددد يأل نددددد    ددددد و مددددد  يهددددد   ندددددتي  م
 
 ددددد   ددددد   مةم سددددد 

 (993:  9ألاشص ص تنال  ألاش   ل أت أ   الاره بح    نال  بح ه ي بة نق  شعالاة  ب وما إلةض   نال  بلح جا.   

 إلانجاز:دافعية  -

مدد   بسددتع ب  بح دد   تم  ددع   دد  بحةدد أ الاددأ سدد  د   ق دددي  (  بنع ددا ي  دد   بأ هدد 4883قعدد ا ن  سددع  حة دد   

 (19: 1  الا يتم   نالب بحه ا بمص اي تسم ة تمع ي   مع سع  ت  ق  علن ا م ل تبحس  ق الاأ   ق ي الاح  بحه ا 

 :الدراسات السابقة

 (49(  9111م م  أم   ملحا   :  ةبسا

   بحقددد   تبحلدددعالاة بددد وما بحس يدددعال حددد   بحالاىثددد   الاددددأ بحعالاردددا بددد    مدددي بحةددد الاا بحق ددد    ملددد ةني  ددد : عنوان الدراسة

 ألاة  .

نددددد نع   ددددد  بحتعددددد ا ى ددددد  أ مددددد   بحةددددد الاا بحق ددددد    ملددددد ةني  ددددد   بحقددددد    مددددد  ي ة دددددع بحالاىثدددددالا  تى ددددد   : هدف الدراسة
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مةدتالا  بحلدعالاة بد وما بحس يدعال حدد يها تمد   بحعالاردا بد    مدي بحةدد الاا بحق د    ملد ةني  د   بحقدد   

  يعال ح   بحالاىث   الاأ ألاة  .تبحلعالاة ب وما بحس

 بملس ا بحالاى ي. : منهج الدراسة

( يىدك مدا يى دال  د   بحقدد   مدا ند و بح ةجدا ألات د  تبح    دا ت دا بيت دد ةنا 388  الا دع بحع سدا مدا   : عينة الدراسة

 ب حة اقا بحعلالابا ا.

 ما بحس يعال ح   بحالاىث  .أ ع حألاإ نس ا ن تو الابة  يحا   ص ا ا الا  مةتالا  بحلعالاة ب و  : نتائج الدراسة

 (Jackson  4881  )38  ةالا  ج :  ةبسا

  ق ي  بحالبة ت  ق ي ألاما بحس يعال. : عنوان الدراسة

 بحتع ا ى   بحلعالاة بحخصصعال ب ح قا تألاما تي   ب  بحالابح  ل ت شث ع بح غثا. : هدف الدراسة

 بحالاى ي. : منهج الدراسة

 بمل  تج    بحاليا بستم ة ىالار ها ى م   ى   ألارد(. ( ما981  الا ع ما   : عينة الدراسة

أ    ةبا ي  ددد ب  بملتثددد    بددد   بحدددوتج   يدددت     ددد   اددد     قددد ي  بحدددالبةل  دددالح  بة  ددد ع بح ةجدددا ى ددد   : نتائج الدراسة

 قددددد ي  بحدددددالبة حددددد   بحنةددددد   بمل  تجددددد ة  ح  دددددا حدددددإل ةبا إلاي ددددد ني مدددددا شددددد ا  بلح ددددد  ل ت دددددالح  تجددددد  

 بحالبة ح وت   ح  ا حإل ةبا بحة  ال ما ش ا  بلح   .ب م  و الاأ  ق ي  

 (91(  4883ى م  بلص   بيل بعما  ةا   :  ةبسا

 مالاره بحضثي حالاى ال بحة  ا تبمل  ب  الاأ بحع بو تىالار ثها ب بنع ا ي     : عنوان الدراسة

  دد   حدد   يىثدد   بحةدد  ا ندد نع بح ةبسددا   دد  بحتعدد ا ى دد  بحعالارددا بدد   مالاردده بحضددثي ت بنع ددا ي  : هدف الدراسة

 تبمل  ب  بملتق م  

 بملس ا بحالاى ي. : منهج الدراسة

 ( يىك ما س  ا تم  ب  الاأ بحع بو08 شتم ع ى سا بح ةبسا ى     : عينة الدراسة

 الاىدددددد بحث  دددددى   ددددد  تجدددددالا  ىالاردددددا  ة ث   دددددا مالاجثدددددا بددددد   مالارددددده بحضدددددثي حالاى دددددال بحةددددد  ا تبمل ددددد ب   : نتائج الدراسة

 ت بنع ا ي     بح ا ضعال. بملتق م  

 (48(  4883م ج  بح م ه  مالا  بحةه أ   :  ةبسا

 ألاما بحس يعال تىالارتع ب و ب  بحالاف  ي : عنوان الدراسة

بحتعددد ا ى ددد  مةدددتالا  ألامدددا بحس يدددعال تألا ب  بحدددالاف  ي ت ث عدددا بحعالاردددا بددد   مةدددتالا  ألامدددا بحس يدددعال  : هدف الدراسة

 تألا ب  بحالاف  ي.

 بملس ا بحالاى ي. : منهج الدراسة

. ى سا بحث ىأ  مةتالا  ألاما بحس يعال تألا ب  بحالاف  ي ح    - : نتائج الدراسة
 
 م   ه بة   

  الاج  ىالارا ب   بعض أبع   ألاما بحس يعال تألا ب  بحالاف  ي. -

 حع مددددد بحعمدددد ل تبملةددددتالا  بحتع   ددددالل  -
 
 الاجدددد  ندددد تو الاددددأ  ةجددددا ألامددددا بحس يددددعال تألا ب  بحددددالاف  ي  ثعدددد 

 جتم ى ا.تبلح حا ي 

 حع مد بلصق   -
 
 . الاج  ن تو الاأ  ةجا ألاما بحس يعال تألا ب  بحالاف  ي  ثع 

 ح مةتالا  بحالاف  ي. -
 
 ى   تجالا  ن تو ب   ألاما بحس يعال تألا ب  بحالاف  ي  ثع 

 (93(  4880ىث  بحعواو با ى أ بحة م     :  ةبسا

  يى دددال بعدددض ألاحعددد ب بل م ى دددا ب ملم كدددا بحع م دددا بحةددد الاا بح ا ضدددعال تىالارتدددع ب بنع دددا إلا  ددد   حددد  : عنوان الدراسة

 بحةعالا يا

نددددد نع بح ةبسدددددا   ددددد  بحتعددددد ا ى ددددد  بحةددددد الاا بحق ددددد    حددددد   بملددددد ةم   بحةدددددعالا ي   تبحعددددد ب تىالارتدددددع  : هدف الدراسة
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ب بنع ددا إلا  دد   حدد   يىثدد   بعددض ألاحعدد ب بل م ى ددا ح  ددا بح ةجددا ألات دد  بأ  يددا بملسةقددا بحلدد ر ا 

 اب ملم كا بحع م 

 بملس ا بحالاى ي. : منهج الدراسة

 ( يىك ت ا بيت  ةنا ب حة اقا بحعلالابا ا.12  الا ع بحع سا ما   : عينة الدراسة

مةددتالا   بنع ددا إلا  ددد   بأ  يددا بملسةقدددا بحلدد ر ا اعتقدد  م   عددد  تتجددالا  ىالاردددا الابة  يحددا   صددد ا ا  : نتائج الدراسة

إلاةشددد   تالاحددد  حصددد لف بملددد ةم   بحعددد بل تتجدددالا  بددد   بل نةددد ا تبحةددد الاا بحق ددد    الادددأ بعددد  بحتددد ةاك ت

ىالارددا الابة  يحددا   صدد ا ا بدد   سددسالابة بلصقدد   الاددأ بمل دد   بح ا ضددعال تمدد    بنع ددا إلا  دد   حالاىثدد   الاددأ 

 بحس  ق.بع   بنه       

 (91(  4881 الا    ا ىث    بحسع  الل بسا م مالا  بحعث      :  ةبسا

 ي     بح ا ضعال تي       الا  ة  بح  ب ا بح ا ض ا.بحعالارا ب    بنع ا  : عنوان الدراسة

بحتع ا ى   بحعالارا ب    بنع ا ي     تي       دالا  ة  بح  ب دا بح ا ضد ا حد    دالاب ت  حثد ة  - : هدف الدراسة

 بمل   ا بملتالاسةا.

  ددد   بحتعددد ا ى ددد  بح ددد تو بددد    دددالاب ت  حثددد ة بمل   دددا بملتالاسدددةا الادددأ  دددد مدددا  بنع دددا ي  ددد   تي -

   الا  ة  بح  ب ا بح ا ض ا.

 بملس ا بحالاى ي ب وس الاب بملةحأ. : منهج الدراسة

(   حددددك ت  حثددددا مددددا بملدددد بة  بملتالاسددددةا الاددددأ مدددد بة  متالاسددددةا بحلددددعك ح ثسدددد ة 241بشددددتم ع ى دددد    : عينة الدراسة

 تمتالاسةا بملع نا ح ثس ة تمتالاسةا ألامد ح ثس   تمتالاسةا بملسصالاة ح ثس   بم يسا بملالاىد.

نسددد ا ىالاردددا بة ث   دددا مالاجثدددا بددد    بنع دددا ي  ددد   تي  ددد     دددالا  ة  بح  ب دددا بح ا ضددد ا تحصددد لف  - : نتائج الدراسة

 بحةالاب.

 أ   بنع ا ي     الاأ  ة  بح  ب ا بح ا ض ا ي الا  ح ةالاب أنضد ما بحة حث ة. -

 .أ  ي       الا  ة  بح  ب ا بح ا ض ا ي الا  أنضد ح   بحةالاب ما بحة حث ة -

 (92(  4898س حا    ف س  م   م م    :  ةبسا

 ألاما بحس يعال ت ق ي  بحالبة الاأ ىالار هم  بثعض ي   ن ة بحتعص  ا ح   بحلث ب بل  م أ. : عنوان الدراسة

بحكل  ىا بحعالارا بد   ألامدا بحس يدعال ت قد ي  بحدالبة ت م    دا بحتنثدت بد وما بحس يدعال ت قد ي  بحدالبة  : هدف الدراسة

 نددا بحت  ىددد بدد    ددد مددا بحسددالاع تمةددتالا  بحتعصددك مددا يددالا  بحتعصددك بحدد ينال تبح ا ضددعال تمدد   مع

 ح   بحلث ب بل  م أ ما بل نة  .

 بملس ا بحالاى ي ب ستم ب  ألاس الاب بملةحأ. : منهج الدراسة

   412مدا  بحث دى ى سدا  ت دالا   : عينة الدراسة
 
 بن ب    د ة ت  حثد ة   ثدا   حثدا( مدا 933 –  حدك  913  حثد 

 بحور  اي. ب  معا بح ا ض ا تبحت  ة  تبح  ب ا

 بح ين دا بحتعصدد  ا تي   ند ة بحس يدعال ألامددا بد     صد ا ا  بحددا سد حثا بة ث   دع ىالارددا  الاجد  : نتائج الدراسة

 تألامدا بحتعصد  ا ي   ن ة ب   ىالارا أ   حث   حا بح   ال بألاسم  إلا  و تبحع سا ى سا ح   تبح ا ض ا

 بحال الاة. ساى  ح   بحس يعال

 بح ين ددا بحتعصدد  ا تي   ندد ة بحددالبة  قدد ي  بدد     صدد ا    بحددا سدد حثا بة ث   ددع ىالارددا  الاجدد 

 تي   ند ة بحدالبة  قد ي  بد   ىالاردا أ   تضدف حدا بألاسمد  بح   دال إلا د و تبحع سدا ى سدا حد   تبح ا ضد ا

 بحال الاة. ى سا ح   تبح ا ض ا بح ين ا بحتعص  ا

 (1(  4899مؤهد ية ب س ة    ث م  م مالا  الا الا ل  :  ةبسا
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بحتدددالا   بحس يدددعال تىالارتدددع بمةدددتالا  ي  ددد   بح ا ضدددعال حالاى دددال مستمثددد ة    ددد ة ج معدددا بملالاىدددد حدددثعض  : عنوان الدراسة

 ألاحع ب بح   يا تبح  ر ا.

ا بحتع ا ى   بحعالارا ب    ةجا بحتالا   بحس يعال تمةتالا  ي     ح   يى ال مستمثد ة    د ة ج معد - : هدف الدراسة

 بملالاىد حثعض ألاحع ب بح   يا تبح  ر ا.

بحتعدددد ا ى دددد  بح دددد تو الاددددأ  ةجددددا بحتددددالا   بحس يددددعال بدددد   يى ددددال بعددددض ألاحعدددد ب بح   يددددا تبح  ر ددددا مددددا  -

 مستمث ة     ة ج معا بملالاىد.

 بحتع ا ى   بح  تو الاأ  ةجا بحتالا   بحس يعال ب   يى ال ن و بملق ما  بح  و ألاةنعا ألات  (. -

 بستم   بملس ا بحالاى ي ب وس الاب بملةحأ تية ث  ي. : منهج الدراسة

بشدددتمد م تمدددده بحث ددددى ى ددد  يى ددددال ندددد و    ددد ة ج معددددا بملالاىددددد حدددثعض ألاحعدددد ب بح   يددددا تبح  ر ددددا  : عينة الدراسة

( 9818( تبحثدددد حد ىدددد  نا  4898 – 4881بمللدددد ة    الاددددأ بةالاحددددا ج معددددا بملالاىددددد ح مالاسددددا بح ةبلددددعال  

.
 
 يىث 

جددددالا  ىالاردددددا بة ثددددد   سدددد ث ا بددددد    ةجدددددا بحتددددالا   تمةدددددتالا  ي  ددددد   حعالانددددي بعدددددض ألاحعددددد ب بح   يدددددا ت  - : نتائج الدراسة

  بحةث  ال بحة  ا تبمل  ب ل بحتنإ ألاةضعال(.

تجددددالا  ىالارددددا بة ث   ددددا سدددد ث ا بدددد    ةجددددا بحتددددالا   بحس يددددعال تمةددددتالا  ي  دددد   حالاى ددددال بعددددض ألاحعدددد ب  -

 بح  ر ا      بحق  ل     بحة ال بحك   بحة ا  (.

 حالاىث  . -
 
 ت بنع 

 
  ةجا مقثالاحا        م  ما بحتالا   بحس يعال قع    نوب

  مته يىثالا ألاحع ب بح  ر ا ب ةجا مقثالاحا ما بحتالا   بحس يعال. -

 (41(  4893مس ة سع   بنال مصة ول ب م  ىث    بحل ن     :  ةبسا

 ؤهمددددد  حددددد   ى سدددددا مدددددا بحة ثدددددا بحالابنددددد يا الادددددأ بحلدددددعالاة ب حالا ددددد   بحس ةددددد ا تألامدددددا بحس يدددددعال تبحعالاردددددا ب : عنوان الدراسة

 ج معا بح  مالاا.

ند نع بح ةبسدا   دد  بحكلد  ىدا بحعالارددا بد   بحلدعالاة ب حالا دد   بحس ةد ا تألامدا بحس يددعال حد   ى سددا  : هدف الدراسة

 ما بحة ثا بحالابن يا بح بةس   الاأ ج معا بح  مالاا.

 بملس ا بحالاى ي. : منهج الدراسة

 ت  حثدددددا  دددددا بيت ددددد ةنا ب حة اقدددددا بحعلدددددالابا ا مدددددا   ثدددددا ج معدددددا بح  مدددددالاا  910بشدددددتم ع ى ددددد   : عينة الدراسة
 
  حثددددد 

 بحالابن يا.

ل تأ  معدد مالاة ية ثددد   جم عهددد   : نتائج الدراسة
 
أ  مةددتالا  بحالا ددد   بحس ةدد ا حددد   بحة ثدددا بحالابندد يا  ددد   متالاسدددة 

حالب  ددا مدده مق دد   بدد   بملق  سدد   بحالب  ددا مدده مق دد   ألامددا بحس يددعال تأبعدد    ب سددت س   بعدد  بمللدد ى  ب

ألامددددا بحس يددددعال تأبعدددد    تالابة ب  دددد   سدددد  ال ىكيددددعالل تجددددالا  ندددد تو الابة  يحددددا   صدددد ا ا الاددددأ مةددددتالا  

بحالا دددد   بحس ةدددد ا   دددددل تالاددددأ م دددد  أ بحعالاردددد ة ألاسدددد اا تبمللدددد ى  بحالب  ددددال تجددددالا  ندددد تو الاددددأ مةددددتالا  

بي بحالا ددددددد   بحس ةددددددد ا ح مةدددددددتالا  بحت صددددددد  أ حصددددددد لف الات  بحت صددددددد د بملمتددددددد   تالات  بحت صددددددد د بملتددددددد 

  بملقثالا ( تجالا  ن تو الاأ مةتالا  بحلعالاة ب وما بحس يعال ى   بملق      د تى   م  ي ع جمعوه .

 (2(  4891بن بق ة م     فا   :  ةبسا

 بك   بح   : عنوان الدراسة
 
 ىالارا  بنع ا ي     تبح قا ب حس إ ب را بحتصالااك ما بحق و ى ح  

 حددد   يى دددال بحتعددد ا ى ددد  ي  ددد   تبح  : هدف الدراسة
 
قدددا بددد حس إ تىالار همددد  ب ردددا مهددد ة  بحتصدددالااك مدددا بحق دددو ى ح ددد 

 مستمك ج معا بحق  س ا بك   بح   ح مالاسا بح ا ضعال

 بملس ا بحالاى ي. : منهج الدراسة

 ( يىك 43 شتم ع ى سا بح ةبسا ى     : عينة الدراسة



 0202العدد السادس  بطبرق بمدينة القدم كرة ناشئ لدى بدافعية االنجاز وعالقته النفسي األمن

  
 

  

 8 مجلة التربية البدنية والعلوم االخري

 

ج معدددددا بحق  سددددد ا حكددددد   بح ددددد  يتمتعدددددالا   مدددددكيى دددددال مست الاىددددد ع بحث   دددددا   ددددد  أندددددا بحستددددد اط تهدددددأ ب   : نتائج الدراسة

 بحتصدالااك تالاحد ب بنع ا       تثقا ب حس إ ى ح    تتجالا  ىالارا بة ث   ب    بنع ا إلا  د   ت ردا 

مدد  يدد ىا بلح جددا   دد  بحس دد ق مددا يددالا   رددا بحتصددالااك مددا بحق ددو ى ح دد  إل دد ب  بحسقدد  . تبضدد نا ب دد  

 تالاحد  و  بحواد    الاح  ى   تجالا  ىالارا بة ث   ب   بح قا بد حس إ ت 
 
 ردا بحتصدالااك مدا بحق دو ى ح د 

الاددددأ بح قددددا الاددددأ بحددددس إ  ددددت   ب دددد  بلح  الاحددددا  ت    ق ددددي بحس دددد ق مددددا يددددالا   رددددا بحتصددددالااك ي  بح قددددا 

 بحس تة.ب حس إ   م   ب ة ب ة ب   بحالاىالا  ب حالاىك ب   

 (41(  4893ن     ىث    جمهالاة   :  ةبسا

 ة ا تىالار ه  ب بنع ا ي     بح ا ضعال حد   يى دال يحعد ب بح   يدا الادأ بل  معدا بعض بملتس  بة بحس : عنوان الدراسة

 ية   ا

نددددد نع   ددددد  بحتعددددد ا ى ددددد  ىالاردددددا بعدددددض بملتس ددددد بة بحس ةددددد ا ب بنع دددددا ي  ددددد   بح ا ضدددددعال حددددد   يى دددددال  : هدف الدراسة

 يحع ب بح   يا الاأ بل  معا ية   ا

 بملس ا بحالاى ي. : منهج الدراسة

 ( يىك ت ا بيت  ةنا ب حة اقا بحعلالابا ا.12  الا ع بحع سا ما   : دراسةعينة ال

ت بنع ددددا بحضددددثيل يجهدددد   بحس يددددعالل بحق ددددي(   مالارددددهتجددددالا  ىالارددددا بة ث   ددددا بدددد   بملتس دددد بة بحس ةدددد ا  : نتائج الدراسة

 بح ا ضعال. ي     
 

 السابقة:التعليق على الدراسات 

بحث دددالاو بحةددد بقع حدددا اةدددتةه بحتالاىدددد ب ددد   ةبسدددا ثهددد ا ب ددد  بحتعددد ا ى ددد  ىالاردددا ى ددد  بح ةبسددد ة ت    مدددا يدددالا  ب دددالاع بحث   ددد

 بح ةبسا.ض تة  بحق    مهال     حالب ي   بحث    بةق و  يما بحس يع  ب ي     بح ا ضع  حس شج      بحق  

  البحث:منهج 

 متع حةث عا بحث ى. ملالا بملسح ابملس ا بحالاى ي ب حة اقا    بستم   بحث   

 ث:عينة البح

يم  ددالا  يمةددا  ددالاب    بةقدد و  (    ددع   ددا بيت دد ةنا ب حة اقددا بحعم يددا مددا    ددع   دد   بحقدد  931بشددتم ع ى سددا بحث ددى ى دد   

(    دع  الادأ  د   أج ادع 42بح ةبسدا يسدتةالاى ا ى د    ب    د . أج ادع  قد و  ( بث  يابحصقالاة  –بمل  ا  –بملمت ة  –بحهالا   – بحثةس   

بحتدددد  أ يالاضدددف بحتالاىددد   ي صددد نو حث   ددد ة ى سددددا بحث دددى الادددأ بملتس ددد بة ألاتح دددا رثددددد   دددع   تبل ددد ت  (   991بح ةبسدددا ألاس سددد ا ى ددد   

 بحت  ما.

 في املتغيرات ألاولية ألاساسية البحث الكلية( التوصيف إلا صائي لبيانات عينة 1جدول )

 131ن = 

 الدالالت إلا صائية للتوصيف املتغيرات

 معامل الالتواء معامل التفلطح ملعيارى الانحراف ا الوسيط املتوسط الحسابى 

 0.11 1.33- 0.77 16 15.94 السن )سنة(

 0.35- 0.64- 3.77 169 168.30 الطول )سم(

 0.53- 0.58- 4.74 62 60.79 الوزن )كجم(

 0.74 0.99- 0.79 5 5.64 عدد سنوات املمارسة )سنة(

 ددا الاددأ  بملتس دد بة ألاتح ددا( أ  معدد مالاة يحتددالاب    دد بتق مدد  بدد   ( تبلصدد ص بت دد بإ ب   دد ة ى سددا بحث ددى بح  9يتضددف مددا جدد ت   

مد ب   ( مم  ي   ى   أ  بحق  سد ة بملةتم صدا ر اثدا مدا إلاىت بح دا   دى أ  رد ا مع مدد يحتدالاب  إلاىت بح دا   د بتق 8.32     8.13- 
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تنددددالب اعنددد  ب   البدددالب بملس نددد  يىتددد ب   اعتقدددد  (  . 8.10-  ددد   9.33- مددد  ب ددددد مع مدددد بحدددت  ةألا مددد  بددد     بحصددد  .. ت ق ددد ب جددد ب مدددا ±3

 مقثالاي تالا  بملتالاسي تحألاإ متالبالب  يى   تي إلس د مم  يت      بإ أن ب  م مالاىا بحث ى بح   ا الا   بملتس  بة ألاتح ا( .

 -بحث ى: ش ت  بيت  ة ى سا 

    أ  ي الا  مس د ب ي     بح     حك   بحق 

  بة.ي يقد ىم   بحت ةا ال ىا يمإ سسالا 

 .ب  ي الا  مست ا الا  بحت ةاك  ت   ى با بت ب قة ع 

  4891/4848ب  ي الا  ضما قلك د بح  اي الا  مالاسا  

 الا  بحث ى:بملةتم ما ق يألاإ بمل
 

 

 (13( )4112)رغداء نعيسة  إعداد: (1مرفق ) بحس يع .ألاما أ. مق    
          

  املقياس:وصف 

م دد   بحةمأ ألاسددع  بلح دد  لبح ضدد  ىددا   م دد   تهددأم دد ية ( ىثدد ة  مالا ىددع ى دد  أةنعددع 14يت ددالا  بملق دد   مددا  

ت ددددتا إلاج بددددا ى دددد  ىثدددد ةبة بملق دددد   بالاب دددد   مددددا  يجتمدددد ي (لم دددد   بحتقدددد ي   يجتمدددد ي لم دددد   يسددددتق بة  بحس ةدددد ال

ل  سةثددددي   دددد  
 
عةددددو إلاج بدددد ة بحدددد الاو بحت ح ددددا:   سةثددددي  م مدددد 

 
(. ن حعثدددد ةبة  ي  ب ددددا بحصدددد سا ق

 
 دددد  مدددد ل ي  سةثددددي   الاردددد 

عةددددو  ةج ثهدددد  ى دددد  بحس ددددالا بحتدددد  أ  (9 – 4 – 3  ةج ثهدددد  ى دددد  بحس ددددالا بحتدددد  أ 
 
 (3 – 4 – 9 أمدددد  بحعثدددد ةبة سدددد ث ا بحصدددد سا ق

ال تأرددد  ةجدد (914 تأى دد   ةجددا يمكددا أ  ي صددد ى وهدد  بح دد   ى دد  نددالب بملق دد   ب حنةددثا ح  مددد ىثدد ةبة بملق دد   هددأ 

 ةجدد ة ح دددتا بلحكدددا  (980 (  ةجدددال تبح ةجدددا بملتالاسددةا ح مق ددد   هدددأ 12  ةجددا يمكدددا أ  ي صددد ى وهددد  بحة حدددك هددأ 

 ىا مةتالا  بحلعالاة ب وما بحس يعال
 
 .بة   

 

 (44( )4111)محمد  سن عالوى إعداد :  إعداد: (4مرفق ) إلا    :ب. مق     بنع ا 
 

 وصف املقياس :

 ( ب رتثددددد   ر امدددددا  بنعددددد ا إلا  ددددد   بح ا ضدددددع ل تالاحددددد  الادددددأ ضدددددالا   مدددددالاالا  9110ىدددددالات د  ردددد   دم مددددد   ةدددددا          

أ كةدددتالا ( الادددأ بلح جدددا حإل  ددد   ت ىددد ب ن  ب ح سدددا بحع م دددا تالاددد  ضدددالا  بعدددض بحتةث قددد ة ألاتح دددا الادددأ بحثألا دددا  – مددد   الا 

ه   سدددك بح لدددددد بملصددد اا ى ددد  ى سددد ة مدددا بحالاىثددد   بح ا ضددد    ثدددا يرتصدددد ة ى ددد  بعددد    بنددده    ددد   بحس ددد ق ت بنددد

( ىث ة  نقيل يقالا  بحالاىك ب إلج بدا ى د  ىثد ةبة بحق امدا ى د  مق د   يم لدعال بحتد ة :  ب ةجدا  ث د   48تى  نا  

 
 
( . ب ةجا-ر   اب ةجا  –ب ةجا متالاسةا –ب ةجا  ث    –ج ب

 
 ر   ا ج ب

 (4م ني  تصحيح املقياس :

  إلاستطالعية:الدراسة 

 – بحصدد و ي  دد     دداتمق دد    بنع ألامددا بحس يددع ملعدد مالاة بحع م ددا ملق دد   ثهدد ا نددال  بح ةبسددا لحةدد ب ب       

 (.بح ث ة

 معامل الصدق:  أوال:

 42 تالاحد  بتةث قددع ى د  ى سدا م الا ددع مدا  بحد بي أل دا  ةد ب ىدد و بملق د   بة اقدا يقةدد و          
 
مددا (   شد  

   بد    ةجدا  دد ىثد ة  تم مدالاع بحك د   دا  ةد ب مع مدد ية ثد يص اصده ل ثدابحث ى ت تمته بس إ م تمه   إ 

 (. 3ح ثع  بحال   نت ال  ح ع تمع مد ية ث   ب   م مالاع  د بع  تبمل مالاع بحك أ ح مق     م  يالاضحع م ني  
 

 

 (3 م ني  الانجاز:دافعية معامل الصدق ملقياس  ايجاد-1
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بة  ددددد ع رددددد ا مع مدددددد يقةددددد و    يتمتددددده بمع مدددددد ىددددد و ىددددد بنع دددددا ي  ددددد   أشددددد ةة بحستددددد اط   ددددد  أ  مق ددددد            

ممددد  الددد     ددد  ىددد و  8.89( تندددال  بحقددد ا معسالاادددا ىسددد  مةدددتالا  8.098  ددد    8.100بحددد بي أ تبح دددال   بت دددع مددد  بددد    

ىثدد ةبة مق دد    بنع ددا ي  دد     بندده ب  دد   بحس دد ق ت بندده   سددك بح لددد( ل  تب  بحعثدد ةبة  حةددا ب حصدد و بحددالبقي 

ل أ   الب نهدد    تمدده حتقددألاإ مدد  يقألاةددع بحع مددد تحددالح  ن حعثدد ةبة  حةددا ب حصدد وت دد  ثي بدد مل مالاع بحك دد  ح ع مددد تحدد

 8.311  دددد   8.393مع مدددد يقةدددد و بحددد بي   حالابعدددد     ددد بتق مدددد  بددد    
 
(  ممددد  يت دددد  أ  يبعددد     دددد  ثي  ة ث  دددأ تث قدددد 

هد   حةدا ب حصد و ب مل مالاع بحك   ح مق    تحالح  نه  قة نا الا  بس   بملق    ت قألاإ م  تضعع ما أج ع تحالب ن

   بحالبقو.

 النفس ى:ألامن معامل الصدق ملقياس  ايجاد-4

  ى  الاى ع بحستد اط   د   ة  د ع رد ا يتمته بمع مد ى و ى   ألاما بحس يع  أش ةة بحست اط     أ  مق             

ممددد   8.89 ( تندددال  بحقددد ا معسالاادددا ىسددد  مةدددتالا  8.080  ددد    8.111مع مدددد يقةددد و بحددد بي أ تبح دددال   بت دددع مددد  بددد    

ال       ى و ىث ةبة ببع   مق    يما بحس يدع  ل  تب  بحعثد ةبة  حةدا ب حصد و بحدالبقي ت د  ثي بد مل مالاع بحك د  

ل  مددد  أ  مع مدددد يقةددد و  ح ع مدددد تحدددالب نهددد    تمددده حتقدددألاإ مددد  يقألاةدددع بحع مدددد تحدددالح  ن حعثددد ةبة  حةدددا ب حصددد و

 بدددد مل مالاع بحك دددد  (  8.320  دددد   8.123بحدددد بي   حالابعدددد     دددد بتق مدددد  بدددد    
 
ممدددد  يت دددد  أ  يبعدددد     دددد  ثي  ة ث  ددددأ تث قدددد 

 ح مق    تحالح  نه  قة نا الا  بس   بملق    ت قألاإ م  تضعع ما أج ع تحالب نه   حةا ب حص و بحالبقو.
 

:
 
 (3م ني   بح ث ة:مع مد  ث    

 حك ت ث ا(:  بح  مع مد بح ث ة بة اقا  بي   -أ

  فس ى:النألامن ملقياس ال بات  معامل-1

( تنددال  بحقدد ا أ قدد  8.319  د   8.391أشد ةة بحستدد اط   دد  بة  د ع ردد ا مع مددد بح د  حك ت ثدد ا حالابعدد   ب د  مدد  بدد    

بح دددد  ب ح ثدددد ة تأ هدددد  مت  م ددددا قةددددها الادددد  بسدددد   بملق دددد    مدددد  ب سددددع ردددد ا مع مددددد  يبعدددد    حةدددداممدددد  يت دددد  أ   8.388مددددا 

ممددد  يت ددد  ى ددد  ب  يبعددد    ت ددد بإ ن مددد  ب ؤهددد  ت حةدددا  الابعددد  لحبحقددد ا ب قددد  مدددا مع مدددد بح ددد   ( تندددال 8.093  ح مق ددد  

 
 
ب ح ث ة تأ هد  مت  م دع قةدها الاد  بسد   بملق د   تأ  أ   دالا أت  ضد نا ي  مدا ندال  يبعد   مدا بملمكدا ب  يدتث  سد ث  

   د.الا  بس   بملق    

  الانجاز:ال بات ملقياس دافعية  معامل-4 
 

ممددد   8.388( تندددال  بحقددد ا أ قددد  مدددا 8.089  ددد   8.303حالابعددد   ب ددد  مددد  بددد    بة  ددد ع رددد ا مع مدددد بح ددد  حك ت ثددد ا 

(  8.029  بح دد  ح مق ددد  ب ح ثددد ة تأ هدد  مت  م دددا قةددها الاددد  بسدد   بملق ددد    مدد  ب سدددع ردد ا مع مدددد  يبعددد    حةددايت دد  أ  

ةدا ب ح ثد ة تأ هد  مت  م دع تنال  بحق ا ب ق  ما مع مد بح   حالابعد   ل ممد  يت د  ى د  ب  يبعد    ت د بإ ن مد  ب ؤهد  ت ح

 الا  بس   بملق      د .
 
 قةها الا  بس   بملق    تأ  أ   الا أت  ض نا ي  ما نال  يبع   ما بملمكا ب  يتث  س ث  

 (3م ني   بي    مع مد بح ث ة ىا   اي  بحتةث ي ت ى    بحتةث ي( :  -ب
 

 : دافعية الانجازمعامل ال بات ملقياس  ايجاد-1

 8.81  دى ب سدع ر مدا ة بمل ةدالاما مد  بد      بح د بو.تو معسالاادا بد   بحتةث دي يت  تبحتةث دي ى   تجالا  ند  

( ممد  يت د  8.140  د   8.188.  مد  ب دد مع مدد بح ثد ة مد  بد      8.81(  تنال  بحق ا غ   معسالااا ىسد  مةدتالا  8.80ب   

   أي   ى     إ بحع سا تالا    إ بح  تا .أ  يبع    حةا ب ح ث ة تأ ه  قعةو   إ بحست اط  الاب أى    ةث قه  م  

 النفس ى:ألامن معامل ال بات ملقياس  ايجاد-4
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 8.39ى   تجالا  ند تو معسالاادا بد   بحتةث دي يت  تبحتةث دي بح د بو .   دى ب سدع ر مدا ة بمل ةدالاما مد  بد    

( ممد  يت دد  8.139  د  8.013 .  مد  ب دد مع مددد بح ثد ة مد  بدد     8.81(  تندال  بحقد ا غ دد  معسالاادا ىسد  مةددتالا  8.11ب د  

 أ  يبع    حةا ب ح ث ة تأ ه  قعةو   إ بحست اط  الاب أى    ةث قه  م   أي   ى     إ بحع سا تالا    إ بح  تا .

 الدراسة ألاساسية: 

ى د  بحع سدا ألاس سد ا ح ث ددى مدا    دع   د   بحقدد   تمق د    بنع دا ي  دد    ألامددا بحس يدع  دا  ةث دي مق د   

بدددد   نددددال   ى سددددا بحث ددددى  ددددى  ددددا بحتس  ددددع ى دددد    4891/  98/  1  ددددأ  1/4891/  3 دددد    الاحدددد  الادددد  بح ت  ل بمسةقدددا  قدددد و 

  د ى و تتضالاق  مد   دا قع اد  بحالاىثد  يستم ة  بس و بحث ى بحع  ال تحا ية ه ى وه  ب   تا ك إلاج با ى وه  ب

 بك   ا يج با ت ا  اح ألا يست  ب ة تنق  مل ت ق بحتاح ألا  . 

 ت إلا صائية التالية ملعالجة نتائج البحث : املعالجا

  مع مددد يحتددالاب   –ي  دد با بملع دد ة   -بحالاسدد ي  –مقدد يألاإ بحع ىددا بمل  واددا  بملتالاسددي بلحةدد ني– 

 مع مد بحت  ةألا( 

 .   بيتث ة ة ح م مالاىا بحالاب 

  . مع مد بة ث   ب  سالا 

   ي   بة بملتع   بة اقاstepwise) 

  مع  ية بحتنثت ب بنع ا ي      

 في ابعاد مقياس الامن النفس ى البحث الاساسية( التوصيف إلا صائي لبيانات عينة 4جدول )

 111ن = 

 املتغيرات
عدد 

 العبارات

الدرجة 

 العظمى

 الدالالت إلا صائية للتوصيف
 

املتوسط  نسبة الدافع

 الحسابى
 الوسيط

الانحراف 

 املعيارى 

معامل 

 التفلطح

معامل 

 الالتواء

 67.22 0.13- 0.57- 2.80 22 22.18 33 11 عن الحياة الرضا 

 69.99 0.26- 0.78- 3.73 32 31.50 45 15 الطمأنينة النفسية

 64.99 0.46 0.82- 4.91 36 36.39 54 18 الاستقرار الاجتماعي

 61.80 0.14 0.65- 2.25 15 14.83 24 8 التقدير الاجتماعي

 67.25 0.08 1.05- 10.10 105 104.90 156 52 املجموع الكلى للمقياس

( تبلصددد ص بت ددد بإ ب   ددد ة ى سدددا بحث دددى يس سددد ا الادددأ ببعددد   مق ددد   ألامدددا بحس يدددعال أ  4يتضدددف مدددا جددد ت   

( ممد  يد   ى د  أ  بحق  سد ة بملةتم صدا ر اثدا مدا إلاىت بح دا   دى 8.21  د   8.41-مع مالاة يحتالاب     بتق م  ب    

 -8.13. ت ق د ب جد ب مدا بحصد   .  مد  ب دد مع مدد بحدت  ةألا مد  بد    3±م ب      بتق أ  ر ا مع مد يحتالاب  إلاىت بح ا 

إلسددددد د   بملتالاسدددددي تحدددددألاإ متالبدددددالب  يى ددددد  بت (  . تندددددالب اعنددددد  ب   البدددددالب بملس نددددد  يىتددددد ب   اعتقددددد  مقثدددددالاي تالاددددد-9.81  ددددد  

 حث ى.بى سا مم  يت      بإ أن ب   م مالاىا بحث ى ألاس س ا الاأ ببع   مق    ألاما بحس يعال
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 ( التوصيف إلا صائي لبيانات عينة البحث  الاساسية في ابعاد مقياس دافعية الانجاز3جدول )

 111ن = 

 املتغيرات
عدد 

 العبارات

الدرجة 

 العظمى

 الدالالت إلا صائية للتوصيف
 

املتوسط  نسبة الدافع

 الحسابى
 الوسيط

الانحراف 

 املعيارى 

معامل 

 التفلطح

معامل 

 الالتواء

 76.10 0.29 0.53- 4.02 38 38.05 50 10 دافع إنجاز النجاح

 67.73 0.09 0.87- 2.46 34 33.86 50 10 تجنب الفشل )الخوف من الفشل(

( تبلصدد ص بت دد بإ ب   دد ة ى سددا بحث ددى ألاس سدد ا الاددأ أبعدد   مق دد    بنع ددا ي  دد   أ  3يتضددف مددا جدد ت   

( ممد  يدد   ى دد  أ  بحق  سد ة بملةتم صددا ر اثددا مدا إلاىت بح ددا   ددى 8.41  دد   8.81معد مالاة يحتددالاب    دد بتق مد  بدد    

- 8.31 مد  ب دد مع مدد بحدت  ةألا مد  بد     بحصد  .. ت ق  ب ج ب ما 3±م ب   أ  ر ا مع مد يحتالاب  إلاىت بح ا    بتق 

وسدد د ممدد   بت الب  وى دد  (  . تنددالب اعندد  ب   البددالب بملس ندد  يىتدد ب   اعتقدد  مقثددالاي تالادد  بملتالاسددي تحددألاإ متالبدد-8.03   دد 

 يت      بإ أن ب  م مالاىا بحث ى ألاس س ا الاأ أبع   مق     بنع ا ي    

 بحست اط:ى و 

 القدم:معامالت الارتباط بين أبعاد ألامن النفس ي وأبعاد دافعية الانجاز لناش ئ كرة 

 نجاز      ( مصفوفة الارتباط بين أبعاد البحث في مقياس ألامن النفس ي ودافعية الا 2جدول )

 111ن =   

 معامالت الارتباط
الرضا عن  

 الحياة

الطمأنينة 

 النفسية

الاستقرار 

 الاجتماعي

التقدير 

 الاجتماعي

مجموع 

 املقياس

دافع إنجاز 

 النجاح

تجنب الفشل 

) الخوف من 

 الفشل (

               الرضا عن الحياة 

             **0.709 الطمأنينة النفسية

           **0.250 **0.397 الاجتماعي الاستقرار 

         **0.533 0.139 **0.302 التقدير الاجتماعي

       **0.580 **0.807 **0.696 **0.799 مجموع املقياس

     **0.646 *0.207 **0.248 **0.764 **0.712 دافع إنجاز النجاح

   0.047 **0.545 **0.690 **0.665 0.122 *0.217 تجنب الفشل ) الخوف من الفشل (

 1.1.2=  1.11* معنوى عند مستوى          1.440=   1.11** معنوى عند مستوى 

( تبلصدددد ص بمع مددددد إلاة ثدددد   بدددد   ألامددددا بحس يددددعال ت بنع ددددا ي  دددد   مدددد ي   تجددددالا   ة ثدددد   2يتضددددف مددددا جدددد ت   

 يجتمدد يأليسدتق بة  بحس ةد الا بحةمأ ألاسد بلح د  لىدا   بح ضد ( بد   م د تة ألامدا بحس يددع  8.89مالاجدك ىسد  مةدتالا   

 . بح لد( بنه   سك  بحس  قلب        بنهتم   م  تة  بنع ا ي      بملق   (م مالاع  يجتم يألبحتق ي  

  ي    : يية مة نما أبع   ألاما بحس يعال الا   بنع ا  -

  بنه ب     بحس  ق بحس يع  الا مق    يما  مة نما ببع  م    -أ
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دافع  النفس ى فيمقياس الامن  ( البعادstepwiseت معادلة الانحدار املتعدد بطريقة )( دالال 1جدول )

 991  =                          انجاز النجاح لناش ىء كرة القدم

 دالالت التنبؤ

 

 

 أبعاد الامن النفس ى

معامل الارتباط 

 املتعدد

R 

املساهمة الكلية 

 R2للمتغيرات 

النسبة املئوية 

 للمساهمة

امل الانحدار مع

 الجزئي
 لإلضافة tقيمة 

 قيمة 

F 

الخطأ 

 املعياري 

 0.083 172.122 6.775 0.561 58.322 0.583 0.764 الطمأنينة النفسية

 0.110 109.040 4.443 0.491 5.804 0.641 0.801 الرضا عن الحياة

 9.487 قيمة القاطع

 * القيمة معنوية

 الام ا ببع   مق    يما بحس يع مع  حا بحتنثت ب بنه ب     بحس  ق بمع 

 (   0.491× الرضا عن الحياة(+  0.561× الطمأنينة النفسية+  9.487 =النجاح دافع انجاز    

 بنع ا ب     بحس  ق  بحس يع  الاأيما  بملتع   يبع  ( تبلص ص ب يية ي   بة 1 م  يتضف ما ج ت   

 أ :

 .  %58.322بنةثا  الطمأنينة النفسيةاةها  -

 .  %5.804بنةثا  عن الحياة اةها بح ض  -

  %12.9بحس  ق بنةثا الاأ  بنه ب      بحس يع  قةهاتأبع   ألاما 

 م  يتضف أ  جم ه بملتس  بة إلا ص ا ا بملتن ا ملع  حا بحتنثت ب بنه ب     بحس  ق بمع الام ا ببع   مق    

 بحتنثت.نع ح ا بملع  حا الاأ  بحس يع   ت  يما 

 

(  ملجموع أبعاد مقياس ألامن النفس ي  stepwiseت معادلة الانحدار املتعدد بطريقة )( دالال 6جدول )

 991  =                          في دافع انجاز النجاح لناش ئ كرة القدم

 دالالت التنبؤ

 

 

 

 ألامن النفس ي

معامل 

الارتباط 

 املتعدد

R 

املساهمة 

الكلية 

 R2للمتغيرات 

النسبة املئوية 

 للمساهمة

عامل م

الانحدار 

 الجزئي

 tقيمة 

 لإلضافة

 قيمة 

F 

الخطأ 

 املعياري 

 0.027 88.067 9.384 0.257 41.732 0.417 0.646 مجموع مقياس الامن النفس ى

 11.102 قيمة القاطع

 * القيمة معنوية

    يما بحس يع مع  حا بحتنثت ب بنه ب     بحس  ق بمع الام ا م مالاع ببع   مق 

 (0.257× مجموع مقياس الامن النفس ى+  11.102=  جاح دافع انجاز الن   
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( تبلص ص ب يية ي   بة بملتع    يبع   يما بحس يع   الاأ  بنع ا ب     بحس  ق 1 م  يتضف ما ج ت   

 أ  :

 . %41.732بنةثا  مقياس الامن النفس ى اةها -

بحتنثت ب بنه ب     بحس  ق بمع الام ا م مالاع ببع    م  يتضف أ  جم ه بملتس  بة إلا ص ا ا بملتن ا ملع  حا 

 مق    يما بحس يع    ت   نع ح ا بملع  حا الاأ بحتنثت .

 مق    يما بحس يع  الا    سك بح لد  بلصالاا ما بح لد( ببع   مساهمةم    -ب

دافع (  البعاد مقياس الامن النفس ى  في stepwise( دالالت معادلة الانحدار املتعدد بطريقة ).جدول )

 991  =                          تجنب الفشل )الخوف من الفشل( لناش ىء كرة القدم

 دالالت التنبؤ

 

 

 

 أبعاد الامن النفس ى

معامل الارتباط 

 املتعدد

R 

املساهمة الكلية 

 R2للمتغيرات 

النسبة املئوية 

 للمساهمة

معامل 

الانحدار 

 الجزئي

 tقيمة 

 لإلضافة

 قيمة 

F 
 الخطأ املعياري 

 0.074 111.955 6.932 0.513 47.650 0.476 0.690 التقدير الاجتماعي

 0.034 91.383 6.127 0.208 12.320 0.600 0.774 الاستقرار الاجتماعي

 18.682 قيمة القاطع

 * القيمة معنوية

 ببع   مق    يما بحس يع  بمع الام ا بح لد(  سك بح لد  بلصالاا ما مع  حا بحتنثت ب بنه 

 (0.208× الاستقرار الاجتماعي(+  0.513× التقدير الاجتماعي+  18.682=  بح لد  بلصالاا ما بح لد(  سك    

  سك بح لد  بنع ا  بحس يع  الاأيما  بملتع   يبع  ( تبلص ص ب يية ي   بة 3 م  يتضف ما ج ت   

 أ : بح لد( بلصالاا ما 

 .  %47.650بنةثا  التقدير الاجتماعياةها  -

 .  %12.320بنةثا  الاجتماعي  بةاةها يستق -

  %18.88بنةثا  بح لد(  سك بح لد  بلصالاا ما الاأ  بنه  بحس يع  قةهاتأبع   ألاما 

   سك بح لد  بلصالاا ما بح لد( م  يتضف أ  جم ه بملتس  بة إلا ص ا ا بملتن ا ملع  حا بحتنثت ب بنه 

 أ بحتنثتنع ح ا بملع  حا الا بحس يع   ت  بمع الام ا ببع   مق    يما 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0202العدد السادس  بطبرق بمدينة القدم كرة ناشئ لدى بدافعية االنجاز وعالقته النفسي األمن

  
 

  

 15 مجلة التربية البدنية والعلوم االخري

 

(  مل مالاع أبع   مق    ألاما بحس يعال  الاأ stepwise(  يية مع  حا ي   بة بملتع   بة اقا  0ج ت   

 991 بنه   سك بح لد  بلصالاا ما بح لد( حس  ع      بحق                   = 

 دالالت التنبؤ

 

 

 

 ألامن النفس ي

معامل 

الارتباط 

 املتعدد

R 

املساهمة 

الكلية 

 R2متغيرات لل

النسبة املئوية 

 للمساهمة

معامل 

الانحدار 

 الجزئي

 tقيمة 

 لإلضافة

 قيمة 

F 

الخطأ 

 املعياري 

 0.018 52.065 7.216 0.133 29.703 0.297 0.545 مجموع مقياس الامن النفس ى

 19.914 قيمة القاطع

 * القيمة معنوية

م مالاع ببع   مق    يما  بمع الام اد( بح ل  سك بح لد  بلصالاا ما مع  حا بحتنثت ب بنه          

 بحس يع 

 (   0.133× مجموع مقياس الامن النفس ى+  19.914=   سك بح لد  بلصالاا ما بح لد(    

  سك بح لد  بنع ا  بحس يع  الاأيما  بملتع   يبع  ( تبلص ص ب يية ي   بة 0 م  يتضف ما ج ت   

 أ : بلصالاا ما بح لد( 

  . %41.383اةها بنةثا  -

بح لد(   سك بح لد  بلصالاا ما  م  يتضف أ  جم ه بملتس  بة إلا ص ا ا بملتن ا ملع  حا بحتنثت ب بنه 

 بحتنثت.نع ح ا بملع  حا الاأ  بحس يع   ت  م مالاع ببع   مق    يما  بمع الام ا
     

 النتائج:مناقشة 

   مد ي   تجدالا   ة ثد   مالاجدك يتضف ما بل  ت  بلص ص بمع مد إلاة ث   ب   ألاما بحس يعال ت بنع ا ي  د

يجتمد يأ ل  بحتقد ي  ب   م  تة ألاما بحس يع    بح ض  ىدا بلح د   ل بحةمأ ألاسدا بحس ةد ا ل يسدتق بة يجتمد يأ ل 

 م مالاع بملق    ( تم   م  تة  بنع ا ي        بنه ب     بحس  ق ل  بنه   سك بح لد ( .

   تم دددد الاددد  شدددعالاة    دددع   ددد   بحقددد   ب  حدددع مدددا بحةمأ ألاسدددع ندددال  بحستددد اط   ددد  ىالابمدددد ى يددد    تيعدددوت بحث   ددد

بحس ة ا تبح ض  ىا بلح    تالاح  حت الارها الا     ثها بح الام ا تبمتالا ها ح ق ة  ى    م يع أ  ةها تشدعالاةنا 

ب وم   تإلا م س   الا     ثها تأ     ثها أىث ع م   ا ب حث  ا تبحة تة تبمتالا ها  ةج ة م   عع مدا بح قدع 

يسدددتق بة تبحتقددد ي  يجتمددد ي  تب م ددد و  ةجددد ة بلصدددالاا مدددا بملةدددتقثد تم حتددد        ددده حددد يها  ةجددد ة بددد حس إ ت

  بنه ب     بحس  ق ت سم ض ح يها  ةج ة   سك بح لد تبحال  ي  ثي بمةتالاا ثها بح ا ض ا .

حالاىددددددك  نددددددال  بحستددددد اط   ددددد  أ  بحدددددد تبنه بل  ددددد   تبملتعدددددع تبحةددددد تة بح ددددددال يالان نددددد  بملددددد ةب    مددددد  ي جددددده بحث   ددددد

 الاددددأ  س دددد ا   ردددد ة 
 
تبح دددد تا بمل  ةددددا حهدددد   تة  ث دددد  الاددددأ  ادددد     بنع ددددا بحالاىددددك حددددالب ن ملدددد ةب بحسدددد  ف اعدددد  مدددد ن ب

بحالاىثدد   بحث   ددا تبحس ةدد ا ت    ددا بحددت كا تبحةدد ة   ى دد  أن دد ة تملدد ى  يىث ددع الاددأ أثسدد   بملس نةددا ممدد  ي عددد 

 و تي     بح ا ضع .ي ب  يتةالاة ب      صح ألا   الا   ق ي أى   مع ية بحت الا 
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 مدددا 
 
( ل ىددد م  Jackson  4888( ل ب ةدددالا  9111م مددد  أمددد   ملحدددا  ت ت دددي ندددال  بحستددد اط ت تددد اط  ةبسدددا  دددالا

( ل أ ند ة ي ىدد  ر سدال ب مدد  ىد م  سدد ة   4883( ل م جد  بح م دده  مدالا  بحةدده أ  4883بلص  د بيل بعمدا  ةددا  

( ل 4881ا ىثد    بحسع  دالل بسدا م مدالا  بحعث د    ( ل  دالا    د4880( ل ىث  بحعواو با ى أ بحة م    4880 

( ل  مسددددد ة سدددددع   بندددددال 4899( ل ثددددد م  م مدددددالا  الا دددددالا ل مؤهدددددد يةددددد ب سددددد ة    4898سددددد حا  ددددد  ف سددددد  م   م مددددد   

( 4893( ل ن  دددد   ىثدددد    جمهددددالاة  4891( ل بندددد بق ة مدددد    دددد فا  4893مصددددة ول ب مدددد  ىثدددد    بحلدددد ن    

  ددد  تجدددالا  ىالاردددا بة ث   دددا بددد   بعدددض بملتس ددد بة بحس ةددد ا ت بنع دددا ي  ددد     دددى  الاىددد ع  تددد اط ندددال  بح ةبسددد ة 

 تجددالا بح ا ضددعال حالاىثدد   ل تتجددالا  ىالارددا بة ث   ددا مالاجثددا بدد   أبعدد   ألامددا بحس يددعال تمةددتالاا ة ألا ب  بح ا ضددع  ل 

و الابة ىالاردا بة ثدد   سدد ث ا بدد    ةجددا بحتددالا   تمةددتالا  ي  دد   حالاى دد  بعددض ألاحعدد ب بح   يددا ل ىدد   تجددالا  ندد ت 

  يحا   ص ا ا الا  مةتالا  بحلعالاة ب وما بحس يعال ح   بحالاىث  .

ترددد  أ ددد ة بحع يددد  مدددا بح ةبسددد ة تبحث دددالاو ى ددد  أ   بنع دددا ي  ددد   تألامدددا بحس يدددعال مدددا بحصددد  ة بملهمدددا 

حخصصددددد ا بحالاىثددددد   بالا  مكدددددؤها مدددددا بحتع مددددددد مددددده ضدددددسالا  تبحتددددد ةاك تبملس نةددددددا بملمت  دددددا حلح ددددد   ى ددددد    حتددددددع 

 حكثددد   بحس ةددد ا بلددد د 
 
بح دددال يتعددد و حهددد  بحالاىثددد   مدددا ضدددسالا  شددد    ت ددد تة الادددأ ب الابىهددد   بحضدددسالا متدددالاب   ت  ددد ب

تشددد ثه  ى ددد   ةدددك  ث عدددع بملالابرددد  بح دددال يتعددد و حهددد  بحالاىدددك تمددد   ب ةب دددع حهددد  ن حالاىدددك بحدددال  يمت ددد   بنع دددا 

ح يددع  بنع ددا ى ح ددا حإل  دد   ي ددالا  ح يددع بحلددعالاة بددأما   يددعال ج دد  تبحعكددإ صددح ألا ل بالا أ  بحالاىددك بحددال    ددالا  

ب     تأما   يعال نالا بحالاىك بحالابثي ما   ةع ت  الا  ح يع بحق ة  الاأ ألا ب  بملم   ت ا    الاأ بحعةد   تبحقد ة  ى د  

 يب بع ت  ةا مةتالا  بحث بي تبح س ا تبحس يعال حت ق ي أنضد ب     ةا ضعال .

 بىد ب  بحالاىدك بىد ب  بمل ةب ى   ي ك (     أ ع4881تالا  نالب بحص   ال      ة ىث  بح ض   
 
    ةد ب

 
   

 
 ج د ب

 ى ح دعل ب  د    بنع دا   ق دي تم حتد  أ تبملس نةدا بحتد ةاك يدالا  بحس يدعال بمسدع   ق دي بحالاىدك يالاحدع مدا  هاةدتة

  د يدت     ممد  تبملس نةدا بحتد ةاك يدالا  بمدا جدالا تي دي بحس يدعال ب إلىد ب  ينتمد   بملد ةب ى د ن  دع ي دك  تمدالح 

 بح ا ض ا بلصق  أ   الا  بحالاىك يق   ى   اعتم  بحت كا نالب ب   م  بحس يعال ماي  ما مع سا ب ةجا بحالاىث   شعالاة 

 (43   :  .تبملس نةا بحةث ر ة رثد نوه  بمل غالاب غ   ي  ع ح ا بلح ية الاأ بحت كا الاأ تنع   مها  تة  حه 

   الاستنتاجات:

 .بةق و  ق      بح ح      ع تجالا  بة ث   معسالا  ب   ألاما بحس يعال ت بنع ا ي      -

  ا بحتالاىد     مع  ية  نثتاا ب بنع ا ي     بمع الام ا ألاما بحس يع  ح      ع      بحق  . -

 النفس ى:معادلة التنبؤ بدافع انجاز النجاح بمعلومية ابعاد مقياس الامن  -

 (0.491×(+  بح ض  ىا بلح    0.561×+  بحةمأ ألاسا بحس ة ا 9.487 بحس  ق = بنه ب     * 

 لة التنبؤ بدافع انجاز النجاح بمعلومية مجموع ابعاد مقياس الامن النفس ىمعاد

 (0.257×+  م مالاع مق    يما بحس يع  11.102 بحس  ق = بنه ب     * 

 النفس ى:بمعلومية ابعاد مقياس الامن  معادلة التنبؤ بدافع تجنب الفشل )الخوف من الفشل( -

 (0.208× يستق بة يجتم يأ  +( 0.513×+  بحتق ي  يجتم يأ 18.682  سك بح لد  بلصالاا ما بح لد( = * 
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  النفس ى : معادلة التنبؤ بدافع تجنب الفشل )الخوف من الفشل(  بمعلومية مجموع ابعاد مقياس الامن -

 (0.133×+  م مالاع مق    يما بحس يع  19.914  سك بح لد  بلصالاا ما بح لد( = * 
 

 التوصيات:

بحتنثتاا بمةتالا   بنع ا ي  د   بمع الام دا ألامدا بحس يدع  الاد  بحالاردالاا ى د  مد   رد ة  يىدك   الاف   بملع  ية -

 ي    .    بحق   ى   ي     بح ا ضع  ت  ة   مةتالا   بنع ا 

 جددد ب   ةبسددد ة مم ث دددا ى ددد  ى سددد ة ممت  دددا مدددا يى ددد  يبلدددةا بح ا ضددد ا بملمت  دددا تالاحددد  ح تعددد ا ى ددد    حدددع  -

 ك تالاح  مل  حه  ما  تة نع   الا  مةتالا  إلا     بح ا ضع .ألاما بحس يع  ح د يى

 بح ا ضعال.ما رثد ألايص ني بحس يعال  ت ة   بمله ةبة بحس ة ا حالاى       بحق  ح ةث ي ب بمط تضه ت  -

ض تة  بحعمد ى     ة   ألاما بحس يعال حالاى       بحق   ما يالا  ب بمط بى ب  تبةش     يدع  تالاحد  حواد     -

  .ي    بنع ا 

 املراجع:

:
ً
 العربية:املراجع  أوال

 .9113ل بملكتك بملص   بلح يىل إلاسكس ةاال 1أىالا  ى ا بحس إل   ا مد عزت راجح: .9

ألامدددا بحس يدددعال حددد     حثددد ة    دددا بح  ب دددا ح ثسددد ة الادددأ ضدددالا  بحقددد     ازهرررار يحقرررى قاسرررمم ا مرررد عرررامر سرررلطان: .4

(ل    دددا 9(ل بحعددد    0بمل  ددد   بحكددد اال ب دددى منلدددالاةل م  دددا أب ددد و    دددا بح  ب دددا ألاس سددد ال 

 .4880بح  ب ا بس ةل ج معا بملالاىدل بحع بول 

 .4888ل  بة بح ك  بحع نيل بحق ن  ل 3بحتةث ق ةدل   –ى ا   إ بح ا ضا دبمل  ن ا  أسامة كامل راتب: .3

 بكد   بح د  افراح ر مان كاظم : .2
 
ل ب دى  ىالارا  بنع ا ي     تبح قا ب حس إ ب ردا بحتصدالااك مدا بحق دو ى ح د 

 .4891ل  2ل بحع    0منلالاة ل م  ا ى الا  بح  ب ا بح ا ض ال بمل    

أسد ح ك بملع م دا بحالابح يدا  مد  يد ة ه  ألابسد   تىالار هد  بد بنه إلا  د   بح ةبلدعال حد    الاء سعد لطيف الرواف : .1

  ثددا ج معددا بسددد ب ل ةسدد حا م جةدددت    غ دد  منلددالاة (    دددا بح  ب ددا ح ثسددد ةل ج معددا بسددد ب  ل 

4883. 

 سدد    بملع م دددا تألامدددا بحس يددعال حددد   ى سددا مدددا  الام دددال بمل ةسددا يبت با دددال م  دددا  السرريد محمرررد عبرررد املجيرررد: .1

 .4882 ةبس ة   ة ال بمل    بح ببه ىل ل بحع   بح  بيل 

: بحلددددددعالاة بدددددد وما بحس يددددددعال حدددددد     ثددددددا بمل   ددددددا بح   الااددددددا تىالارتددددددع بددددددثعض انتصررررررار يوسررررررف  مررررررادة الفراعنررررررة .3

م جةددددت   غ ددد  منلددددالاة ل    ددددا بح  ب دددا تبح سددددالا ل ج معددددا بح  مددددالاال ألاة  ل بملتس ددد بةل ةسدددد حا 

9111. 

 .4881: بحة الاا بحتس   الل  بة بل  مع ة بل  ي  ل بحةثعع بح  ح ع ل إلاسكس ةاال انور سلطان .0

: بحتدالا   بحس يدعال تىالارتدع بمةدتالا  ي  د   بح ا ضدعال حالاى دال مستمثد ة ثامر محمود ذنونم منهل خطرا  سرلطان .1

ج معددددا بملالاىددددد حددددثعض ألاحعدددد ب بح   يددددا تبح  ر ددددال ب ددددى منلددددالاةل م  ددددا بح بندددد يا     دددد ة

(ل    ددددددا بح  ب دددددددا ألاس سددددددد ال ج معدددددددا بملالاىددددددددل 11(ل بحعددددددد    93ح ع ددددددالا  بح ا ضددددددد ال بمل  ددددددد   

 .4899بحع بول 
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بح د بي  : أ م   بحق د    إلا بةادا تىالار هد  بد وما بحس يدعال ح عد م   ل م  دا    دا ن ببل بحعد  جبر محمد جبر .98

 .9113ىل ل ج معا بملسالان ال 

بعدض بملتس د بة بح م   بن دا بمل  ثةدا بد وما بحس يدعالل م  دا ى دا بحدس إل بحه  دا بملصد اا  جبر محمرد جبرر: .99

 .9111(ل بحق ن  ل 31بحع ما ح كت بل بحع    

بحعد بو ل ةسد حع  بس   ت قس   مق     بنه ي  د   حد   يى دال بحكد   بحةد ا   بملتقد م   الادأ  يدر عبد الرضا : .94

 . 4881  تالاةب  غ   منلالاة  ل    ا بح  ب ا بح ا ض ا ل ج معا ب بد ل 

: مةتالا  بحلعالاة ب وما بحس يعال تىالارتع ب حتالابني يجتم يأ د ةبسا م  ب  دا ى د  ى سدا مدا  رغداء نعيسة .93

ألا دددد بو بملق مدددد   الاددددأ  بة ي حدددد  بددددا بحالاح دددد  حإلىددددالاق الاددددأ مسةقددددا ر سدددد   بم  ن ددددا  ملددددي ل 

 .4892ل  4ل بحع    38منلالاة ل م  ا ج معع  ملي ل بمل     ب ى

ألامدددا بحس يددعال ت قددد ي  بحدددالبة الاددأ ىالار همددد  بدددثعض ي   ندد ة بحتعصددد  ا حددد    سررالم نررراجح سرررليمان محمرررد: .92

 .4898بحلث ب بل  م أل ةس حا م جةت   غ   منلالاة ل    ا ن ببل ج معا بحور  ايل 

بحعالارددا بدد    بنع ددا ي  دد   بح ا ضددعال تي  دد     ددالا  د العبيرردي:طررالل نجررم عبررد هللا النعيمرريم نغررم محمررو  .91

(ل 19(ل بحعدددددددد    91 ة  بح  ب ددددددددا بح ا ضدددددددد ال م  ددددددددا بح بندددددددد يا ح ع ددددددددالا  بح ا ضدددددددد ال بمل  دددددددد   

 .4881بحع بول 

مالارددددده بحضدددددثي حالاى دددددال بحةددددد  ا تبمل ددددد ب  الادددددأ بحعددددد بو تىالارددددد ثها ب بنع دددددا  عرررررامر الخيكرررررانيم نعمرررررة  سرررررن : .91

 .4883ل  4ل بحع    1ة ل م  ا ى الا  بح ا ضال بمل    ي    ل ب ى منلالا 

: بحةددددد الاا بحق ددددد    تىالارتدددددع ب بنع دددددا إلا  ددددد   حددددد   يى دددددال بعدددددض ألاحعددددد ب عبرررررد العزيرررررز برررررن علررررري السرررررلمان .93

 .4880بل م ى ا ب ملم كا بحع م ا بحةعالا يال ةس حا م جةت  ل ج معا بمل   سعالا  ل 

 حق ي تي ت  ب تبح قا ب حس إ ح   بملدالاف    بح دالااح    الادأ  بنه ي     تىالارتع ب عويد سلطان املشعان: .90

 .4883بحقة ع بلح الاميل 

بحعالارددددا بدددد   ي  دددد     ددددالا مهسددددا بحتدددد ةيإ تنعددددض متس دددد بة بح بنع ددددا حالا  دددد   حدددد    لورنسررررا بسررررطا زكررررري : .91

ل  1بحة حثددددد ة بملع مدددددد ة ب  معدددددا بحث دددددد اا ل بمل  دددددا بملصدددددد اا ح  ةبسددددد ة بحس ةدددددد ا ل بحعدددددد   

4892 . 

ألامددا بحس يددعال تىالارتددع بدد و ب  بحددالاف  ي د ةبسددا مسددح ا ى دد  مددالاف ي م  ددإ  جررد اللميررع  مررود السرر لي:ما .48

بحلالاة  بحةعالا  دل ةس حا م جةدت   غ د  منلدالاة ل رةدا بحع دالا  يجتم ى دال ج معدا  د ي  

 .4883ح ع الا  ألامس ال بملم كا بحع م ا بحةعالا يال 

بحق دد    ملدد ةني  دد   بحقدد   تبحلددعالاة بدد وما بحس يددعال  بحعالارددا بدد    مددي بحةدد الاا محمررد أمررين  سررين ملحررم: .49

حدددد   بحالاىثدددد   الاددددأ ألاة  ل ةسدددد حا م جةددددت   غ دددد  منلددددالاة ل    ددددا بح ةبسدددد ة بحع  دددد ل بل  معددددا 

 .9111ألاة   ال 

 .4889مالاسالاىع ييتث ةبة بحس ة ا ح  ا ض    ل بحق ن   ل  بة بح ك  بحع نو ل  محمد  سن عالوى : .44

ح لدددعالاة بددد وما بحس يدددعال الادددأ ضدددالا  متس ددد بة بملةدددتالا  تبحتمصدددي تبحت صددد د  ةبسدددا  محمرررود عطرررا  سرررين: .43

بح ةبلددعال حدد    ددالاب بمل   ددا بح   الااددا الاددأ م يسددا بح ادد ول بمل  ددا بح  بالااددال بمل  دد  بحةدد   ل 

 .9118بحع   بح  بي تبحعل ت ل 

 .9111س  الاحالاج ا بحة الاحا تبمل بنقال  بة مص  ح ة بعال بحق ن  ل  مصطفى ف مي: .42
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بحلددعالاة ب حالا دد   بحس ةدد ا تألامددا بحس يددعال تبحعالارددا  بنرري مصررطفىم ا مررد عبررد هللا الشرررفين:منررار سررعيد  .41

ب ؤهم  ح   ى سا ما بحة ثا بحالابند يا الادأ ج معدا بح  مدالاال ب دى منلدالاةل بمل  دا ألاة   دا الادأ 

 .4893ل ألاة  ل 4ل بحع   1بحع الا  بح  بالااال بمل    

تىالار هددد  ب بنع دددا ي  ددد   بح ا ضدددعال حددد   يى دددال يحعددد ب  : بعدددض بملتس ددد بة بحس ةددد اهيفررراء عبرررد هللا جم رررور  .41

ل  22بح   يددا الاددأ بل  معددا ية   ددال ب ددى منلددالاة ل م  ددا  ةبسدد ة بحع ددالا  بح  بالااددا ل بمل  دد  
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  (دراسة بعض الضغوط النفسية وعالقتها ببعض املتغيرات لطالب التدريب امليداني)  

 سبهاجامعة  ـــــبكلية التربية البدنية  

 

 *أ. نوري حسن إكرفيت 

 *أ . الطاهر علي املعرف 

 *أ. محمد سالمة النويصري 

 املقدمة:

  لهههه دةمهههههد   أو ،فيههههها رووبامل خبراتال نتتضههههههههههههههم   التي املواقف من كثير  ال امليهههدا   التههههدريههه  ب  ال ط يواجههه 

 
 
عيق  ،طرابالاضهه إلى والجسههه ي النفسهه ي توازن  ضعر  وت

 
  ،مهام  أداء في وت

 
 والتي ،وطةبالضههها املواقف هذه سههه  وت

ي التوافق النفسههههههههههههه ي والاجتما ي ل فرد على مدى فالنجاح في كثير من ألاعمال يعتمد  النفسههههههههههههه ي، الضههههههههههههه   إلى تؤد 

 والجماعة.

 و 
 
 املع مين وتدريبهم باعتبارها عم ية  إعدادالفعاليات التربوية املهمة في مجال  إحدىية العم ية عد التربت

 
سههههههههههاعد ت

دري  في مواقف التمارس ي   التع يم إذي  في املنهدوره  ةتست زمها طبيعالتع يمية التي  الكفاياتفي امتالك  الطال   

ة يقضههههيها هفهي فترة تدري  موج   وقائع عم ية م موسهههة، ىإليترجم فيها الطال  معارف  النظرية  ميدانية طبيعية،

 إشههههههههههههههرافوتحت ، )ل تالميذ( التخصهههههههههههههه بهالتهدريه  على تدرما مادة  أثنهاهههادة يقوم في في مهدرسههههههههههههههة محهد   الطهاله   

 أ  خاللههها من ويوجهه   ات التههدرما،ههها مهههار يمههارس في   متخصهههههههههههههه  إذ
 
نهه  من أداء عم هه  جههإ إتقههان املهههارات التي تمك

 (. 1:  21 ).ال بشكإ فع  

  يظهر  النفسهههههههههههههه ي الضهههههههههههههه ه " :أن   (1122الهطهههههههاههر:) بهن تهجههههههها ه  ذكهرو 
ا
 ألاعراض من مجموعهههههههة في متمثال

 الق ق،و  ،ألامإ خيبةو  باإلحباط الشههههههههههههههعور  ألاعراض هذه ةمقدم فيو ،خرل  شههههههههههههههخ  من الدرجة في تخت ف التي

 يمكن يد،الشد مسهتواها في السهيماو  ضه وطل  املسهتمر  فالتعرض ،والجسهما   ،الانفعالي الاسهتزاافو ،ال ضه و 

 ألامراض أعراض تفشهههههههههههههه يو  آلاخرين مع التفههاعههإ ونق  القرار  اتخههاذ عن العجز و  اةالحيهه في الارتبههاك إلى يؤدي أن

  كذل  العمإ ضهههههههههههههه وط ت ع  كما الوظيف ، الاختالل نواحي من ذله  ر ويو  ،الجسههههههههههههههميهة
ا
  دورا

ا
 حدوث في رئيسههههههههههههههيا

 تأدية نع والعجز  القصور  لهم فتسب  ،املهن أصحاب تصي  التي طالنشاو  القوة استنفاذو  ،وإلارهاق ،إلانهاك

 ( 1 : 1 ) ." املط وب ستوى بامل العمإ

الجسههههه ي، " الضههههه وط تعبر عن حالة من إلاجهاد العقلي أو  :( إن1991حيث يرى فاروق السهههههيد جبريإ )

 
ا
  وتحدث نتيجة

ا
  للحوادث التي تسهههههههههب  ق قا

ا
  ،أو إزعاجا

ا
 الرضههههههههها، لعوامإ عدم  أو تحدث نتيجة

ا
ل صهههههههههفات  أو نتيجة

  ،العامة التي تسهههههود بيعة العمإ
 

 ىدم علىوإن حدة الضههههه   تتوقف ، ل تفاعإ بين هذه املسهههههببات أو أنها تحدث

 
ا
 .(271 :  9) ." استجابة الفرد لتأثير هذه العوامإ أثناء التفاعإ في املواقف جميعا

 مشكلة الدراسة :

 التدري  امليدا    النفسية التي تواج  طالب   تكمن مشك ة الدراسة في التعرف على الض وط

 وتتمثإ مشك ة الدراسة في السؤال التالي : ما درجة الض وط النفسية التي ،وعالقتها ببعض املت يرات

 :الية ن هذا السؤال التساؤالت التسبها ؟ وينبثق مجامعة التدري  امليدا   بك ية التربية البدنية ب تواج  طالب   

 في متوسطات درجات طالب التدري  امليدا   بك ية التربية  د فروق ذات داللة إحصائيةهإ توجههههه 
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 التي سبها على مقياس الض وط النفسية جامعة البدنية ب
 
 وطالبات ( ؟ ،عزى ملت ير الجنا ) ط بةت

 ة في متوسطات درجات طالب التدري  امليدا   بك ية التربي هإ توجد فروق ذات داللة إحصائيةههههه 

  يالنفسية التسبها على مقياس الض وط جامعة البدنية ب
 
  (سنة رابعة –سنة ثالثة عزى ملت ير املستوى التع ي ي )ت

في متوسطات درجات طالب التدري  امليدا   بسبها على مقياس الض وط  هإ توجد فروق ذات داللة إحصائيةههههههههههههههه 

 مع ألاهإ ( ؟ السكن –النفسية تعزى ملت ير السكن ) السكن الجامعي 

 ن التربية البدنية تشارك في تحقيق ألاهداف أ( ب 2991: ) وأشار أمين أنور الخوالي وآخرين

 ال يج  أن  ،وعلى هذا ألاساس،التربوية في املجتمع ولكن من خالل أ شطتها وطرقها الخاصة بها

 د الطال ( إعدادا اعدإ: )ادام الهدف لهما هووأهداف التربية م تتعارض أهداف التربية البدنية،

 
ا
  شموليا

ا
 .( 29:  2)  كمواطن ينفع نفس  ووطن  . متكامال

 أهمية الدراسة : 

يبيههة والتربويههة هو الطههالهه  ترجع أهميههة هههذه الههدراسههههههههههههههة لالهتمههام بجههانهه  مهم من جوانهه  العم يههة التع يميههة والتههدر 

  الفاعإ في هذه املرح ة التع ي ي،العنصهههههههههههر  املع م،
ا
يإ  عب  املؤسهههههههههههسهههههههههههات التع يمية في إنتا  وتأهل دور التي ت ونظرا

  في اسهههههههتمرارية العم ية التع يمية، كوادر تسهههههههاهم
ا
لتي ا في تصهههههههور الجوان  التطبيقية،وتكمن أهمية الدراسهههههههة أيضههههههها

 قالتي يتعرض لهها الطهاله  املع م  في طبيعهة املخرجات التي تتحق ،يمكن أن تحهد وتق هإ من الضهههههههههههههه وط النفسههههههههههههههيهة

حيث  ع م إن ك يات التربية البدنية من املؤسهسات التع يمية والتربوية التي تتم  يم الجامعي،سهنويا في مجال التع 

 فيها عم ية التع يم والتوجي  التربوي .

مص رة من برنامج خاص بهذه ن درس التربية البدنية وحدة بأ(  1112: ) أشار عصام الدين متولي عبد هللا كما

 لاويتوقف تحضير الدرس على  املواد،
 
ألاوراض، و ألاهدافإ الدعامة الرئيسية في تحقيق عديد من العوامإ التي تشك

 هذه بعض ألاوراض : و 

د على عتماتنمية امليإ ل كفاح وعدم اليأس الا  تها :) زيادة دافعية نحو التدري ،الجوان  النفسية ومن أمث   -2

 .تنمية عوامإ الطموح الايجابية ( النفا وتحمإ املسعولية،

أصول  اكتساب الطالب ،احترام مشاعر آلاخرين أمث تها:) التعاون مع آلاخرين،وان  الاجتماعية ومن الج  -1

 .( 212,211:  1 ).التدري  على القيادة ( ومبادئ التعامإ مع آلاخرين،

 هداف الدراسة :أ

 : آلات تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على 

 حيث ،ب التدري  امليدا   بسبها على مقياس الض وط النفسيةالتعرف على الفروق في متوسطات درجات طال  هههههههههههههههههههه

 
 
 .طالبات ( –) ط بة :عزى ملت ير الجنات

 التي ،التعرف على الفروق في متوسطات درجات طالب التدري  امليدا   بسبها على مقياس الض وط النفسية هههههههههههههههههههههههههههههههه

 
 
 .سنة رابعة ( –) سنة ثالثة :عزى ملت ير املستوى الدراس يت

 التي ،التعرف على الفروق في متوسطات درجات طالب التدري  امليدا   بسبها على مقياس الض وط النفسيةههههه 

 
 
 .السكن مع ألاهإ ( –) السكن الجامعي :عزى ملت ير السكنت
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 فروض الدراسة :

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههه 
ا
 الض وط في متوسطات درجات طالب التدري  امليدا   بسبها على مقياس ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا

  ، التيالنفسية
 
 .طالبات ( –) ط بة :عزى ملت ير الجنات

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههه 
ا
في متوسطات درجات طالب التدري  امليدا   بسبها على مقياس الض وط  ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا

  ، التيالنفسية
 
 .سنة رابعة ( –) سنة ثالثة :عزى ملت ير املستوي الدراس يت

 ال توجد فروق ذات دالههههههههههههههههههههههههههههههههههه 
ا
في متوسطات درجات طالب التدري  امليدا   بسبها على مقياس الض وط  لة إحصائيا

  ، التيالنفسية
 
 .السكن مع ألاهإ ( –) السكن الجامعي :عزى ملت ير السكنت

 مصطلحات الدراسة :

عاطف  ل"هو كإ تأثير مادي أو نفس ي معنوي يأخذ أشكاال مؤثرة على س وك الفرد ومعوق توازن  النفس ي وا :الضغط

ويؤدى إلى إحداث توثر عصههههههههههههه  أو ق ق نفسههههههههههههه ي يجع   وير قادر على اتخاذ القرار بشهههههههههههههكإ جيد أو القيام بالسههههههههههههه وك 

 .( 21:  21)    .الرشيد تجاه املواقف إلادارية والتنفيذية التي تواجه "

سههههههههههههههتجابة لهذا "هي الحالة الناتجة عن عدم التوازن بين مطال  املوقف وقدرة الفرد في الا  :الضـــــــــــغوط النفســـــــــــية

 .( 19:  2) .املوقف "

هو محاولة تعريف لطال  املع م بأسهههههههههاسهههههههههيات العم ية التدرمسهههههههههية واملهارات الالزمة لها  وكذل   :التدريب امليداني

 
ا
) ك يات  في جميع من وحدات التع يمية إمهداد الطهال  املع م بنظم وال وائا التربية العم ية والتي هي واحدة تقريبا

 .(  5:  2) .( ياضيةالتربية الر 

 على ت إجاب في املع م الطال  ع يها يتحصههإ التي الدرجة هي : الدراسههة هذه في إجرائ  النفسههية الضهه وط تعرف

 ملهنيةا الضهههههههه   و  املشهههههههرفين توجيهات باملحاور  واملتع قة، الحالية الدراسهههههههة في النفسهههههههية الضههههههه وط مقياس محاور 

 . العمإ في لعالقاتا وض وط املدرسة وض وط ووموض  الدور  وع 

مضهههه ة وزارة  تحت من املؤسههههسههههات التع يمية والتربوية تقع في الجنوب ال ي ي ةهي مؤسههههسهههه :كلية التربية البدنية

 ( ) الباحثانجامعة سبها .التع يم العالي ههههه

 سابقة : ةدارس

 .(  22)  ،( 1115)  ،_ دراسة ) محمد الشبراوي محمد (2

 .هنة التدرما بسمات شخصية املع م "" عالقة م :_ عنوان الدراسة 

 إلى التعرف على عالقة ض وط مهنة التدرما بسمات شخصية املع م .الدراسة _ هدفت 

 
ا
 وسنوات الخبرة . ملت ير : الجنا،_ التعرف إلى الفروق املعنوية في ض وط مهنة التدرما تبعا

وعدم وجود فروق في ض وط مهنة التدرما  ن،الجنسين في ض وط لصالح املع مي وجود فروق بين :_ نتائج الدراسة

 تبعا ملت ير سنوات الخبرة .

 : منهج الدراسة

 الل  وصف الظاهرة موضوع الدراسة حاول من خي ذيال(املنهج الوصف :)ة الحاليةفي الدراس ون استخدم الباحث

 مجاالت الدراسة :

 جامعة سبها .ههههه ة التربية البدنية ط بة وطالبات السنة الثالثة والرابعة بك ي :املجال البشري هههه 

 م  2/1121/ 5  :ل فترة من : املجال الزمنيهههه 
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 جامعة سبها .هههه ك ية التربية البدنية  :املجال املكا   هههه 

 ،املجتمع ألاصهههههلي ل دراسهههههة في جميع طالب املرح تين الثالثة والرابعة بك ية التربية البدنية بسهههههبهايتمثإ 

 . ولقد تم استبعاد طال  لعدم الحضور  ،( طالب  23) و ،( طال  21منهم )  ،ة( طال  وطالب21 والبالغ عددهم)

 : عينة الدراسة

 ( طال  وطالب  .19وعددهم ) ،تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية

 
ا
 .( 19( يبين ذل  :  ن = )  2ملت ير املستوى الدراس ي . والجدول )  توصيف عينة الدراسة وفقا

 املجموع املستوى الدراس ي الالت إلاحصائيةالد   الجنا

 سنة رابعة سنة ثالثة

 25 21 29 التكرار ذكور 

 %211 % 35.2 % 53.2 النسبة %

 23 21 21 التكرار إناث

 % 211 % 51.9 % 32.1 النسبة %

 19 23 25 التكرار املجموع

 % 211 % 39.2 % 51.2 النسبة %

 

ولدى عينة  % 53.2ن  سبة مستوى الدراس ي سنة ثالثة لدى عينة الذكور أ(  2) يتضح من الجدول 

في  ، % 51.9ولدى عينة إلاناث  % 35.2أما  سبة مستوى الدراس ي سنة رابعة لدى عينة الذكور  ، % 32.1إلاناث 

 . % 39.2ولسنة الرابعة  % 51.2 ن  سبة مستوى الدراس ي سنة ثالثة لدى مجموع أفراد العينةأحين 

 ( يبين ذل  .  1توصيف عينة الدراسة وفقا ملت ير محإ السكن والجدول ) 

 ( 19(                      ن= ) 1جدول ) 

 املجموع      محإ السكن                   الالت إلاحصائيةا الد الجنا   

 سكن مع ألاهإ    سكن جامعي  

 25       12      23     التكرار     الذكور    

 % 211     % 11.1     % 31.1    النسبة %    

 23       21       21     التكرار     إلاناث   

 % 211     % 32.2     % 51.9    النسبة %    

 19      22        21     التكرار    املجموع  

 % 211       % 52.1      %31.3    النسبة %   
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أما  سهههبة  ،% 31.1ن  سهههبة السهههكن الجامعي من أفراد العينة الذكور كانت أ(  1ن الجدول ) يتضهههح م  

أما  سبة السكن مع  ،% 51.9بينما كانت  سبة إلاناث السكن الجامعي  ،% 11.1السكن مع ألاهإ فكانت  سبتهم 

ما السههههههههههاكنين مع ألاهإ أ سههههههههههكن جامعي، % 31.3ع أفراد العينة في حين كانت  سهههههههههبة مجمو  ،% 32.2ألاهإ فكانت 

 . % 52.1فكانت  سبتهم 

 :وسائل جمع البيانات 

جع الع مية والدراسههههههات اباالطالع على العديد من املر  ن و في ضههههههوء أهداف وطبيعة الدراسههههههة قام الباحث

 ي ي الرياض ي عواملرتبطة باملجال التربوي الت وع الض وط النفسية بشكإ عام،والبحوث السابقة التي تناولت موض

 .القوائم واملقاييا التاليالبحوث و  أمث ة هذهومن  بشكإ خاص،

 .(15 – 22:  5فيوال  الببالوى . )  د: ط عت منصور و اعدإقائمة الض وط النفسية ل مدرسين .ههه 

 .( 21 -23:  3) بري إبراهيم عمران قائمة الض وط النفسية لدى العام ين في مجال الرياض ي .إعداد : صههه 

 : املقياس تصحيح_ 

 العبارات الايجابية والسلبية كانت درجاتها كالتالي :

 ( 3جدول ) 

 أوافق بشدة أوافق أدرى ال  أعارض أعارض بشدة العبارات

 2 1 2 3 5 الايجابية

 5 3 2 1 2 الس بية

فك ما اقترب مجموع درجاتهم  في القائمة، الطالبالضهههههههه وط النفسهههههههههية يتم جمع درجات  وملعرفة درجة

ة جالدر  املحور أو لديهم سهههواء بالنسهههبة لدرجة الضههه وط النفسهههية  ك ما زاد درجة القصهههوى ل قائمة، لدرجةمن ا

 صحيا.والعكا  الك ية لقائمة الض وط النفسية،

 النفسية:املعامالت العلمية لقائمة الضغوط 

 
 
بك ية  ا  التدري  امليدباسههههههتطالع أراء طالب  على الخطوة السههههههابقة قام الباحثان بدراسههههههة اسههههههتطالعية اسههههههتنادا

 -5وتم إجراء هذه الدراسههههههههههة في الفترة مابين  أهم مصههههههههههادر الضهههههههههه وط النفسههههههههههية لديهم، عن التربية البدنية بسههههههههههبها،

من  % 19وبنسههههههههههههههبة طهالبات  (21، و)طالب( 21)بهالتسههههههههههههههاوي ( طهاله  وطهالبه   11م . على عينهة قوامهها )  1/2/1121

 ية . خار  عينة ألاساسمن و ألاصلي مجتمع البحث 

 أهم مليهههدا   بك يهههة التربيهههة البهههدنيهههة عن( يوضههههههههههههههح ذلههه  ألاهميهههة النسههههههههههههههبيهههة لرأى طالب التهههدريههه  ا 2) والجهههدول  

    .الض وط النفسية لديهم
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 (11(  ن= )3جدول )                                              

 الترتي  وير مهمة مهمة إلى حد ما مهمة جدا محتوى الحور     رقم

 النسبة عددال

% 

 النسبة  العدد

% 

 النسبة العدد

% 

 5 25.1 2 11.1 3 15.1 22 ض وط نفسية املرتبطة بالعمإ 2

 1 5.1 2 21.1 1 15.1 22 ض وط نفسية املرتبطة باملنهي 1

 3 21.1 1 25.1 2 25.1 25 ض وط نفسية املرتبطة باملدرسة 2

 2 21.1 1 21.1 1 11.1 21 ع  الدور ووموض ض وط  3

 2 1.11 1 5.1 2 95.1 29 توجيهات املشرفض وط  5

بتح يإ إجابات عينة الدراسة الاستطالعية السابقة حول أهم مصادر الض وط  ن و قام الباحث (3من الجدول)

وقد أسههههههفرت هذه إلاجراءات على قبول جميع  ،حسههههههاب النسههههههبة املعويةو  ،النفسههههههية لدى طالب التدري  امليدا  

كن اعتمادها كمحاور لقائمة الضههههههههههه وط النفسهههههههههههية لطالب التدري  امليدا   بك ية التربية ويم ،الخمسهههههههههههةاملحاور 

 البدنية بسبها وهي كالتالي مرتبة وفقا لحساب النسبة املعوية :

 توجيهات املشرف .ض وط  -2

 ض وط نفسية مرتبطة باملنهي . -1

 ض وط نفسية مرتبطة بالع  الدور ووموض  . -2

 ض وط مرتبطة باملدرسة . -3

 رتبطة بالعمإ .ض وط م -5

 وقد تضمنت ذل  الخطوات التالي : البناء الداخلي العبارات القائمة،حساب صدق ه 2

 بارة في القائمة .لعا جة الك ية ل محور الذي تنت ي إلي إيجاد العالقة بين درجة كإ عبارة والدر هههه 
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 ( 5جدول ) 

 لكلية للمحور الذي تنتمي إليه للمحور الارتباط بين درجات العبارات والدرجة اقيم معامالت 

 11=ن                      وط النفسيةمن قائمة الضغ ألاول والثاني

 رقم املحور 

 العبارة

 معمل العبارات                             

 الارتباط

 

 

 توجيهات

 املشرف

 .954* في املدرسة . أشعر بأن املشرف يؤمن بمبدأ روح الفريق 1

أشعر بأن املشرف يصر على اتخاذ القرارات منفردا ويترك لي لتنفيذ  2

 فقط .

**262. 

أشعر بأن املعلومات وإلارشادات التي يقدمها لنا املشرف كافية لنقوم  3

 بأعمالنا .

**579. 

 .747** أشعر بأن املشرف يقدم النصح وإلارشاد إذا لزم ألامر . 9

 .944* شعر بأن املشرف غالبا ما يستمع لي خالل حديثي معه.أ 5

 .292** املعلم دائما .الطالب أشعر بأن املشرف يقف إلى جانب  6

 .639** أشعر بأن املشرف يتح لنا الفرصة لالبتكار وإلابداع والتجريب. 7

هم في تحديد ألاهداف املشرف قدرات الطالب املعلم ويشركقدر ي 2

 ها .وتنفيذ

**679. 

 .959* اشعر بالضيق من الزيارات املفاجئة للمشرف .  4

 الضغوط

 املهنية

 .629** كثيرا ما أشعر بأن تحضير وتنفيذ الدرس يسبب لي الكثير من إلاجهاد . 1

 ما أشعر بإجهاد حينما أحاول حل املشاكل الطالبية . 2
ً
 .674** كثيرا

 .572* أشعر بأنني راض ي عن أدائي . 3

 .961* أشعر بأن العائد املادي ملهنة التعليم غير كافي على إلاطالق. 9

 .677** أشعر بأن التالميذ الديهم اهتمام بحصة التربية الرياضية . 5

 .545** مني  في للقيام باملهام املطلوبةكثيرا ما أشعر بأن الوقت املعطى لي غير كا 6

 .791**  يكفي للقيام باملهام املطلوبة مني .أشعر بأن نموي املنهي ال  7

 .677** أشعر بأنني ال أملك السيطرة على الضبط الوضع املدرس ي . 2

 .521* .أشعر باإلحباط من النظرة الدونية ملعلم التربية البدنية  4

 7.923= 7.75* معنوي عند مستوى        7.537=7.71** معنوي عند مستوى 

 ( التالي : 5) يتضح من الجدول 

 ( 1.15إحصائيا عند مستوى ) والثا   حققت معامالت ارتباط دال  ألاول جميع عبارات املحور 
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 ( 6جدول ) 

 تنتمي إليه املحور الثالثقيم معامالت الارتباط بين درجات العبارات والدرجة الكلية للمحور الذي 

 11ن=          والرابع والخامس من قائمة الضغوط النفسية

 معامل      العبارات رقم العبارة املحور 

 الارتباط  

 

 

 عب الدور   

 وغموضه  

 

 .656** .اشعر بأن لدي من إلامكانات ما يكفي إدارة عملي بشكل فاعل  1

 .696** أحس بأنني غير قادر على تحديد مطالب عملي . 2

 .974*   بدقة . أشعر بأنني ال أستطيع تحديد مستوى مسؤوليتي 3

 .992*   أحس بأنني ال أستطيع التنبؤ بما ينبغي أن أقوم به . 9

 .572*   كثير ما استلم مطالب متعارضة من أكثر من جهة في املدرسة . 5

 .626** ق بين متطلبات التحضير و ألاداء كثير ما أشعر بانزعاج حينما أحاول التوفي 6

 .626** ئي في وجهات النظر .أشعر بأنني اختلف مع زمال 7

 .546** كثير ا ما أشعر بأن عملي متداخل مع حياتي العائلية . 2

 .722** أشعر أن هناك ضغوطا تمارس علي لتحسين نوعية عملي . 4

 

 

 ضغوط    

 املدرسة  

 .679** أشعر بأنني على إطالع كافي بما يجري حولي باملدرسة. 1

 .669** ي القرارات التي تتخذ في املدرسة .أشعر بأنني ال أشارك ف 2

 .951*  أشعر بأن إدارة املدرسة تتيح لي ولزمالئي الفرصة ملناقشة ألامور التي تهمنا. 3

 .977*  كثيرا ما تقوم إدارة ملدرسة بأخذ أراء الهيئة التدريسية قبل القيام باألعمال . 9

 .561*  كثيرا ما أشعر بأن جو املدرسة متوتر . 5

 .524*  أشعر بأن املدرسة التي أطبق فيها تبعث على إلاجهاد والتوتر . 6

 .543** كثيرا ما أشعر بأن جو املدرسة متوتر . 7

 .531*  والتوتر التي أطبق فيها تبعث على إلاجهاد أشعر بأن املدرسة  2

 .726** نهم.أشعر بأن جميع املدرسين يقدرون أهمية العالقات الشخصية فيما بي 4

 

 

 ضغوط     

 العمل     

 .665** أشعر أن عملي أوسع من إمكاناتي العادية . 1

 .694** أشعر بأن العمل الذي أقوم به أكبر من مدى ثقتي بقدراتي املهنية . 2

 .971*   أشعر أن عملي أوسع من إمكاناتي العادية . 3

 .952*   أمور حياتي ألاخرى. أشعر بأن عملي له أهمية كبيرة باملقارنة مع 9

 .515*   ال أنصح أصدقائي بالعمل في حقل التعليم . 5

 .622** اشعر بأن عالقات العمل بين زمالئي ودية متينة . 6

 .735** ِأشعر بأنني وزمالئي ال نفهم بعضنا بعض. 7

2  
ً
 .542** أشعر بأن إمكانية الحوار املباشر مع التالميذ  متاحة دائما

 .777** أشعر بأن  التدريس يعمل على تقوية الروابط الاجتماعية بيننا . 4

 7.923=  7.75* معنوي عند مستوى              7.537= 7.71** معنوي عند مستوى 
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عند  إحصائياحققت ارتباط دال  ،الخاماحاور الثالث والرابع و جميع عبارات امل نأ(  1يتضح من الجدول ) 

 .(1.15) مستوى 

 يجاد العالقة بين درجة كل محور والدرجة الكلية للقائمة :إ

والدرجة الك ية محور من املحاور الخمسة ل قائمة تضمنت هذه الخطوة حساب معامالت الارتباط بين درجة كإ 

 ( يبين ذل  . 1والجدول )  ملقياس الض وط النفسية .

 ( 7جدول ) 

 27.ن=جة كل محور من املحاور الخمسة والدرجة الكلية للمقياسقيم معامالت الارتباط بين در 

 معامالت الارتباط عدد العبارات املحاور                           م

 .152** 9 توجيهات املشرف . 2

 .922** 9 ض وط نفسية مرتبطة باملنهي . 1

 .991** 9 ض وط نفسية مرتبطة بالع  الدور ووموض  . 2

 .912** 9 باملدرسة . ض وط مرتبطة 3

 .911** 9 ض وط مرتبطة بالعمإ . 5

  عبارة 35 املجموع                            

 

الارتباط بين درجة كإ محور من املحاور الخمسة والدرجة  معامالتالقيم  نأ(  2يتضح من الجدول ) 

وهذه  (،1.12 )عند مستوى  إحصائياة لوهي جميعها دا ،1.991الى 1.152 :بين الك ية ل قائمة قد تراوحت ما

 .الض وط النفسية لطالب التدري  امليدا   النتيجة تؤكد صدق البناء الداخلي ل قائمة 

 _ ثبات قائمة الضغوط النفسية :

ضه وط النفسية ثبات عبارات ومحاور وقائمة ال بإيجاد ن و بعد التحقق من صهدق الداخلي قام الباحث

 ( يبين ذل  . 2والجدول )  . (ونبأك ،الكرإلف)عن طريق استخدام معامإ 

 ( 1جدول ) 

 ونبأك لكر  إلفامعامإ  محتوى العبارات                     رقم املحور 

 ل محور  ل عبارات

 ككإ  

 

 

 

 

 توجيهات

 املشرف

  1.231 .أشعر بأن املشرف يؤمن بمبدأ روح الفريق في املدرسة  2

 

 

 

1.215 

 

أشعر بأن املشرف يصر على اتخاذ القرارات منفردا ويترك لي لتنفيذ  1

 فقط .
1.112 

أشعر بأن املعلومات وإلارشادات التي يقدمها لنا املشرف كافية لنقوم  2

 بأعمالنا .
1.219 

 1.212 أشعر بأن املشرف يقدم النصح وإلارشاد إذا لزم ألامر . 3



 ( الميداني التدريب لطالب المتغيرات ببعض وعالقتها النفسية الضغوط بعض )دراسة
 سبها جامعة البدنية ـــــ التربية بكلية

 0202العدد السادس 

  
 

  

 02 مجلة التربية البدنية والعلوم األخرى

 

 1.225 بأن املشرف غالبا ما يستمع لي خالل حديثي معه. أشعر  5

 1.223 أشعر بأن املشرف يقف إلى جانب الطالب املعلم دائما . 1

 1.215 أشعر بأن املشرف يتح لنا الفرصة لالبتكار وإلابداع والتجريب. 2

قدر املشرف قدرات الطالب املعلم ويشركهم في تحديد ألاهداف ي 1

 وتنفيذها .
1.213 

 1.229 اشعر بالضيق من الزيارات املفاجئة للمشرف .  9

 

 

 

 

 

 ض وط

 املهنية

  1.223 كثيرا ما أشعر بأن تحضير وتنفيذ الدرس يسبب لي الكثير من إلاجهاد . 2

 

 

 

 

1.212 

 

 ما أشعر بإجهاد حينما أحاول حل املشاكل الطالبية . 1
ً
 1.212 كثيرا

 1.222 أدائي .أشعر بأنني راض ي عن  2

 1.225 أشعر بأن العائد املادي ملهنة التعليم غير كافي على إلاطالق. 3

 1.211 اهتمام بحصة التربية الرياضية . لديهمأشعر بأن التالميذ  5

كثيرا ما أشعر بأن الوقت املعطى لي غير كافي للقيام باملهام املطلوبة مني  1

. 
1.211 

 1.215 نهي ال يكفي للقيام باملهام املطلوبة مني .أشعر بأن نموي امل 2

 1.219 أشعر بأنني ال أملك السيطرة على الضبط الوضع املدرس ي . 1

 1.191 أشعر باإلحباط من النظرة الدونية ملعلم التربية البدنية . 9

 

 ( 4جدول ) 

 ونباكمعامإ لكر  محتوى العبارات                            رقم املحور 

 ل محور  ل عبارات

 

 

 

 

 ض وط 

  ءع 

 الدور 

  7.727 اشعر بأن لدي من إلامكانات ما يكفي إدارة عملي بشكل فاعل  1

 

 

7.761 

 

 7.732 أحس بأنني غير قادر على تحديد مطالب عملي . 2

 7.757 أشعر بأنني ال أستطيع تحديد مستوى مسؤوليتي بدقة . 3

 7.794 يع التنبؤ بما ينبغي أن أقوم به .أحس بأنني ال أستط 9

 7.793 كثير ما استلم مطالب متعارضة من أكثر من جهة في املدرسة  5

ل التوفيق بين متطلبات التحضير كثير ما أشعر بانزعاج حينما أحاو  6

 ألاداء .و
7.737 

 7.739 أشعر بأنني اختلف مع زمالئي في وجهات النظر . 7
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 7.734 أشعر بأن عملي متداخل مع حياتي العائلية . كثير ا ما 2

 7.727 أشعر أن هناك ضغوطا تمارس علي لتحسين نوعية عملي . 4

 

 

 

 

 

 

 ض وط

 ملدرسةا

  7.726 أشعر بأنني على إطالع كافي بما يجري حولي باملدرسة. 2

 

 

 

7.746  

 7.727 أشعر بأنني ال أشارك في القرارات التي تتخذ في املدرسة . 1

أشعر بأن إدارة املدرسة تتيح لي ولزمالئي الفرصة ملناقشة ألامور التي  2

 تهمنا.
7.792 

كثيرا ما تقوم إدارة ملدرسة بأخذ أراء الهيئة التدريسية قبل القيام  3

 باألعمال .
7.795 

 7.734 توتر .كثيرا ما أشعر بأن جو املدرسة م   5

 7.722 طبق فيها تبعث على إلاجهاد والتوتر .أشعر بأن املدرسة التي أ 6

 7.719 كثيرا ما أشعر بأن جو املدرسة متوتر . 7

 7.732 أشعر بأن املدرسة التي أطبق فيها تبعث على إلاجهاد والتوتر . 2

 7.719 أشعر بأن جميع املدرسين يقدرون أهمية العالقات الشخصية فيما بينهم. 4

 

 

ض وط 

 العمإ

  7.723 ر أن عملي أوسع من إمكاناتي العادية .أشع 1

 

 

7.724  

 7.725 أشعر بأن العمل الذي أقوم به أكبر من مدى ثقتي بقدراتي املهنية . 2

 7.797 أشعر أن عملي أوسع من إمكاناتي العادية . 3

 7.793 أشعر بأن عملي له أهمية كبيرة باملقارنة مع أمور حياتي ألاخرى. 9

 7.737 أنصح أصدقائي بالعمل في حقل التعليم . ال  5

 7.725 اشعر بأن عالقات العمل بين زمالئي ودية متينة . 6

 7.714 ِأشعر بأنني وزمالئي ال نفهم بعضنا بعض. 7

2  
ً
 7.737 أشعر بأن إمكانية الحوار املباشر مع التالميذ  متاحة دائما

 7.717 ة الروابط الاجتماعية بيننا .أشعر بأن  التدريس يعمل على تقوي 4

 

قيم معامالت الثبات لعبارات املحاور الخمسة بقائمة الض وط  نأ ( 9ه  1يتضح من الجداول ) 

  يأحذف  نأقإ من معامإ ثبات املحاور مما يدل على أالنفسية 
ا
 على املحور . عبارة يؤثر س با
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 ( 17جدول ) 

 اور وقائمة الضغوط النفسية .معامل ثبات الفالكرونباك ملح

 معامإ الفالكرونباك الدالالت إلاحصائية                                    

 ل مقياس ككإ ل محاور  املحاور 

  7.277 ض وط مرتبطة بتوجيهات املشرف

 

7.494 
 7.725 ض وط مرتبطة باملنهي

 7.725 ض وط مرتبطة بالع  الدور ووموض 

 7.745 ملدرسة ض وط مرتبطة با

 7.722 ض وط مرتبطة بالعمإ

قإ من أقيم الثبات ل محاور الخمسههههههههة بقائمة الضهههههههه وط النفسههههههههية  نأ(  21يتضههههههههح من الجدول ) 

و ،محور من املحاور يؤثر س با على قائمة الض وط النفسية يأحذف  نأمعامإ ثبات القائمة مما يدل على 

س يعط  نتائج متقاربة إذا ما تم إعادة تطبيق  على نفا العينة ن املقياأكانت هذه القيم عالية مما يعكا 

 وبظروف متقاربة جدا .

 الدراسة ألاساسية :

 ىنفسية لطالب التدري  امليدا   علباستخدام قائمة الض وط ال ألاساسيةبتطبيق الدراسة  ن و قام الباحث

 21إلى  2/1121/  9سة في الفترة من تم تطبيق الدرا ،( % 22) بنسبة ، وطالبة و ( طال  51 عينة وعددها )

 م . 1121/  5/ 

 ألاساليب إلاحصائية :

 وهي : ،ن العديد من ألاسالي  إلاحصائيةو قد استخدم الباحث

 _  املتوس  الحساب  .

 _  الانحراف املعياري .

 ( ملتوسطين حسابين . t_  اختبار ) 

 _  ألفاكرونباخ ل ثبات .

 _ معامإ الارتباط بيرسون .

 نتائج الفرض ألاول: عرض

 لدى طالب إحصهههههههههههائية في درجات الضههههههههههه وط النفسهههههههههههية ين  الفرض ألاول على أن  : ال توجد فروق ذات داللة

  ،ك ية التربية البدنية بسبهاب،التدري  امليدا  
ا
 .(طالبات  ط بة،ملت ير الجنا .) تبعا

وكذل  حسههاب  ،لنفسههيةب متوسههطات الدرجات الضهه وط ابحسهها ن و ل تحقق من صههدق الفرض قام الباحث

رجة الداملحاور و ( لتح يإ الفروق بين متوسههههطات  Tحيث ثم إجراء اختبار)  ،الانحرافات املعيارية للجنسههههين

 املستخدم في البحث الحالية . الك ية ملقياس الض وط النفسية
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 (  11جدول )  

 . الجنس بحث بحسب( لوسطين حسابيين مستقلين بين أفراد عينة ال Tنتائج اختبار ) 

 الداللة قيمة ت املعياري الانحراف  املتوسط  حجم العينة الجنس املحاور 

 .742 .265 9.22 27.42 21 ذكور  توجيهات املشرف

 9.29 21.22 24 إناث

 .591 .615 9.34 27.32 21 ذكور  ضغوط مهنية

 9.21 21.19 24 إناث

 .614 .577 3.29 12.93 21 ذكور  الدور وغموضهعب 

 9.73 17.26 24 إناث

 .513 .654 9.96 21.29 21 ذكور  ضغوط العمل

 3.47 27.95 24 إناث

 .212 1.29 9.24 27.67 21 ذكور  ضغوط املدرسة

 3.42 14.21 24 إناث

 .731 .396 14.27 171.67 21 ذكور  املجموع الكلي

 16.15 44.34 24 إناث

 2.721( = 7.75( وعند مستوى داللة )92عند درجة حرية ) الجد ولية*قيمة ت 

 2.779( = 7.71( وعند مستوى داللة )92**قيمة ت الجد ولية عند درجة حرية )

ألابعاد الجدولية في جميع  (ت)قإ من قيمة أاملحسوبة  (ت)قيمة  نأيتضح من الجدول السابق 

 تعزى ملت ير الجنا. يةإحصائوهذا يدل على عدم وجدود فروق ذات داللة  ،والدرجة الك ية ل مقياس

 عرض نتائج الفرض الثاني :

الض وط  إحصائية عند مستوى داللة  : ال توجد فروق ذات داللةعلى أن ين  الفرض الثا   

  ،بك ية التربية البدنية بسبها ،التدري  امليدا   التي تواج  طالب النفسية
ا
 وى الدراس ي .ملت ير املست تبعا

 وكذل   ب متوسطات الدرجات الض وط النفسيةبحسا ن و م الباحثل تحقق من صدق الفرض قا

يإ الفروق بين متوسطات ( لتح  Tحيث ثم إجراء اختبار)  ،ساب الانحرافات املعيارية ل مستوى الدراس يح

 .املستخدم في البحث  الدرجة الك ية ملقياس الض وط النفسيةاملحاور و 
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 (  12جدول )  

 بحث بحسب املستوى الدراس ي .حسابيين مستقلين بين أفراد عينة ال( لوسطين  Tنتائج اختبار ) 

 السنة املحاور 

 سيةاالدر 

 الداللة قيمة ت الانحراف املعياري  املتوسط  حجم العينة

 .222 1.72 9.25 21.71 22 ثالثة توجيهات املشرف

 9.19 27.91 22 رابعة

 .224 1.77 9.36 21.34 22 ثالثة ضغوط مهنية

 9.11 27.74 22 رابعة

 .153 1.95 3.22 17.34 22 ثالثة عب الدور وغموضه

 3.45 14.77 22 رابعة

 .744 1.62 9.25 21.69 22 ثالثة ضغوط العمل

 3.25 14.62 22 رابعة

 .536 .612 3.21 14.57 22 ثالثة ضغوط املدرسة

 9.57 27.23 22 رابعة

 .656 .992 12.66 171.69 22 ثالثة املجموع الكلي

 15.22 44.91 22 رابعة

 2.721( = 7.75( وعند مستوى داللة )92*قيمة ت الجد ولية عند درجة حرية )

 2.779( = 7.71( وعند مستوى داللة )92**قيمة ت الجد ولية عند درجة حرية )

)  الجدولية عند مسههههههههههتوى داللة (ت)قإ من أاملحسههههههههههوبة  (ت)قيمة  نأ(  21يتضههههههههههح من الجدول ) 

تعزى ملت ير  إحصههههههههههههههائيةال توجد فروق ذات داللة  أن أي  ،( في جميع املحهاور والهدرجهة الك يهة ل مقيهاس 1.15

 املستوى الدراس ي .

 :عرض نتائج الفرض الثالث 

داللة  الضههههههههه وط : ال توجد فروق ذات داللة إحصهههههههههائية عند مسهههههههههتوى ين  الفرض الثا   على أن 

  ،بك ية التربية البدنية بسبها، طالب التدري  امليدا  النفسية لدى
ا
 .ملت ير السكن  تبعا

بحساب متوسطات الدرجات الض وط النفسية  وكذل   ن و ل تحقق من صدق الفرض قام الباحث

الدرجة يإ الفروق بين متوسههههههههههههطات املحاور و ( لتح  Tحيث ثم إجراء اختبار)  ،حرافات املعياريةحسههههههههههههاب الان

 . ( يوضح ذل 21دول )والجالض وط النفسية الك ية ملقياس 
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 ( 13جدول ) 

 الداللة قيمة ت الانحراف املعياري  املتوسط  حجم العينة السكن املحاور 

 .662 .932 9.17 27.27 25 جامعي توجيهات املشرف

 9.34 21.91 25 مع ألاهل

 .913 .226 9.14 27.32 25 جامعي ضغوط مهنية

 9.36 21.32 25 مع ألاهل

 .699 .965 3.77 17.29 25 جامعي ور وغموضهعب الد

 9.14 12.36 25 مع ألاهل

 .713 .371 3.52 27.56 25 جامعي ضغوط العمل

 9.77 21.77 25 مع ألاهل

 .352 .424 3.59 14.22 25 جامعي ضغوط املدرسة

 9.67 27.36 25 مع ألاهل

 .979 .721 15.67 42.22 25 جامعي املجموع الكلي

 14.11 172.99 25 ع ألاهلم

 2.721( = 7.75( وعند مستوى داللة )92*قيمة ت الجد ولية عند درجة حرية )
 2.779( = 7.71( وعند مستوى داللة )92**قيمة ت الجد ولية عند درجة حرية )

 1.15ولية عند مستوى داللة ) ( الجدت)قإ من أاملحسوبة  (ت)ن قيمة أ( 22يتضح من الجدول )

 اللة إحصائية تعزى ملت ير السكن ال توجد فروق ذات د  نأأي  ،ميع املحاور والدرجة الك ية ل مقياس( في ج

 :مناقشة نتائج الفروض

 بك ية ،عدم وجود فروق دالة إحصائية بين طالب التدري  امليدا  ( 22،21،22اتضح من الجداول )

 بحس  مت يرات الدراسة . ،التربية البدنية بسبها

ن درجات الضهههههه وط النفسههههههية لدى طالب أالدراسههههههة ب  إليسههههههفرت خالل ما أمن  ن و دارسههههههومعزى ال

 وهذا يعني  ،كانت جميعها دون املتوس (، و سبها) بك ية التربية البدنية ،يدا  التدري  امل

الضهههههههه وط  نل  ؛ات الدراسهههههههةمت ير ئية في تأثير الضههههههه وط النفسهههههههية على عدم وجود فروق ذات داللة إحصهههههههاب

 على عدم وجود ض وط نفسية لدى عينة ،تأثير على س وك الطالب النفسية لها
ا
ومعد هذا الانخفاض مؤشرا
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الطائرة لطالب كلية التربية البدنية  بعض مهارات الكرة دافعية التعلم وتعليم املفاهيم على استخدام خرائط تأثير 

 جامعة مصراتة –

                                                                                                 الحوتهأحمد أحمد بشير 

 

 املقدمة 1/0

إن التعليييم اجاجيي  لييي  الجهييع اليييراها علييى مريييتجي العييالم فتيييرة تنيييير وتكيييح   متييييع لهييا ن ي ييية ت دميي  ن يييج م ت يي   عت يييد     

( ال ييائم علييى اب ريياب املعرفيية واملعلجمييات وت ييدا  ا learning society(، م ت يي  التعليييم   knowledge societyعلييى املعرفيية  

ات والاتصا ت، والتي اتجه  است رارها ب رارع ببيير، وان سياسيات التعلييم اي  الجسييلة بربب التطجر الهائع ل  م ال املعلجم

التيي ا يب ان  ري عد عل  يا امل ت ي  العراييه ملجاجهي  هياامة هيت  الت يداات وعييرورة التفاعيع مي  التيجرة املعلجماتيية ومتطلبا  ييا 

 (4:  2 ف ع ل  هتا العالم كه ترتطي  أن ت  ق ألبعائ ا املزيد ما الت دم وتكجن ل  املكانة لا 

والييتعلم اركركييه ا تيياا إثييى الكتييير مييا ارعهييد، وخاتيية تعلييم املهييارات اركربييية املرببيية التييي ت تيياا إثييى تجافييق ع ييل  عصيي ي     

 م ييا ا عييع مييا ال ييرورس الب ييل عييا أسيياليب تعلييم ت كييا املييتعلم مييا التربييي  علييى لاجييزا  الدهي يية لل هييارة، وإدرا  
ا
عييال جييدا

رع اركركه لها وتج  إثى شكلها الن ائه، ف عظم البيرام  التعلي يية اركاليية لي  م يا ت اليتعلم اركركيه ليم تعيد هيادرة عليى ال رل

مجاببيية الفلرييفات التربجييية اركداتيية وجعييع املييتعلم أب يير فاعلييية ليي  الع لييية التعلي ييية، فكييان   بييد مييا تصيي يم بييرام  تعلي ييية 

 (5: 6لي ية م ا ا يح ل  فرص الت كا ما التعلم  ت عع املتعلم م جر الع لية التع

أن تكيييجن معييياعل التعلييييم متطيييجرة لتييي ما تعلي يييا جييييدا ولت  ييييق  اكفيييهوليييى الجاهييي  اركييياث  للبيييرام  التعلي يييية نال ييي  أنييي        

جمييات العاملييية جييجدة التعليييم، فاملييب م سرييات التعليييم العيياث  ترييتجبى برام هييا مييا بييرام  التعليييم املججييجدة علييى شييبكة املعل

 Inter-net أو تلييا املتييجافرة ليي  دليييع بعييض ارعامعييات املعروفيية، بييع لاهييم مييا ألييا هييج تييجفير أسيياتتة أبفييا  ا كيين م اسييتخدام )

هيييييييت  البيييييييرام  وإبريييييييا  ا للطيييييييالب وهيييييييدر  م عليييييييى تيييييييجفير مريييييييتلزمات هيييييييت  البيييييييرام  باسيييييييتخدام الت عييييييييات التكعجلججيييييييية التربجيييييييية 

 (275:  22 اركداتة 

 ميا املعلجميات لل يتعلم ُا يرب فهيج ،واليتعلم ع ليية التعلييم ميا ُ ريهع جدا مهم التعلي ية أمر الجسائع استخدام ب ا أن    

   علي يو  جهية
ا
 لي  ارعهيد  ييل الاهتصياد ميا امليدر  ع يع ُ ريهع ، ب يا اخيري  جهية ميا  ييةيالتعل امليادة اسي يعاب عليى هيادرا

 وخاتية  ييةيالتعل الجسييلة ميا خيالل م كا وهع وبأهع ويرر برهجلة ا  هد  رتطي  إا  الالزمين إلا اح معنى والجهع

 كالتيتبر واملفياهيم الع ليية الع لييات كيع  ريتطي  تجيييح ب ييل امليتعلم وتفكيير أهيا اشينال عليى تع يع الجسييلة كانيع إأا
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 انريب اثيى الجتيجل  هيج اركياث  الجهيع لي  الرياعيية التربيية امليب مدر ي ي بيال شينعاملشيكلة التيي ت والادرا  والتربيي  والان بيا 

  التيي ولاسياليب الطير  
ُ
   اججيدفأني   الفرداية الفيرو  بريبب الافيراد بيين الجاهي  الاخيتال  ون ي ية اليتعلم ع لييةريهع ت

  (222:  24  التعلم ما وا د مرتجي  اثى   م للجتجل  ارع ي  تعف  معيعة وا دةمعين أو طري ة  أسلجب

 ميا الافيراد بي  ات يي  ب يا وثي ية عالهية لي  والب يج  للدراسيات ون ي ية آلان أتيبح لليتعلم عاسيبامل لاسيلجب اختييار ب ا أن    

 لي  املرياه ة لي  جيدا مهيم امير وت دايدها عل  يا التعر  ع لية تعد والتي الع لية بالع ليات مرتبطة ومعرفية إدرابية أساليب

 وميير ميألج  ميير  ميا هيج كيع مي  الافيراد تعاميع بكيفيية تعليقا اليتس الافيراد ميا ومل  جعية للفرد معاسبة تعلي ية يرو  تجفير

 (55:  18 .امل ال عدسبُ  او هط ي بين الدرجة تبااا م  وت ليدس مألج  ما هج وكع وجداد ت ليدس

البصيرية  خيرائط  املعيعياتانيجاع  ا يدي اسيتخدام م اولية لي  اركياث  الب يل اه يية هعيا ميا تبيرز سيبق ميا لكيع واسي عادا    

 امت ايت بعد باملهارة والافكار ارااتة املعلجمات بعض صالاا على تع ع التي التربجية الجسائع اهم ا دي ا  والتي م(املفاهي

خيرائط املفياهيم  ميا تطر ي  ريتفري ت  يع عليى ةييهابل ميا الافيراد بي  ات يي  ميا عليى با عت ياد  يااوا أهعيية طيةيخر  نةيبصي

  لهمت   عدم او نيلل تعل  بالنربة داجد ب فهجم

م يييدي عزييييز إبيييراهيم  ،م2002عفيييع مصيييطف  الطعييياوي  ،م2002اتفيييق كيييع ميييا عبدالريييالم مصيييطف  عبدالريييالم ب يييا     

عتبر   Concept Mapsم على أن خرائط املفاهيم 2004
ُ
هيت   ييل تجهي   Ausubelأ د التطبي ات امله ية لعظريية أوزبيع ت

عرفة واملرت دة ميا البعيا  الهرمي  لهيتا الفيرع وييتم تعظييم هيت  العالهات امل رلرلة بين مفاهيم فرع ما فروع املالعظرية 

 (52:  21(،  227:  22(،  23:  22  املفاهيم بطري ة م رلرلة م  وججد روابط تجه  العالهات بين ا

ب يا أسييه ع هييت  العظرييية بشيكع واهيي  ليي  امل ييال التربيجس وخاتيية ليي  التخطيييط للج يدات التعلي ييية وبيفييية تعفيييتها     

هييدمع تطبي ييات  والتييي جي هييا،  يييل تعتبيير وا ييدة مييا أبييرز العظريييات املعرفييية التييي أثييرت علييى املعيياعل وطيير  التييدري ، وت

تعلي يية  كاسيتراتي ية التربيجس امل يال  لي هد استخدمع  والتي ،تربجية هامة ل  م ال التعليم والتعلم من ا: خرائط املفاهيم

: 22املفياهيم   وائيع الريتاعات ت يع اسيم  معظجمية املفياهيم( أو خيرائط معيت أ Novak & Gowinميا هبيع نجفيا  وجيجيا 

221 )23 :432 )21 :204 ) 

     
ا
كتيب عل  يا كل يات عبارة عا أشكال تخطيطيية تيربط املفياهيم ببع يها اليبعض عيا طرييق خطيجم أو أسيهم اُ وا  أا ا

ة هرمييية م رلرييلة تجعيي  ف  ييا املفيياهيم لاب يير ب ييا إا ييا ت تييع بنييي تريي ى كل ييات الييربط لتجعيييح العالهيية بييين مفهييجم و خيير،

ع جمية وش جلية ععد ه ة اراريطة واملفاهيم لاب ير ت دايدا ععيد هاعيدة اراريطية، وييتم أليا لي  تيجرة تفريعية تشيير إثيى 

 مرييييتجي الت ييييااز بييييين املفيييياهيم أس مييييدي ارتبييييام املفيييياهيم لاب يييير ت داييييدا باملفيييياهيم لاب يييير ع جمييييية، وت تييييع العالهييييات بييييين
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ُ
كتييب علييى اراطيجم التييي تييربط بييين أس مفهييجمين وي كييا اسييتخدامها بييأدوات املفياهيم عييا طريييق كل ييات أو عبييارات وتييع ت

 (211:  25   معهعية وتعلي ية باإلعافة إثى استخدامها بأسلجب للت جيم

 فتجعييي  أميييا املفيياهي ،ب ييا أن أب يير املفييياهيم ع جمييية وشييي جلية راييرائط املفييياهيم ت يي  ليي  ه ييية اراريطيية    
ا
م لاب ييير ت داييدا

بأسيييفلها وتظهييير مييي  أمتلييية لهيييا بيييال رب ميييا هاعيييدة اراريطييية، ويت ييي ا كيييع مريييتجي ميييا مريييتجيات الرلريييلة الهرميييية تليييا 

املفييياهيم التيييي لهيييا نفييي  الرتبييية والع جميييية، أميييا درجييية الت يييااز بين يييا فاريييتدل عل  يييا ميييا التفريعيييات املججيييجدة لييي  اراريطييية، 

بين املفاهيم إثى العالهات التي تربطها ببع ها، أما الجتالت العرعية فت تع العالهات بين وترتبط بجتالت طجلية تصع 

 (4:  2 املفاهيم على التفريعات املختلفة وتظهر درجة التكامع والترابط في ا بين ا 

 عليى اللعبية هيت  تعت يد ليي  العيالم دول  ميا الكتيير اهت يام ناليع التيي ارع اعيية الالعياب ميا وا يدة الطيائرة الكيرة ولعبية    

 عيد ُ  ات اا يا ان اأ كافي  مهارا  يا وات يان عيبط وجيب اللعبية هيت  لي  ال  يا وللت يدم تري عد مه ي  ب اعيدة ةيالاساسي املهيارات

 ما املهارات هت  تعلم ن ج الاول  الاهت ام تججي  املهم ف ا لتا العاث  الان از مرتجي  للجتجل اثى الارت ا  ن ج الاوثى اراطجة

خيالل  ميا ولعلعيا ،ات اا يا عيسيب لي ) املعليم – الطاليب  التعلي يية الع ليية هط يي ميا كيع هبيع ميا املالئيم بيتل ارعهيد خيالل

 هيد نكيجن   كيا انا الافيراد بي  ات يي  اليتس املعرلي  الاسيلجب مي  وبالتيداخع تدريريية وبأساليب املفاهيم  خرائط مبدأ تجييح

 (17:  2 . لاساسية املهارات هت   تعلم ل  ساه عا

 مشكلة البحث 1/1

تك ا مشكلة الب يل لي  البا ية التعلي يية امل يطية بياملتعلم والتيي ا كيا الاشيارة ال  يا لي  ثالثية م ياور مترابطية في يا بين يا     

  وامل اور التالثة هم كالتاث : ،لتكّجن البا ة التعلي ية

  املعط ييييه لل  تييييجي  املن يييياا( التعلي ييييي لتييييدري  الكييييرة والتعظيييييم والت ليييييع  إلاعييييدادوالييييتس ات تييييع بنييييياب  ألاول:املحووووور

الطيييييائرة وفيييييق أسييييي   داتييييية تجابيييييب التطيييييجر العل يييييي لهيييييتا العصييييير وهيييييتا اييييي دس إثيييييى عيييييدم وعيييييجح امليييييادة التعلي يييييية وميييييياب 

ا التعلييم وهيت إلدارةال رلرع املعط ه لها م ا ا دي إثى التعياهض مي  خصيائل الفيرد امليتعلم وبالتياث  إثيى تعظييم ميير جييد 

 ادل على مياب اجرا ات التص يم التعلي ي  

ن تكييجن واهييكة ليي  ا ييب أن املعيياعل الدراسييية والبييرام  ملهييارات الالعيياب الرياعييية وخاتيية مهييارات الكييرة الطييائرة أب ييا     

 ومتف ية مي  خصيائل الفيرد لل علجميات،م ععية لي  طري ية عرعيها و  و يدا  ا،معظ ة لي  و م رلرلة ل  أجزائ ا، و معلجما  ا 

املتعلم التس أعّدت ل  هت  املعاعل والبرام  وما ارعيدار باليتبر هعيا أن ع ليية تعظييم م تيجي املعياعل اي  ا يدي الطرائيق 

 التال  لاساسية التي ت دس إثى ن اح الع لية التعلي ية وا   تعظيم وعرض وادارة التعليم(  



راتةمص جامعة – البدنية التربية كلية لطالب الطائرة الكرة مهارات بعض وتعليم التعلم دافعية على املفاهيم خرائط استخدام تأثير 0202السادس العدد    

 البدنية التربية يةكل لطالب الطائرة الكرة مهارات بعض وتعليم التعلم دافعية على المفاهيم خرائط استخدام تأثير

مصراتة جامعة –  

 
 

  

التربية البدنية والعلوم االخرى مجلة   40 

 

 :تبينادة التعلي ية، اتعلق بطر  التدري  املرتخدمة ل  تجييح امل املحور الثاني 
ُ

االقي   معليم التربيية البدنييةان   يل

م ييييداا بطري ييية  املعل يييينتيييعجبة لييي  اختييييار الطري ييية املعاسيييبة لكيييع مجهيييح   يييد  تجيييييح امليييادة التعلي يييية، وهيييتا جعيييع 

ر عرعيية الريرد والتل ييين و صير وييفيية الطيالب ليي  الاسيت اع و شييج لاأهيان م ييا ا عيع املعلجمييات التيي ا صييلجن عل  يا أب يي

 عا أا ا ت د ما دافعيت م للتعلم وبالتاث  ت دس إثى انخفاض مرتجي الت صيع 
ا
ويرج  ألا املعرل  لدي م، للنريان ف ال

إثييى عييدم ترسيييج املييعهل الييتس افكيير بيي  الطييالب باألسييلجب العل ييي لكييه تتجلييد لييدي م ال ييدرة علييى الفهييم والاسيي يعاب وهييتا   

م يييررات ثابتييية لييي  أوهيييات زمعيييية ثابتييية وباتبييياع  بتيييدري عتيييادة ،  ييييل ا يييجم امليييدر  ا يييد  ميييا خيييالل أسييياليب التيييدري  امل

 عليييى التل ييييين والاسيييتظهار ف ريييب
ا
دعيييا التربجييييجن إثييييى تطيييجير طيييير   م ييييا، اسيييلجب وا يييد ليييي  كيييع املجاهيييح التعلي ييييية معت يييدا

عييية مجعيييجعات الدراسييية، وتعيييدد وتكيفهيييا ليييتالئم نيييجع النشيييام التربيييجس وطبي لاساسييييةالتيييدري  لتعلييييم املهيييارات اركربيييية 

هييدرات الطييالب، وتعييجع ميييجلهم، والاعت يياد علييى اسيي ت ار نشيياطهم الييتاته، والتنلييب علييى أسيياليب التل ييين والاسييتتكار آلاثيي  

 ومتابعة الات اهات اركداتة ونجاب  الت داد ل  طر  التدري                  

 :ي التدريسيي ي  املهييارات التدريرييية( ليي  املييدار  علييى اعتبييار ان كلييية ا كييا التعبييير ععيي  بانخفيياض املرييتج  املحووور الثالووث

تع ع على تخري  معلم منهي  ع ع ل  املدار ، وهتا بدور  ا دس إثيى انخفياض مريتجي الرياعية املدرسيية،  البدنيةالتربية 

 ما ن د  ل  املدار  وهج  عجد إثى ععح دافعية الان از والتفكير الرليم وعدم ال
ا
 درة عليى  يع املشيكالت التيي وهتا فعال

تجاجههم وعدم هدر  م على التخطيط الرليم م ا ا دس إثيى انخفياض العطيا  ليدي م، وهيتا  عيجد إثيى عيعح الاعيداد املنهيي 

 لدي م وعدم تجفر الطر  التدريرية املعاسبة التي تربط بين ارعانب العظرس وارعانب التطبي ه 

 لاساليب استخدام ل  والتعجي ا ا  ا  تعظيم وعرض وادارة التعليم(، وما أجع تعظيم امل تجي التعلي ي ب     

 ارعدادة املهارات تعلم اجع ما وتفكير  أهع  استخدام اثى وتدف  املتعلم تع ي اركداتة املختلفة التي والجسائع التدريرية

بعض مهارات  ميلتعلم وتعلعلى دافعية اومعرفة تأثيرها  املفاهيم تص يم خرائطفكرة برزت م كعة،  تجرة وبأف ع

ما خاللها ترتاب وتعظيم املعلم والتي هد  رتطي   جامعة مصراتة  – البدنيةالطائرة لدي طالب كلية التربية  الكرة

لافكار واملفاهيم واملصطلكات ما نا ية، وما نا ية أخري تع ية مرتجي أدائ م املهارس ودافعية التعلم ما نا ية 

 أخري 

 ف البحثاهدأ 1/2

الطيائرة  بعيض مهيارات الكيرة دافعيية اليتعلم وتعلييم املفياهيم عليى التعير  عليى تيأثير اسيتخدام خيرائطي يد  الب يل إثيى     

 :جامعة مصراتة وألا ما خالل –لطالب كلية التربية البدنية 



راتةمص جامعة – البدنية التربية كلية لطالب الطائرة الكرة مهارات بعض وتعليم التعلم دافعية على املفاهيم خرائط استخدام تأثير 0202السادس العدد    

 البدنية التربية يةكل لطالب الطائرة الكرة مهارات بعض وتعليم التعلم دافعية على المفاهيم خرائط استخدام تأثير

مصراتة جامعة –  

 
 

  

التربية البدنية والعلوم االخرى مجلة   41 

 

 –لييية التربييية البدنييية دافعييية الييتعلم لطييالب ك املفيياهيم علييى معرفيية تييأثير البرنييام  التعلي ييي امل تييرح باسييتخدام خييرائط -2

  جامعة مصراتة داخع امل  جعة الت ريبية

جامعييية مصيييراتة داخيييع  –دافعيييية اليييتعلم لطيييالب كليييية التربيييية البدنيييية  معرفييية تيييأثير البرنيييام  التعلي يييي الت لييييدس عليييى -2

  ال ابطةامل  جعة 

لييم بعيض مهيارات الكيرة الطيائرة لطيالب كليية تع املفياهيم عليى معرفية تيأثير البرنيام  التعلي يي امل تيرح باسيتخدام خيرائط -2

 جامعة مصراتة داخع امل  جعة الت ريبية  –التربية البدنية 

جامعيية  –تعلييم بعيض مهيارات الكيرة الطيائرة لطيالب كليية التربيية البدنيية  معرفية تيأثير البرنيام  التعلي يي الت لييدس عليى -4

 مصراتة داخع امل  جعة ال ابطة 

 فروض البحث 1/3

تججييييييد فييييييرو  داليييييية ا صييييييائيا بييييييين متجسييييييطات ال ياسييييييات ال بلييييييية والبعدايييييية لصييييييار  ال ياسييييييات البعدايييييية لل   ييييييجعتين  -2

 جامعة مصراتة  –الت ريبية وال ابطة ل  دافعية التعلم لطالب كلية التربية البدنية 

عدايييييية لل   ييييييجعتين تججييييييد فييييييرو  داليييييية ا صييييييائيا بييييييين متجسييييييطات ال ياسييييييات ال بلييييييية والبعدايييييية لصييييييار  ال ياسييييييات الب -2

 جامعة مصراتة  –الت ريبية وال ابطة ل  تعليم بعض مهارات الكرة الطائرة لطالب كلية التربية البدنية 

تججيييد فييييرو  دالييية ا صييييائيا بيييين متجسييييطات ال ياسيييات البعدايييية لل   يييجعتين الت ريبييييية وال يييابطة لصييييار  امل  جعيييية  -2

 جامعة مصراتة  –ة البدنية الت ريبية ل  دافعية التعلم لطالب كلية التربي

تججيييد فييييرو  دالييية ا صييييائيا بيييين متجسييييطات ال ياسيييات البعدايييية لل   يييجعتين الت ريبييييية وال يييابطة لصييييار  امل  جعيييية  -4

 جامعة مصراتة  –الت ريبية ل  تعليم بعض مهارات الكرة الطائرة لطالب كلية التربية البدنية 

 مجاالت البحث 1/4

  جامعة مصراتة –بكلية التربية البدنية الب ل اركاث    تم إجرا املجال املكاني: -1

  م20/22/2025إثى  م20/20/2025ل  الفترة ما  إجرا  الب لتم  املجال الزماني: -2

م / 2025 جامعيية مصيييراتة للعييام ارعيييام   –طيييالب كلييية التربيييية البدنييية تيييم تطبيييق هيييتا الب ييل علييى  املجووال الرشوور : -3

  م2020
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 حثمصطلحات الب 1/5

 عيير  أسيييلجب التييدري  بأنييي  م  جعيية ميييا إلاجييرا ات التعفيتاييية التييي ا بعهيييا املعلييم لييي  تعفيييت امليييادة أسوولوب التووودر  :  -1

 ( 25:  2التعلي ية  

اييي  شيييكع تخطيطيييه لتعظييييم املفييياهيم لييي  م يييال معرلييي  ميييا أو م يييرر ميييا أو و يييدة دراسيييية ب ييييل تبيييدأ  :خووورائط املفووواهيم -2

اريطيية ا بعهييا ن ييج ال اعييدة املفيياهيم الفرعييية تبعييا ملرييتجيا  م ويييتم ألييا بتجعيييح العالهييات بييين بيياملفهجم العييام ليي  ه يية ار

 (252:  2املفاهيم ل  الات اهين الرأ  ي ولاف ه  

  :اي  رسيجم تخطيطيية لهيا ه ية وهاعيدة  ييل اججيد لي  ال  ية املفياهيم لاب ير شي ج  وع جميية ثيم تتيدرا تعريف إجرائوي

ر ت دايييدا ن يييج ال اعيييدة وتيييرتبط تليييا املفييياهيم مييي  بع يييها بأسيييهم وخطيييجم اكتيييب عل  يييا كل يييات اليييربط املفييياهيم لتكيييجن أب ييي

 لتجه  العالهة بين مفهجم وأخر" 

: ا   الة داخلية لل تعلم تدفع  إثى الان با  لل جهح التعلي ي والاهبال علية بنشيام مججي  والاسيت رار دافعية التعلم -3

 (222:  22لم  ل  هتا النشام  تى ات  ق التع

تيييير الدافعيوووة لوووتعلم الكووورة الطوووائرة:  -4
ُ
الطيييالب وتيييدفعهم اثيييى م ارسييية أنشيييطة التعلييييم واليييتعلم  اهت يييام اييي  اركالييية التيييي ت

املرتبطيييية بطيييير  تييييدري  الكييييرة الطييييائرة والريييي   ن ييييج الاسييييتفادة من ييييا ليييي  ت  يييييق الاهييييدا  املرجييييجة، وت ييييا  بالدرجيييية التييييي 

 املعد لتلا  ا صع عل  ا الطالب ل  امل يا 

ا  كع اركركات ال رورية والهادفة التي اتعل ها التل يت ويت ن ا ل  إطار ال انجن اليدوث  لرياعية مهارات الكرة الطائرة:  -5

 (54:  5الكرة الطائرة سجا  كانع هت  املهارات بالكرة أو بدوا ا   

د وا يييدة ميييا أعليييى أو بيييدون اسيييت رارها عليييى الييييداا هيييج اسيييتالم التل ييييت للكيييرة بالييييداا أو بيييي مهوووارة التمريووور مووو  أعلوووى: -6

 (222:  1وتجج  يا ألعلى   

هيييج اسيييتخدام الكيييرة املرسيييلة ميييا املعييياف  وت ريرهيييا ميييا أسيييفع إثيييى أعليييى بالرييياعداا   يييد   مهوووارة التمريووور مووو  أسوووف : -7

 (224:  8تجج  ها لزميع ل  امللعب وألا بامتصاص سرعت ا وهج  ا  

 (15:  1الكتح  وا  م ابلة اليد للكرة وعر  ا واى أعلى ما مرتجي  على:مهارة إلارسال م  أ -8

 (220:  22الكتح  وا  م ابلة اليد للكرة وعر  ا واى أسفع ما مرتجي  مهارة إلارسال م  أسف : -9

 الدراسات السابقة واملرتبطة 2/0

 عرعها ب ا ال :ما إلاطالع علي  ما دراسات ساب ة ومرتبطة  رت للبا لل   دود ما تارر   
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أثيير اسييتخدام خييرائط املفيياهيم علييى ت صيييع طلبيية املر ليية إلاعدادايية ليي   بعنوووا :   Sead Ebrahem (2000،)دراسووة  -1

 ليي الكشييح عييا أثيير اسييتخدام خييرائط املفيياهيم علييى ت صيييع طلبيية املر ليية إلاعدادايية اسييت دفع الدراسيية "، و مييادة العلييجم

، الت ري يييييي باسييييتخدام التصيييي يم الت ري ييييي لل   ييييجعتين الت ريبييييية، وال يييييابطة املييييعهلاسييييتخدم البا ييييل و ،  مييييادة العلييييجم

 مييييا طيييييالب الصييييح التيييياما ميييييا أ ييييد ميييييدرا  الج اييييات املت يييييدة لامريكييييية تيييييم 212واشيييي لع عيعيييية الدراسييييية علييييى  
ا
( طالبيييييا

طر  املتبعيية، ب ييا ت ريي هم إثييى م  ييجعتين لاوثييى ت ريبييية درسييع باسييتخدام خيرائط املفيياهيم والتانييية عييابطة درسييع بييال

 ل  اختبار الت صييع املعرلي  بيين هم نتائ  الدراسة وكانع ما أ، تم إعداد اختبار ت صيل 
ا
عدم وججد فرو  دالة إ صائيا

 (25  امل  جعتين الت ريبية، وال ابطة هيد الب ل

مرييييتجي الت صيييييع  اسييييتخدام إسييييتراتي ية خييييرائط املفيييياهيم علييييىأثيييير  (، بعنوووووا :  2007) مليووووام محموووود مر وووو  دراسووووة  -2

التعييير  عليييى "، واسيييت دفع الدراسييية والات اهيييات لطالبيييات الفرهييية التانيييية بكليييية التربيييية الرياعيييية لييي  ميييادة طييير  التيييدري 

جييدوي اسييتخدام إسييتراتي ية خييرائط املفيياهيم علييى مرييتجي الت صيييع والات اهييات لطالبييات الفرهيية التانييية بكلييية التربييية 

امليييييعهل الت ري يييييي باسيييييتخدام التصييييي يم الت ري يييييي لل   يييييجعتين  ةالبا تييييي عواسيييييتخدم ،ميييييادة طييييير  التيييييدري  لييييي الرياعيييييية 

( طالبة ما طالبيات الفرهية التانيية، وتيم ت ريي هم إثيى م  يجعتين 30على  واش لع عيعة الدراسة الت ريبية، وال ابطة، 

والتانيييية اسيييتخدمع الطري ييية  ( طالبييية، لاوثيييى ت ريبيييية اسيييتخدمع إسيييتراتي ية خيييرائط املفييياهيم،20م رييياويتين وعيييددها  

الت ليداييييية،  ييييييل هاميييييع البا تييييية بوعيييييداد اختبيييييار ت صييييييل  وم ييييييا  ات اهيييييات ن يييييج ميييييادة طييييير  التيييييدري ، إعيييييداد بطاهييييية 

 ل  زيادة بم املعلجمات وكانع ما أهم نتائ  الدراسة ، مال ظة إلا  ا 
ا
 ببيرا

ا
أن إستراتي ية خرائط املفاهيم ترهم إسهاما

 صيلها ما هبيع الطالبيات، وأن إسيتراتي ية خيرائط املفياهيم تتيير تربيي  الطالبيات م يا اي دي إثيى ت ريا واملعار  التي تم ت

 (27  لادا  الع ل 

استخدام خرائط املفاهيم على تعلم املهيارات الهعجميية لي  أثر  (، بعنوا :  2008) عادل رمضا  بخيت هاشمدراسة  -3

، أثر استخدام خرائط املفياهيم عليى تعليم املهيارات الهعجميية لي  بيرة الريلةى التعر  عل"، واست دفع الدراسة  برة الرلة

واشيييي لع عيعيييية واسييييتخدم البا ييييل املييييعهل الت ري ييييي باسييييتخدام التصيييي يم الت ري ييييي لل   ييييجعتين الت ريبييييية، وال ييييابطة، 

، وتم ت ري هم إثى م  جعتين ( طالبة ما طالبات الفرهة التانية بكلية التربية الرياعية جامعة املعجفية40على  الدراسة 

( طالبييية، لاوثيييى ت ريبيييية اسيييتخدمع إسيييتراتي ية خيييرائط املفييياهيم، والتانيييية اسيييتخدمع الطري ييية 20م رييياويتين وعيييددها  

أن نتيييائ  امل  جعيييية وكانيييع ميييا أهيييم نتيييائ  الدراسييية ، الت ليداييية،  ييييل هيييام البا يييل بوعيييداد اختبيييار معرلييي  لييي  بيييرة الريييلة

دمع خرائط املفياهيم أف يع ميا نتيائ  امل  جعية ال يابطة والتيي اسيتخدمع الطري ية الت ليداية لي  الت ريبية والتي استخ

 (20  املتنيرات البدنية واملهارية والت صيع املعرل  هيد الب ل
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فاعلييييية اسيييتخدام خييييرائط املفيييياهيم علييييى ت رييييين أدا  بعييييض املهييييارات  (، بعنوووووا :  2009دراسووووة أحموووود نكووووي عثمووووا  ) -4

التعييييير  عليييييى فاعليييييية اسيييييتخدام خيييييرائط "، واسيييييت دفع الدراسييييية ت صييييييع املعرلييييي  لييييي  در  التربيييييية الرياعييييييةاركربيييييية وال

واستخدم البا ل املعهل ،  املفاهيم على ت رين أدا  بعض املهارات اركربية والت صيع املعرل  ل  در  التربية الرياعية

( طاليب ميا 70واشي لع عيعية الدراسية عليى  وال يابطة، الت ري ي باستخدام التصي يم الت ري يي لل   يجعتين الت ريبيية، 

طييالب كلييية التربييية الرياعييية جامعيية أبييج هييير باإلسييكعدرية، وتييم ت رييي هم إثييى م  ييجعتين م ريياويتين امل  جعيية الت ريبييية 

( 25( طالب ما طالب الفرهة لاوثى، استخدمع إستراتي ية خرائط املفاهيم، وامل  جعة ال ابطة وعددها  25وعددها  

، واستخدمع الطري ة الت ليداية لي  التعلييم،  ييل هيام البا يل بوعيداد اختبيار معرلي  
ا
طالب ما طالب الفرهة لاوثى أا ا

أن نتيائ  امل  جعية الت ريبيية والتيي اسيتخدمع خيرائط املفياهيم أف يع ميا وكانيع ميا أهيم نتيائ  الدراسية ، ل  بيرة الريلة

لطري يييية الت ليداييييية ليييي  املتنيييييرات البدنييييية واملهاريييييية والت صيييييع املعرليييي  هييييييد نتييييائ  امل  جعيييية ال ييييابطة والتيييييي اسييييتخدمع ا

 (2الب ل  

 مدى إلاستفادة م  الدراسات السابقة في إجرام الدراسة الحالية 2/1

لييييي  عيييييج  ميييييا أشيييييارت إليييييي  الدراسيييييات الرييييياب ة ميييييا ن يييييام تبيييييااا واتفيييييا  لييييي  إطيييييار أهيييييدا  ومتنييييييرات تليييييا الدراسيييييات،     

 ل لاس  العل ية واملعهعية الب تية ركع هت  املشكلة واملت تلة ل  الع ام الب تية التالية:استخلل البا 

 ملتنيرا  ا ♦
ا
  بيفية اختيار وتكجيا امل  جعات هيد الدراسة طب ا

  الدراسة اسبت  لطبيعة ومتنيرات وأهدا  هت استخدام املعهل الت ري ي ملع ♦

 بأسلجب عل ي جيد تيامة أهدا  وفروض الدراسة اركالية  ♦

 لطبيعة الدراسة  ♦
ا
 اختيار املعهل املرتخدم وعيعة الدراسة وف ا

عاسب الدراسة اركالية  ♦
ُ
 ت داد املعارعات إلا صائية التي ت

 تيامة إستنتاجات وتجتيات الدراسة اركالية بأسلجب عل ي جيد  ♦

 أساليب املعالجة إلاحصائية  2/5

 :ل  املعارعات إلا صائية وت تلع ل    SPSSرنام  اركزم إلا صائية استخدمع الدراسات الراب ة ب     

 املتجسط اركرااه      ♦

 الان را  املعيارس     ♦

 الجسيط      ♦

 معامع إلالتجا       ♦

 معامع إلارتبام  ♦
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 معامع الرهجلة والصعجبة ♦

  معامع الت يي  ♦

 (T – Testاختبار د لة الفرو  إلا صائية   ♦

ق أهيدا  الب يل اتف ع الدراسية اركاليية مي  الدراسيات الرياب ة عليى اسيتخدام هيت  لاسياليب إلا صيائية لت  يي وهد    

 والت  ق ما فروع  

 خطة وإجرامات البحث 3/0

 منهج البحث 3/1

ن إ داه ا استخدم البا ل املن ي  الت ريبيه باستخدام التص يم الت ري ي بطري ية ال ياسين ال بل  والبعدس مل  جعتي    

خري عابطة وألا ملالئ تي  لهيد  الب ل وإجرا اتي 
ُ
  ت ريبية، ولا

 مجتمع البحث 3/2

جامعة مصراتة للعام  –طالب الفرهة لاوثى وامل رر عل  م مادة الكرة الطائرة بكلية التربية البدنية  م ت   الب لمتع     

  2020/  2025ارعام   

 عينة البحث 3/3

طييالب الفرهييية لاوثيييى وامل يييرر علييي  م ميييادة الكيييرة الطيييائرة ميييا العشيييجائية بالطري ييية الع داييية ( طاليييب 40د  عيييدتييم إختييييار     

، م ريييياويتين تييييم ت ريييي هم إثييييى م  ييييجعتين، وهييييد 2020/  2025جامعيييية مصييييراتة للعييييام ارعييييام    –بكلييييية التربييييية البدنييييية 

( ُاجهيي  2وجييدول رهييم  ( طالييب، 40عييابطة وعييددهم  وامل  جعيية التانييية ، ( طالييب20لاوثييى ت ريبييية وعييددهم  امل  جعيية 

 الب ل  عيعةوتح 

 (1جودول )   

 40البحث                              =  عينةوصف                                        

 عينة البحث الكلية
 تقسيم عينة البحث إلى مجموعتي 

 املجموعة الضابطة املجموعة التجريرية

40 20 20 

 

 شروط اختيار عينة البحث 3/3/1

 بالفرهة لاوثى بطالب الأن اكجن  -1
ا
 جامعة مصراتة  -كلية التربية البدنية مسعال
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  الطالب م يم ب داعة مصراتة لرهجلة تطبيق البرنام  التعلي ي علي أن اكجن  -2

  علي يةالتالتس تنيب أو أتاب إتابة ت جل دون إعطائ  نف  ارعرعة  الطالباس بعاد  -3

 إلاختبارات واملقايي  قيد البحث 3/4

، إلارسيال     
ا
ل  عج  ت داد متنيرات الب ل املهارية املت تلة ل   الت رير ما أعلى ولألمام، الت ريير ميا أسيفع بالييداا معيا

س عل  يييا هيييام لاميييامه املجاجييي  ميييا أعليييى، إلارسيييال لاميييامه املجاجييي  ميييا أسيييفع(، وم ييييا  دافعيييية اليييتعلم، والتيييي أسيييت ر اليييرأ

البا ييييل بت داييييد م  جعيييية مييييا إلاختبييييارات وامل ييييااا  التييييي ت ييييا  تلييييا املتنيييييرات، والتييييي أج عييييع املراجيييي  العل ييييية عل  ييييا، 

 (2ويجه  ألا جدول  
 (2جدول )

 إلاختبارات واملقايي  قيد البحث

نوع 

 الاختبار
 أو املقياس الاختبار اسم 

وحدة 

 القياس
 أو املقياس الاختبار الهدف م  

ت
ا ار

تب
الاخ

 
ية

ار
مله

ا
 

 هيا  دهة الت رير ما أعلى ولألمام درجة اختبار  دا  الت رير ما أعلى على اركائط

  درجة اختبار  دا  الت رير ما أسفع على اركائط 
ا
 هيا  دهة الت رير ما أسفع باليداا معا

 جاج  ما أعلىهيا  دهة مهارة إلارسال لامامه امل درجة اختبار  دا  إلارسال ما أعلى مجاج 

 هيا  دهة مهارة إلارسال لامامه املجاج  ما أسفع درجة اختبار  دا  إلارسال ما أسفع مجاج 

 هيا  دافعية تعلم مهارات الكرة الطائرة درجة م يا  دافعية التعلم مقياس

 التقني  العلمي لالختبارات واملقايي  قيد البحث 3/5
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 ت املهارية قيد البحثلإلختبارا املعامالت العلمية 3/5/1

 (التمايزمعام  الصدق )صدق  -1

طالييب مييا ( 23 هجامهييا هيييد الب ييل هييام البا ييل بتطبيييق هييت  إلاختبييارات علييى عيعيية املهارييية ركريياب تييد  إلاختبييارات    

لنشيام  إ يداه ا ميا امل ارسيين، تيم ت ريي هم إثيى م  يجعتين جامعة مصراتة –طالب الفرهة لاوثى بكلية التربية البدنية 

، ثييييم تييييم إا يييياد د ليييية الفييييرو   طييييالب( 1وعييييددهم   ولاخييييري مييييا مييييير امل ارسييييين، طييييالب( 1 الكييييرة الطييييائرة وعييييددهم 
ا
أا ييييا

 ( 2إلا صائية بين امل  جعتين، ويجه  ألا جدول 

 (3جدول )

 8 =      داللة الفروق بي  املمارسي  وغير املمارسي  في الاختبارات املهارية قيد البحث        

 وحدة القياس الاختبارات املهارية
 غير املمارسي  املمارسي 

 قيمة ت
مستوى 

 ع س ع س الداللة

اختبيييار  دا  الت ريييير ميييا أعليييى علييييى 

 اركائط
 دال 22 7 53 2 22 20 71 2 21 درجة

اختبار  دا  الت رير ما أسيفع عليى 

 اركائط 
 دال 23 3 25 4 5 22 24 2 22 درجة

ل مييييييييييييا أعلييييييييييييى اختبييييييييييييار  دا  إلارسييييييييييييا

 مجاج 
 دال 44 1 25 2 35 3 22 2 17 22 درجة

اختبيييييييييار  دا  إلارسيييييييييال ميييييييييا أسيييييييييفع 

 مجاج 
 دال 24 5 53 2 25 22 35 2 25 درجة

 20131=  0005قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 

رات املهارية ل  وججد فرو  أات د لة إ صائية بين م  جعة امل ارسين ومير امل ارسين ل  الاختبا( 2  اتض  ما جدول     

الكييرة الطييائرة هيييد الب ييل ولصييار  م  جعيية امل ارسييين  يييل أن هي يية  ت( امل رييجبة أببيير مييا هي يية  ت( ارعدولييية ععييد 

 م ا  شير إثى تد  الاختبارات ل  الت يي  بين امل  جعات املختلفة  05 0مرتجي 

 معام  الثبات -2

 (Test – Retestاستخدم الاختبيار وإعيادة تطبييق الاختبيار  هيد الب ل  إلاختبارات املهارية تى ات  ق البا ل ما ثبات    

، ما م ت ي  الب يل وميا خيارا العيعية لاتيلية ( طالب1هجامها  را  التطبيق لاول لالختبارات املهارية على عيعة جف ام بو

ام، وأليييا  تيييى اييزول أثييير التطبييييق أايي عشيييرةعليييى أات العيعييية بعييد ميييرور لل يييرة التانييية املهاريييية ثييم إعيييادة تطبييييق إلاختبييارات 

 ( 4لاول، ثم هام ب راب معامع الارتبام بين التطبي ين  لاول، التانه( ويجه  ألا جدول  
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 (4جدول )

 8  =  معام  الارتباط بي  التطبيقي  ألاول والثاني لالختبارات املهارية قيد البحث

 وحدة القياس الاختبارات املهارية

 الثاني التطبيق التطبيق ألاول 
معام  

 إلارتباط

مستوى 

 الداللة
 ع س ع س

اختبيييار  دا  الت ريييير ميييا أعليييى علييييى 

 اركائط
 دال 522 0 27 2 50 21 52 2 50 27 درجة

اختبار  دا  الت رير ما أسيفع عليى 

 اركائط 
 دال 12 0 42 2 70 27 52 2 10 23 درجة

اختبييييييييييييار  دا  إلارسييييييييييييال مييييييييييييا أعلييييييييييييى 

 مجاج 
3020  22 2 50 5 درجة  دال 505 0 55 2 

اختبيييييييييار  دا  إلارسيييييييييال ميييييييييا أسيييييييييفع 

 مجاج 
 دال 537 0 12 2 10 22 22 2 20 22 درجة

 00666=  0005قيمة )ر( الجدولية عند مستوى 

أن معيامالت الارتبيام بيين التطبييق لاول والتطبييق التيانه لي  الاختبيارات املهاريية لي  الكيرة الطيائرة ( 4اتض  ما جيدول      

   وا  معامالت ارتبام دالة إ صائيا م ا  شير إثى ثبات تلا الاختبارات 537 0إثى  12 0ل هد تراو ع بين هيد الب 

 قيد البحث املعامالت العلمية ملقياس دافعية التعلم 3/5/2

 صدق املقياس: صدق املحكمي  -1

جعيية مييا امل ك ييين مييا املختصييين ليي  وهييد تييم التطيير  إثييى هييتا إلاجييرا  ععييدما عييرض امل يييا  بصييجرت  لاولييية علييى م      

عييييد تييييامة بعيييض %70م يييال طييير  التيييدري  والكيييرة الطيييائرة، و يييتفع الف يييرات التيييي ليييم ت صيييع عليييى نريييبة اتفيييا   
ُ
( وأ

( ف رة، ثم عرض امل يا  بصينت  الن ائية على م  جعة ما امل ك ين للتأبد ما 53الف رات وأتبح امل يا  مكجنا ما  

 ( %200: %70با ل على نربة اتفا  تراو ع ما بين  تد  ف رات  وهد  صع ال

 صدق التمايز -2

ول  عج  ألا هام البا ل بتصكيح الاست ابات، ثم رتبع ترتابا تعازليا وتم ت ري هم اثى الربي  الاعلى والربي  الادن ،     

ن معيامالت ال يجة الت يي اية لف يرات ( ابيي4واستخرا معامالت الت يي  باستخدام الاختبار التيائه بيين امل  يجعتين وارعيدول  

 م يا  دافعية التعلم  
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 (4جدول )

 يبي  معامالت القوة التمييزية لفقرات مقياس دافعية لتعلم لطالب املجموعة العليا والدنيا

 الفقرة
ت  املجموعة الدنيا املجموعة العليا

 املحتسبة

الفقر 

 ة

ت  املجموعة الدنيا املجموعة العليا

 املحتسبة
 ع   ع   ع س ع  

2 2 10 2 01 2 03 2 25 2 355 25 2 11 0 55 2 22 2 32 2 435 

2 2 37 0 52 2 22 2 20 2 223 20 2 55 0 14 2 05 2 21 4 342 

2 2 51 0 14 2 27 2 32 2 313 22 2 57 0 14 2 2 24 4 332 

4 2 52 2 02 2 2 44 2 032 22 2 12 0 12 2 05 2 54 2 720 

5 4 22 2 02 2 22 2 22 4 225 22 2 72 0 52 2 04 2 12 2 015 

3 2 77 2 22 2 21 2 45 2 252 24 2 57 2 04 2 21 2 32 2 475 

7 2 72 0 172 2 25 2 55 2 122 25 2 12 2 02 2 02 2 24 2 577 

1 2 77 0 524 2 22 2 32 2 242 23 2 50 2 02 2 02 2 25 4 254 

5 2 15 0 122 2 24 2 44 2 723 27 2 03 2 35 2 02 2 53 1.32 
20 2 72 0 742 2 20 2 41 2 224 21 2 11 0 11 2 02 2 42 4 244 

22 2 45 2 02 2 02 2 21 2 272 25 2 54 0 74 2 2 42 4 522 

22 2 10 2 04 2 05 2 55 2 421 40 2 12 2 02 2 02 2 41 2 731 

22 2 33 2 02 2 02 2 44 2 455 42 2 44 0 52 2 04 2 32 2 125 

24 2 57 0 15 2 02 2 25 4 522 42 2 57 0 12 2 02 2 25 4 544 

25 2 74 2 02 2 22 2 12 2 520 42 2 12 2 02 2 02 2 24 4 023 

23 2 35 2 2 04 2 24 2 302 44 2 54 2 2 03 2 52 2 133 

27 4 0 75 2 04 2 41 4 420 45 2 31 2 22 2 35 0 75 5 257 

21 2 52 0 52 2 22 2 24 4 220 43 2 03 2 15 2 2 2 25 1.10 
25 2 15 0 12 2 02 2 32 2 752 47 2 52 0 52 2 20 2 14 2 521 

20 2 74 0 54 2 22 2 25 2 410 41 2 42 0 14 2 2 74 2 735 

22 2 3 0 52 2 04 2 74 2 533 45 2 54 2 22 2 02 2 54 2 104 

22 4 20 2 04 2 22 2 12 2 552 50 2 72 2 04 2 24 2 54 2 313 

22 2 12 2 04 2 22 2 32 2 525 52 2 32 0 52 2 02 2 12 2 542 

24 2 15 2 2 04 2 75 2 424 52 2 01 2 75 2 02 2 52 1.29 
25 2 33 0 52 2 2 24 2 122 52 2 54 0 12 2 02 2 34 2 202 

23 2 74 0 14 2 03 2 45 2 375 54 2 11 0 52 2 22 2 24 4 022 

27 2 357 2 02 2 33 0 55 2 322 55 2 52 0 14 2 02 2 22 4 537 

21 2 33 0 55 2 03 2 54 2 205 53 2 75 0 75 2 02 2 41 2 524 

 2013= 0005قيمة ت الجدولية عند مستوى 

كانيييع  لاعليييى والربيييي  لادنييي   ييييل( وجيييجد فيييرو  دالييية ا صيييائيا بيييين متجسيييطات ال ياسيييات للربيييي  4اتضييي  ميييا جيييدول      

كانيع هي ية ( 52، 43، 37ميا عيدا الف يرات رهيم   05 0ما هي ة ت ارعدولية ععد مرتجي مععجيية  أببر هي ة ت امل رجبة 
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ن هييت  الف ييرات ت ييي  بييين أوهييتا  عنييي  امل يييا ،وترتييب علييى ألييا  يتفهم مييا  ارعدولييية (ت  اهييع مييا هي يية  ت( امل ريجبة

  فراد امل  جعتين العليا والدنياأ

  ثبات املقياس -3

 الاتساق الداخلي للفقرات -أ

 ييييل بلنيييع معيييامالت وهيييد تيييم هيييتا إلاجيييرا  باسيييتخدام معاميييع الارتبيييام بيرسيييجن بيييين درجيييات كيييع ف يييرة والدرجييية الكليييية     

 ( 5مبين ل  ارعدول  هج ( ب ا 334 0 - 253 0  التبات بين

 التجزئة النصفية -ب

وُج عيع امل ياو ت الزوجيية ميا  وا يدة،بعد تصكيح إلاجابات تم ج   درجات امل او ت الفرداية لي  الاختبيار لي  عالمية     

(، ثم عجرعيع ن ي ية معاميع الارتبيام 10 0اتين العالمتين بلغ  الاختبار ل  عالمة ثانية، وتم ا  راب معامع الارتبام بين ه

 ( 15 0، وبتلا بلغ معامع التبات  براون لتالل  ت ليل عدد امل او ت إثى العصح –بجاسطة معادلة سبيرمان 

 درجة ك  فقرة بالدرجة الكلية ارتباطمعام   -ج

( ابيين معيامالت الارتبيام بيين 5  الكلية، وجدول ة والدرجة وهد تم استخدام معامع الارتبام بيرسجن بين درجة كع ف ر     

 امل  جعتين العليا والدنيا لبيان ت يي  ف رات دافعية التعلم  

 (5جدول )

 معامالت الارتباط بي  املجموعتي  العليا والدنيا لبيا  تمييز فقرات مقياس الدافعية

 طالارتبا م الارتباط م الارتباط م الارتباط م الارتباط م

 524 0 45 م توفة * 27 544 0 25 224 0 22 342 0 2

2 0 452 24 0 254 23 0 522 21 0 525 50 0 542 

2 0 554 25 0 521 27 0 451 25 0 322 52 0 327 

 م توفة * 52 342 0 40 524 0 21 322 0 23 224 0 4

5 0 324 27 0 457 25 0 332 42 0 525 52 0 455 

3 0 544 21 0 340 20 0 544 42 0 322 54 0 524 

7 0 543 25 0 522 22 0 330 42 0 225 55 0 550 

1 0 455 20 0 527 22 0 342 44 0 553 53 0 222* 

5 0 522 22 0 457 22 0 572 45 0 522 - - 

 - - م توفة * 43 524 0 24 525 0 22 312 0 20

22 0 522 22 0 223 25 0 322 47 0 542 - - 

22 0 334 24 0 522 23 0 722 41 0 52 - - 
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 00497= 0005الجدولية عند مستوى  رقيمة 

، 22، 24، 22( وججد عالهة ارتباطية بيين كيع درجية والدرجية الكليية لل  ييا  في يا عيدا الف يرات  5اتض  ما جدول      

، 27الف يرة رهيم   ( لم تكيا معيامالت الارتبيام ليدي ا دالية إ صيائيا وليتلا تيم  يتفها  ب يا تيم  يت 53، 52، 43، 42، 27

 امل يا   ف د است ر  ول  عج  الت ليع الرابق ،(4ما ارعدول الرابق  جدول رهم ( 52، 43
ا
  ف رة ( 41على  ا ائيا

 تكافؤ املجموعتي  التجريرية والضابطة في املتغيرات قيد البحث 3/6

 في إلاختبارات املهارية قيد البحث 3/6/1

وامل يااا   لان روبجمتراية، إلاختبيارات كياف  بيين امل  يجعتين  الت ريبيية وال يابطة( لي  تم إجرا  ال ياسات ارااتية بالت    

، وكانييييع د ليييية الفييييرو  إلا صييييائية بييييين امل  ييييجعتين ب ييييا نتييييائ  هييييت  الدراسييييةهيييييد الب ييييل، والتييييي هييييد تيييي ثر علييييى  (املهارييييية

 ( 3اجهكها جدول  

 (6جدول )

 20=   البحثفي الاختبارات املهارية قيد  جريرية والضابطةإلاحصائية بي  املجموعتي  التداللة الفروق  

نوع 

 املتغيرات
 املتغيرات

وحدة 

 القياس

 املجموعة الضابطة املجموعة التجريرية

 قيمة ت
مستوى 

 الداللة
 ع س ع س

ية
تر

وم
وب

ثر
ألان

 

 مير دال 22 2 21 2 41 21 75 2 71 21 سعة الرا

 مير دال 44 2 022 2 75 273 227 2 35 273 سم الطجل 

 مير دال 23 2 222 2 54 72 254 2 22 72 ب م الجزن

ية
ار

مله
ت ا

ا ار
تب

إلاخ
 

 مير دال 50 0 53 2 24 71 2 25 درجة اختبار  دا  الت رير ما أعلى على اركائط

 مير دال 44 0 25 4 22 24 2 20 درجة اختبار  دا  الت رير ما أسفع على اركائط 

 مير دال 41 0 53 2 22 35 2 22 درجة ما أعلى مجاج  اختبار  دا  إلارسال

 مير دال 33 0 25 2 23 22 2 25 درجة اختبار  دا  إلارسال ما أسفع مجاج 

 1069=  0005قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 

 بييييين ال يييييا  ال بليييي  لل   جعيييية الت ريبييييية، وال يييييا  ا3اتضيييي  مييييا جييييدول      
ا
ل بليييي  ( عييييدم وجييييجد فييييرو  داليييية إ صييييائيا

  م ا ادل على تكاف  امل  جعتين ل  تلا املتنيرات الب ل،لل   جعة ال ابطة، ل  املتنيرات  لان روبجمتراة، املهارية( هيد 

 في دافعية التعلم  3/6/2
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 تم إجرا  ال ياسات ارااتية بالتكياف  بيين امل  يجعتين  الت ريبيية وال يابطة( لي  دافعيية اليتعلم هييد الب يل، والتيي هيد    

 ( 7ت ثر على نتائ  هت  الدراسة، وكانع د لة الفرو  إلا صائية بين امل  جعتين ب ا اجهكها جدول  

 (7جدول )

 20 =  قيد البحث دافعية التعلمداللة الفروق إلاحصائية بي  املجموعتي  التجريرية والضابطة في  

نوع 

 املتغيرات
 املتغيرات

وحدة 

 القياس

 ة الضابطةاملجموع املجموعة التجريرية

 قيمة ت
مستوى 

 الداللة

 ع س ع س

م 
عل

لت
ة ا

عي
اف

د
 

 مير دال 20 0 42 2 35 21 54 2 73 21 درجة داف  ال يم 

 مير دال 57 0 25 2 54 27 25 2 42 27 درجة داف  التجه  

 مير دال 15 0 22 2 12 27 51 2 34 27 درجة داف  الانفعال 

 مير دال 52 0 07 2 23 25 47 2 22 25 درجة داف  املراه ة 

 1069=  0005قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 

 بييييين ال يييييا  ال بليييي  لل   جعيييية الت ريبييييية، وال يييييا  ال بليييي  7اتضيييي  مييييا جييييدول      
ا
( عييييدم وجييييجد فييييرو  داليييية إ صييييائيا

 تلا املتنير  ( هيد الب ل، م ا ادل على تكاف  امل  جعتين ل دافعية التعلملل   جعة ال ابطة، ل  متنيرات  

  إعداد البرنامج التعليمي باستخدام خرائط املفاهيم في الكرة الطائرة 3/7

هام البا ل بتص يم و يدات البرنيام  التعلي يي ميا خيالل ت لييع املراجي  العل يية والدراسيات والب يج  املتخصصية لي      

وخرائط  ،( ما نا ية20 ، (25 ، (24  (،24  (،22  (،23  (،25  (،22  (،1  (،5م ال تعليم وتدريب لعبة الكرة الطائرة  

لت دايد إلاجيرا ات العامية للبرنيام  التعلي يي باسيتخدام خيرائط  (، وأليا22(،  25(،  21(،  25املفاهيم ما نا ية أخيري  

وكانيع  اتةجامعة مصر  –الفرهة لاوثى بكلية التربية البدنية املفاهيم ب ا ا عاسب م  تجتيح من اا الكرة الطائرة لطالب 

 كالتاث :

: تحديد ألاهداف السلوكية العامة
ً
 للبرنامج التعليمي أوال



راتةمص جامعة – البدنية التربية كلية لطالب الطائرة الكرة مهارات بعض وتعليم التعلم دافعية على املفاهيم خرائط استخدام تأثير 0202السادس العدد    

 البدنية التربية يةكل لطالب الطائرة الكرة مهارات بعض وتعليم التعلم دافعية على المفاهيم خرائط استخدام تأثير

مصراتة جامعة –  

 
 

  

التربية البدنية والعلوم االخرى مجلة   53 

 

 ألاهداف املعرفية العامة -أ

 أن  عر  الطالب التطجر التاريخ  للعبة الكرة الطائرة  -2

 لتجتييح امليعهل الدرا ي ي لي  الكيرة الطيائرة وألياللأن افهم الطالب اراطيجات الفعيية  -2
ا
بخيرائط   هيارات لاساسيية طب يا

 املفاهيم هيد الب ل 

 أن الت م الطالب بالشروم الفعية لتعلم املهارات هيد الب ل ل  الكرة الطائرة  -2

 ألاهداف النف  حركية العامة -ب

إلارسييال ميا أسيفع مجاجيي   -الت ريير مييا أسيفع بالرياعداا -أن  ريتطي  الطاليب أدا  مهييارات  الت ريير ميا أعلييى ل ميام  -2

 على مجاج ( ل  الكرة الطائرة إلارسال ما أ –

 أن اربز الطالب على أدا  وهفات الاستعداد وت ركات ال دمين املعاسبة لكع مهارة هيد الب ل  -2

  هيد الب ل أن  رتطي  الطالب أدا  اراطجات التعلي ية لكع مهارة ل  الكرة الطائرة -2

  هيد الب ل   الكرة الطائرةأن اراعى الطالب العجاب  ال انجنية املعاسبة لكع مهارة ل -4

 ألاهداف الوجدانية العامة -ا

إلارسييال مييا  -الت رييير مييا أسييفع بالريياعداا -أثعييا  أدا  مهييارات  الت رييير مييا أعلييى ل مييام  بوا ابيييةأن  شييار  الطالييب  -2

 إلارسال ما أعلى مجاج ( ل  الكرة الطائرة   –أسفع مجاج  

 ا  أدا  كع مهارة هيد الب ل ل  الكرة الطائرة  أن ابرز الطالب العجاب  الفعية أثع -2

 أدا  املهارات لاساسية ل  الكرة الطائرة هيد الب ل  ل  أن اتعاون الطالب م  باق  زمالئ   -2

 ثانيا أس  بنام الوحدات التعليمية داخ  البرنامج التعليمي

 ة ت داد الهد  ما الج دات ب ا ا عاسب م  تجتيح من اا الكرة الطائر  -2

 م  جعة الت ريعات ارااتة ب ز  لاعداد  ارااص( املرتبطة باألدا  اركركه   -2

 التدريبات التطبي ية لل هارات هيد الب ل معد  بخرائط املفاهيم الهرمية     -2

 مالئ ة م تجي الج دات ملرتجي وهدرات أفراد عيعة الب ل  -4

 دات تجفر إلامكانات ولادوات املرتخدمة لتعفيت الج  -5

 ثالثا: مكونات خرائط املفاهيم في الكرة الطائرة قيد البحث

 عدة مكجنات تتكجن خريطة املفاهيم هيد الب ل ما

املفياهيم أو لافكيار الرئاريية: ت يام بوطيارات مت اثلية  سيجا  دائريية أو بي ياوية أو مراعية أو أس شيكع(، متيع  اراطيجات  -2

 ئرة( التعلي ية لتعلم مهارة ما ل  الكرة الطا

شييكع(،  املفيياهيم أو لافكييار الفرعييية ومييا اتفييرع من ييا: ت ييام بوطييارات مت اثليية  سييجا  دائرييية أو بي يياوية أو مراعيية أو أس -2

 متع  خطجات تعليم التراعين أو الرجلين( 
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خطييجات إثييى الارتبييام بييين لاجييزا  املختلفيية ليي  خريطيية املفيياهيم، متييع   عرعييية أو طجلييية ترمييز وتييالت خطييية: خطييجم -2

 التجافق بين التراعين والرجلين( 

 معيعة، متع  التجعيح برسم(  أات ات اهات م صجدة تدل على عالهة وتالت أسهم: أسهم -4

العالهية بيين كيع مفهيجمين أو فكيرتين، وتعبير عيا  نجعيية لاسيهم تجهي  تصيا ب وتيالت عبيارات عبيارات ربيط: كل يات أو -5

 ما، ات  ا على(   ر ل ، اع رم إثى، اتكجن مدي فه ا للعالهات بين ا، متع:  ا ث

 –امل رلريييلة  –الععكبجتيييية  –شيييكع اراريطييية العيييام: هعيييا  الكتيييير ميييا إلاشيييكال ولكيييا أب رهيييا فائيييدة هعيييا إميييا:  الهرميييية  -3

 امل شعبة(، وهد اختار البا ل خرائط املفاهيم الهرمية لتطبي ها هيد الب ل 

 لكرة الطائرة قيد البحثرابعا: مراح  بنام خرائط املفاهيم في ا

 العصف الذهن : املرحلة ألاولى: مرحلة  

 اراام  م ت لة ما املفاهيم أببر هائ ة وج   الهد  ل  هت  املر لة هج تجليد -2

 التأبد ما الهد  واملجعجع و دود امل تجي التس نريد ع ع خريطة مفاهيم ل    -2

طييية مفييياهيم لييي ، وخيييالل هيييت  ال يييرا ة ا يييب ج ييي  أببييير هيييدر م كيييا ميييا خري البيييد  ب يييرا ة وت لييييع امل تيييجي امليييراد ع يييع -2

الكل ييات واملصييطلكات ولافكييار والع ييام واملفيياهيم الرئارييية والفرعييية،  يييل ا ييجم البا ييل بتييدري  م ييرر الكييرة الطييائرة 

املفياهيم واملعلجميات  جامعة مصراتة، وما ثيم ت لييع لتليا املجعيجعات إلبيراز  –لطالب الفرهة الاوثى بكلية التربية البدنية 

 الهامة داخل  

  املرحلة الثانية: مرحلة التنظيم   

 وا  بعا  خريطة مفاهيم أولية  للاريطة لاوثى املرجدة لرسم هت  املر لة هج الت هي  وإلاعدادهد   -2

 ميي  التربييي  علييى هيمبعييا  م  جعييات رئارييية ومييا اتفييرع من ييا مييا املفيياهيم، وم  جعييات فرعييية ومييا اتفييرع من ييا مييا املفييا -2

 هرمية خريطة املفاهيم 

 بين ا  مرتجيا  ا والعالهات ب رب ب فاهي ها إعداد وترتاب وتصنيح هت  امل  جعات -2

4-  
ا
 الا تفاظ بعف  املعنى واملدلجل   م  إعادة تيامة العبارات التي ج عها البا ل لتكجن أب ر اختصارا

 الثالثة: مرحلة التصميم  املرحلة   

 بعا  على املرجدة لاوثى راريطة املفاهيم  لرسم املرجدة التانية هد  هت  املر لة الت هي  وإلاعداد -2

 والارتباطات في ا بين ا  ترتاب املفاهيم مرة أخري  رب العالهات الداخلية -2

2-  
ا
  م اولة وع  تدرجا

ا
 ب رار راريطة املفاهيم  ،ثم التي تل  ا ل  مرتجي تال لاب ر ع جمية ل  ال  ة ا   املفاهيم ثابتا

 العالهات بين ا   ل رهع مال ظة ،داخع كع م  جعة فرعية اتم وع  املفاهيم املتعل ة وال ريبة ما بع ها البعض -4
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 الشيييكععليييى أن تكيييجن مت اثلييية الشيييكع  فييييوأا تيييم اختييييار  ،ولافكيييار الرئاريييية بعيييا  إلاطيييارات املعاسيييبة  يييجل املفييياهيم -5

 لألفكييار
ا
شييكع إلاطييار ميي  نييجع  ا عاسييب ا ييب أن والعكيي  يييكيح لألفكييار الفرعييية الرئارييية املرييتطيع أو البي يياوس مييتال

  ومرتجي الفكرة خالل كامع خريطة املفاهيم هيد الب ل( 

  املرحلة الرابعة: مرحلة الربط بي  املفاهيم   

 العالهة بين املفاهيم  للتجتيع وتجعيح ووتالت لاسهم العرعية استخدام الجتالت اراطية -2

 العالهة بين املفاهيم ولافكار  نجعية بتابة كل ة أو عبارة هصيرة ب جار كع سهم لت داد -2

 التأبد ما يكة الجتالت ولاسهم وما دهة عبارات الربط التي تم تطبي ها هيد الب ل  -2

 الخامسة: الصياغة وإلاخراج م  قب  الباحث املرحلة 

 التس  عك  فهم البا ل لبعا  خرائط املفاهيم  أو بشكلها هبع الن ائه النساة هبع لاخيرة ع ع -2

 وبعا  امل  جعات واملفاهيم ل  اراريطة م  التربي  على التعظيم واملظهر  إعادة ترتاب -2

  املرحلة السادسة: عرض خرائط املفاهيم على السادة املحكمي 

 لألسيي  املتبعيية ععييد بعييا  هييت  اراييرائط ب يييل اجعيي  هييام البا ييل ببعييا  خييرائ -2
ا
ط املفيياهيم ارااتيية بكييع م اعييرة وف ييا

املفهيييجم الرئاسييي ي لييي  ه ييية اراريطييية ثيييم املفييياهيم لاب ييير ع جميييية وشييي جلية ثيييم املفييياهيم لاهيييع ع جميييية وشييي جلية واملفييياهيم 

 لييي  مريييتجيات تاليييي  مييي  وعييي  لاسيييهم والكل يييات الرابطييية الالز 
ا
مييية إثيييى أن تنتريييي اراريطييية باألمتلييية والتجعييييح لاب ييير ت دايييدا

 بالرسم كل ا أمكا 

عيييرض ارايييرائط عليييى م  جعييية ميييا امل ك يييين املتخصصيييين لييي  م يييا ت املعييياعل وطييير  تيييدري  التربيييية الرياعيييية ولعبييية  -2

 الكرة الطائرة لتعداع هت  خرائط هيد الب ل  

  إلاخراج النهائياملرحلة السابعة: التعدي  بنام على آرام املحكمي  ثم 

بعييييا  علييييى تعييييداالت الرييييادة امل ك ييييين هييييام البا ييييل بوعييييادة بعييييا  خييييرائط املفيييياهيم ليييي  عييييج   رائ ييييم وم تر ييييا  م إثييييى أن     

أتييييب ع هييييت  خيييييرائط ليييي  تييييجر  ا الن ائيييييية املعييييدة للتطبيييييق داخيييييع الدراسيييية الاسييييتطالعية وهبيييييع الت ربيييية لاساسييييية هييييييد 

 الب ل 

  لبرنامج التعليميإلاطار العام لتنفيذ ا 3/8

جامعييية  –الفرهيية لاوثيييى بكلييية التربيييية البدنييية مييا خييالل ت لييييع التجزييي  الزمنيييي املخصييل مل يييرر الكييرة الطييائرة لطيييالب     

، تيم تخصيييل و يدة تعلي يية لكييع مهيارة بجاهيي  أراي  درو  لكيع مهييارة ميا املهييارات هييد الب يل  الت رييير ميا أعلييى مصيراتة

 دهي ة  50إلارسال ما أعلى مجاج ( وزما كع در   –إلارسال ما أسفع مجاج   -ع بالراعدااالت رير ما أسف -ل مام 

 التدر   واستراتيجيةاملوقف التعليمي  3/9

لت  يييييق لاهييييدا  تطلييييب ألييييا مييييا البا ييييل أن ا ييييجم ببعييييا  املجاهييييح التعلي ييييية التييييي سييييج  ا يييير   ييييا الطالييييب وتصيييي يم     

 هتا:على  دراسة مكان التعفيت ولادوات املرتخدمة، وبعا ا خرائط املفاهيم ارااتة بكع مهارة و 
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هيييييام البا يييييل با جت ييييياع مييييي  الطيييييالب عيعييييية الب يييييل هبيييييع البيييييد  لييييي  التطبييييييق لشيييييرح وتجعييييييح بيفيييييية تعفييييييت الج يييييدات  -2

  التعلي ييية وشيييرح بيفيييية اسيييتخدام خيييرائط املفيياهيم ارااتييية بكيييع مهيييارة ودور كيييع ميييا املعلييم وامليييتعلم ثيييم اليييرد عليييى ج يييي

 استفرارات وأس لة الطالب 

ل  بدااة امل اعرة ا جم البا ل ب رليم أورا  خرائط املفاهيم إثى طالب امل  جعة الت ريبية ويشرح لهم ما بداخلها،  -2

 ويبدأ الطالب التطبيق الع ل  داخع امل اعرة ت ع إشرا  ومتابعة ما امل اعر م  ت دام التنتاة الرجعية   

 ل  ا ااة كع و دة تعلي ية إعداد خريطة مفاهيم خاتة باملهارة مجعجع الدر  طلب ما الطالب اُ  -2

 الاستطالعية  اتالدراس 3/10

 الدراسة الاستطالعية ألاولى 3/10/1

بنييييرض ت ربيييية لادوات  وألييييا 27/20/2025- 25 اييييجمههييييام البا ييييل بييييوجرا  الت ربيييية الاسييييتطالعية لاوثييييى خييييالل  يييييل     

 ،لصعجبات التي هد تجاج  البا ل ععد التعفيت وت عين املعامالت العل ية لالختبيارات هييد الب يلولاجهزة والتعر  على ا

  وهد    ع الدراسة أهدافها

 الدراسة الاستطالعية الثانية 3/10/2

هيييام البا يييل بتيييدري  درسيييين هبيييع إجيييرا  الت ربييية لاساسيييية لل   جعييية الت ريبيييية هييييد الب يييل،   يييد  ت رييييب  ييييل     

املفيييياهيم والتأبيييييد مييييا تفهييييم الطيييييالب مييييا بيفييييية اسيييييتخدام البرنييييام  التعلي ييييي باسيييييتخدام خييييرائط املفيييياهيم هييييييد خييييرائط 

  رارائط املفاهيم هيد الب لوكانع ما نتائ ها التجتع للشكع الن ائه  ،20/20/2025- 25خالل اجمين الب ل، وألا 

 القياس القبلي 3/11

الت ريبييية ليي  اختبييار الت صيييع املعرليي  والاختبييارات املهارييية ليي  الكييرة الطييائرة،  تييم إجييرا  ال ياسييات ال بلييية لل   جعيية    

  25/20/2025وألا اجم الاثعين املجافق 

 التجربة ألاساسية 3/12

 2025/ 20/20لي  الفتيرة ميا باستخدام خرائط املفاهيم تم تطبيق الت ربة لاساسية للب ل على امل  جعة الت ريبية     

( در ، بجاه  أرا  درو  لكع 23تم تعفيتها ما خالل   أسبجعيا،( أسابي  بجاه  درسين 1ملدة   20/22/2025 و تى اجم

 ( دهي ة 50مهارة زما كع در   

   :البعد القياس  3/13

د ليي  الكييرة الطييائرة هييي والاختبيارات املهاريييةالييتعلم  اختبييار دافعيييةتيم إجييرا  ال ياسييات البعدايية لل   جعيية الت ريبيية ليي      

  22/2025/ 25-24ل  اجمه الب ل، وألا 
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 عرض ومناقشة النتائج 4/0

 عرض النتائج الخاصة ببعد دافعية التعلم 4/1

 (8جدول )

 20=   التجريريةداللة الفروق الاحصائية بي  القياسات القبلية والبعدية في دافعية التعلم للمجموعة 

 املتغيرات
وحدة 

 القياس

 البعد  القياس القياس القبلي
 نسبة التحس  قيمة ت

 ع س ع س

 %25 52 25 24 73 2 11 74 54 2 73 21 درجة داف  ال يم 

 %54 72 54 45 53 2 51 34 25 2 42 27 درجة داف  التجه  

 %24 55 24 20 53 2 05 21 51 2 34 27 درجة داف  الانفعال 

 %23 47 33 57 32 2 53 31 47 2 22 25 درجة داف  املراه ة 

 1069=  0005قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 

ليييي  وجييييجد فييييرو  أات د ليييية إ صييييائية بييييين متجسييييطات ال ياسييييات ال بلييييية وال ياسييييات البعدايييية ( 1اتضيييي  مييييا جييييدول      

م ييا  دافعيية اليتعلم لصيار  ال ياسيات البعداية داخييع امل  جعية الت ريبيية،  ييل كانيع هي ية ت امل ريجبة أببيير  م ياور 

(، ولي  دافي  %52,25جا ت نربة الت را ل  كع ما داف  ال ييم  ، وهد 05 0ارعدولية ععد مرتجي مععجية  ما هي ة ت

 ( %47,23(، ول  داف  املراه ة  %55,24(، ول  داف  الانفعال  %72,54التجه   

 

 

 

 

 

 

  الفرق بي  القياسات القبلية والبعدية في دافعية التعلم للمجموعة التجريرية (1شك  رقم )
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 (9جدول )

 20داللة الفروق الاحصائية بي  القياسات القبلية والبعدية في دافعية التعلم للمجموعة الضابطة   =  

 املتغيرات
وحدة 

 القياس

 القياس البعد  القياس القبلي

 نسبة التحس  قيمة ت

 ع س ع س

 %27 53 52 22 34 2 43 30 42 2 35 21 درجة داف  ال يم 

 %55 52 24 22 35 2 15 53 25 2 54 27 جةدر  داف  التجه  

 %34.44 54 24 47 2 57 22 22 2 12 27 درجة داف  الانفعال 

 %52 37 41 21 71 2 73 35 07 2 23 25 درجة داف  املراه ة 

 1069=  0005قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 

اسييييات ال بلييييية وال ياسييييات البعدايييية ليييي  ( وجييييجد فييييرو  أات د ليييية إ صييييائية بييييين متجسييييطات ال ي5اتضيييي  مييييا جييييدول      

،  يييل كانييع هي يية ت امل رييجبة أببيير ال ييابطةم يياور م يييا  دافعييية الييتعلم لصييار  ال ياسييات البعدايية داخييع امل  جعيية 

(، ودافيي  التجهييي  %53,27جيييا ت نرييبة الت ريييا ليي  دافيي  ال ييييم  ، وهييد 05 0مييا هي يية ت ارعدوليييية ععييد مريييتجي مععجييية 

 ( %37,52(، ول  داف  املراه ة  %24,44فعال  (، وداف  الان52,55% 
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 (10جدول )

 20 =   التجريرية والضابطة في دافعية التعلم داللة الفروق الاحصائية بي  القياسات البعدية للمجموعتي  

 املتغيرات
 وحدة

 القياس

 املجموعة الضابطة املجموعة التجريرية
 نسبة التحس  قيمة ت

 ع س ع س

 %15 22 53 3 34 2 43 30 73 2 11 74 درجة داف  ال يم 

 %52 22 23 4 35 2 15 53 53 2 51 34 درجة داف  التجه  

 %25 27 8.52 47 2 57 22 53 2 05 21 درجة داف  الانفعال 

 %23 4 53 2 71 2 73 35 32 2 53 31 درجة داف  املراه ة 

 1069=  0005قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 

( وجيييجد فيييرو  أات د لييية إ صيييائية بيييين متجسيييطات ال ياسيييات البعداييية لل   جعييية الت ريبيييية، 20اتضييي  ميييا جيييدول      

اسيييييييات البعداييييييية ومتجسييييييطات ال ياسيييييييات البعداييييييية لل   جعييييييية ال ييييييابطة لييييييي  م ييييييياور م ييييييييا  دافعييييييية اليييييييتعلم لصيييييييار  ال ي

(، ولييي  %22,52(، وليي  دافيي  التجهيي   %22,15 يييل جييا ت نرييبة الت رييا ليي  كيييع مييا دافيي  ال يييم  لل   جعيية الت ريبييية، 

 ( %4,23(، ول  داف  املراه ة  %27,25داف  الانفعال  

 

 

 

 

 

 

 

 لم في دافعية التع القياسات البعدية للمجموعتي  التجريرية والضابطةالفرق بي   (3شك  رقم )

 مناقشة النتائج الخاصة ببعد دافعية التعلم 4/2
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( تفج  أدا  طالب امل  جعة الت ريبية التي تدر  وفق تص يم خرائط املفاهيم 20(،  5(،  1اتض  ما نتائ  جداول      

فعيييية عليييى أدا  طيييالب امل  جعييية ال يييابطة التيييي تيييدر  وفيييق لاسيييلجب اليييتس  عت يييد عليييى تججيييي  املعليييم لييي  م ييياور اختبيييار دا

 التعلم وامل  جع العام على الرمم ما مععجية أدا  امل  جعتين ل  م اور اختبار دافعية التعلم 

 يل ت ي  التص يم التعلي ي باستخدام خرائط املفاهيم بخطجات عارعع امله ة التعلي ية وفق ن ط ما التفكير ت ي      

 مييا الع ليييات بالت ليييع وال رلرييع والتتيياب  بخطييجات م ييددة تتطلييب مرييتجي مت
ا
باملشييكلة  باإل رييا  املفيياهيم تبييدأ ييدما

 املتابعة والاشرا 
ا
، والتي ساعدت وتيامت ا وت داد الهد  وتيامة الفرعيات واختبارها وتعفيت اركلجل امل تر ة وأخيرا

عل يييييي الطاليييييب عليييييى التيييييدرب وفيييييق هيييييت  املريييييتجيات وبطري ييييية عل يييييية ومعط يييييية، انعكريييييع عليييييى أدائييييي  لييييي  اختبيييييار التفكيييييير ال

 (  47:  4(،  55-52: 22بأهرام  ارا رة   

 عيييييييا ألييييييييا ن يييييييد أن اسييييييييتخدام خيييييييرائط املفييييييياهيم والتييييييييي ا تيييييييجت علييييييييى بنيييييييية التصييييييي يم     
ا
، أسيييييييه ع ليييييييي  التعلي يييييييييف يييييييال

اسيييييييييي تارة الطالييييييييييب وتفييييييييييتح مدركاتيييييييييي  اركرييييييييييية  البصييييييييييرية( وتع ييييييييييية هدرتيييييييييي  علييييييييييى التأمييييييييييع واملال ظيييييييييية والت ليييييييييييع والتفرييييييييييير 

 شيييييييييييييير  يلة( إثيييييييييييييى" أن للجسيييييييييييييائع  العل يييييييييييييي إأعكييييييييييييي  عليييييييييييييى رفييييييييييييي  مريييييييييييييتجا  الت صييييييييييييييل  لييييييييييييي  التفكيييييييييييييير وامل ارنييييييييييييية واليييييييييييييتس ان

التعلي ييييييييييية أه ييييييييييية ليييييييييي  اسيييييييييي تارة اهت ييييييييييام الطالييييييييييب واشييييييييييباع  اجاتيييييييييي  للييييييييييتعلم واثييييييييييرا  م ييييييييييا ت ارابييييييييييرة لدايييييييييي ، ب ييييييييييا أا ييييييييييا 

 (55: 24ملشكالت   اترهم ل  تع ية هدرت  على التأمع ودهة املال ظة واتباع التفكير العل ي للجتجل إثى  ع 

ب يييا أن امل تيييجي التعلي يييي املعيييد ت يييي  بيييالتعجع  ييييل شييي ع املفييياهيم واملبيييادم وارك يييائق والاجيييرا ات والتيييي انسيييع ع مييي      

والاب شيييا (،  ييييل شيييكع هيييتا الانسيييعام مصيييفجفة ارتباطيييية متداخلييية  والتطبييييق، بالتيييتبر،مريييتجيات املعرفييية املت تلييية  

تأمع ومال ظة وت ليع وتربيب وتفرير ون د واستنتاا وميرها وبتلا  املفاهيم ماالطالب  هدفها لاسا  ي اس تارة هدرات

 ن ييج دافعييية الييتعلم لييدي الطالييب ن ييج مهييارات 
ا
ع ييع امل تييجي التعلي ييي علييى تع ييية ال ييدرات للطالييب والييتس انعكيي  اا ابييا

 (222:  22 الكرة الطائرة  

صييييائيا بييييين متجسييييطات ال ياسييييات البعدايييية لل   ييييجعتين الت ريبييييية ( وجييييجد فييييرو  داليييية ا 20ب ييييا اتضيييي  مييييا جييييدول      

 لي راعيى البا يل أيهيرت،  ييل  ييل لصيار  ال ياسيات البعداية لل   جعية الت ريبيية اختبار دافعية التعلم  ل وال ابطة 

 تصييي يم خيييرائط املفييياهيم خصيييائل الطيييالب و اجيييا  م وأليييا  خيييتال  خصيييائل الطيييالب وتعجعهيييا ميييا ميييتعلم إثيييى ميييتعلم

 خيير، وألييا لتصيي يم ن ييجأا تعلي ييي اراعيي  ميييجل وعجاطييح وانفعييا ت وات اهييات الطييالب ودوافعهييم   ييد  اسيي تارة دوافيي  

 لامر التس جعع التص يم التعلي ي فعال  س تارة دافعية التعلم   ،الطالب ن ج التعلم

تعلم والتفييج  واملشيياربة والتفاعييع م ييا  يييل أسييه ع هييت  التييأثيرات ليي  اسيي تارة هيييم وات اهييات الطييالب ورمبييت م ليي  اليي    

 عليييييى رفييييي  املريييييتجي الت صييييييل  لييييي  م ييييييا  دافعيييييية اليييييتعلم ب  ييييياور 
ا
 عيييييا أليييييا ن يييييد أن التصييييي يم ، انعكييييي  اا ابيييييا

ا
ف يييييال
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ا
 التعلي ي رارائط املفاهيم هدم للطالب تعظي ا

ا
ت يي  بال رلريع املعط يه واملتيدرا ميا الريهع إثيى الصيعب م يا أدي  تعلي يا

 ل  داف  ال يم وهتا اتفق م  ما أشار الي   اركيلية ن يال عيا  إثى التدرا
ا
 عاليا

ا
ل  اس تارة هيم ودواف  الطالب ف  ق ن ا ا

 Keller, 1983 ن مفهييجم الدافعييية  عييد ع لييية م رلرييلة ومرييت رة لتطييجير دافعييية الييتعلم ب ييز  أسا يي ي لتصيي يم أ( إثييى

 (52:  20   التعليم

وامل ارنة ال شب  ية ومرتجيات التفصيع أسهم لي  جيتب ان بيا  الطاليب و ير  لي  أهعي   ب ا أن عرض امل دمة الشاملة    

ترييات ت  ييجل م ييامين هييت  املرا ييع م ييا دفعيي  للتعيير  علييى مييا تت يي ع  هييت  املرا ييع ب ييا أسييهم تكييرار هييت  املرا ييع ليي  

  التعلم انعك  ألا على أدائ  ل  الاختبار الت صيل  لدافعية  الطالب،تدريب دواف  

ب ا أن املعاهشة واركجار وتبادل آلارا  والتفاعع بين املدر  والطاليب وبيين الطيالب أنفريهم سياعد عليى تبيادل ارابيرات     

لامير اليتس أدي إثيى اسيي تارة دافعيية اليتعلم وانعكي  ألييا عليى أدائي  لي  اختبييار دافي  ال ييم ودافي  املريياه ة وهيتا اتفيق مييا 

نريان اجت ياع  بطبعي    ا يب الانعيزال فالطاليب لداي  رمبية لي  الاتصيال والتفاعيع مي  ن الاأ( إثيى Dean, 1996أشار الي   

 (55: 5  ما دافعية املتعلم وي را التعلم آلاخريا ما أهران  وان است رارية التفاعع الاجت اع  ازيد 

 ت يييي  بالتيييدرا باسيييتخدام خيييرائط املفييياهيم ت يييدام تع التعلي ييييالتصييي يم  لييي اثيييى مراعييياة البا يييل  باإلعيييافة    
ا
 تعلي ييييا

ا
ظي يييا

واملعط يييية ب ييييل تعييياول تعظيييييم امل تيييجي التعلي يييي عليييى شييييكع ععاتييير تعلي يييية ت ييي عع عييييرض امل تيييجي التعلي يييي بصييييجرة 

 ومفيييياهيم وات اهييييات فييييعر  الطالييييب ليييي  دافيييي  ال يييييم ومييييا ثييييم عييييرض لامتليييية التييييي 
ا
مباشييييرة أدت إثييييى ابريييياب الطالييييب هي ييييا

عييا أمتلية مشييا  ة فيعر  لي  دافيي  التجهي  ومييا ثيم لي  املعاهشيية واركيجار وان تبييادل آلارا   اسي تارت لي  أهييا الطاليب تجهعيات

 بين املدر  والطالب أسهم ل  تع ية هدرة الطالب على املراه ة واملشاربة فعر  ل  داف  املراه ة 

است بال املتيرات والتعر  عل  ا، ب ا أسهم الترابط بين نجع امل تجي ومرتجي لادا  ل  اس تارة ان با  الطالب ورمبت  ب    

( إثييى ان الان بييا   شييير إثييى رمبيية الطييالب التاتييية لالن بييا  أو اسييت بال يييجاهر أو متيييرات 2002  اأ  شييير عبييد اركيياف  سييالمة

 ل  است بالها أو الان با  لها    معيعة،
ا
  (12: 21اكجن رامبا

ائق ومبيييييادم امل تيييييجي التعلي يييييي وفيييييق مريييييتجيات التيييييتبر وععيييييد تفاعيييييع الطاليييييب ميييييا خيييييالل املشييييياربة مييييي  مفييييياهيم و  ييييي    

والتطبيق والاب شا  ت ربع دواف  الطاليب الداخليية لالسيت ابة وفيق هيت  املريتجيات م يا أدي إثيى الانت يال ميا مريتجي 

   الان با  إثى مرتجي الاست ابة والاندماا م  املتير فأشعر  ألا بالررور والارتياح وابراب  املعرفة وارابرة

 إثييييى     
ا
ب ييييا أسييييهم تعظيييييم م تييييجي املييييادة التعلي ييييية وفييييق ترلرييييع معط ييييه ابييييدأ مييييا املعلجميييية الرييييهلة ثييييم انت ييييع تييييدري يا

( إثيييييى " أن امل تيييييجي التعلي يييييي هيييييد  ريييييير وفيييييق ترلريييييع ابيييييدأ بعيييييرض 2555 اركيلييييية،اأ ايييييري   فاألتيييييعب،املعلجمييييية لاتيييييعب 
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 إثى املعلجم
ا
 ثم انت ع تدري يا

ا
: 20ة لاتعب من ا فاألتيعب إثيى ان ات  يق الهيد  التعلي يي املطليجب " املعلجمة الرهلة أو 

220) 

ب ييا أسييهم عييرض امل تييجي التعلي ييي وامل تييجي التعظي ييي راييرائط املفيياهيم، إثييى جييتب ان بييا  الطالييب واسيي تارة دوافعيي ،     

 اثعا  ادا  الدر  
ا
 ومتفاعال

ا
 إثى جانب التعلي يوجعلت  متابعا

ا
 بصريا

ا
املتيرات اللفظيية التيي ت يد  لي  ال اعية  فشكلع متيرا

أسه ع الاختبارات املهارية واملعرفية ل  اس تارة دافعية الطالب ن ج  ب ا لدا ،الدراسية م ا أدي إثى اثارة دافعية التعلم 

:  25  اليتعلم لامير اليتس انعكي  عليى أدائي  الت صييل  لي  اختبيار دافعيية  ،تعليم م تيجي م يرر الكيرة الطيائرة واشيكع مت ير

2) 

 مععجييية لصيار  امل  جعيية الت ريبييية التييي تييدر  وفييق خييرائط املفيياهيم     
ا
ب يا أيهييرت نتييائ  اختبييار  د ليية الفييرو ( فروهييا

باسيتخدام خيرائط  التعلي ييل  ج ي  م اور اختبار دافعية التعلم، وي كا ان تعزي هيت  الع ي ية إثيى أن تصي يم البرنيام  

 وم
ا
 شامال

ا
 مل تجي املادة التعلي ية وما خالل تفاعع الطاليب مي  هيتا العيرض، أدي إثيى اب رياب  املفاهيم هدم عرعا

ا
جسعا

مفياهيم وهييم وات اهيات ن يج امليادة التعلي يية، انعكي  أليا ليي  أدائي  الت صييل  املتفيج  لي  دافي  ال ييم وبالتياث  أدي ألييا 

 يم إثى تفج  امل  جعة الت ريبية م ارنة بامل  جعة ال ابطة ل  داف  ال 

 علييى الاختيييار     
ا
ب ييا وفيير العييرض املجسيي  واملفصييع فرتيية لالختيييار الصييكيح مييا بييين عييدة بييدائع م ييا جعييع الطالييب هييادرا

والتجهيي  وعييبط الييتعلم والريييطرة علييي ، م ييا أدي إثييى تفييج  الطالييب ليي  دافيي  التجهيي ، وبييتلا    ييع امل  جعيية الت ريبييية 

 على امل  جعة ال ابطة ل  داف  التجه
ا
    تفجها

ب ا أن العرض التفصيل  واملجس  واملدعم باألمتلة والت اريا والتيدريبات واختبيارات الت يجيم التكيجيني ولانشيطة شيكع     

استراتي ية تعلي ية فعالية لليتعلم والت صييع العل يي، تفاعيع معهيا الطاليب م يا سياعدت  لي  اجتيياز مر لية ال ليق وارايج  

إلاا ااه والتس انعك  على أدائ  الت صيل  املتفج  ل  داف  الانفعال، وبتلا    ع ما الامت انات إثى مر لة الانفعال 

 علييييى امل  جعيييية ال ييييابطة ليييي  دافيييي  الانفعييييال
ا
ب ييييا أسييييه ع املعاهشيييية واركييييجار وفييييق التفصيييييع ، امل  جعيييية الت ريبييييية تفجهييييا

ح امل ال تع بين املدر  والطالب والتس فاملجس  ل  تشكيع استراتي ية تعلي ية فعالة نت  ما خاللها تبادل آلارا  والتفاع

ليييي  الع لييييية التعلي ييييية والييييتس انعكيييي  ليييي  لادا  الت صيييييل  املتفييييج  للطالييييب ليييي  دافيييي  املريييياه ة،  لل شيييياربةأمييييام الطييييالب 

 على امل  جعة ال ابطة ل
ا
 ( 223: 23     داف  املراه ةوبتلا    ع امل  جعة الت ريبية تفجها

لب يل واليتس اعصيا عليى ييكة الفرعيين لاول والتاليل لهيد ب ة التي تجتيع إل  يا البا يل اكيجن وما خالل العتائ  الرا    

تججد فرو  دالة ا صائيا بين متجسطات ال ياسات ال بلية والبعداة لصيار  ال ياسيات البعداية  الفرض ألاول: التاث : 

د فييييرو  داليييية ا صييييائيا بييييين متجسييييطات تججيييي الفوووورض الثالووووث:  لل   ييييجعتين الت ريبييييية وال ييييابطة ليييي  دافعييييية الييييتعلم 

ال ياسييات البعدايية لل   ييجعتين الت ريبييية وال ييابطة لصييار  امل  جعيية الت ريبييية ليي  دافعييية الييتعلم لطييالب كلييية التربييية 

  جامعة مصراتة –البدنية 

 عرض النتائج الخاصة ببعد تعليم مهارات الكرة الطائرة قيد البحث 4/3
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مصراتة جامعة –  
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 (11جدول )

 حصائية بي  متوسطات القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريرية داللة الفروق الا  

 20في تعليم مهارات الكرة الطائرة قيد البحث                =                                 

 مهارات الكرة الطائرة
وحدة 

 القياس

 القياس البعد  القياس القبلي
 نسبة التحس  قيمة ت

 ع س ع س

 %24,25 42 22 45 2 47 71 2 25 درجة ير ما أعلى على اركائطالت ر 

 %40 50 7 24 2 42 24 2 20 درجة الت رير ما أسفع على اركائط 

 %47,32 20 25 47 2 42 35 2 22 درجة إلارسال ما أعلى مجاج 

 %57,24 24 22 24 2 25 22 2 25 درجة إلارسال ما أسفع مجاج 

 1069=  0005ى قيمة )ت( الجدولية عند مستو 

مهيارات تعلييم البعداية لي  و ( وججد فيرو  أات د لية إ صيائية بيين متجسيطات ال ياسيات ال بليية 22اتض  ما جدول      

لصييار  ال ياسييات البعدايية داخييع امل  جعية الت ريبييية،  يييل جييا ت نرييبة الت رييا ليي  كييع مييا  الكيرة الطييائرة هيييد الب ييل

(، وليييي  إلارسييييال مييييا أعلييييى مجاجيييي  %40وليييي  الت رييييير مييييا أسييييفع علييييى اركييييائط   (،%24,25الت رييييير مييييا أعلييييى علييييى اركييييائط  

 ( %57,24(، ول  إلارسال ما أسفع مجاج   47,32% 

 

 

 

 

 

 

 

 في تعليم مهارات الكرة الطائرة التجريريةالفرق بي  القياسات القبلية والبعدية للمجموعة  (4شك  رقم )
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 (12جدول )

 سطات القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة داللة الفروق الاحصائية بي  متو  

 20في تعليم مهارات الكرة الطائرة قيد البحث                =                                 

 مهارات الكرة الطائرة
وحدة 

 القياس

 القياس البعد  القياس القبلي
 نسبة التحس  قيمة ت

 ع س ع س

 %27,34 21 2 22 2 40 53 2 24 درجة ركائطالت رير ما أعلى على ا

 %25,12 25 2 57 2 25 25 4 22 درجة الت رير ما أسفع على اركائط 

 %24,21 45 3 15 2 22 53 2 22 درجة إلارسال ما أعلى مجاج 

 %23 25 2 02 4 25 25 2 23 درجة إلارسال ما أسفع مجاج 

 1069=  0005قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 

ال ياسيييات متجسيييطات ( وجيييجد فيييرو  أات د لييية إ صيييائية بيييين متجسيييطات ال ياسيييات ال بليييية و 22تضييي  ميييا جيييدول  ا    

 ييييل  ،ال يييابطةال ياسيييات البعداييية داخيييع امل  جعييية متجسيييطات البعداييية لييي  مهيييارات الكيييرة الطيييائرة هييييد الب يييل لصيييار  

(، وليي  الت رييير مييا أسييفع علييى %27,34ركييائط  جييا ت نرييبة الت رييا ليي  تلييا املتنيييرات ليي  كييع مييا الت رييير مييا أعلييى علييى ا

 ( %23(، ول  إلارسال ما أسفع مجاج   %24,21(، ول  إلارسال ما أعلى مجاج   %25,12اركائط  

 

 

 

 

 

 

 

 

 في تعليم مهارات الكرة الطائرة الفرق بي  القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة (5شك  رقم )
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مصراتة جامعة –  
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 (13جدول )

 صائية بي  متوسطات القياسات البعدية للمجموعتي  التجريرية والضابطة داللة الفروق الاح 

 20في تعليم مهارات الكرة الطائرة قيد البحث                  =                               

 وحدة القياس مهارات الكرة الطائرة
 املجموعة الضابطة املجموعة التجريرية

 قيمة ت
نسبة 

 ع س ع س التحس 

 %27,5 05 1 22 2 40 45 2 47 درجة الت رير ما أعلى على اركائط

 %7,35 43 2 57 2 25 24 2 42 درجة الت رير ما أسفع على اركائط 

 %24,21 55 22 15 2 22 47 2 42 درجة إلارسال ما أعلى مجاج 

 %40 22 7 02 4 25 24 2 25 درجة إلارسال ما أسفع مجاج 

 1069=  0005مستوى  قيمة )ت( الجدولية عند

 البعداييية لل   جعييية الت ريبيييية،( وجيييجد فيييرو  أات د لييية إ صيييائية بيييين متجسيييطات ال ياسيييات 22اتضييي  ميييا جيييدول      

ليي  مهييارات الكييرة الطييائرة هيييد الب ييل لصييار  متجسييطات ال ياسييات لل   جعيية ال ييابطة ومتجسييطات ال ياسييات البعدايية 

ريييبة الت ريييا لييي  تليييا املتنييييرات لييي  كيييع ميييا الت ريييير ميييا أعليييى عليييى اركيييائط ،  ييييل جيييا ت نلل   جعييية الت ريبييييةالبعداييية 

(، ولي  إلارسيال ميا أسيفع %24,21(، ول  إلارسال ميا أعليى مجاجي   %7,35(، ول  الت رير ما أسفع على اركائط  27,5% 

 ( %40مجاج   

 

 

 

 

 

 

 في  ةالقياسات البعدية للمجموعتي  التجريرية والضابطالفرق بي   (6شك  رقم )

 تعليم مهارات الكرة الطائرة قيد البحث 

 مناقشة النتائج الخاصة ببعد تعليم مهارات الكرة الطائرة قيد البحث 4/4

 مناقشة نتائج القياس القبلي والبعد  للمجموعة التجريرية -1



راتةمص جامعة – البدنية التربية كلية لطالب الطائرة الكرة مهارات بعض وتعليم التعلم دافعية على املفاهيم خرائط استخدام تأثير 0202السادس العدد    

 البدنية التربية يةكل لطالب الطائرة الكرة مهارات بعض وتعليم التعلم دافعية على المفاهيم خرائط استخدام تأثير

مصراتة جامعة –  
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 إ صيييائيدالييية وجيييجد فيييرو  لييي  امل  جعييية الت ريبيييية ( 22جيييدول  نتيييائ  ميييا اتضييي      
ا
ل ياسيييات ال بليييية بيييين متجسيييطات ا ا

،  يييل جيا ت نرييبة الت رييا ال ياسيات البعداييةالبعداية ليي  تعلييم مهييارات الكييرة الطيائرة هيييد الب ييل لصيار  متجسييطات و 

(، وإلارسييال ميا أعلييى مجاجيي  %40(، والت ريير مييا أسييفع عليى اركييائط  %24,25الت رييير مييا أعليى علييى اركييائط  كييع ميا لي  

 ( %57,24   (، ول  إلارسال ما أسفع مجاج47,32% 

، ومييييا خييييرائط املفيييياهيموُيرجيييي  البا ييييل هييييت  إلاا ابييييية والفاعلييييية ليييي  العتييييائ  إثييييى البرنييييام  التعلي ييييي باسييييتخدام أسييييلجب     

بصييييجرة معط ييييية م رلرييييلة مييييا العييييام إثييييى مييييا تعظيييييم لل عييييار  واملصييييطلكات واملهييييارات الع لييييية والعظرييييية ا تييييجي علييييي  

ليي  زيييادة بييم ونييجع املعلجمييات واملعييار  التييي تييم ت صيييلها مييا  سييه ع بشييكع ببييير أالتييي ارايياص ومييا الرييهع إثييى الصييعب، و 

   ، م ا أدي إثى زيادة اس يعاب وت صيع الطالب للعز  امل رر تدرير لطالبهبع ا

عع ييجد أو نرييي  مييا أسييلجب خييرائط املفيياهيم هييج إثييى أن ، م(2002ميي  أشييار إلييي  جييابر عبييد ارك يييد جييابر   أليياويتفييق     

لت ييجل مييا الرييلبية إثييى االتييي أتا ييع للطييالب ت مييا بييين لافكييار، و ات  ريياعد املتعل ييين علييى فهييم املفيياهيم والعالهييااملعلجميي

الاا ابيييية لييي  اليييتعلم، م يييا أتييياح الع يييع ب ريييية واسيييت اللية ملريييتخدمه هيييت  ارايييرائط وميييا   يييا ميييا إرشيييادات تعلي يييية وفعيييية 

لل هيييارة املتعل ييية ميييا  ييييل ت رييييم تعليييم املهيييارة إثيييى مرا يييع سيييجا   تجيييي  ميييا تفصييييالت كاملييية توميييا ، وتجعيييي ية ومعرفيييية

كانييييع فعيييييية أو تعلي ييييية وميرهيييييا، وبييييتلا لادوات املريييييتخدمة، وإرشيييييادات فعييييية ا يييييب مراعا  ييييا ععيييييد كييييع خطيييييجة، وت يييييدام 

رة الطيييائرة هييييد للكيييإلاا يييااه لييي  تعليييم وت ريييين املهيييارات لاساسيييية كيييان لييي  لاثييير م يييا التنتاييية الراجعييية الالزمييية لل تعل يييين، 

 (7  الب ل 

للب يييل  التيييانهالفيييرض هيييد أثبيييع ييييكة ارعيييز  لاول ميييا وميييا خيييالل العتيييائ  الرييياب ة التيييي تجتيييع إل  يييا البا يييل اكيييجن     

تججييد فييرو  داليية ا صييائيا بييين متجسييطات ال ياسييات ال بلييية والبعدايية لصييار  ال ياسييات البعدايية الييتس اييعل علييى أنيي : و 

  جامعة مصراتة –ليم بعض مهارات الكرة الطائرة لطالب كلية التربية البدنية لل   جعة الت ريبية ل  تع

 مناقشة نتائج القياس القبلي والبعد  للمجموعة الضابطة -2

 بييييين متجسيييطات ال ياسييييات ال بلييييية 22اتضييي  مييييا نتيييائ  جييييدول      
ا
( ليييي  امل  جعييية ال ييييابطة وجيييجد فييييرو  داليييية إ صيييائيا

جيا ت نرييبة الت رييا  يييل  رة الطيائرة هيييد الب ييل لصيار  متجسييطات ال ياسيات البعدايية،والبعداية ليي  تعلييم مهييارات الكيي

(، وإلارسييييال مييييا أعلييييى %25,12(، والت ريييير مييييا أسييييفع علييييى اركيييائط  %27,34لييي  كييييع مييييا الت رييييير ميييا أعلييييى علييييى اركييييائط  

 ( %23(، ول  إلارسال ما أسفع مجاج   %24,21مجاج   

اثييييى طبيعيييية البرنييييام  التعلي ييييي باسييييتخدام لاسيييياليب الت ليدايييية ليييي  تعليييييم ة ليييي  العتييييائ  هييييت  إلاا ابيييييوهييييد ارجيييي  البا ييييل     

املهارة، وما أ تجي علي  ما تعظيم لل عار  واملهارات الع لية والعظرية املججهة بصجرة مباشرة للهد  التعلي يي للبرنيام  

  هارات لاساسية ل  الكرة الطائرة هيد الب لل  تعليم املا ااه إلا ثر كان ل  لام ا  التدريرية،ع ا أجزا  الج دة 

لتعلييم معيتظم تعلي يي أن  ععد تطبيق برنام  ، (2004  أ  د الريد املجال وهتا ما أيهرت  نتائ  الدراسة التي هام   ا     

 جيات مختلفيةولكيا ب ريت انت  عع  تعلم وت رين مرتجي آلادا  ل  تلا املهياراتخالل فترة زمعية كافية املهارات اركربية 

 (27:  2   رب هدرة املتعلم على الاس يعاب 
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إثى أن  مه ا تجفرت ما طر  تيدري   داتية فيال نريتطي  الاسيتنعا  عيا م(، 2022  د عز الداا  أأبج الع ا ب ا أشار     

الع ليية، وألييا ت التيدري  بيالطر  الت ليداية املتبعية  الشيرح والع ييجأا( والتيي اعتيادت عل  يا عيعية الب ييل لي  كافية امل يررا

 ملا ت تاز ب  هت  الطر  الت ليداة املتبعة ما ترتاب اراطجات التعلي ية ما الرهع إثى الصعب، مصكجبة بورشادات 
ا
نظرا

سيييجا  بالصيييجر أو ب راعييياة نيييجاب  فعيييية أو هانجنيييية أو معرفيييية، أبريييبع كيييع املتعل يييين  عيييم م رييياوس ميييا الع يييع، نيييت  ععييي  

 ( 222:  2  املهارس لل تعل ين   تعلم وت رين ل  مرتجي آلادا

وميييا خيييالل العتيييائ  الرييياب ة التيييي تجتيييع إل  يييا البا يييل اكيييجن هيييد أثبيييع ييييكة ارعيييز  التيييانه ميييا الفيييرض التيييانه للب يييل     

تججييد فييرو  داليية ا صييائيا بييين متجسييطات ال ياسييات ال بلييية والبعدايية لصييار  ال ياسييات البعدايية والييتس اييعل علييى أنيي : 

  جامعة مصراتة –ل  تعليم بعض مهارات الكرة الطائرة لطالب كلية التربية البدنية لل   جعة ال ابطة 

 مناقشة نتائج القياسي  البعد  للمجموعتي  التجريرية والضابطة -3

( لي  ال ياسيين البعيدس لل   يجعتين الت ري يي وال يابطة وجيجد فيرو  أات د لية إ صيائية 22اتض  ما نتائ  جيدول      

ل ياسيات البعداية لل   جعيية الت ريبيية، ومتجسيطات ال ياسيات البعدايية لل   جعية ال يابطة لي  مهييارات بيين متجسيطات ا

الكيييرة الطيييائرة هييييد الب يييل لصيييار  متجسيييطات ال ياسيييات البعداييية لل   جعييية الت ريبيييية،  ييييل كانيييع هي ييية ت امل ريييجبة 

ل  كع ما الت رير ما أعلى على اركائط  ، وهد جا ت نربة الت را05 0أببر ما هي ة ت ارعدولية ععد مرتجي مععجية 

(، ولي  إلارسيال ميا أسيفع %24,21(، ول  إلارسال ميا أعليى مجاجي   %7,35(، ول  الت رير ما أسفع على اركائط  27,5% 

 ( %40مجاج   

رائط راويرج  البا ل سبب تفج  امل  جعة الت ريبية على امل  جعة ال ابطة ن ي ة استخدام امل  جعة الت ريبية     

التييرابط بييين املعلجمييات امل دميية ليي  أشييكال  إثييىاملفيياهيم التييي ت ييدم املعلجمييات م ترنيية بالجسييائع التجعييي ية لهييا والتييي تيي دي 

  أب ير ميا  اسية ميا  ييجا  متعيددة ميا  نصيجص ورسيجم وتيجر( والتييي ت كيا ميا اسي يعاب املعلجميات عيا طريييق اشيترا

 املتعلم 

(، عييادل رم ييان 21  اوران أكييه (،27مليييا  م  ييد مر يي ى   (،Mason  27ا ماسييجن ويتفييق ألييا ميي  نتييائ  دراسيية كييع ميي    

(   يييييل أشيييياروا إثييييى أن اسييييتخدام خييييرائط املفيييياهيم سيييياعد ليييي  إمييييداد املتعل ييييين هييييدر ببييييير مييييا التنتايييية 20بخيييييع هاشييييم  

ات املتبعييية لييي  خيييرائط ب يييا أن اراطيييج  املهيييارس،الراجعييية والتيييي سييياه ع لييي  إتيييالح لاخطيييا  وبالتييياث  ت ريييا نتيييائ  املريييتجي 

املفيياهيم تريياعد علييى تعظيييم املعلجمييات ليي  الييتابرة نظييرا ل رلرييلها ليي  ع لييية اسيي يعاب املعلجميية واسييتردادها ععييد اركاجيية 

 إل  ا 

وما خالل العتائ  الراب ة التي تجتع إل  ا البا ل اكجن هيد   يق الهيد  الرابي  للب يل، وبيتلا ثبيع ييكة الفيرض     

تججد فرو  دالية ا صيائيا بيين متجسيطات ال ياسيات البعداية لل   يجعتين الت ريبيية س اعصا على أن : الراب  للب ل والت

وال ابطة لصيار  متجسيطات ال ياسيات البعداية لل   جعية الت ريبيية لي  تعلييم بعيض مهيارات الكيرة الطيائرة لطيالب كليية 

  جامعة مصراتة –التربية البدنية 
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 الاستنتاجات والتوصيات 5/0

 الاستنتاجات  5/1

ليييي  عييييج  أهييييدا  وفييييروض وعيعيييية الب ييييل، ومييييا خييييالل املعارعييييات إلا صييييائية للبيانييييات، تجتييييع البا ييييل لالسييييتنتاجات     

 التالية:

فييييييرو  داليييييية ا صييييييائيا بييييييين متجسييييييطات ال ياسييييييات ال بلييييييية والبعدايييييية لصييييييار  ال ياسييييييات البعدايييييية لل   ييييييجعتين  وجييييييجد -2

 جامعة مصراتة  –لطالب كلية التربية البدنية الت ريبية وال ابطة ل  دافعية التعلم 

فييييييرو  داليييييية ا صييييييائيا بييييييين متجسييييييطات ال ياسييييييات ال بلييييييية والبعدايييييية لصييييييار  ال ياسييييييات البعدايييييية لل   ييييييجعتين  وجييييييجد -2

 جامعة مصراتة  –الت ريبية وال ابطة ل  تعليم بعض مهارات الكرة الطائرة لطالب كلية التربية البدنية 

 صييييائيا بيييين متجسييييطات ال ياسيييات البعدايييية لل   يييجعتين الت ريبييييية وال يييابطة لصييييار  امل  جعيييية فييييرو  دالييية ا وجيييجد -2

 جامعة مصراتة  –الت ريبية ل  دافعية التعلم لطالب كلية التربية البدنية 

فييييرو  دالييية ا صييييائيا بيييين متجسييييطات ال ياسيييات البعدايييية لل   يييجعتين الت ريبييييية وال يييابطة لصييييار  امل  جعيييية  وجيييجد -4

 جامعة مصراتة  –يبية ل  تعليم بعض مهارات الكرة الطائرة لطالب كلية التربية البدنية الت ر 

 التوصيات  5/2

 ل  عج  ما أسفرت عع  نتائ  الب ل، والاستنتاجات التي تم التجتع إل  ا، اجص ى البا ل ب ا ال : 

 لكرة الطائرة عرورة استخدام خرائط املفاهيم ل  تدري  م تجي املهارات لاساسية ل  ا  -2

 متعجعة ب را ع التعليم لاسا  ي باستخدام خرائط املفاهيم رياعات إجرا  دراسات مشا    على  -2

عرورة إدراا استراتي يات خرائط املفاهيم ل  م يال تيدري  لالعياب الرياعيية بامليدار  الرياعيية الت ريبيية وتيدري   -2

 الكرة الطائرة بصفة خاتة 

ا خالل امل ررات الدراسية املختلفة على بيفية بعا  خرائط املفاهيم سجا  داخع امل ررات العظريية تدريب املتعل ين م -4

 أو الع لية 

ع ييد ورع ع يييع ودورات تدريبييية لل عل يييين ال يييائ ين بالع ييع بارعامعيييات او املييدار  عليييى بيفيييية بعييا  خيييرائط املفييياهيم  -5

 التعليم  ل والاستفادة من ا 
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داء الموانئ البحرية في ليبيا
 
لك ترونية لتطوير ا دارة الإ  0202العدد السادس  متطلبات تطبيق الإ

  ليبيا في البحرية الموانئ أداء لتطوير اإللكترونية اإلدارة تطبيق متطلبات
 

  

خرى مجلة التربية البدنية والعلوم 
 
 27 ال

 

 تطوير أداء املوانئ البحرية في ليبيالمتطلبات تطبيق إلادارة إلالكترونية 

   هبهبحسين  وردة *

 املقدمة وأهمية الدراسة: -

 للتطوير والتحديث والقضاء على املشاكل التقليدية في تسيير ألاعمال،                     
ً
 معاصرا

ً
َعْد إلادارة إلالكترونية مدخال

ُ
ت

وذلك باستخدام ألاساليب إلالكترونية الجديدة التي تتسم بالكفاءة والفاعلية وسرعة ألاداء، إن تطبيق إلادارة 

ن مدراء هذه املؤسسات من  إلالكترونية في املؤسسات الليبية بوجه عام وفي ِّ
 
ميناء طرابلس بوجه خاص َسٌيَمك

 بأول على نقاط القوة والضعف في سير نظام تلك العمليات 
ً
التحكم بشكٍل كبير في إدارة عملياتهم، والتعرف أوال

إلادارة وربما بشكل فوري، لهذا تسعى العديد من املؤسسات في العديد من الدول للتحول من إلادارة التقليدية إلى 

إلالكترونية، وذلك لتحسين أدائها وتسهيل الخدمات التي تقدمها إلى عمالئها، فالعصر الراهن يتميز بالتقدم السريع 

في كافة املجاالت ألنه عصر الثورة التكنولوجية واملعلوماتية، فأصبح التغيير ضرورة حتمية، وأصبحت إلادارات 

 ل التقني الذي يشمل مجال إلادارة.ملزمة بمواكبة هذا التطور وخاصة في املجا

من هنا حاولت الدراسة تسليط الضوء على املتطلبات التي يمكن عن طريقها تطبيق إلادارة إلالكترونية وعلى وجه             

عليها في تطوير طرق العمل  الاعتمادالخصوص في مصلحة املوانئ البحرية والنقل البحري طرابلس، كآلية يمكن 

إلى طرق أكثر حداثة ومرونة وفعالية، وتم اختيار مصلحة املوانئ والنقل البحري كتطبيق عملي للدراسة التقليدية 

 واملنطقة 
ً
ملا لها من أهمية كبيرة في تحقيق الوصل بينها وبين الخدمة التي تقدمها للعمالء على مستوى الدولة عموما

َعْد أ
ُ
، فمصلحة املوانئ والنقل البحري ت

ً
حد أهم املؤسسات الحكومية ذات الطابع الاستراتيجي الغربية خصوصا

والحيوي للدولة سواًء على املستوى الخدمي أو الاقتصادي أو الاستراتيجي من حيث ألاداء وتوفير الخدمة البحرية، 

 
ً
 لهذه ألاهمية التي تتميز بها فإن إدخال امليكنة بها وبما تحويه من آالت ومعدات وبرمجيات أصبح أمرا

ً
 ونظرا

ً
ضروريا

 في سرعة أداء املهام املناطة بها من حيث تجميع البيانات وتخزينها واسترجاع املعلومات في الوقت املناسب 
ً
ومهما

ق التوافق بين سرعة ألاداء ودقة املعلومات.  ِّ
 وبما ُيحق 

ن مستوى أداء العاملين في حالة تنبع أهمية هذه الدراسة من الدور الذي تلعبه إلادارة إلالكترونية في تحسي                  

تطبيقهم لإلدارة إلالكترونية وبشكل جيد، إن هذه الدراسة تحاول املساهمة في زيادة التوعية بأهمية تطبيق إلادارة 

إلالكترونية ومدى مساهمتها في تطوير أداء املؤسسة، إلى جانب أنها حالة دراسية ملؤسسة من أهم املؤسسات 

مع الليبي في العديد من العمليات الخدمية البحرية أال وهي مصلحة املوانئ البحرية طرابلس، الخدمية في حياة املجت

والتي تشرف على العديد من الخدمات في مجال املوانئ البحرية داخل العديد من املوانئ الخدمية العامة واملوانئ 

 تسعى إلى إثراء املكتبة الليبية والعربية ومرا
ً
كز البحث العلمي بمثل هذه الدراسات لإلستفادة النفطية وغيرها، أيضا

منها كإضافة جديدة إلى حقل املعرفة، ونواة لدراسات أخرى تقيس ذلك املتطلبات في املؤسسات الليبية وغيرها من 

 الدول، ودراسة متغيرات أخرى غير التي تناولتها هذه الدراسة.

 مشكله الدراسة:ـ -
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 في عالم إلادارة الحديثة، ألنها تقوم على أسس ومبادئ مختلفة عما كان                   
ً
 جديدا

ً
ل إلادارة إلالكترونية اتجاها ِّ

 
َمث
ُ
ت

متعارف عليه في إلادارة التقليدية، وبما أن إلادارة التقليدية لم تعد قادرة على الاستجابة ملتغيرات العصر 

 –على متطلبات تطبيق إلادارة إلالكترونية في املوانئ الليبية  ومتطلباته، فإن هذه الدراسة تحاول إلقاء الضوء

تحديد املشكلة في التساؤل وهكذا تم  تطوير أدائها، املساعدة في لغرض -مصلحة املوانئ والنقل البحري طرابلس

 ؟البحري  تطوير أداء مصلحة املوانئ والنقلالالزمة لمتطلبات تطبيق إلادارة إلالكترونية هي الرئيس ي التالي: ما

البحري والنقل التعرف على واقع تطبيق إلادارة إلالكترونية بمصلحة املوانئ  الدراسة إلى الدراسة: تهدفأهداف  -   

أداء املوانئ  ية لتطوير والضرور املتطلبات التقنية واملالية والبشرية كأحد املتطلبات الهامة بطرابلس وتحديد 

 .البحرية في ليبيا

 تساؤالت البحث: -

ماهي املتطلبات املالية لتطبيق إلادارة إلالكترونية الالزمة لتطوير أداء مصلحة املوانئ البحرية والنقل البحري   - 

  ؟طرابلس

ماهي املتطلبات التقنية لتطبيق إلادارة إلالكترونية الالزمة لتطوير أداء مصلحة املوانئ البحرية والنقل البحري  - 

 طرابلس ؟

ماهي املتطلبات البشرية لتطبيق إلادارة إلالكترونية الالزمة لتطوير أداء مصلحة املوانئ البحرية والنقل البحري  - 

   طرابلس؟

 املصطلحات املستخدمة في البحث:   -

: هي استخدام تقنية املعلومات في تحسين مستويات أداء إدارات املؤسسات ورفع إلادارة إلالكترونية1-

 إلانتاجية، وتعزيز فاعليتها في تحقيق أهدافها. كفاءتها

هي كل ما يجب توافره من العناصر التقنية واملالية والبشرية  متطلبات تطبيق إلادارة إلالكترونية: 2-

والقانونية وإلادارية وغيرها من العناصر، وبما يتيح تنفيذ العملية إلادارية بأساليب تكنولوجية حديثة تسهم 

 ج إلادارة إلالكترونية.في إنجاح برام

السلكية  الاتصال: هي جميع املكونات املادية من أجهزة الحواسيب وملحقاتها وشبكات التقنية املتطلبات-3-

 والالسلكية، واملكونات البرمجية من البرامج الحاسوبية املناسبة.

وتجهيز وتطوير املوارد املادية والتقنية  هي تلك املوارد املالية الالزمة والتي تساهم في توفير  املتطلبات املالية: 4-

 وبرامجها داخل املؤسسة، من أجل الوصول تطبيق فعال لإلدارة إلالكترونية.

هي جميع العناصر البشرية املتخصصة واملؤهلة من فنييين ومشغلين ومحللين ومبرمجين  املوارد البشرية: 5-

 .دارة إلالكترونية يشكل جيدوالالزم توافرها داخل املؤسسة والقادرة على تطبيق إلا 

 هوم إلادارة إلالكترونية: مف -

 للتطوير والتحديث والقضاء      
ً
 معاصرا

ً
َعْد إلادارة إلالكترونية مدخال

ُ
على املشاكل التقليدية في تسيير ألاعمال، ت

 وذلك باستخدام ألاساليب إلالكترونية الجديدة التي تتسم بالكفاءة والفاعلية وسرعة ألاداء.

إن تطبيق إلادارة إلالكترونية في املؤسسات الليبية بوجه عام وفي مصلحة املوانئ البحرية طرابلس بوجه خاص  

ن مدراء هذه املؤسسات ِّ
 
 بأول على نقاط القوة  َسٌيَمك

ً
من التحكم بشكٍل كبير في إدارة عملياتهم، والتعرف أوال
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والضعف في سير نظام تلك العمليات وربما بشكل فوري، لهذا تسعى العديد من املؤسسات في العديد من الدول 

ات التي تقدمها إلى للتحول من إلادارة التقليدية إلى إلادارة إلالكترونية، وذلك لتحسين أدائها وتسهيل الخدم

عمالئها، فالعصر الراهن يتميز بالتقدم السريع في كافة املجاالت ألنه عصر الثورة التكنولوجية واملعلوماتية، فأصبح 

التغيير ضرورة حتمية، وأصبحت إلادارات ملزمة بمواكبة هذا التطور وخاصة في املجال التقني الذي يشمل مجال 

 .(15، ص2019)الكوني،  إلادارة.

 تعريف إلادارة إلالكترونية: -

 بأنها العملية إلادارية على إلامكانات املتميزة لإلنترنت وشبكات 
ً
 إجرائيا

ً
يمكن تعريف إلادارة إلالكترونية تعريفا

ألاعمال في التخطيط والتوجيه والرقابة على املوارد والقدرات الجوهرية للشركة وآلاخرين بدون حدود من أجل 

 (86، ص2007كة. ) العامري والغالي، تحقيق أهداف الشر 

 ألانظمة الالزمة لإلدارة إلالكترونية: -

 تابعة الفورية وأنظمة الشراء إلالكتروني.أنظمة امل1-

 أنظمة الحدمة املتكاملة.2-

 النظم غير التقليدية ألاخرى وتشمل:3-

 نظم التعامل مع البيانات. -أ

 نظم تكور العملية إلانتاجية. -ب

 التوزيع.و تطور عمليات التسويق  نظم -ج

 نظم تطور العالقة مع مؤسسات التمويل مثل املصارف والبورصات العاملية. -د

 أهمية إلادارة إلالكترونية: -

مواكبة التطور النوعي والكمي الهائل في مجال تطبيق تقنيات  دارة إلالكترونية في قدرتها علىتتضح أهمية إلا      

 من الاستجابة القوية لخدمات 
ً
 عن ذلك تمثل إلادارة إلالكترونية نوعا

ً
ونظم املعلومات والاتصاالت الدائمة، فضال

يمر بها عصرنا القرن الواحد والعشرون، وتتجلى أهميتها في قدرتها على التعامل بفاعلية وكفاءة مع املتغيرات التي 

 (24، ص2005ياسين، الحاضر. )

 أهداف إلادارة إلالكترونية: -

 ساعة وطيلة أيام ألاسبوع . 42تقدم الخدمات للمستفيدين بصورة مرضية خالل 1-

 إيجاد مجتمع قادر على العمل وبتكلفة مالية مناسبة.2-

 تعميق مفهوم الشفافية والبعد عن املحسوبية.3-

 وسرية املعلومات وتقليل مخاطر فقدانها.الحفاظ على أمن 4-

 من حفظها.5-
ً
 إدارة امللفات بدال

 من الصادر والوارد.6-
ً
 البريد إلالكتروني بدال

 .6، ص2017س: توقيت مالئم وجاهزية مستمرة. )يوناملعلومات بدقة وكفاية و  ضمان توثيق7-

 إيجابيات إلادارة إلالكترونية: -

 اختصار إلاجراءات إلادارية. -تخفيض التكاليف،           –سرعة أداء الخدمات.       -

 القضاء على الفساد إلاداري. –دقة جودة الخدمات املقدمة.                             -
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 = سلبياتها:

 شلل إلادارة. –                   زيادة التبعية بالخارج.             –التجسس إلالكتروني.                     -

 (.58-49، ص2019البذاءة.) الكوني،  –تهديد عرش الكتاب.                     -

 متطلبات تطبيق إلادارة إلالكترونية: -

(  343، ص2004نجاح إلادارة إلالكترونية مرتبط بتوفر مجموعة من املتطلبات الالزمة، وقد أورد )غنيم،      

 املتطلبات في الاتي:

 املتطلبات إلادارية.1-

 املتطلبات التقنية.2-

 املتطلبات البشرية.3-

 املتطلبات املالية،4-

 املتطلبات القانونية.5-

 (.32،ص2006الخزامي،أسباب التحول لإلدارة إلالكترونية: )   -

 من دروب الرفاهية، وإنما حتمية تفرضها التغيرات العاملية ففكرة     
ً
إن التحول إلى إلادارة إلالكترونية ليس دربا

التكامل واملشاركة وتوظيف املعلومات أصبحت أحد محددات النجاح ألي مؤسسة، ويمكن تلخيص ألاسباب 

 الداعية للتحول إلالكتروني في النقاط التالية:

 والعمليات املعقدة وأثرها على زيادة تكلفة ألاعمال.إلاجراءات 1-

 القرارات والتوصيات الفورية والتي من شأنها إحداث عدم توازن في التطبيق.2-

 ضرورة توحيد البيانات على مستوى املؤسسة.3-

 ضرورة توفير البيانات املتداولة للعاملين في املؤسسة.4-

 صعوبة الوقوف على معدالت قياس ألاداء.5-

 التوجه نحو توظيف استخدام التطور التكنولوجي والاعتماد على املعلومات في اتحاذ القرار.6-

 ازدياد املنافسة بين املؤسسات وضرورة وجود آليات للتمييز داخل كل مؤسسة تسعى للتنافس.7-

 حتمية تحقيق الاتصال املستمر بين العاملين على اتسلع نطاق العمل.8-

 (65، ص2009أمونة،  معوقات تطبيق إلادارة إلالكترونية: ) أبو  -

 تداخل مسؤوليات اتخاذ القرار لإلقدام على التغيير أو الانتقال ) قرار فني، إداري واستراتيجي(. -

 قلة الاعتمادات املالية للتطبيقات الحديثة. -

 عدم الاطالع على نماذج ناجحة في البيئة املجاورة. -

 عدم توفر انترنت بشكل موسع في املؤسسات أو اقتصارها على فئة معينة  دون غيرها. -

 عائق التقنية في بعض ألاحيان. -

 عدم وجود ثقة كاملة بالتقنيات الحديثة من حيث استمرارية عملها. -
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مة للتقنيات مما يزيد الحاجة للتدريب. - دِّ
ْ
ْسَتخ

ُ
 نقص الكفاءات البشرية امل

 ف التنسيق.تداخل املسئوليات وضع -

 ( 42، ص2002العبود، )  مراحل إلادارة إلالكترونية: -

بتوفير املعلومات على موقع إلكتروني، ثم تيسير الاتصاالت  تنشأ إلادارة إلالكترونية من خالل عدة مراحل  تبدأ

املتبادلة بين الجهات، ثم الاتصال املباشر بالعمالء، ثم تطبيق النظم املتكاملة للخدمة والتبادل. إن دراسة مراحل 

فرص  وأبعاد مختلفة لإلدارة إلالكترونية وتحليل مفهومها يساعد على إدراك أفضل للظاهرة ووسائل استثمار 

تكنولوجيا املعلومات من أجل تطوير دور املنظمة، وقبل التوسع في تطبيق إلادارة إلالكترونية يجب بحث العديد 

من القضايا والتحديات التي تفرضها طبيعة تحليل بيئة العمل والنشاط ومن أهمها: كيفية تطبيق إلادارة 

لعالقة بين إلادارة إلالكترونية والعالقات إلانسانية. وأثر إلالكترونية في بيئة معينة وألاساس القانوني لتطورها. وا

 .إلادارة إلالكترونية علي البطالة. وكذلك يجب دراسة التحديات التي تواجه تطبيق إلادارة إلالكترونية

 مزايا تطبيق إلادارة إلالكترونية: -

 (إلايجابية يمكن تلخيصها في النقاط التاليةيترتب على تطبيق مفهوم إلادارة إلالكترونية العديد من املزايا وآلاثار 

 (.2008الكبيس ي، 

 .سرعة أداء الخدمات للعمالء مع الحفاظ على جودتها-1

الية-2  بشكل أكثر فع 
ً
 .نقل الوثائق إلكترونيا

 .تقليل التكلفة نتيجة تبسيط إلاجراءات وتقليل املعامالت الورقية وتخفيض وقت ألاداء-3

 .العاملين القائمين بأداء الخدمة وخاصة ما يتعلق باملعامالت الورقيةتقليل الحاجة إلى -4

 .التقييم املوضوعي ألداء العاملين وتنمية نظام متطور ملعرفة املقصرين-5

 .تخفيض ألاخطاء إلى أقل ما يمكن فالنظام إلاليكتروني أقل عرضة لألخطاء-6

 لسهولة ويسر النظام ودقته-7
ً
 .تقليص املخالفات نظرا

 .الوضوح وسهولة الفهم من قبل املستفيدين ملا هو مطلوب منهم من وثائق-8

 .تخفيض الاستثمارات الخاصة باملباني والعقارات وما إليها-9

 .تقليل تأثير العالقات الشخصية على إنجاز ألاعمال -10

 أهم مجاالت تطبيق إلادارة إلالكترونية: -

 غير مألوفة في عقود 
ً
العقود إلادارية والتي تتعلق بنشاط مرفق من املرافق العامة والذي يتضمن روطا

 بالقيام بخدمة عامة للجمهور.القانون الخاص مثل عقد التزام املرافق العامة 

 أكثر استقالبية في تعلمهم عب 2-
ً
 ر إلانترنت.التعليم إلالكتروني حيث تمكن الطالب من أن يصبحوا أكثر نشاطا

التجارة إلالكترونية وتعني املبادالت إلالكترونية داخل الدولة أو خارجها عبر حدود الدول تتم عن طريق  3-

 إلانترنت.

من املعلومات الرئيسية لتطبيق إلادارة  الاستفادةوتهدف بصفة عامة إلى  الحكومة إلالكترونية 4-

وتقليل الوقت والجهد  رعة والدقة في إنجاز املعامالتإلالكترونية، والتي تتمثل بصورة مباشرة في الس
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والتكلفة ، وبصورة غير مباشرة منع التزاحم أمام املصالح، والقضاء على مشكلة تكدس ألاوراق باملكاتب 

 ع ورحال، موقع(، أبوالسم، و 93، ص2003حجازي،  وغيرها من السلبيات. )

 (.25/ص2012والي، )  معوقات تطبيق إلادارة إلالكترونية: -

 :يهناك مجموعة من املعوقات تحول دون تطبيق إلادارة إلالكترونية نوجزها في التال

 التخطيط السياس ي الذي يمكن أن يؤدي إلى مقاطعة إلادارة إلالكترونية أو تبديل وجهتها. 1-

 توفر املوارد الالزمة للتحول إلى إلادارة إلالكترونية ال سيما في حال تدني العائدات املالية للحكومة. عدم 2-

 تأخير وضع إلاطار القانوني والتنظيمي املطلوب. 3-

 الكوارث الوطنية الناجمة عن نزاع إقليمي. 4-

 التمسك باملركزية وعدم الرض ى بالتغيير إلاداري.5-

 التغيير من قبل املوظفين الذين يخشون على عملهم بعد تبسيط إلاجراءات الحكومية. مقاومة 6-

 السريع عبر إلانترنت. والانتقالعدم استعداد املجتمع لنقل فكرة إلادارة إلالكترونية  7-

: الدراسات املرجعية:
ً
   ثانيا

: الدراسات العربية:
ً
 أوال

دارة إلالكترونية على إدارة املرفق العام وتطبيقاته في الدول العربية"، بعنوان" تأثير إلا  (:2007دراسة ) مختار،  1-

تأثير تطبيق نظام إلادارة إلالكترونية على تيسير تسيير املرفق العام،  حيث تناولت إلاشكالية التالية: ما مدى

بينها: ما هو مفهوم إلادارة واملبادئ التي يتضمنها سيره وكيفية إدارته؟، واحتوت على بعض التساؤالت الفرعية من 

تأثير إلادارة إلالكترونية على أداء موظفي املرفق العام؟، واستخدمت  ما هو .إلالكترونية ومنهجية تطبيقها؟

الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وذلك برصد الظاهرة في مختلف أبعادها، مع محاولة القيام باستنتاجات عامة 

بالنسبة لتطبيقها لنظام الادارة الالكترونية،  رن للتعرف على وضع البلدان العربيةبعد ذلك واعتماد املنهج املقا

باقي دول العالم، وكذلك ملعرفة الفجوة الرقمية الحاصلة بين البلدان العربية والدول املتطورة وحتى  للمقارنة مع

  .ول املتطورة وحتى فيما بينهافيما بينها، وكذلك ملعرفة الفجوة الرقمية الحاصلة بين البلدان العربية والد

بعنووووووووان "دور إلادارة إلالكترونيوووووووة فووووووووي ترشووووووويد الخدمووووووووة العموميوووووووة فووووووووي  (:2010دراســـــــة ) يبــــــــدالكريم،  2-

إلووى أي موودى شووكلت إلادارة إلالكترونيووة  :الواليووات املتحوودة والجزائوور"، حيووث تنوواول فيهووا إلاشووكالية التاليووة وهووي

وتفرعوووت  .خوووالل تطبيقوووات النمووووذج ألامريكوووي والتجربوووة الجزائريوووة؟محوريوووة فوووي ترشووويد الخدموووة العموميوووة مووون 

موووووووا هوووووووي متطلبوووووووات تطبيوووووووق إلادارة إلالكترونيوووووووة؟، كيوووووووف يوووووووؤثر تطبيوووووووق إلادارة  :عنهوووووووا عووووووودة أسوووووووئلة فرعيوووووووة منهوووووووا

إلالكترونيووة علووى نموووذج الخدمووة العموميووة؟ هوودفت الدراسووة إلووى إزالووة الغموووض والتعوورف علووى مفهوووم إلادارة 

وتأثيرهوووا علوووى ترشووويد الخدموووة العموميوووة والوصوووول إلوووى مووودى نجاعوووة إلادارة إلالكترونيوووة كآليوووة فوووي  الالكترونيوووة

،  ترشيد الخدمة العمومية تبعا لتطبيقات النماذج إلالكترونية
ً
باعتباره يمثل مبادرة دولة متطورة تكنولوجيوا

ت آليوا ًفوي الوصوول إلوى الخدموة كذلك محاولة التعرف على اسوتراتيجية الخدموة العاموة إلالكترونيوة وكيوف أثور 

نامية، أما عن املنهج الذي اسوتخدمه الباحوث فوي  باعتبارها دولة العامة الرشيدة من خالل التجربة الجزائرية

 دراسته هو املنهج الوصفي التحليلي، ومنهج تحليل املضمون، ومنهج دراسة الحالة واملنهج التاريخي.
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ن " إلادارة إلالكترونيوووووووة ودورهوووووووا فوووووووي تحسوووووووين أداء إلادارات تحوووووووت عنووووووووا (:2011دراســـــــة ) بو ال ـــــــ  ،  3-

توووأثير  حيوووث انصوووبت إلاشوووكالية ألاساسوووية فوووي محاولوووة الوقووووف علوووى .العووودل"-دراسوووة حالوووة وزارة  –العموميوووة

تطبيق إلادارة إلالكترونية في إلادارات العمومية ودورهوا فوي تحسوين ادائهوا، ولتبسويطها توم صوياغتها علوى شوكل 

بهوذا املوضووع أكثور  توالي: إلوى أي مودى توؤثر إلادارة إلالكترونيوة علوى أداء إلادارات العموميوة؟ ولإلملوامالتسواؤل ال

-تم تجزئة السؤال الرئيس ي إلى ألاسئلة الفرعية التالية: ما هو النموذج الجديد لإلدارة في مجتمع املعلومات؟ 

لكترونيووة؟، حيووث هوودفت الدراسووة إلووى التعوورف علووى كيووف يتووأثر أداء إلادارة العموميووة فووي ظوول تبنيهووا لووإلدارة إلا

دراسوة حالوة  –دور إلادارة إلالكترونية في تحسين أداء وزارة العدل وقطواع العدالوة عاموة؟ إلادارات العموميوة

وزارة العوودل موون خووالل الوقوووف علووى مختلووف املفوواهيم والخصووائص املنصووبة حووول إلادارة العموميووة والتنويووه 

الادارة  ل تبنيهووووا ملفهوووووم إلادارة إلالكترونيووووة فووووي تعامالتهووووا، كمووووا تطرقووووت إلووووى مزايووووابضوووورورة عصوووورنتها موووون خووووال

الالكترونيووووووووة التووووووووي تمنحهووووووووا للمووووووووواطنين واملجتمووووووووع ولووووووووإلدارات العموميووووووووة بنفسووووووووها ودواعووووووووي التحووووووووول إلووووووووى إلادارة 

الوصوووفي واملووونهج أموووا عووون املووونهج التوووي اتبعوووه الباحوووث فهوووو املووونهج  kإلالكترونيوووة ومتطلبوووات إنجووواح هوووذا التحوووول 

أمووا عوون العينووة ف ووي بعووض نموواذج الخووودمات -حالووة وزارة العووودل -ي، وكووذا اتبووع أسوولوب دراسووة الحالووةالتحليلوو

 .إلالكترونية

بعنوووووان دور إلادارة الالكترونيووووة فووووي تحسووووين أداء الخدمووووة العموميووووة، دراسووووة  (:2017دراســــة )يــــون ،  4-

الجزائريووووة، حيووووث تمثلووووت مشووووكلة الدراسووووة قووووي التسوووواؤل  بووووأدرار حالووووة باملؤسسووووة العموميووووة بلديووووة اوالد عيسوووو ى 

الرئيس ي التالي: إلى أي مدى تساهم الادارة الالكترونية في تحسين أداء الخدمة العمومية، وتمحور عنه بعض 

هوووول توجووووود عالقوووووة ذات داللووووة إحصوووووائية بووووين دور إلادارة إلالكترونيوووووة وتحسوووووين أداء  ألاسووووئلة الفرعيوووووة منهووووا:

توجووود فووروق ذات داللوووة احصووائية فوووي اداء الخدمووة العموميوووة، وفرضووت الدراسوووة أن  - موميووة؟ الخدمووة الع

هنوووواك مسووووتوى عووووالي فووووي تطبيووووق إلادارة الالكترونيووووة فووووي املؤسسووووة العموميووووة، كووووذلك توجوووود عالقووووة ذات داللووووة 

قيوق مجموعوة إحصائية بين دور إلادارة إلالكترونية وتحسين أداء الخدمة العموميوة، وسوعت الدراسوة إلوى تح

تسووليط الضوووء علووى دور إلادارة إلالكترونيووة فووي املؤسسووة املدروسووة  موون ألاهووداف تمحووورت فووي املجموول حووول 

بلديوووة اوالد عيسووو ى، وكووووذا التعووورف علووووى املحاسووون التوووي تقوووودمها إلادارة إلالكترونيوووة للخوووودمات العموميوووة وإبووووراز 

ة لهوووذا الغووورض، واسووتخدمت الدراسوووة املووونهج أهميتهووا والتعووورف علوووى مختلووف تكنولوجيوووا املعلوموووات املسووتخدم

فوي املعالجوة الاحصوائية  ssps  جاسوتخدام برنوام الوصفي التحليلي وأداة جمع البيانات الاسوتبانة، باضضوافة إلوى

 لرسم الاشكال والبيانات.  SXLE وبرنامج

 الدراسات املحلية: -2

بعنوان مدى توفر متطلبات تطبيق إلادارة إلالكترونية في املؤسسات  (:2017دراسة )بنوبة، وأبوخيط،  1-

الخمس، هدفت الدراسة بشكل عام إلى  –الحكومية الليبية، دراسة ميدانية علي مكتب الخدمات التعليمية 

تحديد أهم املتطلبات لتطبيق إلادارة إلالكترونية في مكتب الخدمات التعليمة الخمس، والكشف عن أهم 

ات التي تواجه تطبيق إلادارة إلالكترونية، وانحصرت فرضية الدراسة في أنه ال تتوفر في مكتب املعوق

الخدمات التعليمية بمدينة الخمس املستلزمات الالزمة لتطبيق إلادارة إلالكترونية، واملتمثلة في املتطلبات 

كلة من خالل املراجع والدوريات التقنية واملالية والبشرية، واتبعت الدراسة  املنهج الوصفي في وصف املش

وشبكة املعلومات، والجانب التحليلي في الجانب العملي من خالل استخدام الاستبانة، وتوصلت إلى مجموعة 
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من النتائج منها أن مكتب التعليم يفتقر إلى ألاموال الالزمة لتطوير البرامج الالزمة ضنجاز ألاعمال، وأن 

 يا الحديثة في ألاعمال.العملين ال يستخدمون التكنولوج

بعنوان امكانية تطبيق إلادارة إلالكترونية بجامعة سبها ودورها في  (:2018دراسة )موس ى، وصالح ،  2-

تحسين أداء العاملين، دراسة عن تطبيق إلادارة إلالكترونية بجامعة سبها، هدفت الدراسة إلى التعرف على 

امعة سبها واقتراح التوصيات والحلول ملواجهة العراقيل املسببة تأثير وواقع تطبيق إلادارة إلالكترونية في ج

لعدم تطبيقها، وفرضت الدراسة أنه تتوافر كل الظروف واملتطلبات لتطبيق إلادارة إلالكترونية بالجامعة، 

 وأنه توجد داللة إحصائية بين تطبيق إلادارة إلالكترونية وتحسين أداء العاملين، واستخدمت الدراسة املنهج

الوصفي التحليلي في جمع البيانات والتحليل إلاحصائي لتحليل البيانات، وتوصلت إلى عدة نتائج منها أنه 

 يق إلادارة إلالكترونية بالجامعةتتوفر إلامكانيات املالية واملادية والبشرية وإلادارية لتطب

 دراسةإجراءات ال

 أوال: منهج الدراسة: 

 . على املنهج الوصفي اعتمدت الدراسة

 الدراسة: ويينة مجتمع -ثانيا:

 والبالغ عددهم اشتمل مجتمع البحث على املوظفين العاملين باضدارة العامة بمصلحة املوانئ البحرية طرابلس

وقد تم الحصول على البيانات الخاصة  ( مفردة،56تم تحديد عينة من املجتمع بلغ عددها ) ،( موظف150)

( 56) بالدراسة عن طريق إعداد استبانة بالخصوص تم توزيعها على كل موظفي إلادارة وتم الحصول على عدد 

 الدراسة بالطريقة العمدية.عينة  استبانة وتم اختيار 

: مجاالت الدراسة.
ً
 ثالثا

إلادارة العامة ملصلحة املوانئ  من داخلتم الحصول على البيانات الخاصة بالدراسة ألاساسية املجال املكاني:  -1

 والنقل البحري طرابلس.

 م 2019/12/31وحتى:  2019/6/1الفترة من: خالل  الدراسةتم إجراء املجال الزمن : -2

 املوانئ البحرية طرابلس.املوظفين العاملين باضدارة العامة ملصلحة  تمثل فياملجال البشري:  -3

 اشتملت وسائل جمع البيانات على :: وسائل جمع البيانات  -رابعا:

توووم تصوووميم اسووتمارة جموووع البيانوووات بعوود الرجووووع الوووى املصووادر واملراجوووع العلميوووة املتوووفرة حتوووى وصووولت : الاســتمارة -1

 ( 1الاستمارة الى صورتها النهائية. مرفق )

 الدراسة الاستطاليية: رابعا:

للتعرف بعض املوظفين باملصلحة   الدارسة بمقابلةقبل البدء في عملية جمع البيانات للدراسة الاساسية قامت 

في تطبيق إلادارة إلالكترونية داخل املصلحة ملعرفة مدى قدرة ) الاستمارة ( على  معلى الصعوبات التي قد تواجهه

ا، وكذلك التنسيق مع املستهدفين للحصول على املوافقات جمع البيانات املطلوبة لتحقيق اهدافها والتدريب عليه

 إلادارية. 

: الدراسة الاساسية:
ً
 خامسا

، من  م 2019/12/31وحتى:  2019/6/1خالل الفترة من:تم الحصول على البيانات الخاصة بالدراسة ألاساسية 

 البحري وإلاجابة عليها والتأكد من خالل توزيع الاستمارة على املوظفين العاملين بإدارة مصلحة املوانئ والنقل 
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الفقرات التي تحتويها الاستمارة وبعد ذلك تم تجهيز الاستمارات التجميعية ضخضاع البيانات للمعالجات  إجابة كل

 الاحصائية. 

: املعالجات الاحصائية
ً
 خامسا

تم استخدام معادلة النسبة املئوية ملعالجة البيانات التي تم تفريغها من استمارات التجميع الخاصة باضدارة 

 ة املوانئ والنقل البحري طرابلسمصلح موظفي إلالكترونية لدى

  النتائج:يرض ومناقشة 
 

:
ً
 يرض ومناقشة املحور الاول الذي ينص يلى ) املتطلبات املالية لإلدارة الالكترونية ( -اوال

 ( يوضح الاستجابات والنسب املئوية للتكرارات حول عبارات املحور ألاول.1جدول رقم )

 

 

والنسب املئوية للتكرارات حول عبارات املحور الاول أن اغلب  ( يوضح استجابات املبحوثين2يوضح الجدول رقم )

يوجد الديم املالي الالزم لشراء الاجهزة إلالكترونية اجابات املبحوثين اتسمت بالتقارب حيث جاءت عبارة )

)تمتلك مصلحة املوانئ  والنفل  البحرية  ( وجاءت عبارة %67.86( كأعلى نسبة موافقة وبلغت )وملحقاتها

في املرتبة الثانية بنسبة  زانية الكافية لصيانة الاجهزة الالكترونية وشراء الناقص منها في الوقت املناسب(املي

يتوفر لدى مصلحة املوانئ  والنفل  البحرية املال الكافي ( وجاءت في املرتبة الثالثة عبارة )%66.07بلغت )

 ت العبارة اوافق % ال اوافق %

05.73 12 01.73 07 
دارة البحرية املال الكافي لتطبيق الا   يتوفر لدى مصلحة املوانئ  والنفل

 الالكترونية 

2-  

00.30 23 00.35 05 
جهزة تمتلك مصلحة املوانئ  والنفل  البحرية  امليزانية الكافية لصيانة الا 

 الالكترونية وشراء الناقص منها في الوقت املناسب 

1-  

الحاسبات والبرمجياتيوجد ديم مالي من الجهات العليا لتحديث  10 82.39 00 79.31  0-  

75.28 01 81.90 18 
ن في يوجد  بمصلحة املوانيء والنقل البحري نظام حوافز ومكافات للمتميزي

 العمل الالكتروني 

8-  

75.28 01 81.90 18 
ى يوجد ديم مالي لالستعانة بمراكز التدريب والخبرة لتدريب العاملين يل

 استخدام الادارة الالكترونية 

7-  

مرةيتم تخصيص مبالغ مالية لتحديث وتطوير التكنولوجيا بصورة مست 29 01.28 09 05.90  0-  

-5 يوجد الديم املالي الالزم لشراء الاجهزة إلالكترونية وملحقاتها  09 05.90 29 01.28  

ملحقاتها يوجد الديم املالي الالزم لتصميم وتطوير برامج الاجهزة الالكترونية و  00 79.31 10 82.35  9-  

-3 يوجد الديم املالي الالزم لصيانة  الاجهزة إلالكترونية وملحقاتها 03 70.75 10 80.80  

08.13 00 07.52 13 
الزمة في تعمل إدارة مصلحة  املوانئ والنقل البحري يلى زيادة النفقات املالية ال

 مجال العمل  الالكتروني

23-  
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وتوفر الاموال لدى عم املالي وامليزانية املرصودة الد ( أي ان%62.50بنسبة بلغت ) (لتطبيق الادارة الالكترونية 

                           .املصلحة  كافية على الاقل للبداية في برامج الادارة الالكترونية وهذا يعتبر واضحا ألغلب املوظفين

املحور الاول أن  ( يوضح استجابات املبحوثين والنسب املئوية للتكرارات حول عبارات2كما يوضح الجدول رقم )

)يتم تخصيص مبالغ مالية لتحديث وتطوير اغلب اجابات املبحوثين اتسمت بالتقارب حيث جاءت عبارة 

تعمل إدارة ( وجاءت عبارة )%67.68كأعلى نسبة رفض وغير موافق وبلغت ) التكنولوجيا بصورة مستمر(

( في املرتبة زمة في مجال العمل  الالكترونيمصلحة  املوانيء والنقل البحري يلى زيادة النفقات املالية الال 

يوجد ديم مالي من الجهات العليا لتحديث ( وجاءت في املرتبة الثالثة عبارة )%64.29الثانية بنسبة بلغت )

(. بمعنى ان نسبة كبيرة من املبحوثين رفضوا انه يتم تخصيص %58.92بنسبة بلغت ) (الحاسبات والبرمجيات

مالي من الجهات العليا  امج التكنولوجيا وليس هناك عمل لزيادة النفقات وال يوجد دعممبالغ مالية لتطوير بر 

وضوح آلالية التي تتعامل بها  لدعم الحاسبات والبرمجيات وهذا ما قد ُيفسر بعدم الوضوح في الية الدعم املالي او 

التكنولوجي صة فيما يتعلق بالتطور املصلحة فيما يتعلق بالنظام املالي وكيفية التوزيع على بنود امليزانية خا

 والتقني داخل املصلحة.

تفقت عليه هذه الدراسة مع دراسة بن نوبة، وأبوخويط من حيث ضرورة توفير املبالغ واملخصصات ا وهذا ما

من أجل تذليل  إلالكترونياملالية الالزمة لتطبيق إلادارة إلالكترونية وتخصيص ميزانية مناسبة للبحث والتطوير 

 العقبات التي تعيق عملية التطبيق.

 :
ً
 ية.لتقنية لإلدارة الالكترونيرض ومناقشة املحور الثاني الذي ينص يلى ) املتطلبات اثانيا

 (3جدول رقم ) يوضح استجابات املبحوثين والنسب املئوية للتكرارات حول عبارات املحور الثاني.
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املحور الثاني أن ( يوضح استجابات املبحوثين والنسب املئوية للتكرارات حول عبارات 3يوضح الجدول رقم ) 

ترتبط الادارات املوجودة باملصلحة ببعضها اغلب اجابات املبحوثين اتسمت بالتقارب حيث جاءت عبارة )

أجهزة الخادم املتوفرة حاليا تعتبر )( وجاءت عبارة %78.57( كأعلى نسبة موافقة وبلغت )  البعض الكترونيا

( وجاءت في املرتبة الثالثة عبارة %67.85تبة الثانية بنسبة بلغت )في املر  (كافية يمليا لتطبيق الادارة الالكترونية

تقوم مصلحة املوانئ  والنفل  البحري باستخدام اجهزة ذات تقنية يالية وحديثة لالستفادة من املعلومات )

 )تحرص الادارة العليا يلى مواكبة املستجدات التقنية في مجال الحاسب الالي وعبارة( والعمل بأدق الطرق 

وتوفر الاموال لدى املصلحة عم املالي وامليزانية املرصودة أي ان الد(. %37.50بنسبة بلغت )( وملحقاته وبرامجه

املصلحة السعي الدائم لتوفير كامل  وهذا ما يتطلب من في برامج الادارة الالكترونية، كافية على الاقل للبداية 

  تقنية منها. لمتطلبات إلادارة إلالكترونية وبشكل مستمر وخاصة ا

 

( يوضح استجابات املبحوثين والنسب املئوية للتكرارات حول عبارات املحور الثاني أن 3كما يوضح الجدول رقم )

املصلحة موقع الكتروني يلى شبكة  تمتلك)اغلب اجابات املبحوثين اتسمت بالتقارب حيث جاءت عبارة 

اتصاالت الانترنت املتوفرة ( وجاءت عبارة )%89.28كأعلى نسبة رفض وغير موافق وبلغت )(املعلومات العاملية

( وجاءت في املرتبة %71.43في املرتبة الثانية بنسبة بلغت )( حاليا تعتبر كافية يمليا لتطبيق الادارة الالكترونية

(بنسبة بلغت م استخدام البريد الالكتروني في العمل داخل مصلحة املوانيء والنقل البحري يتالثالثة عبارة )

إلاجراءات إلادارية التام عن  إلافصاحو ما يوضح أن املصلحة ليس لديها دليل إجراءات وظيفي أو وه(. 64.29%)

 ت العبارة اوافق % ل اوفق %

05.72 02 00.72 07 
الية وحديثة تقوم مصلحة الموانئ  والنفل  البحري باستخدام اجهزة ذات تقنية ع

دق الطرق 
 
 لالستفادة من المعلومات والعمل با

2-  

60.20 06 75.26 00 
ل انظمة الدارة توفر مصلحة الموانئ  والنفل  البحري  التجهيزات الالزمة لتشغي

 اللك ترونية
0-  

جهزة الحاسوب المتوفرة حاليا تعتبر كافية عمليا لتطبيق الدا 02 72.22 02 72.22
 
رة اللك ترونيةا  0-  

جهزة الخادم المتوفرة حاليا تعتبر كافية عمليا لتطبيق الدارة ا 02 05.27 22 00.27
 
للك ترونيةا  6-  

لدارة اللك ترونيةعمليا لتطبيق ا كافية الشبكة الداخلية المتوفرة حاليا تعتبر  02 70.75 00 60.60  7-  
الدارة اللك ترونية اتصالت النترنت المتوفرة حاليا تعتبر كافية عمليا لتطبيق 20 02.75 62 52.60  0-  

-5 يوجد اتصال الك تروني بين المصلحة والمصالح المرادفة لها 02 70.75 00 60.60  
بالمصلحة ببعضها البعض الك ترونياترتبط الدارات الموجودة  66 52.75 20 02.60  2-  
-2 تمتلك المصلحة موقع الك تروني على شبكة المعلومات العالمية 0 22.52 72 22.02  

72.20 00 62.25 00 
سهولة التعلم تتصف البرامج اللك ترونية المستخدمة والرشادات الموجودة بها ب

 والتشغيل .
22-  

06.02 00 07.52 02 
النقل اللك تروني في العمل داخل مصلحة الموانيء و يتم استخدام البريد

 البحري 
22-  

05.72 02 00.72 07 
اسب اللي تحرص الدارة العليا على مواكبة المستجدات التقنية في مجال الح

 وملحقاته وبرامجه .
20-  
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  إلاستفادةبها ضمكانية  وردما عليها وتطبيق  الاطالعداري، حتى يتمكن املوظفين من أو دليل إلارشادات إلا 
ً
عمليا

    داخلها.

هوووذه الدراسوووة موووع دراسوووة رزارز العياتووو ي حيوووث اتفقوووت علوووى ضووورورة العمووول علوووى نشووور  نتوووائج عليوووه موووا اتفقوووتوهوووذا 

 كذلك نشر ثقافة العمل إلالكترونيللتحول نحو إلادارة إلالكترونية،  التقنية إلادارية وتشجيع العاملين وتهيئتهم

( يوضووووح اسووووتجابات املبحوووووثين والنسووووب املئويووووة للتكوووورارات حووووول عبووووارات املحووووور الثوووواني أن 4يوضووووح الجوووودول رقووووم )

املوظف أنظمة العمل ين بعد في مجـال يستخدم اغلب اجابات املبحوثين اتسمت بالتقارب حيث جاءت عبوارة )

تقـوم مصـلحة املـوانئ والنفـل البحـري بلشـر الـو ي )( وجواءت عبوارة %78.58( كوأعلى نسوبة موافقوة وبلغوت )يمله

( وجوواءت فووي املرتبووة %66.07فووي املرتبووة الثانيووة بنسووبة بلغووت ) (فــي مجــال الادارة الالكترونيــة وأهمينهــا بــين العــاملين

مصــلحة املــوانئ والنفــل البحــري مركــز تكنولوجيــا املعلومــات بالكفــاءات البشــرية لتحقيــق  تــديمالثالثووة عبووارة )

( يوضوووووووح اسوووووووتجابات 4كموووووووا يوضوووووووح الجووووووودول رقوووووووم )(، %60.70بنسوووووووبة بلغوووووووت ) التحـــــــول الـــــــى الادارة الالكترونيـــــــة(

املبحووووثين والنسوووب املئويوووة للتكووورارات حوووول عبوووارات املحوووور الثالوووث أن اغلوووب اجابوووات املبحووووثين اتسووومت بالتقوووارب 

كوووأعلى (لــديك القــدرة الكافيــة يلــى التعامـــل مــع الحاســوب وملحقاتــه وبرامجــه بشــكل جيــد)حيووث جوواءت عبووارة 

وجد بمصلحة املوانئ والنفـل البحـري فنيـون قـادرون ي( وجاءت عبارة )%83.92نسبة رفض وغير موافق وبلغت )

( وجووووواءت فوووووي املرتبوووووة الثالثوووووة عبوووووارة %75.00فوووووي املرتبوووووة الثانيوووووة بنسوووووبة بلغوووووت )( يلـــــى صـــــيانة الاجهـــــزة الالكترونيـــــة

نسوووبة (بلكفـــاءات البشـــرية املتـــوفرة حاليـــا قـــادرة يلـــى إنجـــاز مشـــرور  التحـــول الـــى الادارة الالكترونيـــة وبكفـــاءةا)

 ت العبارة اوافق % ل اوافق %

72.20 00 62.25 00 
ستخدام يمتلك العاملون بمصلحة الموانئ والنفل البحري مهارة فائقة في ا

 الحاسوب  وملحقاته
2-  

57.22 60 07.22 26 
جهزة يوجد بمصلحة الموانئ والنفل البحري فنيون قادرون على صيانة ال

 اللك ترونية
0-  

05.27 02 00.27 22 
ارة تطبيق الديوجد بمصلحة الموانئ والنفل البحري كوادر قادرة على 

 اللك ترونية
0-  

00.20 22 00.25 05 
لك ترونية تقوم مصلحة الموانئ والنفل البحري بنشر الوعي في مجال الدارة ال 

هميتها بين العاملين
 
 وا

6-  

ترونيالعاملون بمصلحة الموانئ والنفل البحري يستخدمون البريد اللك  00 72.20 00 62.22  7-  

66.06 07 77.00 02 
حري على تنفيذ دورات تدريبية للعاملين بمصلحة الموانيء والنقل البتم 

 استخدام التقنيات الحديثة الدارة اللك ترونية
0-  

02.02 00 02.52 06 
الك فاءات تدعم مصلحة الموانئ والنفل البحري مركز تكنولوجيا المعلومات ب

 البشرية لتحقيق التحول الى الدارة اللك ترونية
5-  

نظمة العمل عن بعد في مجال عمله 66 52.75 20 02.60
 
-2 يستخدم الموظف ا  

شكل جيدلديك القدرة الكافية على التعامل مع الحاسوب وملحقاته وبرامجه ب 2 20.25 65 20.20  2-  

02.07 02 02.07 25 
نجاز مشروع  التحول ى الدارة ال الك فاءات البشرية المتوفرة حاليا قادرة على اإ

 اللك ترونية وبك فاءة.
22-  
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(، وهذا ما يدل على أنه قد يكون إما نقوص فوي 4وهو ما يناقض إلاجابات الواردة في الجدول رقم )(.%69.65بلغت )

 من عدم وجود الدليل إلاجرائي وإلارشادى لدى املصلحة.
ً
 الثقافة إلالكترونية لدى املوظفين، أو كما أوضحنا آنفا

بضووووورورة زيوووووادة اتفقوووووت فيوووووه هووووذه الدراسوووووة موووووع دراسوووووة )بوووون نوبوووووة، وأبوخوووووويط(، حيوووووث أظهوووورت الدراسوووووتان  وهووووو موووووا

الاهتمام بالعاملين وضقامة دورات تدريبية مكثفة لهم في مجوال إلادارة إلالكترونيوة وتطووير آليوة العمول وإلاجوراءات 

                                                             املتبعة بغرض تبسيطها وبشكل يتوافق مع مقتضيات التعامل إلالكتروني

 ستلتاجات والتوصياتالا 

:
ً
 :الاستلتاجات اوال

اتبعت في استنادا إلى ما أظهرته نتائج البحث وفى ضوء هدف البحث وفروضه، وبناءه النظري، وإلاجراءات التي 

  وما أمكن التوصل إليه من خالل عرض النتائج، تم التوصل إلى الاستنتاجات التالية : ،البحث 

 :( تم تحديد املتطلبات آلاتيةاملتطلبات املالية لإلدارة الالكترونيةأ / املحور الاول )

 (%67.68تخصيص مبالغ مالية لتحديث وتطوير التكنولوجيا بصورة مستمرة وبنسبة بلغت )   -1

 ( %64.29زيادة النفقات املالية الالزمة في مجال العمل  الالكتروني  وبنسبة بلغت )    -2

 (.%58.92بنسبة بلغت )يا لتحديث الحاسبات والبرمجيات و ال يوجد دعم مالي من الجهات العل  -3

 :تية( تم تحديد املتطلبات آلااملتطلبات التقنية لإلدارة الالكترونيةب/ املحور الثاني )

 (.%89.28وبلغت )   تمتلك املصلحة موقع الكتروني على شبكة املعلومات العاملية ال -1

 ( %64.29بنسبة بلغت )اتصاالت الانترنت املتوفرة حاليا تعتبر كافية عمليا لتطبيق الادارة الالكترونية و   -2

 (.%64.29وبنسبة بلغت )والنقل البحري  املوانئيتم استخدام البريد الالكتروني في العمل داخل مصلحة ال   -3

 ( تم تحديد املتطلبات الاتية :املتطلبات البشرية لإلدارة الالكترونيةب/ املحور الثالث )

وبنسبة بلغت   ال يمتلك العاملون  القدرة الكافية على التعامل مع الحاسوب وملحقاته وبرامجه بشكل جيد  -1

(83.93%  ) 

وبنسبة بلغت   املوانئ والنفل البحري فنيون قادرون على صيانة الاجهزة الالكترونيةيوجد بمصلحة  ال  -2

(75.00%  ) 

وبنسبة الكفاءات البشرية املتوفرة حاليا  غير قادرة على إنجاز مشروع  التحول الى الادارة الالكترونية وبكفاءة  -3

 (.%69.65بلغت )

 في  الاطالعبشكل عام ومن خالل 
ً
 كبيرا

ً
على النتائج التي تم التوصل إليها في تحليل إلاجابات يتضح أن هناك تضاربا

، مما يدل على أمرين تم إلاشارة إليهما في تحليل الجداول: ألاول إما يرجع السبب إلى 
ً
إلاجابات وبنسبة متقاربة جدا

املصطلح الحديث وما يرادفه من  م هذاقلة أو عدم وجود ثقافة إلكترونية كافية بين املوظفين حتى يمكنهم فه

مصطلحات، أو وهذا ثانيا عدم وضوح السياسات وإلاجراءات إلادارية لدى املوظفين خاصة فيما يتعلق باضدارة 

 إلالكترونية.

: التوصيات: 
ً
  ثانيا

 : ا يليفي حدود مجتمع البحث والعينة املختارة وفى ضوء أهداف البحث وفروضه ونتائجه توص ى الدارسة  بم 



داء الموانئ البحرية في ليبيا
 
لك ترونية لتطوير ا دارة الإ  0202العدد السادس  متطلبات تطبيق الإ

  ليبيا في البحرية الموانئ أداء لتطوير اإللكترونية اإلدارة تطبيق متطلبات
 

  

خرى مجلة التربية البدنية والعلوم 
 
 77 ال

 

لكترونوووووي للمصووووولحة وتشوووووجيعهم علوووووى التعامووووول معوووووه كسوووووبا للجهووووود والوقوووووت واقاموووووة تعريوووووف العووووواملون بالبريووووود إلا -1

( من عينة الدراسة انه غير موجوود %82.48لكتروني للمصلحة والذي يعتقد )دوات العلمية للتعريف باملوقع إلاالن

 .(تمتلك املصلحة موقع الكتروني على شبكة املعلومات العاملية ) ال 

، ميزانيووات دائمووة ومبووالغ ماليووة لتحووديث وتطوووير التكنولوجيووا بصووورة مسووتمرة فووي كوول فووروع املصوولحةتخصوويص  -2

 لكتروني.املالية الالزمة في مجال العمل إلا وزيادة النفقات

 العليا لتحديث الحاسبات والبرمجيات. املستمر من الجهاتضرورة توفر الدعم املالي  -3

جوووول علوووووى اسووووتخدام التكنولوجيوووووا حة لووووودورات توووودريب طويلوووووة وقصوووويرة ألا اخضوووواع العوووواملين بجميوووووع فووووروع املصوووول -4

وتووودريبهم علوووى صووويانة الاجهوووزة الالكترونيوووة و  بشوووكل خووواص موووع  ملحقاتوووه وكووول موووا يتعلوووق بوووه آلالووويعموموووا والحاسوووب 

  .ملحقاتها

ورصوود مكافووآت تشووجيعية لإلنجووازات التووي تووتم يع العوواملين باملصوولحة علووى اسووتخدام التكنولوجيووا الحديثووة جتشوو -5

 الوعي في مجال الادارة الالكترونية وأهميتها بين العاملين.نشر و  باستخدام الاجهزة الالكترونية

علوى ممارسوتها ولوو بشوكل جزئوي ووضوع  لكترونية وتدريب العواملون البدء تدريجيا في برنامج التحول إلى إلادارة إلا -6

 الخطط الالزمة لهذا التحول وفق برامج محددة وبأزمنة محددة .

تسووهيال لإلجووراءات ولسوورعة الانجوواز وضوورورة وجووود ربووط الادارة والوحوودات باملصوولحة الكترونيووا ببعضووها الووبعض  -7

 اتصال الكتروني بين املصلحة واملصالح املرادفة لها .

مصلحة املوانئ والنفل البحري مركز تكنولوجيا املعلومات بالكفاءات البشرية لتحقيق التحول الى دعم  ضرورة  -8

 .و توفير التجهيزات الالزمة لتشغيل انظمة الادارة الالكترونية الادارة الالكترونية

 الالكترونية.كافية عمليا لتطبيق الادارة املتوفرة حاليا  والتي ال تعتبر  الشبكة الداخليةتحسين   -9

اسوتخدام اجهوزة ذات تقنيوة عاليوة وحديثوة لالسوتفادة مون املعلوموات والعمول بوأدق الطورق للرفوع مون مسوتوى   -10

 العمل إلاداري والفني بجميع فروع املصلحة .

الحووديث وموووا ن حتووى تمكوونهم موون فهووم هووذا املصووطلح يوصوو ى ضوورورة وجووود ثقافووة إلكترونيووة كافيووة بووين املوووظفي 11-

يرادفه من مصطلحات، وكذلك أهمية وضووح السياسوات وإلاجوراءات إلاداريوة لودى املووظفين خاصوة فيموا يتعلوق 

 بها من قوانين ولوائح وتطبيق غيرها.. ما يتعلقباضدارة إلالكترونية، وأهمية الشفافية في توضيح كل 

 املراجع 
: الكتب:أوال  

ة " تحديث خدمات املنظمات املصرفية"، نوري املهدي الكوني، الطبعة املدخل اعلمي لإلدارة إلالكتروني 1-

 م.2019ألاولى،

 م.2007إلادارة وألاعمال، صالح العامري، وظاهر الغالبي، الطبعة ألاولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،  2-

إلادارة إلالكترونية وآفاق تطبيقاتها العربية، سعد غالب ياسين، مركوز البحووث، معهود إلادارة العاموة، الريواض،  3-

 م.2005

 م.2004الاستراتيجية والوظائف واملشكالت، نجم عبود نجم، دار املريخ للنشر، الرياض،  –إلادارة إلالكترونية  4-

املعاصورة، عبودالحكيم  ITتأثير ألاعمال التجارية إلالكترونية على مدير تكنولوجيا املعلومات  -إلادارة إلالكترونية 5-

 م.2009أحمد الخزامي، الطبعة ألاولى، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 الدراسات:
ً
 ثانيا
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العموميوة، دراسوة لنيول درجوة املاجسوتير فوي العلووم  دراسة بعنوان دور إلادارة إلالكترونية في تحسين أداء الخدمة -

 م.2017الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، تارقي يونس، 

-  
ً
قطاع غوزة، دراسوة للحصوول  –في الجامعات الفلسطينية النظامية  e-HRMواقع إدارة املوارد البشرية إلكترونيا

 م.2009مد يوسف أبوأمونة، على درجة املاجستير في إدارة ألاعمال، يوسف مح

الحكومووووة إلالكترونيووووة بووووين التخطوووويط والتنفيووووذ، فهوووود ناصووووور العبووووود، مطبوعووووات امللووووك فخوووود الوطنيووووة، الريووووواض،  -

 م.2002

راسوووة \متطلبووات تطبيوووق إلادارة إلالكترونيوووة فوووي مركوووز نظوووم املعلوموووات التوووابع للحكوموووة إلالكترونيوووة فوووي دولوووة قطووور،  -

 م.2008دارة ألاعمال، كلثوم محمد الكبيس ي، لنيل درجة املاجستير في إ

 م.2003النظام القانوني لحماية الحكومة إلالكترونية، عبدالفتاح بيومي حجازي، شركة جالل للطباعة، مصر  -

 إلانترنت:
ً
 ثالثا

 D:/2000/0202019/BOOK-30إلادارة إلالكترونية، دراسة منشورة عبر املوقع:  -1

 ، صووووووووووووووالح محموووووووووووووود رحووووووووووووووال، العصوووووووووووووور الرقمووووووووووووووي والتعلوووووووووووووويم ، املوقووووووووووووووع: السوووووووووووووومعأبووووووووووووووو حوووووووووووووواتم عبوووووووووووووودالرحمن  2-

titip//www.ktiayna.com/educatin-technology/study24.hlm.   
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 أهمية تدريس النقد الفني في حصص التربية الفنية للتعليم الاساس ي

 

 حسين ميالد أبوشعالة د.                          

 قسم التربية الفنية –لية التربية ك –املرقب  مساعد بجامعةاستاذ              

 ملخص البحث :  

الفني لتالميذ املرحلة إلاعدادية من التعليم الاساس يي ومم ن املالح ن ان لنقد يطرح البحث قضية أهمية ا    

النق  د الفن  ي من  ذ إلاع  داد لل  دةما التربي  ة الفني  ة ي  تم  ددال  خ يط  سب ع  اةا ب  دمن   ط  ي  مس  ب  وم م  ا ان 

التربي ة التربية الفنية هي عملية تطكيب الس لو  إلاسس اسع ع ن قرا   الف ن وم وق د عالق ة منيق ة ب ين م يف ة 

التربية الفنية ومغايتها تط كيب الس لو  للم تعلم   لن ذل ح قيتحق    ق م ن د الا عملي ة النق د ال  ي تس اعد م 

املتعلم على الرؤاة الصحيحة لألعماا الفنية منقد العمب م ن د الا  يض اح م وقن الق وض مالض عم مالعم ب 

ي ه  عل ى العم ب للو  وا    ى غلى  وسيع دبر خ ع ن قرا   املماةس ة العملي ة مم ن أق ب تة  نقت خ بنفس خ م حف

 مستوى ا ضب .

مموقع   خ     من امل   ني  املدةس   يي     ي م تل   م أهمي   ة     دةقد النق   د الفن   ي مل   ذلح ق   اا ه   ذا البح   ث لتو    ي      

  ي املرحلة الاعدادية .
ً
 مراحب التعليم العام م حديدا

م الاة قاا بمستوى ذمق امل تعلم ماجعل خ يمتل ح ميهدف هذا البحث ا ى  و ي  أهمية النقد الفني للتالميذ    

مق  د ا ب  ع الباح  ث امل  ني  الو   فع الق  دةض عل  ى التع  رف عل  ى الق  يم ادومالي  ة ومدمة معل  م التربي  ة حي  اا ذل  ح و

اداض املقابل    ة التحليل   ي مذل    ح م    ن د    الا اس    تعراا م حلي    ب ك    ب م   ا يتعل      بمط    سلة البح    ث و مق    د اس    ت دم 

  ا ى أهم النتائج الا ية :ماملالحظة الشخصية وكما  و ب 

 التعرف على مبادئ النقد الفني مأهميتخ ال ي يجب  طبيقها  ي نقد الاعماا الفنية   . -1

 عدم املامهم باملعلومات عن النقد الفني.لهنا  قصوة من املعلمين  ي  دةقد النقد الفني مذلح  -2

 ق يقوم اغلب املعلمين بالتنو  بين أساليب النقد الفني املتبعة دالا حصص التربية الفنية . -3

 عدم  طوار املناه  التعليمية  ي التربية الفنية مع ةمح العصر مالتقدم العلمي . -4

 على التفكير الناقد مللتطوار املستمر ملهاةتهم النقدية . للقدةضا تقاة التالميذ  -5

 

 

    

 

 :املقدمة 
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ً
تعتبر مادض التربية الفنية احد املواد الدةاسية ال ي تس هم   ي  س وان يخص ية الطال ب م نانه ا بن اا متواتن ا

مادحسية ماملهاةاة و م ال شح ان التالميذ هم أمب  تجخ  ليخ م ر يتخ  ر ية شاملة من قميع النواحي العقلية 

 أنظاة الامة ألنهم ذديرتها م ناض غدها ممستقبلها .

م   الرغم م  ن ذل  ح ق   باا التربي  ة الفني  ة  فتق  ر ا   ى ادودي  د م  ن البح  ور وحي  ث ان املفه  وم املعا   ر للتربي  ة    

    D.B.A.Eالفني  ة ماملع  رمف باق ج  ا  التنظيم  ي    ي الوقي  ات املتح  دض الامراكي  ة ومال   ذ" يرم  ب ل  خ باقدتص  اة  

الانت    اف الفن    ي  –النق    د الفن    ي  –عل    م ادوم    اا  –       اةاف الف    ن ال    ذ" دعتم    د عل    ى اةيع    ة مح    امة ةئيس    ية مه    ي 

 مبه  ذا دعتب  ر النق  د الفن  ي اح  د املج  اقت الرئيس  ية  ي  خ و مال  ذ" ي   ي  الفر   ة للتالمي  ذ ادح  ديث ع  ن  نت  اقهم 

 مق  رااضالفن  ي مالاعم  اا الاد  رى ذات القيم  ة الفني  ة مادومالي  ة ومقس  تطيعوا ان يص  لوا ا   ى م   ي    ام    ي  حلي  ب 

م  اا الفني  ة م فس  يرها منق  دها م ه  م الايع  اد الفني  ة مادومالي  ة وه  ذا م  ا د   ع الباح  ث ا   ى    رمةض ادخ  وا الاع

   ي مج  اا النق  د الفن  ي ممحامل  ة دمج  خ    ي من  اه  م  ادض التربي  ة الفني  ة به  دف  لهي  ب التالمي  ذ ا   ى  ه  م م حلي  ب 

 الاعماا الفنية .

 مشكلة البحث :

 حلي ب م فس ير العم ب الفن ي ليس اعد التالمي ذ مك ب ا  راد املجتم ع للرؤا ة دعتبر النق د الفن ي عملي ة ق رااض م      

بان  خ م   م م فس  ير م ق  يم   م  ن ن  واحي قمالي  ة مابداعي  ة و معر   خ  به    يي  الس  ليمة مل  ا يتض  منخ العم  ب الفن  ي

 .(1)العمب الفني للحكم على قيمتخ ادومالية مانتاقخ الفني 

 لخ   يص مط   سلة البح   ث     ي ق   رح قض   ية أهمي   ة مامساني   ة     دةقد النق   د الفن   ي داد   ب امل سس   ات مامك   ن     

 التعليمية كجبا من مناه  التربية الفنية .

 تساؤالت البحث :

 يحاما الباحث  ي هذا البحث إلاقابة عن ال ساؤقت التالية :

 ؟ مدى أهمية  دةقد النقد الفني للمتعلمما  – 1

 ؟ ميذ من قرااض م حليب العمب الفنيمدى  مكن التلما  – 2

 ؟ انر النقد الفني  ي الر ع من مستوى الانتاف الفنيما  – 3

 البحث :اهمية 

 :  ي ادووانب التاليةالبحث   كمن أهمية

 ندةض البحور ال ي اهتمت بجانب النقد الفني ممدى اهميتخ  ي دةما التربية الفنية  ي بالدنا .   -

 .م حليب الاعماا الفنية مالتعرف على موقن ادومااقدةض التلميذ على قرااض   -

 . الاستفادض من أعماا التالميذ مما  تضمنخ من قيم قمالية م نية  -
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 املساهمة  ي  و ي  أهمية النقد الفني باعتباة  عنصر مهم  ي  سوان الثقا ة الفنية . -

 البحث : دافأه

الاة ق     اا بمس     توى ذمق امل      تعلم و يجعل     خ يمتل      ح الق     دةض عل     ى التع      رف عل     ى الق      يم يحق       النق     د الفن      ي   -1

 . ادومالية

 .  يريع النقد الفني  ي التالميذ ليعيش حياض قمالية ةاقية  -2

 .ينمي النقد الفني املوهبة مقدةض التلميذ على املماةسة الفنية  - 3

 .تعباب قدةض التالميذ على  ذمق ادوماا  – 4

 رف على ماقع النقد الفني دادب حصص التربية الفنية مالاهتمام بخ .التع – 5

 حدود البحث :

يقتصر هذا البحث على  و ي  أهمية النقد الفني للمتعلم باملرحلة الاعدادية مما مد" املام املعلم بت دةقد 

 النقد الفني دادب مداةا مدينة ادخمد .

 :البحثمصطلحات 

  :النقد الفني

ممدةق      ة        من يه      داف الس      لوكية إلاقرائي      ة  ماملناقط      ات  آلاةااه      و مجموع     ة م      ن : إلاجرائىىىىىى املعنىىىىىى        

ح وا اعم الهم الفني ة ام اعم اا  ني ة  د الا حص ص التربي ة الفني ةاملعل م م ع  المي ذ   ال ي يقوم بها  للدةاو

 .  م  سم باملو وعية مالبعد عن ذا ية التالميذادرىو 

يهتم بادحديث أم الكتابة عن يعماا الفنية  املعا رضونا ر التربية الفنية ع أحدهو  :الاصطالحيالتعريف 

  .(2)من دالا م فها م فسيرها م حليلها م قيمها 

 منهجية البحث :

علومات ماحلب ا بع الباحث املني  الو فع التحليلي الذ" يصم الظاهرض ماجمع حولها أكبر قدة من امل      

 .الظاهرضمافسر  لح 

 : مفهوم النقد الفني –اوال 

محاس ن العم ب الفن ي معيو  خ م ن  الفني ةو م و  ي النقد الفني هو القدةض على  حليب م فسير يعماا         

النق   د الفن  ي     ي ايس    مس   تواا خ نوع  ا م   ن  الع   امو ماتمث  بوان  خ سد  الا ق   رااض م  ب  ع محتواا    خ الدادلي  ة     ي  
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وماحت   اف الناق   د      ي الل    ة ال    ي أم ه   و سط   اي  ن   ي دط   تري مق   ود العم   ب الفن   ي مادومه   وة  ادح   ديث ع   ن الف   ن

 .(3)يمكن أن  جعب عملية النقد  عالة مم نرض 

مقع   د النق   د الفن   ي عملي   ة  حليلي   ة  مك   ن الناق   د م   ن قع   ب يي   خا  غي   ر الق   ادةان عل   ى     ذمق يعم   اا      

ى الرؤا ة الفني ة الص حيحةو مق د ينق ب الناق د م ن د الا نق د  ل عالفنية قادةان على  دةا  القيم ال  ي    د" 

ةؤا  ة قدي  دض ل  م  ك  ن ماا  حة ل  دى الفن  ان ال  ذ" ان  تج العم  ب الفن  ي ومالنق  د الفن  ي ه  و الطرا    الرؤا  ة الفني  ة 

عل ى أعل ى مس توى السليمة املر كبض على املو وعية مالفهم السليم مالدةاسة ومنقا ة الناقد يج ب أن  س ون 

ل   بعل النق   اد ق   دةض عل   ى أن ير    ع بكتابت   خ النقدي   ة م   ن مسان   ة الفن   ان أم ق   د ي    نر     ي املتلق   ع م   ن و نج   د أن 

 ادومهوة حوا أهمية أعماا يعل الفنانين .

 أنواع النقد الفني :

 ن ادحك  م عل  ى العم  ب الفن  ي م عط  اا قيم  ة ل  خ يع  د الاس  تمتا  ب  خ ه  و بداي  ة النق  د الفن  ي وملتق  دير العم  ب     

الفن  ي ال ط  كيلي يج  ب أن نس  ون ح  ذةان    ي  ق  ديرنا له  ذا العم  ب و ه  و ق ي  ددب    ي مج  اا املنا س  ة    ي التمل  ح 

ما       ى حواس   نا مقيم   ة م   ا نحص   ب ألن الاس   تمتا  بالعم   ب الفن   ي مت   اح للومي   ع و مه   و عم   ب يحت   اف من   ا الاس   ت

 ق   د دو   لما النق   اد ا    ى البح   ث عل   ى املع   ايير ماملب   رةات      داة احس   ام علي   ة م   ن متع   ة م   ن ه   ذا العم   ب الفن   ي و

ليوا  ل للمط  اهد م  ا ينط  و" علي  ة العم  ب الفن  ي م  ن ق  يم و ا   ب  دمة  م   دأما بتفس  ير م حلي  ب العم  ب الفن  ي و

أكث  ر مو    وعية     ي  حدي   د م  ب الفن   ي للو    وا ا   ى  حس   ام نقدي   ة الناق  د  يج   اد حلق   ة م   ب ب   ين املط   اهد مالع

مقعد ادحكم على الاعماا الفنية امل تلفة عند النقاد على معايير مأسد  وا الة مقيمة هذ  الاعماا الفنية 

و يتم ادحكم من داللها على يعماا الفنية وهذ  املعايير قد  س ون مس تمدض م ن املعر  ة بم ا أن تج   ي املا  يي 

مق دس تطيع قد  سون مستمدض من داد ب العم ب الفن ي أم م ن د الا الس ياق الاقتم ا ي ميدالي ي مال ديني وأم 

أ" ناقد مهما كانت قدة خ ممهاة خ النقدية أن يفرا أ" مقاييد مسبقة على يعماا الفنية و ملك ن هن ا  

ت مطلق    ة ب   ب تعتب    ر مس    اعدض مع   ايير عام    ة للقي   اا م      داة يحس   ام عل    ى أساس   ها ومح       ه   ذ  املع    ايير ليس   

للناق  د و لس   ب عم   ب  ن   ي مبتك  ر قوانين   خ ممع   ايير  ادخا    ة ال   ي  ص   لل     ي مق   ت م  ا وبينم   ا ق   د ق  ص   لل لعم   ب 

و ق   د أمق   دما ان   وا  كثي   رض للنق   د ومك   ب ن   و  اس   تعمب مع   ايير  ادخا    ة لنق   د يعم   اا م تل   م     ي مق   ت  د   ر 

و ن ذكر (4)ص د" مالنق د الانطب ا ي مالنق د ادودي د ...اد   الفنية و   نالحن النق د بواس طة القواع د مالنق د الق

 منها :

 القواعد:النقد بواسطة  -
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ق    م  ن حللموا   يع الاقتماعي  ة أم التع أم املوا   يع النليل  ة أم التط  رق معي  اة للعم  ب الفن  ي كمط  ابهة الواق      

 لنقد يعماا الفنية . مقود عنا ر العمب الفني مأسد بنائخ ومهي
ً
 معايير أ بحت  يمب يعد أساسا

 النقد السيايي : -

الفن ي ما ن اما  س ياق  العم ب  مالنف  ييوه ذا الن و  م ن النق د   ي الس ياق الت اةامي مالاقتم ا ي  يبح ث    

الفن  ي املتبادل  ة ب  ين العم  ب العالق  ات  املجتم  عو مقط  مبفن  ي م لنيرا   خ    ي ال   ي  ه  ر  اه  ا العم  ب ال الظ  رمف

مادووان     ب يد      رى وكاقنتم     ااات السياس      ية مالاقتص      ادية مالن     وا ج الاقتماعي      ة محي     اض الفن      ان ومل      يد 

 قماليات العمب الفني  ق  وحيث يجسد معتقدات حضاةض الفنان مةموتها .

 الانطبا ي:النقد  -

 مل   ا 
ً
يقول   خ الناق   د أنص   اة ه   ذا الن   و  م   ن النق   د ير ض   ون الو    ائم النقدي   ة املللو    ة مق يض   عون ح   دمدا

ينظ ر للعم ب الفن ي كف ن مج رد  ق    ومقعتمدمن  ق  على الانطبا  مالانفعاا الشخصيي  جا  العم ب م 

وب   دمن هوا   ة الفن   ان أم هوا    ة اللوح   ة  ق     عم   ب قم    ا ي أم يطل     علي   خ الف   ن م    ن أق   ب الف   ن و الناق    د 

 ادخا  عن العمب الفني دمن قيود . انطباعخالانطبا ي دعطع 

 النقد القصد" : -

 م ائم   القصد النف يي  مالقص د ادوم ا ي 
ً
ه و دع وض لتلم ب العم ب هذا النو  من النقد دست دم غالبا

الفن  ي م  ع ةمح الفن  ان ب  نفد الوق  ت ملعر   ة م  ا ال  ذ" قص  د  الفن  ان م  ن ه  ذا العم  ب ومم  ن حي  ث س  لب 

أم الاس تما  ومح   سعرف قصد الفنان ادحقيق ع علين ا ق رااض مذكرا  خ  ادتياة ادخامة ماملو و  أم اللون 

 لتحليلخ ادخا  عن العمب الذ" انتجخ .

 :    ادوديد  الباقني النقد -

هو نقد يرى العمب الفني بذا خ كما هو ومالنقاد ادودد يركبمن على الطبيعة الباقنة للعمب الفني مح دها    

الب ال ين   ي  حل يالتهم للص بر الط ديد مالدق ة مالعم    ول ذا يحت اف ه  قا النق ادم جنب ما يقع داةقه ا  مام ا 

مق  د  ه  ر عل  ى اي  ديهم أكب  ر ق  دة م  ن التحلي  ب املنهب  ي ال ط  كيلي امل  ر ب  بالعم  ب  ح     ي رق  وا يعم  ب احترا   ي و

. 
ً
 منيقا

ً
 الفني اة باقا

يمك      ن للناق      د أن يق      وم ب      دمج ه      ذ  ين      وا  م      ع يعض      ها ال      بعل لي       رف بنق      د  ع      اا م       حي  و معل      ى            

    ي التعام   ب معه   ا و م  ع يد   ذ يع   ين الاعتب   اة  بك  الناق  د ادوي   د أن ي   دةا 
ً
عم   ب  ن   ي عل  ى ح   دض مأن يس   ون مرن   ا

 مستوى املجتمع الفكر" مالذمق الفني .

 النقد الفني : أنماط

 لل    دمة     
ً
عن   دما نتح   در ع   ن الناق   د الفن   ي يج    ب علين   ا ان   خ يوق   د العدي   د م    ن      ات النق   اد ي تلف   ون  بع   ا

 الناقد هو املفسر الذ" يقنع ادوميع برأيخ محوتخ العلمية الاقتما ي مالاحترا ي الذ" ي ديخ كب ماحد منهم و

ب      رض لسا       ة العل      وم الفني      ة مالنظ      رض  الناق      د ي بي      ي  ن يس      ون ملم      ا ب مالفني      ة بم      ا ي       دم الثقا       ة الفني      ة و
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الفاحص   ة الدقيق   ة با     ا ة      ى معر    ة ادحي   اض النفس   ية مالتاةا ي   ة مالاقتماعي   ة مالسياس   ية ال    ي دعيط   ها 

 الفن مالفنان و ملسب ناقد نم  دا  بخ  ي  فسير  نذكر منها :

 النقد الصحفع : -

النق   د الص   حفع دع   رف بلن   خ ن   و  م   ن يدب   اة يقص   د من   خ  ع   الم الق   راا ع   ن أح   در ع   الم الف   ن لالحتف   ا      

و م تص  م كتاب  ة املق  اا بلس  لوإ يح  اما  يج  اد مراد   ات كالمي  ة لألعم  اا (5)ب  وقنهم لص  حيفة أم مجل  ة معين  ة

ن للص حيفة تس ت دم كما  وقد انماي متعددض دادب   ة النقاد الصحفيين و مامك  ةا وااملوقودض  ي املع

يت  ذ ق راةات م س رعة   ي اكثر من مراسب ليكتب نقدا أل" عمب  ني دادب املعرا و معادض مث ب ه ذا النق د 

 .ادحكم على يعماا الفنية 

 النقد يكاديمي : -

ه   و     و ير ذل   ح الن   و  م   ن  ه   و نت   اف     ام لدةاس   ة قوال   ة مت صص   ة محساس   ية نقدي   ة مص   قولة وم يفت   خ    

 وماحتاف هذ النو  من النق د 
ً
التحليب أم التلماب مالتقوام و الذ" يجعب التجرد العلمي أم عدم التحيه ممكنا

م  ن د  الا دةاس  ة قوال  ة مل  خ منط    علم  ي  ح  دد ل  خ يه  داف م و   ع  ي  لتعا   ى  ت  رض قوال  ة لتحقيق  خ و مذل  ح 

و ما   تم سط   ر املق   اا النق   د" يك   اديمي     ي ر مقواع   د مح   ددض الفر    يات ليص   ب ا    ى ادحك   م ادوم   ا ي م      مع   ايي

 
ً
 .أبحار علمية أم  من دمةاات مت صصة  ادةض عن هي ات معترف بها أكاديميا

 النقد التعليمي : -

ي  تم النق  د التعليم  ي داد  ب امل سس   ات التعليمي  ة وميه  دف ه  ذا النق  د ا    ى  ط  وار ن     م دةا  الط  الإ الفن   ي 

كين الطالإ من ا دة يحسام النقدية بلنفسهم ومهذا يتطلب معلمين مت صصين مادوما ي ومقعمب على  م

التربوا   ة     ي تعل   يم الف   ن للص    اة و تعل   يم الف   ن يحت   اف      ى  باألس   اليبذم كفاي   ة عالي   ة ماس   ون ل   ديهم معر    ة 

 معر ة متنوعة حوا الفن .

 النقد الطعبي : -

 ومقعتب   ر ةأ" ادومه  وة     ي مه  و ادحك  م ال   ذ" يق  وم ب   خ عام  ة ادومه   وة س  واا ك  انوا م    هل
ً
ين أم غي  ر م    هلين  ني  ا

 بدةق  ة م  ا ومالاهتم  ام بنق  د ن ب  ة م  ن النق  اد ق
ً
يلي  ي الاهتم  ام بنق  د العام  ة   ه  و يمث  ب  يعم  اا الفني  ة م   نرا

  شراحة من املجتمع لهم عالقة بالفن ماتلنرمن بالفن ما نرمن عليخ .ةأ" 

 أسس النقد الفني :
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يق   وم النق    د الفن    ي عل   ى مجموع    ة م    ن يس   د ال     ي       نر عل   ى  قب    ب يي    خا  بم تل   م أعم    اةهم منق    ا تهم 

 :(6) يلتعلألعماا الفنية ويمكن  لخيصها  يما 

 يساا النفعي : -

مهو القائم على م يفة الفن النفعي ة و  ق د نظ ر إلاسس ان من ذ الق دم    ى الف ن   ي  ق اة الفائ دض النفعي ة ال  ي 

 نخ وم ي  قاة إلاحساا بمتعة ادومالية عند مطاهدتها .يجناها م

 يساا املعر ي : -

هو القائم بتو  يب ةس ائب محمل ة باملع اسع املعر ي ة ال  ي  وا ل الا س اة مالتوقه ات امل تلف ة ومك ذلح محمل ة 

 باملطاعر الوقدانية ال ي تعلم الناا من دالا املتعة عن قرا  الفن .

 يساا يداليي مالديني : -

ه  و يس  اا ال  ذ" ي  ر   ب  ين الط  عوة ال  ديني مادحاق  ة ادومالي  ة و ق  د اة   ب  الف  ن بال  دين    ي يع  ل ادحق  ب 

 التاةا ية ومكانت يدالق ال ي يحث علاها الدين هي يساا الذ" ي نر  ي ادحكم على قمالية العمب الفني .

 يساا التاةامي : -

م الناق  د بد    داة أحس  ام قمالي  ة عل   ى يعم  اا الفني   ة ه  و يس  اا  الق   ائم عل  ى حك   م قم  ا ي    اةامي و أ" يق   و 

 بناا على أحسام  اةا ية .

 يساا الاقتما ي : -

ه      و يس      اا الق      ائم عل      ى اة ب      اي ادحي      اض الاقتماعي      ة مادحض      اةاة ماتوق      خ         ى املجتم      ع وأ"  حقي        الق      يم 

 الاقتماعية با  ا ة   ى املتعة ادومالية .

 يساا النف يي : -

م عل ى نفس ية الا  راد وماجع ب ادحال ة النفس ية ال  ي يس ون  اه ا متلق ع العم ب الفن ي مو   و  ه و يس اا الق ائ

دةاس    ة ملعر      ة  قبل     خ أم نف     وة  م     ن العم     ب الفن     ي والام     ر ال     ذ" يجعلن     ا ق     ادةان عل     ى أن نتوق     ع ادحك     م علي     خ 

 بادوماا مالقب  .

 يساا ادوما ي البحت : -

الفني ذا خ متجرد عن ك ب امل  نرات ادخاةقي ة و مقعتم د  قب ب الف ن  هو يساا القائم على املو و  ومالعمب

    ي ه   ذا الاس   اا عل   ى م   دى الر    ي  ع   ن العم   ب ذا    خ م ذا م   ا ك   ان املتلق   ع ق   د     ذمق البن   اا الط   كلي     ي العم   ب 

 الفني . 

 النقد الفني في التربية الفنية :أهمية 

ادحاق ة امللح  ة لتثقي  م أبنائن ا  ني  ا وما  تم ذل  ح  م ب رت أهمي  ة    دةقد النق د الفن  ي    ي مداةس نا م  ن ح  الا      

م  ن د   الا  عط   انهم كمي   ة م   ن املعلوم   ات ماملف   اهيم الفني   ة املر بط   ة ب   بعل املص   طلحات ماملف   اهيم املر بط   ة 
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 ومه  ذ  العملي  ة التثقيفي  ة س  وف تع  بت ادحرك  ة الثقا ي  ة    ي بالدن  ا
ً
 معاملي  ا

ً
 ب  الفن املعا   ر ممس  تحدنا خ محلي  ا

ا  قدم   خ الثقا    ات املتقدم   ة     ي ال    رإ      ى أبنانه   ا     ي     دةقد التربي   ة الفني   ة وماحق     ذل   ح م جعله   ا مواتا   ة مل   

باقهتم    ام بدع    داد معل    م التربي    ة الفني    ة املثق    م مامل    تمكن م    ن  بما    د التالمي    ذ بالق    دةات النقدي    ة مالذمقي    ة 

 لية .ومذلح بتكثيم مقرةات النقد الفني منظراات الفن مالتذمق با  ا ة   ى املواد العم

لفه  م   النق  د الفن  ي    ي التربي  ة الفني  ة ه  و مماةس  ة ل ط  اي  ك  ر" دس  اعد التلمي  ذ م  ن معر   ة ق  رق متع  ددض    

م   ذمق الاعم  اا الفني  ة مادح  ديث عنه  ا ود  الا ح  واة  ع  اا يم  اةا  ي  خ ك  ب م  ن املعل  م مالتلمي  ذ  ب  ادا ي س  اة 

مال      ي       و ر  يعم     اا الفني     ة م حل     بماملعلوم     ات ح     وا مف     اهيم الف     ن مالق     يم ادومالي     ة وال      ي  ص     م م فس     ر 

للتلمي  ذ نقا   ة  ني  ة كا ي  ة لفه  م قمالي  ة العم  ب الفن  ي    ي س  ياق    اةامي أم معا   ر داد  ب قاع  ة التربي  ة الفني  ة 

بفح     ص أعم     الهم الفني     ة مأعم     اا تمالنه     م       دةابات ال      ي يق     وم به     ا التالمي     ذ  و عملي     ات النق     د تع     د بمثاب     ة

 ملهاة" م نمية الادةاكات ادحسية مالذمقية لديهم .ومالهدف من مةاا ذلح  حقي  التحسن ا

 ق     د  قتص     ر م يف     ة النق     د       ي دةما التربي     ة الفني     ة عل     ى       دةاب املتعلم     ين باقس     تمتا  به     ذ  الاعم     اا      

ا   ى اعتب   اة  مالكط  م ع  ن قيمته  ا الفني  ة مادومالي   ة م  ن د  الا    ذمقها امق مالبح  ث ع   ن املس  لبات ال   ي دع  ت 

 
ً
 مناجحا

ً
 متميها

ً
 عن  دةابهم متعليمهم على  حليب م فسير العمب املنجب (7)عمال

ً
 .و  ضال

 كم     اا العملي     ة التربوا     ة  مالتق    دم وم      رمة خ معم    ب الب     احثون عل     ى  لكي     د أهمي    ة النق     د مدمة        ي التط     وة 

و النق  د الع  ام مالنق  د ال  ذاتع دس  همان    ي بن  اا يم  ة م نمي  ة أذماقه  ا و   املجتمع يتق  دم بالنق  د وب  التعرف عل  ى 

 
ً
 لنفس خ  قوانب القوض م لكيدها مقوانب الضعم م جنبها وممماةس ة النق د ال ذاتع  جع ب الف رد ناق دا

ً
ممقيم ا

 مس  تحدنة للنق  د بامل  داةا وملع  ب أه  م قب ب أن يقيم  خ آلاد  رمن ومق  د م   ع يع  ل ع
ً
لم  اا التربي ة الفني  ة قرق  ا

 :(8)هي  مراحببلةيع حيث  و ب   ى أن النقد ي بيي أن يمر   ليدمانهذ  الطرق قراقة 

 الو م :مرحلة  -1

وم و ي  لس ب عنا  ر  م ن قمي ع الن واحي بو  م ماتم  ي هذ  املرحلة م م العمب الفني مالتعرام بخ     

ومالتعرا م بالفن ان مالعم ب الفن ي ال ذ" انتج خ وكم ا ي تم  حدي د ماملواد املس ت دمة مغيره ا  –  حوم العمب 

 الوقت مالتاةاف مالعصر الذ" عاش  يخ الفنان م و ي  أساليبخ .

 التحليب :مرحلة  -2

ي   تم     ي ه   ذ  املرحل   ة  حلي   ب يش   ساا مم    م العالق   ات امل تلف   ة ال    ي يحتويه   ا العم   ب الفن   ي ومث   ب عالق   ة    

لوان ببعضها الاسجوام مالتض اد التب اين مغيره ا ومم ا م دى   و ر الت واتن   ي العم ب الفن ي ومم ا م دى نج اح الا

 الفنان  ي  يجاد عالقات  فاعلية بين املو و  الذ" تعبر عنخ م ين العنا ر مالقيم الفنية مادومالية . 
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 التفسير :مرحلة الطرح م  -3

يتم  ي هذ  املرحلة الو وا غلى  فسير العمب الفني وم  فاا املعاسع عليخ مهي نت اف امل رحلتين الس ابقتين    

وبحي     ث يس     ون التفس     ير ه      و نت     اف م     ن التعبي      ر ع     ن مط     اعر  وماج     ب أن  س      ون املط     اعر مدعم     ة باملالحظ      ة 

 ال  ذ" تع  را ل  خ ال مالتفس  ير وأ" ه  ي عملي  ة  يج  اد املعن    الط  امب للعم  ب الفن  ي
ً
ناق  د بو   فخ م حليل  خ ش  سليا

 
ً
 .(9)م منيا

 الحكم :مرحلة  -4

ي تم   ي ه ذ  املرحل  ة اكتم اا النق د مذل  ح بد  داة حك م عل ى العم  ب الفن ي معل ى مس  توا  وما تم التو  ب     ى    

 هذ  املرحلة عبر النقاي الثالر السابقة .

 القديم  ة مامل  داةا الفني  ة ادحديث  ةه  ذا يتطل  ب أن ي  بمد امل  ني  امل  تعلم بمعلوم  ات ع  ن الفن  ون ملتطب          

 ومللنقد أهمية كبيرض  ي املجاا التربو"  ت ل  يما يلي  مالنظراات الفلسفية مالطرت 

 دساعد املتعلم على  ذمق املنتج الفني . -

 ير قع بالذمق العام للمتعلم مانمي  يخ حب ادوماا . -

 الفنية .  تاادض القدةض البصراة للمتعلم من دالا مطاهد خ لألعماا -

 دساعد املتعلم قك ساإ املعلومات التاةا ية متاادض دبر خ . -

 دساعد املتعلم على اك ساإ حبرات م بادا آلاةاا مع تمالئخ ممعلمخ . -

   بداد دبر خ بادحديث عن الفن مالفنانين . -

 :(10)مأمال مركب قي ي أهم أهداف النقد الفني  يما يلي

  نليخ املتعلم ألنوا  ادوماا  ي يعماا الفنية مغيرها . -1

 مالحظة القيم ادومالية  ي يشساا الفنية . -2

 يصم املتعلم ما دطاهد  بل ة  نية ناقدض تعتمد على املعر ة . -3

 يحلب املتعلم يعماا الفنية م   أسد منيوية ممو وعية . -4

 لو ي .يفسر يعماا الفنية ماصدة التقوام على أساا من ا -5

 يقاةن بين  نتاقخ الفني م ين يعماا ال ي دطاهدها .  -6

 إلاطار العملي :

م  ن د   الا الع   را الس   اب  ل ق   اة النظ  ر" يت    ل أن ه   ذا البح   ث     ي حاق  ة أن يس   ون ل   خ قان   ب  طبيق   ع      

 و   ي  النق  د الفن  ي    ي م  ني  التربي  ة الفني  ة ماهميت  خ مكي  م تعام  ب معل  م الف  ن م  ع النق  د الفن  ي م  ن  وبه  دف

 .دالا دما التربية الفنية 

 ادوات البحث :
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با       اةض الالا د       اس       ت دم الباح       ث أداض املقابل       ة الشخص       ية ماملالحظ       ة م       ن قب       ب امل       وقهين الترب       واين م       ن    

 التوقاهية للمعلمين .

 عينة البحث :

معلم  ين (  11) ق  ام الباح  ث بادتي  اة عين  ة م  ن معلم  ي التربي  ة الفني  ة بمنطق  ة ادخم  د ومال  ذ" بل    ع  ددهم    

م   ن  نالن   ةعط   وائية و م   ع الت س   ي  م   ع باس   ت دام العين   ة ال ”ا  معلم   ي املرحل   ة الاعدادي   ة م   داة  دم   دم   ن 

 . املوقهين التربواين 

   
ً
الا تا  اةتهم التوقاهي  ة ممالحظ  تهم ممق  ابلتهم للمعلم  ين د  للبا  اةات ال   ي ق  ام به  ا املف ط  ين الترب  واين م  ن  م ق  ا

لة الاس  تليان ال   ي    اغها الباح  ث مل  دى  طبي    النق  د الفن  ي داد  ب الفص  ب الدةاس  يي  وكان  ت إلاقاب  ة عل  ى أس  

 .من دالا حصص التربية الفنية 

علاها م ن د الا تا اةتهم التوقاهي ة ح وا امل ام  با قابةم املف طين قدما يوال على  قرات الاستليان ال ي قا

 املعلم بالنقد الفني 

  

 % ق % سعم الفقرات ت

 %81 8 %21     2 النقد الفني مهاةضالتالميذ على  بتدةاب قام املعلم -1

 %71 7 %31   3 . أعماا التالميذ املنفذض لىعالنقد الفني املعلم  ماةا -2

 %71 7 %31 3 يوقهخ املعلم التالميذ لذكر إلايجابيات مالسلبيات  ي اعمالهم املنفذض . -3

 %81 8 %21  2 . يوع املعلم التالميذ على  قبب ةأ" تمالئخ  ي عملخ املنفذ -4

 %61 6 %41 4 . عرا املعلم  عماا التالميذ قبب نهاية ادحصة -5

 %111 11 %11 1 . ادةف املعلم النقد الفني  من أهداف الدةا بكراسة التحضير -6

 %111 11 %11 1 . است دم املعلم مراقع  نية ألنراا النقد الفني  ي الدةا -7

 

 امل وقهينالاس تماةض مال ذ" يتعل   بم ا قحظ خ  ه ذ من دالا  حليب النتائج ال ي  م ادحص وا علاه ا م ن د الا 

التربواين م ن تا اةتهم التوقاهي ة للمعلم ين م  النظر ا  ى ادو دما ال ذ" يوا ل نت ائج ح وا اس تعمب النق د الفن ي 

س    يقوم الباح    ث بتحلي    ب م فس    ير ك    ب  ق    رض م    ن       ي دةما التربي    ة الفني    ة م    ن قب    ب املعلم    ين ا     راد العين    ة و

 الفقرات للو وا ا ى النتائج :

 :النقد الفنيقام املعلم بتدريب التالميذ على مهارة  -

(  %21) ب س بة يقوم بتدةاب التالميذ على مهاةض النقد الفني وأ" ينعلمامل من ( 2يوال ادودما أن )        

( م  ن %81ق يقوم  وا بت  دةاب التالمي  ذ عل  ى مه  اةض النق  د مقط  سب )  ينعلم  امل م  ن (8لعين  ة و  يم  ا ) ا ا   راد م  ن

 ا راد العينة وممن دالا ذلح يت ل أن اغلب العلمين ق يدة ون  الميذهم على مهاةض النقد الفني . 

 :مارس املعلم النقد الفني على أعمال التالميذ املنفذة -
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( م    ن %31( م    ن املعلم    ين ال    ذين ق    اموا بمماةس    ة النق    د الفن    ي عل    ى اعم    اا التالمي    ذ وأ" )  3ق    ام )       -

( م   ن %71( معلم   ين ل  م يقوم   وا بمماةس   ة النق  د الفن   ي عل   ى اعم  اا التالمي   ذ مقط   سب ) 7 العين  ة و  يم   ا )

ا   راد العين  ة ومم   ن د  الا ذل  ح يت    ل أن اغل  ب املعلم  ين ل   م يقوم  وا بمماةس  ة النق   د الفن  ي عل  ى اعم   اا 

 التالميذ .

 :اعمالهم املنفذة والسلبيات في ياابياتإلا  لذكر لتالميذااملعلم  يوجهه -

بتوقي  خ التالمي  ذ ل  ذكر الايجابي  ات مالس  لبيات    ي العم  ب الفن  ي انن  اا النق  د داد  ب  ينعلم  م  ن امل(  3)  يق  وم   

بتوقي     خ التالمي     ذ ل     ذكر   يقوم     وا ل     م ين( معلم     7( م     ن العين     ة و  يم     ا ) %31)  ب س     بة وأ" الفص     ب الدةاس     يي

يوق    خ  التربي    ة الفني    ة ق     ذلح ان معل    م ( م    ن ا     راد العين    ة وم %71)  سس    بة مقط    سبالايجابي    ات مالس    لبيات 

 دالا ادحصة أنناا التوقيخ .مان  م ذلح  وللتالميذ  راحة   ى ذكر السلبيات مإلايجابيات 
ً
  يتم  منيا

 : شجع املعلم التالميذ على تقبل رأي زمالئه في عمله املنفذ -

 قب    ب أةاا تمالئ    خ ماتح    امةما بلس    لوإ عل    ى يق    وم بت    دةاب التالمي    ذ  ينعلم    م    ن امل(  2يوا    ل ادو    دما أن )    

 قب  ب  متش  ويعهم ق يقوم  وا بت  دةاب التالمي  ذ ينعلم  م  ن امل( 8العين  ة و  يم  ا )  ا   راد ( م  ن%21وأ" )  نق  د" 

ب ش  ويع  يهتم  ون علم  ين ق ( م  ن ا   راد العين  ة ومم  ن د  الا ذل  ح يت   ل أن اغل  ب امل%81مقط  سب ) أةاا تمالئ  خ 

 . اةاا الادران حوا عملهم الفنيم قبب  النقد الفنيعلى  التالميذ

 عرض املعلم إعمال التالميذ قبل نهاية الحصة : -

النق د الفن ي  ل  را د الا ادحص ة الدةاس ية  املنف ذض التالمي ذ يع را يعم اا ينعلمامل من( 4)  يقوم   

 لنق    د مقط    سبل يع    را ه    ذ  يعم    ااق يقوم    وا  ينعلم    م    ن امل(6العين    ة و  يم    ا ) ا     راد ( م    ن %41وأ" ) 

يع     را أعم     اا  يهتم     ون علم     ين ق امل الكثي     ر م     ن( م     ن ا      راد العين     ة ومم     ن د     الا ذل     ح يت      ل أن  61%)

 . ومان عر ت  م ادتياة البعل مليد كب الاعماا هملنقد التالميذ 

 ادرج املعلم النقد الفني ضمن أهداف الدرس بكراسة التحضير : -

م  س بة ق ي دةف النق د الفن ي   من كراس ة التحض ير ك ب املعلم ين   يما ي ص كراسة التحضير  قد كان

 يتم استالمها العينة و ا راد من(111%)
ً
مات ل من ذلح يعدم اعتماد املعلمون على دطة معدض مسبقا

  من متاةض التعليم ملم يدةف النقد الفني من  من الاهداف .

 استخدم املعلم مراجع فنية ألثراء النقد الفني في الدرس : -

 يم  ا ي   ص اس  ت دام املعل  م للمراق  ع الفني  ة ألن  راا النق  د الفن  ي و  ق  د ك  ان ك  ب املعلم  ين ق دس  ت دموا 

انل   ت ل  م يك   ن  واق   د  ومم   ن د   الا ذل  ح(م  ن ا    راد العين  ة %111أ" مرق  ع ألن   راا النق  د الفن   ي م  س   بة )

 .لمين بد ا تخ باملراقع الفنية ادخا ة بالنقد الفني و حيث لم  ذكر بكتاإ املعلم ملم يقوم املع

 للبااةات ال  ي ق ام به ا املف ط ين الترب واين م ن    
ً
الا تا اةتهم التوقاهي ة ممالحظ تهم ممق ابلتهم للمعلم ين ح م قا

 التربويين على هذه التساؤالت :ولقد أقاإ املف طين 

 ما مدى أهمية  دةقد النقد الفني للمتعلم ؟  – 1
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 ما مدى  مكن التلميذ من قرااض م حليب العمب الفني ؟  – 2

 ما انر النقد الفني  ي الر ع من مستوى الانتاف الفني ؟ – 3

ا ف      ك    ب امل    وقهين  أهمي    ة      دةقد النق    د الفن    ي للم    تعلم وال    ذ" ي    نص عل    ى  ل قاب    ة عل    ى الس     اا الاما     

م ن قب ب املعلم ين مق  انخ ق يوق د اهتم ام بت دةقد النق د الفن ي أهمية  دةقد النقد الفني و  ق  التربواين على

 . اداةض التعليم

امساني  ة ق  دةض التلمي  ذ عل  ى ق  رااض م حلي  ب العم  ب الفن  ي  ق  ا ف    ادومي  ع عل  ىل قاب  ة عل  ى الس   اا الث  اسع      

م حلي  ب  مق  رااض الق  دةض عل  ى  ه  م ان  خ مهم  ب ه  ذا ادوان  ب مل  م دط  ر  التلمي  ذ    ي عملي  ة النق  د ح     ي س  ن  ل  خ 

 العمب الفني و

أن هن  ا  عالق   ة اة باقي  ة مبدمق   ة ب  ين النق   د  الترب  وايناقم   ع ك  ب املف ط   ين ل قاب  ة عل  ى الس    اا الثال  ث     

 الفني مالانتاف الفني .

 : النتائج

 التعرف على مبادئ النقد الفني مأهميتخ ال ي يجب  طبيقها  ي نقد الاعماا الفنية   . -1

 عدم املامهم باملعلومات عن النقد الفني.لهنا  قصوة من املعلمين  ي  دةقد النقد الفني مذلح  -2

 ق يقوم اغلب املعلمين بالتنو  بين أساليب النقد الفني املتبعة دالا حصص التربية الفنية . -3

 عدم  طوار املناه  التعليمية  ي التربية الفنية مع ةمح العصر مالتقدم العلمي . -4

 ة التالميذ للقدةض على التفكير الناقد مللتطوار املستمر ملهاةتهم النقدية .ا تقا -5

 لتوصيات :ا

  رمةض  وعي  ة املعلم  ين م قام  ة ال  دماةات املتعلق  ة بالنق د الفن  ي لتو   ي  قراق  ة  فعي  ب النق  د الفن  ي  -1

 . التربية الفنيةمن دالا حصص 

  رمةض الاهتمام بتدةقد النقد الفني  من مني  التربية الفنية . -2

 التلكيد على اقامة املعاةا مالتدةاب على نقد يعماا الفنية املعرم ة . -3

  اعلية ادحواة النقد" حوا الفن مالقيم ادومالية ممطاةكة كب التالميذ .  لكيد  -4

 تربية الفنية . رمةض الر   بين ادووانب املهاةاخ مالنظراة  ي مادض ال -5

 املقترحات :

 عقد دمةات  ثقيفية م دةالية على أهمية  دةقد النقد الفني .  - 1

تعبا        ب ممس        اندض مدةس        يي امل        ادض مالاهتم        ام به        م م        ن قب        ب الاداةض مالتفت        يش الترب        و" م         ذليب   - 2

 الصعو ات ال ي  واقههم .

 ع      ادض        ياغة ادخط         املعتم      دض م      ن متاةض التعل      يم م دةاف النق       د الفن      ي        من أه       دا ها         رمةض -3

 ممسائلها.
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 2و  رقم   ة      اد تكرا   ا وامل سس   ة العر ي   ة للدةاس   ات مال ط   ر وبي   رمت ويقي   رمم س   نولنيته .النق   د الفن   ي – 4
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 الانفاق على التعليم وتمويله  
 موس ى أحمد أبوسيف

 املقدمة:

والتي منها مشكلة الانفاق على التعليم وتمويله  ،تواجه ألانظمة التعليمية العديد من املشكالت

فير ألاموال الالزمة لذلك مما يحد من تحقيق أغلب الدول ملشاريعها وتوسعاتها التعليمية، و وت

 كل ذلك يرجع إلى مشكلة الانفاق 
ً
مما يضطرها إلى تأجيل هذه املشاريع أو التخلي عليها مطلقا

 عجزتعلى التعليم وتوفير املال الالزم لذلك، وعلى سبيل املثال بريطانيا بسبب هذه املشكلة 

م، وعجز الواليات املتحدة الامريكية 0791الالزام حتى السادسة عشر في عام  عن تمديد سن

 ورفع مستوى مدارس الزنوج، وعدم استطاعة البالد ،عن زيادة أعداد طالب الكليات املختلفة

أن تعمم التعليم الاساس ي، وأن تقض ي على ألامية، وغير ذلك من ألامثلة التي نجدها  العربية

  لب ألانظمة التعليمية املعاصرة. في أغ

 مشكلة البحث:

على ومنها الجانب املتعلق باإلنفاق  ،للتربية والتعليم جوانب متعددة هي محل للدارسة والبحث

امل املؤثرة فيه، والاسباب التي تدعو لزيادة الانفاق على التعليم، و التعليم وتمويله والع

واملعايير التي تحسب بها كلفة التعليم، والوسائل  وأهم مصادرها ،وأقسام النفقات التعليمية

التي تعمل على تخفيض هذه الكلفة، لذلك يرى الباحث ضرورة توفر قدر كافي من هذه 

املفاهيم والعوامل وألاسباب لدى العاملين بقطاع التربية والتعليم مساهمة في تطوير العملية 

 ي الاجابة على التنازالت ألاتية:التعليمية في املجتمع، وبذلك تحدد مشكلة البحث ف

 ما هو مفهوم تمويل التعليم والانفاق عليه؟ -0

 التي تؤثر في الانفاق على التعليم؟العوامل ماهي   -2

 ما أهمية دراسة نفقات التعليم؟  -3

 ماهي ألاسباب التي تؤدي لزيادة الانفاق على التعليم؟  -4

 النفقات التعليمية؟ماهي أقسام   -5

 بنفقات التعليم؟ماهي طرائق التنبؤ  -6

 ماهي وسائل تخفيض كلفة التعليم؟  -9

 ماهي أهم مصادر الانفاق على التعليم؟  -8
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 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى التعريف بموضوع الانفاق التعليمي من حيث آلاتي:

 التعريف بمفهوم تمويل التعليم والانفاق عليه. -0

 أهم العوامل املؤثرة على الانفاق التعليمي.بالتعريف   -2

 التعرف على أهمية دراسة نفقات التعليم.  -3

 التعرف على الاسباب التي تؤدي إلى زيادة الانفاق على التعليم.  -4

 التعرف على أقسام النفقات التعليمية.  -5

 التعرف على أهم طرائق التنبؤ بنفقات التعليم.  -6

 التعرف على أهم وسائل تخفيض كلفة التعليم.  -9

 ى التعليم.التعرف على أهم مصادر الانفاق عل  -8

 أهمية البحث:

، تمكن أهمية البحث في تناوله موضوع مهم من املواضع املتعلقة بالتربية والتعليم في املجتمع

فاق على التعليم وتمويله، مما قد يفيد جميع العاملين بهذا القطاع من وهو موضوع الان

وأولياء أمور  ومعلمين جامعات ومدراء مدارس ومفتشين تربويين عمداءمسؤولين ومخططين و 

 الطالب وغيرهم.و 

 منهج البحث: 

اعتمد الباحث املنهج الاستنباطي الذي يعتمد على القراءات املوسعة للمصادر واملراجع ذات 

 العالقة بموضوع البحث.

 حدود البحث:

    يقتصر البحث على الاجابة على التساؤالت املحددة والتي من خاللها تحقيق أهداف البحث.

: مفهوم تمويل التعليم والانفاق عليه.
ً
 أوال

ف التمويل بأنه: "الاستخدام السليم للموارد املالية بما 0798عرف )أحمد القماطي( سنة 

 لكفاءة الاستثمار".
ً
  (1)يحقق العائد املناسب الذي يعتبر مقياسا

                                                           

دراسة تحليلية ميدانية، الدار العربية للكتاب،  تطور اإلدارة التعليمية في الجماهيرية،. أحمد محمد القماطي، (1)
 .8791طرابلس، 
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 تقوم عليه إلادارة العامة وهو يتصل باألعمال"
ً
 هاما

ً
املرتبطة بتزويد  ويعتبر التمويل عنصرا

 بين 
ً
املؤسسة باملال الالزم لتحقيق أغراضها وبحركة هذا املال، ولذا كان الارتباط قويا

 (1)وهو أحد املبادئ التي يقوم عليها التخطيط".التخطيط والتمويل 

"ويعتبر موضوع تمويل التعليم جزء من موضوع أعم وأشمل وهو نفقات التعليم وكلفته وقد 

 حيث أصبح يشكل دراسة قائمة اتسع هذه 
ً
املوضوع في هذا القرن وازدادت أهميته كثيرا

بذاتها، ويرتبط تمويل التعليم باقتصاد املجتمع وإمكاناته املالية وفلسفته السياسية ويختلف 

 
ً
تمويل التعليم من دولة ألخرى وفي نفس الوقت يالحظ أن التوسع في التعليم يتطلب أموالا

 ملا تح
ً
 (2)تاجه من أبنية ومعدات وأدوات ومعلمين وإداريين وغير ذلك".ضخمة نظرا

وال بد لكل خطة تربوية أن تبين بعد تقديرها لنفقات الخطة مصادر التمويل التي تستطيع أن 

بوية باألموال الضرورية تلجأ إليها لتوفير تلك النفقات من مصادر مختلفة لتزود الخطة التر 

 لتنفيذها

: العوامل الت
ً
 :ي تؤثر في إلانفاق على التعليمثانيا

 (3)هناك عدة عوامل تؤثر في إلانفاق على التعليم يمكن إجمالها فيما يلي:

 -داخلية: . عوامل  (1

 و 
ً
 باملؤسسات التعليمية وترتبط هذه العوامل ارتباطا

ً
 -ومنها: ثيقا

مستوى أجور العاملين باملؤسسات التعليمية، حيث تزداد هذه النفقات كلما ارتفع   -0

 مستوى أجور العاملين فيها.

التوزيع العمري لهيئات التعليم، إذ يزداد الانفاق بارتفاع املستوى العمري للهيئات   -2

 التعليمية.

مستوى مستوى التكنولوجيا التعليمية، حيث تزداد النفقات بارتفاع وازدياد   -3

 التكنولوجيا التعليمية.

نصاب املعلم من ساعات التدريس، فكلما انخفض نصاب املعلم التدريس ي كلما   -4

 تطلب ألامر زيادة عدد أعضاء هيئة التعليم وبالتالي زيادة الانفاق التعليمي.

                                                           

 .2222دار الفكر العربي، القاهرة،  اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية،. أحمد إسماعيل حجي، (2)
 مرجع سابق. في اقتصاديات التعليم،. د. عبداهلل زاهي الرشدان، (3)
، دار وائل للطباعة والنشر، 2228الطبعة األولى، سنة  في اقتصاديات التعليم،عبداهلل زاهي الرشدان،  .(8)

 عمان.
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أو ارتفاع حجم إلاهدار التعليمي والذي يرجع في غالبيته إلى زيادة نسبة الرسوب   -5

 الترسب.

 -عوامل خارجية: . (2

 -وهي عبارة عن عوامل ال ترتبط باملؤسسة التعليمية مباشرة وتشمل:  

فكلما ارتفع الدخل القومي للمجتمع ازداد دخل  -املستوى العام للدخل القومي:  -0

 ألافراد بالتالي وهذا يؤدي إلى زيادة الانفاق التعليمي.

لخدمات في املجتمع فكلما وهذا يرتبط بأسعار السلع وا -مستوى نفقات املعيشة:  -2

ارتفعت أسعار السلع والخدمات ازدادت نفقات املعيشة وبالتالي ازداد الانفاق 

 التعليمي.

 باملستوى التكنولوجي  -املستوى التكنولوجي العام في املجتمع:  -3
ً
 وثيقا

ً
يرتبط ارتباطا

 التعليمي والذي تزداد نفقاته بالتالي.

حيث يرتبط به التوزيع العمري  -العمر املختلفة:التوزيع العمري للسكان بين فئات   -4

 أدى ذلك إلى ارتفاع أجور العاملين وبالتالي يزداد 
ً
للهيئات التعليمية، فكلما كان مرتفعا

 الانفاق على التربية والتعليم.

: أهمية دراسة نفقات التعليم:
ً
 ثالثا

 في عملية التربية والتعليم حيث يستطيع املخطط  
ً
 هاما

ً
تلعب دراسة النفقات التعليمية دورا

 (1)-في تحقيق ألاهداف التالية:التربوي استغاللها 

إيجاد نوع من التناسق بين الخدمة التعليمية وغيرها من الخدمات التي تتنافس على   -0

 املوارد املتاحة للدولة.

 بين املستويات التعليمية املختلفة   -2
ً
 ومنطقيا

ً
 عادال

ً
توزيع املوارد املتاحة توزيعا

 بأجهزتها املختلفة.

التأكد من أن ألاجهزة التعليمية تحسن استغالل املوارد التي تخصص لها في ألاوقات   -3

 املحددة.

: أسباب تزايد نفقات التعليم:
ً
 -رابعا

 (2)-لتي تؤدي إلى تزايد نفقات التربية والتعليم كما يلي:يمكن تصنيف العوامل والاسباب ا     

                                                           

  مرجع سابق. واقتصادياته،تخطيط التعليم محمد منير مرسي، عبدالغني النوري،  .(8)
 مرجع سابق.  في اقتصاديات التعليم،. عبداهلل زاهي الرشدان، (1)
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: العوامل الاقتصادية:     
ً
 أوال

 في زيادة نفقات التعليم أو نقصها وقد حاول  
ً
 هاما

ً
تلعب العوامل الاقتصادية دورا

 الباحث ايذنغ كغيره من الباحثين تعليل زيادة هذه النفقات أو نقصها.

ويرى بوجه عام أن البلدان الفقيرة ال تجد بسهولة ويسر ألاموال الالزمة لإلنفاق على      

التعليم فتضطر إلى الحد من نقصانها، كما أنها حاجاتها إلى ألاخصائيين ليست كبيرة، اما 

بر البالد الغنية فأن لديها املوارد الوفيرة الالزمة للتعليم واحتياجاتها للتعليم ومنتجاتها أك

 قياسية في النمو الاقتصادي هي ويشذ عن هذه القاعدة ثالثة بلدان غنية 
ً
حققت أرقاما

الواليات املتحدة، والاتحاد السوفيتي واليابان ففي هذه البلدان الثالثة نالحظ أن التعليم قد 

تقدم ونما ألسباب غير اقتصادية وإن كانت الاعتبارات الاقتصادية ليست غائبة عن امليدان، 

في الواليات املتحدة كان من مبادئ الديمقراطية ألامريكية تقديم تعليم جيد لجميع ف

على التربية والتعليم بعد قيام الثورة  لإلنفاقالسوفيتي ظهر اتجاه قوي  الاتحاداملواطنين، وفي 

 من مبادئ النظرية املاركسية التي تبين ضرورة تثقيف الجماهير وتعليمها من 
ً
البلشفية انطالقا

أجل تحقيق التضامن الاجتماعي وخلق مجتمع بال طبقات أما في اليابان فأن نمو التعليم 

 الابتدائي والفني والعالي نتيجة لسياسة واعية ترمي إلى جعل اليابان في مقدمة دول آسيا.

: العوامل التربوية:
ً
 ثانيا

 -قسمين: وتنقسم هذه العوامل إلى    

هذه العوامل بالعملية التعليمية من جميع جوانبها  وترتبط-املباشرة: العوامل التربوية أ(.   

 املختلفة وهذه أهمها:

 باستمرار استجابة للتوسع   -0
ً
 متصاعدا

ً
تزايد عدد امللتحقين باملجتمع املدرس ي تزايدا

في إتاحة الفرص التعليمية لجميع املواطنين مما يحتم بالضرورة زيادة أعدد املعلمين 

الالزمين للقيام بأعباء العملية التعليمية، وزيادة ألابنية املدرسية وألاجهزة واملعدات 

دى إلى ارتفاع كلفة الوحدة التعليمية وال سيما وإن قطاع التعليم ال املختلفة مما أ

 يتمتع بما تتمتع به القطاعات إلانتاجية من مزايا إلانتاج الكبير.

تطور التعليم من الناحية النوعية وإدخال ألاساليب واملناهج التعليمية الحديثة مما   -2

 يؤدي إلى زيادة النفقات وارتفاعها.

العلمي على حساب التعليم ألادبي الذي يفرضه التقدم الحضاري في  تطوير التعليم  -3

املجتمعات مما يتطلب نفقات أكبر بكثير من تعليم آلاداب وذلك بسبب ارتفاع 

 تكاليف املختبرات وألابحاث وألاجهزة واملعدات واملواد التي تباع بأسعار مرتفعة.
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ة جديدة اقتضتها طبيعة تنوع مجاالت التربية والتعليم وإدخال تخصصات علمي  -4

 التغير والتطور في العصر الحديث مما أسهم في زيادة ألاعباء والتكاليف املالية.

ازدياد الاهتمام بالتعليم العالي والتوسع في نشر مؤسساته بأنواعها املختلفة مما   -5

 يتطلب نفقات باهظة.

واملنح املدرسية وكذلك تزايد الانفاق على الجوانب امللحقة بالتربية والتعليم كالنقل    -6

 تزايد نفقات الخدمات الاجتماعية والصحية.

 ب(. العوامل التربوية غير املباشرة:

وترتبط هذه العوامل بطبيعة قطاع التربية والتعليم، فمما ال شك فيه أن هذا      

القطاع يهتم بنشاط كثيف الاستخدام لعنصر العمل رغم التطورات الحديثة في 

 التكنولوجيا التعليمية مما يؤدي إلى زيادة النفقات وألاعباء املالية في هذا القطاع.

نسبة رواتب املعلمين إلى الانفاق العام على التعليم في وقد بينت الدراسات املختلفة أن 

كما يتميز هذا  %71 - %61بين  تتراوحاملراحل الدراسية التي تسبق التعليم العالي 

القطاع بما يسمى بالركود التكنولوجي بسبب الاستخدام املحدد ملبتكرات العالم 

 رى والصناعية خاصة.والتكنولوجيا في هذا املجال إذا ما قورن باملجاالت ألاخ

والنتيجة املترتبة على ذلك في قطاع التربية والتعليم ارتفاع كلفة مخرجات التربية 

والتعليم إذ من املعروف إن استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة تؤدي إلى زيادة 

إلانتاجية وبالتالي انخفاض كلفة املنتجات أما قلة استخدامها فتؤدي إلى العكس من 

 ذلك.

: الاتجاهات التربوية الحديثة
ً
 :ثالثا

 على زيادة الانفاق على التعليم أثرت الاتجاهات الحديثة      
ً
 كبيرا

ً
في التربية والتعليم تأثيرا

سواء من الناحية املطلقة أو من ناحية نسبة ما ينفق عليه من امليزانية العامة للدولة أو 

سيف الدين فهمي( فيما  )محمودي حددها الدخل القومي وأهم هذه الاتجاهات الحديثة الت

 -يلي: 

سيادة اتجاه إيجابي في جميع دول العالم يدعو إلى إطالة فترة بقاء الدارسين في   -0

املؤسسات التعليمية ملجاراة التدفق الهائل في املعلومات واملعارف وتضخم املناهج 

 ي يحسنوا من مستوياتهم التعليمية.الدراسية لك
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أخذت الدول تركز على الناحية الكيفية للتعليم من حيث تقليل عدد التالميذ في   -2

 من املعلمين 
ً
 متزايدا

ً
الصفوف وتقليل النصاب التعليمي للمعلمين مما يتطلب إعدادا

 واملدارس اقتضت زيادة النفقات.

وية مما اتساع املعرفة إلانسانية وتشعبها أدى إلى إدخال علوم جديدة في املناهج الترب  -3

 دعا إلى إعداد مدرسين متخصصين في هذه املجاالت.

أدت الاتجاهات التربوية الحديثة والتي تركز على فاعلية املتعلمين ومشاركتهم في   -4

الانشطة التعليمية إلى ضرورة الاهتمام باألبنية املدرسية الحديثة وتجهيزها بكل ما 

ئل تعليمية مما يتطلب نفقات تحتاج إليه من حدائق ومالعب ومختبرات علمية ووسا

 باهظة وأعباء مالية كبيرة.

أدى التطور التكنولوجي والعلمي الحديث إلى ظهور اتجاهات متزايدة إلى دراسة   -5

العلوم البحثية والتطبيقية في شتى امليادين واملراحل الدراسية وضرورة تزويدها 

باملختبرات والورش وآلاالت الحديثة وهذا يتطلب معاهد متخصصة ومدرسين 

 يزيد من قيمة ألاعباء
ً
 عاليا

ً
 املالية. مؤهلين تأهيال

الاهتمام بالتعليم العالي ورفع نسبة املتعلمين فيه مما يتطلب تأسيس الكثير من   -6

املعاهد العليا والجامعات وتجهيزها باألجهزة املتطورة واملعدات الحديثة التي تزيد من 

 النفقات التعليمية زيادة هائلة.

: أقسام نفقات 
ً
 -التعليم: خامسا

 (1)-تقسم النفقات في قطاع التربية والتعليم إلى قسمين:      

عبارة عن النفقات التي تتكرر باستمرار وتشمل  وهي-الدورية: النفقات الجارية أو   -0

 بندين أساسيين:

 بند الرواتب وألاجور واملكافآت التي تصرف ألعضاء الهيئة التدريسية. -ألاول: 

مثل تكاليف الصيانة وإلاضاءة وإيجارات املباني الثاني: بند املصروفات العامة 

واملصروفات على أبواب النشاط املدرس ي مثل الرياضة والجمعيات والرحالت والكتب 

 واملواد املخبرية وغيرها.

عبارة عن املصروفات الثابتة أو غير املتكررة  وهي-إلانتاجية: النفقات الرأسمالية أو   -2

 -رئيسية: وتشمل ثالث بنود 
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 بند املباني الجديدة، إي ثمن ألارض واملباني القائمة عليها. -: ل ألاو 

بنااد التجهياازات كمعاادات املعاماال وآلاالت وألاجهاازة وألاثاااث املسااتخدم ألك اار ماان  -:الثاااني

 سنة.

   بند الصيانة وإلاحالل محل املباني غير الصالحة أو املستهلكة.  -الثالث:

: التنبؤ بنفقات التعليم 
ً
 -ووسائله: سادسا

لام تقااف الدراسااات فااي موضااوع نفقااات التعلاايم عناد حااد تقرياار هااذه النفقااات فااي الساانوات        

النفقاات فاي السانوات القادماة ووضاع ألاساس التاي يمكان  بهذهاملاضية بل تعدت ذلك إلى التنبؤ 

الاعتماد عليها في ذلك التقدير فالخطط التعليمية التي تضعها الدولة البد أن تتارحم إلاى خطاط 

مالية أي أن نضع مقابل ألاهداف املرساومة فاي الخطاة ماا تحتااج إلياه مان أماوال ونفقاات، ومان 

 (1)أهم طرق التنبؤ بنفقات التعليم:

 -الطالب: كلفة  ريقة ألاولى:الط

فااي هااذه الطريقااة يقااوم الباحااث بتحديااد مجمااوع النفقااات خااالل الساانة التااي يااتم اختيارهااا       

كساانة أساااس ثاام يقساام هااذا املجمااوع الكلااي علااى عاادد الطااالب خااالل تلااك الساانة فيحصاال علااى 

املتوقااع فااي كلفااة الطالااب الواحااد خااالل ساانة ألاساااس ثاام يااتم ضاارب هااذه الكلفااة بعاادد الطااالب 

سااانوات التنباااؤ إال أن هاااذه الطريقاااة تشاااتمل علاااى قااادر كبيااار مااان التقرياااب ولاااذا يلجاااأ الباحاااث فاااي 

لكلفاة الطالاب خاالل سانة ألاسااس والعوامال التاي  حديد املساتوى الحقيقايتمزيد من الدقة إلى 

يمكاان أن تااؤثر عليهااا وذلااك بحساااب متوسااط مجماااوع نفقااات الطالااب فااي جميااع معاهااد التعلااايم 

ي دون املساااااتوى الجاااااام ي وللحصاااااول علاااااى تنباااااؤات أدق وأعمااااق مااااان ذلاااااك يلجاااااأ الباحاااااث إلاااااى التاااا

حساااب متوسااط كلفااة الطالااب فااي جميااع مراحاال التعلاايم وأنواعااه واملوقااع الجغرافااي والجماعااات 

 الاجتماعية املختلفة ملا لهذه العوامل من تأثير كبير في تحديد كلفة التعليم وتطوراته الالحقة.

 -ألاساتذة: معيار رواتب  انية:الطريقة الث

دعاات الصااعوبات بعااض ألاخصااائيين إلااى بناااء تنبااؤاتهم علااى معيااار آخاار غياار كلفااة الطالااب وهااو     

 ألساتاذمعيار رواتب ألاساتذة ويتم ذلك بقسمة عدد الطالب إلاجمالي على عادد الطاالب املقابال 

 
ً
واحاااد علاااى نحاااو ماااا تحااادده ألاهاااداف املتوخااااة نحصااال علاااى عااادد ألاسااااتذة فاااي سااانة التنباااؤ تبعاااا

بالرواتاب املتوقعاة فنحصال فاي النهاياة  ألنواع املدارس ومؤهالت املعلماين ثام يضارب هاذا العادد 

 %81علااى جملااة النفقااات املخصصااة لرواتااب ألاساااتذة وتمثاال هااذه الرواتااب فااي معظاام البلاادان 
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 للنسابة باين نفقاات من النفقا
ً
ت الجارية، ومن هنا يمكن تقدير النفقات إلاجمالية للتعليم تبعاا

 الرواتب والنفقات إلاجمالية والتي تكون معروفة في كل بلد.

ماااان جملااااة النفقااااات  %81وقااااد تبااااين ماااان خااااالل الدراسااااات أن النفقااااات الجاريااااة قااااد بلغاااات      

تبقاااا  ماااان نفقااااات فنااااي عبااااارة عاااان نفقااااات  املخصصااااة للتعلاااايم خااااالل الساااانوات املاضااااية أمااااا مااااا

   رأسمالية في ألابنية املدرسية وتجهيزاتها.

: وسائل تخفيض كلفة التعليم:
ً
 -سابعا

إن أهم أغراض دراسة كلفة التعليم بل أهم أغراض التخطيط التربوي عامة هو 

اجية الحصول على تعليم أك ر كفاءة وفاعلية عن طريق أقل النفقات املمكنة فزيادة إلانت

والحصول على أكبر مردود ممكن بأقل النفقات هو هدف أي عمل وهدف من أهداف 

 العمل التربوي.

ومما يزيد في أهمية العناية بالوصول إلى أكبر إنتاج تربوي بأقل النفقات املمكنة هو        

 في السنوات ألاخيرة وجسامة ألاعباء 
ً
 كبيرا

ً
تزايد نفقات التربية في جميع البلدان تزايدا

بسبب فتوة السكان املالية امللقاة على كاهل الدول وخاصة الدول املتخلفة والنامية 

ال املتزايد على التعليم وقلة املوارد املالية ورغم هذه الصعوبة تظل بعض وإلاقب

الوسائل التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض كلفة التعليم دون هبوط مستواه وتخفيض 

 من الوسائل:
ً
  (1)-إنتاجيته، وفيما يلي عددا

يمكان تخفايض كلفاة السااعة الدراساية عان طرياق تخفايض النفقاات املكرساة للعماال   -0

الترباااوي والعناصااار الداخلاااة فياااه، ومااان الطبي اااي أنناااا ال نساااتطيع تخفااايض الكلفاااة عااان 

طرياااااق تخفااااايض أجاااااور املعلماااااين وإنماااااا نساااااتطيع تخفيضاااااها عااااان طرياااااق تحساااااين عمااااال 

 إلااااى أق اااا ى مااادى ممكاااان بااااا
ً
 ومجااااديا

ً
للجوء إلااااى بعااااض ألاساااااليب املعلماااين وجعلااااه فعاااااال

ماان فعاليااة املعلمااين وتااوفير ألاجهاازة وألادوات املدرسااية التااي تزيااد ماان الفنيااة التااي تزيااد 

نتاااااجهم وكااااذلك تخفاااايض تكاااااليف الابنيااااة املدرسااااية وتحسااااين شااااروطها وذلااااك بحساااان 

اختيار موقع املدرساة بالنسابة للساكان وتاوفير الشاروط الهندساية والتربوياة املالئماة فاي 

 البناء وتنظيم ألابنية وأشكالها وأقسامها وصفاتها. مواد

 آخااااار وهاااااو      
ً
وال يقتصااااار ألامااااار علاااااى تخفااااايض كلفاااااة البنااااااء املدرسااااا ي بااااال يشااااامل جانباااااا

الاستفادة من استخدام املبنى املدرس ي ألغراض عديادة كمقار لالجتماعاات أو الحفاالت 
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لفتاااارات فااااي التعلاااايم كمااااا يمكاااان اسااااتخدامه أك اااار ماااان ماااارة فااااي الاااابالد التااااي تطبااااق نظااااام ا

 الابتدائي.

يمكااان تخفااايض كلفاااة التعلااايم عااان طرياااق تحساااين املساااتوى الكيفاااي للتعلااايم وتحساااين   -2

محتاااااواه الاااااذي يشااااامل منااااااهج التعلااااايم وطرقاااااه والوساااااائل التعليمياااااة وإلادارة التربوياااااة 

 والكتب املدرسية وخطط الدراسة.

والاااااذي يتجلاااااى  يمكااااان تخفااااايض نفقاااااات التعلااااايم عااااان طرياااااق تجناااااب إلاهااااادار املدرسااااا ي  -3

 خاصة في الرسوب والتسرب والتخفيف من مداه.

أن خياار وساايلة لتخفاايض نفقااات التعلاايم هااي وضااع خطااة تربويااة مدروسااة فمثاال هااذه   -4

الخطااة هااي التااي تااوازن بااين املطالااب املختلفااة وتقااارن بااين النفقااات املمكنااة وتبحااث فااي 

شااتى الحلاااول التاااي تخفاااض مااان النفقاااات وتضاااع بعاااد هاااذا صااايغة ساااليمة ليتحقاااق فيهاااا 

اجيتاه وبااين تخفاايض تلاك النفقااات وبااين التاوازن املطلااوب بااين نفقاات التعلاايم وبااين إنت

 الحفاظ على مستوى التعليم.

: مصادر الانفاق على 
ً
 -التعليم: ثامنا

 املصادر ألاساسية لتمويل التعليم:  -1

سية لتمويل التعلايم مان الضارائب العاماة وألاقسااط التاي يادفعها اتتألف املصادر الدر      

العناصااار بءااا يء مااان كااال مااان هاااذه  آلابااااء للمااادارس الخاصاااة ثااام القاااروض، وسااانتحدث عااان

 (1)-التفصيل:

تعتباااااار القاااااروض أحااااااد العناصااااار الرئيسااااااية لتمويااااال التعلاااااايم إال أنهاااااا ال تعااااااار  القررررررو : -أ

 
ً
اهتمامااا كافيااا أك اار ألاحيااان رغاام تغياار نظاارة الناااس للتربيااة والتعلاايم واعتبارهااا اسااتثمارا

 ال مجااارد خدماااة اساااتهالكية تقااادم إلاااى املاااواطنين، لقاااد جااارت العاااادة علاااى تمويااال 
ً
مجزياااا

بتااة للدولااة أي الااواردات املاليااة عاان طريااق الضاارائب نفقااات التعلاايم ماان الااواردات الثا

املختلفااة أمااا القااروض فكاناات توجااه للمشاااريع إلانتاجيااة أي لالسااتثمارات القااادرة علااى 

تقديم نتاج وعائدات تسدد القروض العوائد املستحقة عليها وليت التربية مان ضامنها 

 لاااارؤوس إال أن نظاااارة الناااااس إلااااى التربيااااة قااااد تغياااارت وأخااااذوا يعتبرونهااااا 
ً
 مجزيااااا

ً
اسااااتثمارا

ال مجاارد خدمااة تقاادم للمااواطنين وكاال مااا فااي ألاماار أن التربيااة تعطاا  علااى املاادى  ألامااوال

وإن نتاجهااا غياار مباشاار فااي بعااض ألاحيااان،  البعيااد أك اار ماان إعطاىهااا علااى املاادى القريااب

وقد نجم عن هذ النظرة الجديدة إلى التربية موقاف جدياد فيماا يتعلاق بتمويلهاا عاماة 

تمويلهاااا عااان طرياااق القاااروض خاصاااة ال سااايما أن ألاسااالوب الجدياااد فاااي عاماااة أسااالوب وب
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يلجاااأ إلااااى القاااروض ماااان أجاااال تمويااال مشااااروعات ليساااات ذات نتااااج مباشاااار إال أنهااااا ذات 

علاااااى املااااادى انتااااااج خصااااايب علاااااى املااااادى الطويااااال وعلاااااى رأس هاااااذه املشاااااروعات املنتجاااااة 

 غياااار مباشاااار فنااااي تزيااااد ماااان الاااادخ
ً
ل القااااومي وتزيااااد بالتااااالي ماااان الطوياااال واملنتجااااة نتاجااااا

 املصادر املالية للدولة.

ولذا ففي وسع الدولة أن تلجأ إلى القروض من أجل توفير نفقاتها وإن هذه       

 مضاعفة وتزيد من ال روة القومية 
ً
القروض التي تستثمر فيها تعطي ثمراتها أضعافا

مر في التعليم في ألي مشروع إنتاجي آخر ويمكن الاستفادة من القروض التي تستث

 
ً
مجال خاص وهام من مجاالته وهو مجال ألابنية املدرسية املستأجرة كما تحقق وفرا

استخدام أبنية مدرسية نموذجية تؤدي إلى زيادة فعالية غير مباشر عن طريق 

النظام التعليمي وإنتاجه وهذه الزيادة بالتالي تؤدي إلى نتائج اقتصادية مالية ضخمة 

لجوء إلى القروض يزيد من ألاعباء املالية امللقاة على عاتق الدولة وال ومع ذلك فإن ال

سيما حين يتم تسديد هذه القروض والفوائد املستحقة عليها عن طريق إرادات 

الدولة من الضرائب ولذا البد من إقامة موازنة دقيقة بين أعباء القروض والفوائد 

 املالية التي تجنى من وراىها.

 العامة:الضرائب  -ب

مما الشك فيه أن ألاموال الناتجة عن الضرائب العامة للدولة هي املصدر ألاساس ي 

 في 
ً
 كبيرا

ً
لتمويل التعليم في معظم بلدان العالم غير أن هذه البلدان تتفاوت تفاوتا

الشكل الذي يأخذه التمويل من الضرائب العامة وتؤكد الدراسات الاستقصائية التي 

العاملية على عدد كبير من دول العالم أن هناك ثالثة أشكال قامت بها املنظمات 

 يأخذها تمويل التعليم عن طريق الضرائب العامة وهي:

 التمويل عن طريق الحكومة املركزية.  -0

 سواء   -2
ً
التمويل عن طريق التعاون بين الحكومة املركزية والسلطات املحلية معا

 تختلف باختالف البلدان.أو مقاطعات بنسب كانت بلديات أو لجان مدرسية 

التمويل عن طريق التعاون بين الحكومة املركزية والسلطات إلاقليمية أي   -3

  حليةالواليات أو املحافظات والسلطات امل
ً
ففي فرنسا والاتحاد السوفيتي سابقا

يتم تمويل التعليم عن طريق الحكومة املركزية والسلطات املحلية وفي الواليات 

يتم التمويل عن طريق الحكومة الفيدرالية والسلطات املتحدة ألامريكية 

إلاقليمية والسلطات املحلية أما في البالد العربية فالغالب أن يتم تمويل التعليم 

عن طريق الحكومة املركزية وتعط  السلطات املحلية بعض الحرية في توزيع 

 الاموال املخصصة لها من قبل السلطات املركزية.
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اص: تشكل أقساط التعليم الخاص املصدر الثالث من أقساط التعليم الخ  -4

يحتل  وهذا املصدر من مصادر تمويل التعليم املصادر ألاساسية لتمويل التعليم،

مكانة كبيرة في كثير من بلدان العالم حتى البلدان التي تأخذ بنظام التعليم العام 

ى عون املدارس الذي تضطلع به الدولة وما نزال في حاجة في كثير من ألاحيان إل

ين وهذا ما نجده في توفير التعليم إلى جميع املواطن الخاصة ألنها ال تستطيع

البالد العربية حتى تلك التي تتحمل الدولة فيها ألاعباء ألاساسية في التعليم ويثير 

موضوع تمويل التعليم عن طريق ألاقساط التي يدفعها أولياء أمور الطالب 

 هامتين:للمدارس الخاصة مسألتين 

غالء هذه ألاقساط في كثير من ألاحيان ال سيما عندما ال توجد رقابة  ألاولى:

كافية من الدولة، ويتم معالجة هذتا ألامر بتشديد رقابة الدولة وإشرافها على 

التعليم الخاص ووضع قواعد دقيقة ومعايير محددة لألقساط التي تتقاضاها 

 املدارس الخاصة.

تحميا أولياء أمور الطالب الذين يلتحقون باملدارس الخاصة ضريبة  الثانية:

التي يدفعونها على قدم املساواة مع مضاعفة عن التعليم أولها الضريبة العامة 

بقية املواطنين والثانية ألاقساط املدرسية التي يدفعونها عالوة على ذلك إلى 

 املدرسة الخاصة.

 يل التعليم:املصادر الثانوية امللحقة في تمو   -2

هناك أنزاع أخري من مصادر التمويل وهي املصادر الثانوية وسنشير إليها بإيجاز   

 (1)-وأهمها:

وتشمل هذه املصادر رسوم التسجيل وأقساط الدراسة في  املصادر الخاصة: -أ

البالد والتي ال يقوم فيها تعليم مجاني في جميع مراحل التعليم أو بعض 

مراحله كما تشمل بعض النفقات التي تلق  على عاتق الطلبة كأثاث املدرسة 

أو الوسائل التعليمية أو بعض ألاموال التي تقدم لصندق التمويل املدرس ي أو 

 غير ذلك.

وتشمل املصادر الخارجية التي يتلقاها البلد عدا القروض  املصادر الخارجية:  -ب

سواء كانت مساعدات فنية أو تقديم بعض  املنح الدراسية للدراسة في بلد 

 أجنبي أما املساعدات املالية فتشمل املنح املالية التي قد تقدمه بعض الدول.

                                                           

 . نفس المرجع السابق.((1
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دول التي تعجز عن توفير ألاموال الكافية للتعليم وتلجأ كثير من ال املحلية: املصادر -ج

إلى مساعدات خاصة من ألاهالي أنفسهم كأن يقدم أهل القرية أو البلد ألارض التي 

 أو بعض النفقات وهذا ما نجده في 
ً
تنشأ عليها املدرسة أو يقوموا ببناء املدرسة كامال

 املدرسية الالزمة.  كثير من البالد العربية وهو حل يساعد على توفير ألابنية

  :قائمة املراجع

أحمد إسماعيل حجي، إلادارة التعليمية وإلادارة املدرسية، دار الفكر العربي القاهرة،  .0

2111. 

أحمد محمد القماطي، تطور إلادارة التعليمية في الجماهيرية، دراسة تحليلية  .2

 .0798العربية للكتاب، طرابلس، ميدانية، الدار 

، دار 2110د. عبد هللا زاهي الرشدان، في اقتصاديات التعليم، الطبعة ألاولى، سنة  .3

 وائل للطباعة والنشر، عمان.

، دار العلم 0799د. عبد هللا عبدالدائم، التخطيط التربوي، الطبعة الثالثة، سنة  .4

 للماليين، بيروت.

، دار 0799لنوري، تخطيط التعليم واقتصادياته، د. محمد منير مرس ي، عبدالغني ا .5

 النهضة العربية، القاهرة.

النجفي، مقدمة في اقتصاد التنمية، املوصل دار الكتب للطباعة سالم توفيق  .6

 .0788والنشر، 

رمزي على سالمة، اقتصاديات التنمية، الاسكندرية منشورات جامعة الاسكندرية،  .9

0770. 

 .0789صاديات التعليم، عمان، رسالة التربية،محمود عباس عابدين، علم اقت .8
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 "تاريخ الدفاع الجوي العربي الليبي"

(0791-0791) 

 الدكتور: عادل الزوام سالم عبيدر

 مقدمة:

اليالسحلللل لالببيللللي الب م لللل البسميالللللال كللللالحال   الللل ال9191قبللللقالب  لللل  ال
ي
مالكللللالحالالللل لالببيلللليالبسميالللللالالحللللولالااللللايال

 ب  دمالطيالاالبسهالد الببححيم البسذ الالعيرالهيال  لالطيالاالسيال.

مال91/91/9191 يعتبللرال ر لل البسللدنال ال لليلناليبللدالبسهالللاليسسيللرالهلليالمللاال اللنالبسحلل لالببيللي البسميالللاليتللالا   ال

 (1).ماليإم ةالا لالببييالبسميال9191الاهةالبسف جالل  بعدهالالكمفالب  دمالطيالاالصالبحالب هد ال

يلللللل ال ح البس للللليبيالب حلللللسحةال للللل الال9191دالحلللللابرالال99(الملللللاالايللللل حالبسدالللللتيا ال للللل السي يلللللالال19  صلللللدالب لللللالدةال)

 
ي
اال للةال  للد سالالبحاال للةالبسللب دال  موسللالال الل مةال اب لل سالال  الببياهيا للةالبسع ةيللةالبسمي يللةالممللوالبسلللععال  للل قالدايللال

إلل الطب لةالبسصلفيةالبس للالالل تحلي سل ال بسيطهية،ال بعكنالمالال دثال  البعضالبسد لالبسهالميةالنلإحالقليبيالببيللمالسل ال

 هصلللعال فحلللهالالنللللينالبسللللععال  للللهع الي للللدالبسعللللم،اليللللقال حالببيللللمالبسميالللللال ال للل بلالالعالللقاليللللاالط  للل البسلللللععال

بسميالللللال لللل البسفاللللرةالمللللااليللللالمال  لللل الهللللذبالبسبحلللل اللحللللمخالبسدلللليلاليللللل ال للللالا  البسللللدنال الببيللللي البسع بلللل الال،(2) مهظاال لللل 

 (3).م9199مالإل اليالمال9191

  تعللدمالمهاللةالببييلليةال اال للةالبسلليطاال لل ال  قللاليالببحلل   الإللل ال اال للةالب لليبطهيحال لليحال صللب الههللال ال  لل ال

 
ي
اليسلددالالل م،س ،ال الصللةالإزبالقيل يالقلليبيالبسللل طةاليللاالميبجهلةالب يقللف،الذ لل ال اكلاال حال   للذال  للدبثالمحللالاب

ب دالإلل البسلدمالا،النلالبيلمال قليبيال ملاالملاال هل المؤاحلاليالسي يلال،النهالالال ؤد الإل ال د ثال   ال هميةال دنعاليالس

  ملللاالنلللالبيلمالهللللياليالللالدال ملللاال  ملللالحال للل ال  الد سلللةال   لللدال حال حلللالن اليللللل البسياللليمةالبس للللال ح للل ال سلللالال ملللالحال

اليللل ال  الد سلةال حال ةحلسحالي  للدثال السحةالالليبلال
ي
 فحلهالالملاال  ال  لل اليسلددال موسللالال محلت بمهالال ةالستلالل الكللالحالس بملال

ال  حال  لليماليلليحالببحلليحال   لل اليتللدا بالياليحللك  ةال مهللال ابيالا  يةيللةالس لل ال لل مالم للداةالببيلللمالصللهال يةال  الشلل بلي

  باتعدبدهال  المختمفالبسي دبيال  اسحة.

الملللاالهلللذبالب بلللد ال لللل ال  حلللي الهلللذبالبسبحللل الإلللل المبح لللليحال تحلللدثالب بحللل ال  لاليلللاالب  للل  الاللللهةال
ي
 ب   قلللال

  الببيي البسع ب البسميالال   ياه.م،ال  داسالب بح البس الل الياال الا  البسدنال9191

 م:0717املبحث ألاول: انقالب 

                                                           
 ، ويكيبيديا.لومات الدولية األنترنت، موقع كوكلمعشبكة ال )1(

، المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع واالعالن والمطابع الجماهيرية العربية 1هنري حبيب، ليبيا بين الماضي والحاضر، ترجمة: شاكر إبراهيم، ط )2(

 .34م، ص 1891الليبية الشعبية االشتراكية، 

 السابق .، المرجع شبكة المعلومات الدولية االنترنت )3(
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اللل ال حالبسحهياللليةال  نلللةالد ةيلللةالإصللل  يةالقالملللداليعهللليدالنبيللرةال للل البسلللدييةالإلللل الااللل م،ال  قالملللدالبس  ب لللالال

ال باللتا يال لل الهللذهالبسللدييةالب بالانللةالبعللدال حللم الاجالسهللالالقيللالدةالسي يللال،النللإحالببح للالمال
ي
 ب حللالجدال لل الكللقال ب للةال    بللال

المالبسذ ال هالد حالي ،ال س ال هفذ بالملالالموس ال بحالباتا  بال  الدي الببح نةال دنعهالالإ ال نس القدال هاميبال  بي البسهظ

كللالحال بجلللعاليملل س ال با ب للليبالياعالهللدبيالملللعالبسي  للاليالب تحلللدةال م  كيللةال ب عمالللربال سلل الالعامللليباليللل الإس ال سلللالالبعلللدال

 فالزالمد سال،السذسوال صبحدالههال الهيةال باعةالييحالببح لالمالبسحهيالييحال ةليحالديلال س البسلذ اال ةه مليحال ل ال اجلاللال

الطالةملةاليلل البسد سلةالإ ال حالهلذبالبس يللالسل ال هلقالمهل البسللععالبسصح بلالبسيباعة،ال ال ال حالبسبالر
ي
 لالقلدالداال اةال لال

ال   ف لليبال ملليبلالبسلللععال لل الطلل نال
ي
،اليعال للعالكللقالهللذبالن للدالباللتم البسلليربابيالمللاالسلحلليبال هلل السهللال

ي
إ البس ميللقالشللل ال

الميي للللالحالإزباليح نللللةال هللللدنعالمللللاالدب للللقسةالر للللالا معالد للللةالسمتهايللللة،ال ةلهاللللالالكللللالحالب مللللوالمحاللللدالإدايللللنالبسحهي لللل لال لللل ال

يلل حالببياهيا للةالبسع ةيللةال إمال  عمللاالإس للاللالب مكيللةال9191ببيلللمال  ةحللم الرمللالمال ملل ال لل ال  لالمللاالالل تابراليللالمال

 (1).بسمي ية

سلل ال كللاالههللال ال  للةال ح كللالياليحللك  ةالمللاالقبللقالبس يبيللدال جه يللةالال  لل الإ لل الب  لل  اليحللك    مللاالب   لل ال

يهللدالالا  لل  البسع بلل البسللذ الصللال عالهللذبال الالد لل السي يللالال لل الهللذبالبسيقللد،ال سعللقاليهصلل الب فالجلل ةال بست  يللالب يجلليدة

 
ي
 الايلل حاليهلل السعللعالد اب

ي
 النعللال 

ي
 ال لل ال عال لل ،الناللالال حاليللددب

ي
  لل  ال مللاالس  ال   يللده  يمهلليبالالمللاالبسحيالاللييحالنبيللرب

  يليحالهللؤ لالبسحلليدال
ي
،ال قللاللال(2)م9191سملليرابلال ل الالل تابرالال  للنالبس للذب   البسللذ القلالمالب مللوالإدايللناليتعيلهل الاةلحللال

السسسالاجيلةال هليالمهفلذالجيلدالال ل ال بسصليدمحادالي االحال يه ال
ي
الن لداليالقالمرل ال ر ل ب

ي
مذن ب ل  ال نهلدال ي نل الجيلدب

 (3)سمتعميااليال إدبا النفؤال  ميحالسكاالسلحدالس الشسصيةالقيالد ةال  الالحت يعالب خالزال  الق بااليهفح .

مالمفال  لللال  الملللعال  للليم لالإ عمالللربال بسي  لللاليالب تحلللدةال9191الللهةالاليلللد المعملللنالقيلللالدةالالا  للل  ال للل الدالحلللابر 

 م  كيلللللةال للللليلال صلللللفيةالبس يبيلللللدالا عمية لللللةال)بس اليلللللدةالبسعحلللللك  ةالببيي لللللةال للللل البسعلللللدمال بس اليلللللدةالبسبح  لللللةال للللل ال

الال-طبللرن(،اليالا للالنةالإللل القاليللدةال)  مللن
ي
نيمللد(البسعحللك  ةالببيي للةال م  كيللة،ال قللدالس للدالهللذهالب فال  للاليال عال للال

الن الحاليل الب
ي
مال يلل البس ليبيال9199ملالاسالال19س ليبيالبسعحلك  ةالا عمية لةال حال عملياليلاالبسلب دال  ل ال لالا  الياله ب

م،ال قدال  الهذبال باتمادالسي يلالال ملوال9199 ي ي الال19نيمد(ال   الال-بسعحك  ةال م  كيةال حال خل القاليدةال)  منال

نيملللد(الال-)  ملللنالبس يبيلللدالبسعحلللك  ةال بلللللحبدالبس للليبيال م  كيلللةال ا عمية لللةالملللاالسي يلللال،ال  طمللل اليلللل القاليلللدةال

                                                           
 .33-34ص  األردن ، م،1891، الدار العلمية، 1سالمية يي إيرييية: ليبيا، طمحمود شاكر، مواطن الشعوب اإل )1(

 .39ص الياهرة ) د ت ( ، دار زهران للنشر والتوزيع، 1898-1898سيد عبد الرحيم أبو خبر، سياسة الواليات المتحدة األميركية نحو ليبيا  )2(

 .181ص  الياهرة ، م،1889، 1عثمان الصيد، محطات من تاريخ ليبيا: أعدها للنشر: طلحة جبريل، ط محمد )3(
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،اليعال للعالكللقالهللذهالببيهلليدال لل الإس للاللالالا فالقيللةالمللعالإ عماللربال بس لللال تدللااالإللللاللال(1)بالل القاليللدةال)ي بللةاليللاال للالنع(

 (2) ظالمالمدالدالسمصيبا  ال  ال ابض لالبسمي يةال البعالا عمارب.

ن للللدال بعللللدال  لللل الإم ال يللللةالسمافال  للللاليالببييلللليةال جه يللللةاليللللاال ابضلللل لالبسمي يللللةال ةيعللللةالال لللل   س للللدالكللللالحال

 دبمالهذهالبس يبيال دالبسهظالمالببياهيا البس الة ال  البسب دالماالقبقالب هالص  االسمهظالمالب م  .باتخ

 قللداليللذسدالقيللالدةالالا  لل  البسك يللرالمللاالببيهلليدالمللاال جللقالبسي للدةالبسع ةيللةالياليتبالاهللالالم مللعالقلليم ال لل الهللذبال

الال مصلللل البسيقللللدالن للللدال قعللللداليللللدةالملللللالايعال  للللدةالمللللعالد لالي ةيللللةال ي رهللللالالب حللللالدالببياهيا للللةالبسع ةيللللةاليلللليحالسي يلللل

السمالللؤ ا بيال9191مال إيللل حالبسي لللدةاليللليحالسي يلللالال مصللل اليلللالمال9199 اللليا الال للل اليلللالمال
ي
م،النالللالالكال لللدالطللل بيمنالم للل ب

 (3)بسعد دة،الليرال حالهذهالببيهيدالقداليالثاليالسفلقاليفعقالييبمقال الاجيةال دب مية.

ماليلل الإيلالدةال كل الجعفل البسهايلر ال ل البسحليدبحالبعلدالببح نلةالبس للال طال لدال9191 قدالااليديالسي يلالالالهةال

م،الناللالالقللدمدالسي يللالالبسعد للدالمللاالب حللاليدبيالإللل البسللد لالبسع ةيللةال  ن   يللةال   للديالبس دلليةال9199اللهةاليلل ال لل ال

اليعال لعالب حلمايحال ل البسفيميبليحال
ي
بسفمح يةيةالي يةال يامداليل الدي الب  ال ملةالبسفمحل يةية،ال  قفلدالسي يلالال  دلال

االال قفدالسي يالال عال عاليالنحتالحال  هلاللالبسذ االيال يبالبسعذب ال الا  هالدال بس تقالببياالع ال  المحال سةالايالد س ،الن

بسهيلللليمالبسههللللد اليللللل اليالنحللللتالحالبسللللل قيةال إقالمللللةالد سللللةالن سللللالال البعللللةالسمههللللد،ال قللللدمدالمحللللاليدبيالبح نللللةال لللللالدال

االلل ميةال يللل اليلللالل الب حلللمايحال للل الهلللذهالبسلللب دالملللاال ق للل  ال  للليب البستعصلللعالبس لللالةف ال الا للل هالدالبسلللد يلالي لللقال

دالاةلحللهالال ييللد ال ملليح البسللذ ال قللفاليعال للعالببحلل البسع بلل الصللياهال  شلل الس ،الناللالالاللاليديالسي يللالال  لهللدبال ديالل

 (4) ط دالبسبع ةالاا بةيميةالماالي ده.

 قلللللدالب صلللللفدالسي يلللللالاليهييمهلللللالالبسلللللدبة اليلللللل البسللللللييييةال الامبر السيلللللة،ال بيتبلللللريالا اللللليالال بسي  لللللاليالب تحلللللدةال

 م  كيلللةالد لالمحللللتعا ةال خللللدمالمصللللالبحهالالن لللخال لللل الب ه  للللةالبسع ةيللللةاليلللل ال حللللال الب صللللسحةالبسع ةيللللةال حللللعال

 ل الالبسحليني لالا حلالدالال جهةال ظ البسذ االقالميباليال     ال  السي يالال قالمدالسي يالالبع داليدةالب فالقياليالسمةحلسحالملا

 (5)مختمفال  يب ال اسحةالبسبر ةال ببيي ةال بسبح  ة.

  بس لالالت الببحد  اليوسالالنياالالبعدال.
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 املبحث الثاني: تاريخ الدفاع الجوي العربي الليبي وتطوره:

مالبردبدال هايللةالببيللمال ل السي يلال،الن بللقالالا  ل  الكال لدالبس ليبيالبسهظالميللةال9191الهةالبعلدال  لدبثالب  ل  ال

،اليلهالللالاليم لللدالقللليبيالبسلللل طةال نللللرالملللاال لللعفالهلللذبالبسعلللدد،ال   جلللعالبسحللل عالإلللل الشللل ي الال9099 ال تعلللدمال
ي
اجللل 

ب ملللللوال  ينللللل الملللللاالبس للللليبيالبسعحلللللك  ةالبس للللللال  ي لللللدالملللللاالصلللللفي البسللللللععال سللللل ال كلللللاال خدلللللعالسحلللللي  ةالب ملللللوال

 
ي
حالقلليبيالبسللل طةال  ي للدالمللاال  للدبيالميبسيللةالسمامللوالجللالليالمللااليهالصلل القبميللةال مللاالقلليبيال،ال لل ال لليحال مبالشلل ة

الملللاالقلليبيالببيلللمالن للالحالب مللوالالحللتخدمهالال لل ال فللل ال
ي
ي قللةالبسدنالييللة،الن ال للدالقلليبيالبسللل طةال ندللقال حللميحال

مالقللللللالمالببيلللللللماليتعيلللللليحاليحللللللك  يحال لللللل ال9191 مللللللاال بسهظللللللالمال قاللللللعالب عالا للللللةالبسحيالاللللللية،النماللللللالالقللللللالمالب  لللللل  ال

الماالقيالمالبسل طةاليال    المدالد،ال   الب هالصعالبس
ي
مال  عال9199 هال  الاهةالال91 ةلحيةالس يبيالبسل طةال ححبال

نبرب لةالالهةالال1معمنالقيالدةالبس ياةالجايعال  دبيالبسل طةال حدالقيالدةالمي لدةال خدلعالسليرباةالبسدب ميلة،ال  ل ال

مال9191هةال هلال  الالال0مالصداالق باال  ض لاليةلكيقالادباةالبسعالمةالسمابال  البحاال ةال  لينالبسللعع،ال  ل ال9199

البعلدال حالكال لدال9 صداالبس ال يحالاق ال)
ي
الملد يال

ي
(ال بسذ ال  عالبسل طةال  ال دمةالبسلععالن صبحدالبسل طةالجهالرب

 نياللالال بلد الإحال لل البسلل طةالسسيلللمالهلليال لي القللالدةالالا  ل  المللاالمحال سلةالمدللالدةال للدالال(1)قليةال مللااليحلك  ة.

 ب    س ال بس داللاليل ال  المؤبم ةال ده ال.

(ال99إدبا  البسدنال الب دل ال ببح   البسمتيحالش متالاليايجعالبس  باالاق ال)ال  قالمدالسي يالال جه ةالجد دةالم ق

م،ال إدبا  الب بال  البسعالمةال بسل يحالبسعالمةال مكتعال ماالب  ن  اليايجعال9199مالاسالاهةالال99بسصالداال  ال

الإدبابيال   مالم قالإدباةالبس يبائال إدباةال اي اال9199مالاسالاهةالال11بس  باالبسصالداال  ال م،ال  ال للئدالسي يال

طة،ال إدباةالب   االب  ن  ةالب المكتعالبسل طةالببيهالئ البسع ب ال بسد ل ال مكتعال ماالب  ن  ال  الب  الابيالبسل  

 2 ب يبلئ.

،اليلهاللالال خدللعال  للدبيالبسللل طةالاشلل ب الاللم اليال
ي
  خدللعالجايللعالهللذهال جهلل ةالسلليرباةالبسدب ميللةالمبالشلل  ال

شلل مدالسي يللالالمهظاللةالبسللدنال البسلللعالالبحاال للةالب بللالل الببح يميللةالال9199 مللاالب حميللةالس للقالمحالنظللة،ال  لل اليللالمال

ارب يعيةال للل البسلللب د،ال مةللللايالبسلللهفخال مح لللاليالازبيلللةالب  ةيلللةال ب حلللاييةال ليرهلللالالملللاال ملللالناالبسهالملللةال الااللل

ال ببسي ملد الببحايلد    خدعالهذهالبسهي ةالاش ب الاةلنالهي ةال اكالحالبس يبيالبسمي يةال قدال يل القيالد سالالبس بةلدال

 (3).    ال  ر  البسدب ميةال  الهذبالبسيقدالا يديالمعمنالقيالدةال

السيةبعلللل الةبسبح  للللمال لللل ال لللللكيقالالللل لال9191 لللليل الببيلللللمالشللللؤ حالبسللللدنال اليللللاالبسللللب د،النفلللل ال للللينابرالاللللهةال

ي ل باالملاال ر ل البسلدنال ال  ليلناليبلدالبسهالل ،ال قلدالكلالحالالحلو الالم0711الالسالح الجووي يوأ سطسوطن سو ةالللاللإ

بسهلللالد الالللالس المختلللالاالالللالس ال ماليالسحللل لالببيلللي الب م للل ،ال قلللدال للل ال  ميلللفالب  لللدمالطيلللالاال9191الالللهةال  للل  بقبلللقال

محالدالهالملالح اليالسصليال ة،ال قللدال ناعلال حالاةللنال اكلالحالببيللمالسلل يحالبس يلربح،ال كملفالب  لدمالنيللالالببححليم  
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ي
 السعبللللللدالي   ال يللللللالالد اب

ي
 لللللل ال لللللللكيقالبس لللللليبيالب حللللللسحةالبسمي يللللللةالن للللللدالباللللللتخدمالب مللللللوالإدايللللللنالبسبر  للللللال ييحالالهالمللللللال

 يلل البسه لليضالكللالحالب مللوال تفلل اليلل القلليبيالبسللل طةال نلللراليك يللرالماللالالال،(1)سمحلي  ةاليللل الببيلللمالبسميالللال  دا بال لل 

يياع الست  يرالقيالمالجلمالقي ال  السي يالالنم ال  دالبسح لالببيلي ال هف  اليل الببيلم.الس داليذلالب موالإداينالمالال

 المالة لياال
ي
الاجقال ا لالبسبح  ةالياالمالةةالاجق،الناالالكال دالب يةب يةالب خصصةالسلؤ حالبسدنال المحلد دة،الندل 

ياللللالال ع  للللدالسلللل القيللللالدبيالببيلللللمالمللللاالبس اللللع،ال مللللعالكللللقالهللللذبالسلللل ال كةلللللفاليلللليسلنالب مللللوالإدايللللنال ملللل ال للللبال ال

ال ملللللوال  الشللللللت ،ال ببيلللللد  اليالسلللللذن ال حالقللللليبيال ملللللاال قللللليبيالدنلللللال الي قلللللةالسللللل ال  لللللال مال  للللل  البسلللللذ اال طلللللال يباليالا 

 الا 
ي
يلللللقالب لللللدمعدال للللل الببيللللللمالبسهظلللللالم ال ب فصلللللمداليلللللاالقلللللليبيالال  للللل  اليلللللالس ل الملللللاال نسلللللالالكال لللللدال ندلللللقال حلللللميحال

 سلللفالم ال لللقالبعلللدال حالكال لللدال الال19يمللل المال9191قللليبيالببيللللمال للل اليلللالمالال نللل بدال  لللليرالبست لللالا  ال حاليلللددالبسلللل طة،

مالسي لل سالا لالبسي للدةالبسيطهيللةال9191  لل  البم،الس للدال حلل  الببيلللمالبعللدال9191م ال للقال لل اليللالمالال9099 تعللدمال

 (2).بس لال مدالمحقالالا عالهاليالبس بميةال اقميايةالبس د اة

 
ي
يلللللللل الديللللللل السي يلللللللالال لللللل الكالنلللللللةالبسهللللللليب  البسحيالاللللللليةال الاجتاالييلللللللةالال  سللللللذبالن لللللللدال صلللللللب الببيللللللللمالبسميالللللللالقلللللللالداب

 
ي
 ال الاقتصالد ةال بسعحك  ة،الإزال صب القالداب

ي
 .يل الباتخدبمال نلرال اسحةال ب عدبيال  ياب

 ماالالا حالدالبسحيني لال د لال   مالبل قاليالمال. زسواليالس يالماليالاتيربدال اسحةال ب عدبيالبسعحك  ةال

ال  لل  الالا ب خللذالمعمللنالقيللالدةال
ي
ستيبنللعالاليال يتاللالداليللل الببسبللرةالب صلل  ةال لل الإيللالدةال هظللي الجهللالرالبسد سللةقلل باب

بست لللياالب  ملللي ال للل الإدباةالكالنلللةال للليب  الببحيلللالةاليالسد سلللةالملللاالبسهال يلللةالبسعحلللك  ةال الاقتصلللالد ةال بس  النيلللةالسةحللليرال

 
ي
سح يةالب دمال البسهظالميحال ل الاليل ال فنالبسههجال  امي الببيالا ال هفيذهال  الببياهيا ةالبسع ةيةالب تحدةال اهيدب

ايللدبدالبس لليبداالبسعحللك  ةالب حلل يسةاليللاال لليل الالإطللالاالمي للدالكالمللقال لل ال قلل  الن صللة،ال سللذسوالكال للدالببحالجللةالمسحللة

مهلللالمالبستلللدا ع،النالالللت بقالببيللللمالب صللل  البسعهالصللل الب هت لللالةالملللاالبسدلللبال ال ببيهللليدالبسمي يللليحالبحدلللياالد ابيال

 خصصلللللليةال تيبنللللللعالمللللللعالم  ملللللللةالإيللللللالدةالبستهظللللللي ،ال  للللللل الايللللللدبدالسهللللللذهالبس للللللليبداالياختمللللللفالب عالهللللللدال ب لللللللدباسال

يللللربحال بسبح  لللللةال بسبر للللة،اليلللللل ال حال لللللت الباللللت باللالبسعهالصللللل البس للللللالب تخصصللللةال يلللللل المحللللتيمالكالنلللللةال الللللسحةالبس 

  لللل  المللللاالبسلللللبال البسميالللللال ببحالصللللميحاليللللل الب للللؤه يالبسدابالللليةالب  ميةللللةالستلللليريعه اليللللل الالا  ختالاهللللالالمعمللللنال

 ال-بسبح  لةالال-بس ميلاليالبسعحلك  ةالبس يللربحال
ي
 الببح ةيللة(الايلدبدالكللالداالبسدلبال الإيللدبدب

ي
ستحاللقالمحل يسيةال هفيللذالالكلالم 

 (3).الدةالبستهظي ياميةالإي

 9191 ييللدال هظللي البسحلل لالببيللي البسميالللالبعللداليللالمال
ي
يللل ال  للد ال بللربلالالمالبسللذ الكللالحال تم لل ال دا بال لل ال االاللال

بسحللل لالببيللل  البسع بللل البسمياللللالال مللل  كييحال  ال اتملللوالاللليماليلللل القالزنلللاليالقهاليلللقال م  كيلللةالبسصلللهع،ال الللولاليالاللل 

الل البس لليبيالببيي للةالبسع ةيللةالبسمي يللةال كملللفال كمللفالب  للدمالطيللالاال صللالبحالب هللد البسف جللالل الي م  لل  ،ال لل الاللولاليال

بسع يللدالطيللالاالصللالبحاليبللدالأالصللالبحالي م  لل ،ال لل الدملل البس للي يحالببيي للةال بسللدنال الببيللي ال لل القلليةال ب للدال اللايدال

يالاللل الاةالالللةال اكلللالحالبسلللدنال الببيلللي ال كملللفالبسع يلللدالجاعللل اليلللي.الي ةالالللةال اكلللالحالبسلللدنال الببيلللي .ال لللقالبسحللل لال
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ال سل ال م ل ال  البالتعالية،ال مكهلدالب حالد لاليالبس للالال1 بيال نللرالمال  السعالي الة9199ببيي البسميالالمهذاليالمال
ي
  لياب

مالملللاالشللل بلالمالةلللةالطلللالة ةالميلللرب الديالللدالاللل لالبس يلللربحالبسمياللللال يللل ريال9199 ج  سلللالالسي يلللالالملللعالن لحلللالال للل الالللهةال

اليتللدا عالقلليبيالالل لالبس يللربحالبسميالللاليللل القيللالدةال صلليال ةالهللذهالبس للالة بيالي اليللدةال
ي
قي لل ،ال  عهللديالن لحللالال  دللال

اليلللاالبسبع لللةال9190عالببيي لللةال  للل الالللهةالي بلللةاليلللاال لللالن
ي
م،ال ملللالالاللل لالبسبح  لللةالن لللدال لللقالببسبلللربلالب صللل  يحاليلللد 

بسبر  ال يللةالستللدا عالقلليبيالبسبح  للة،ال  بح للدال  للدبيالبسللليبطئال شلل طةالببياللالا ال ب لليبلئالإللل الالل لالبسبح  للة،ال

حال  ال دا عالال لال ةذسواللالداالب حةلالا حالبسبر  ال ييحال  م  كييحالسي يالالسيحقالمحمه الب حةلالا حالب ص  ي 

بسبح  للةال  تلليل البسف لحللييحال للدا عالمعظلل الالل لالبس يللربحالإللل الجال للعالإااللاللالبعللضالبسدللبال السمتللدا عال لل الب ال يللالال

 (2)بس  ةيةال ةالنحتالح.

ال   اليالمال
ي
مالن دالصداالقال يحالبستعهيدالاجبالا ال بسذ ال  ض لال9199كالحالالاستحالناليالبيلمالبسميالال  ييال

،ال ة للاللالب تعهللدال لل الببيللمالال91يتعهيلدالكللقالمللااليمل المللاالبسللذكياال
ي
،ال مللالال ل ال السللةالببحلل  ال بس لليبائالال91يالملال

ي
شلله ب

.ال11نيت ال عهيدالبسذكياال   الااال
ي
 يالمال

 مالالياال تالة البسي دةالبسمي يةالب ص  ة،النبالسةحبةالسمي يال ال جحدالسي يالالياحاليدةالبسدي الب ص  الي يالدةال

الماال  المح السمي يال ال كالحالزسواليا اليةال اال ة ال  صبحدالسي يالالبس يي الجااللاليبدالبسهالص ، اليمي ، البيتدبل ال سة

مالباتدالندالسي يالالبس ةلنال9199 دا ب ،ال   الدالحابرال اتموالجلمال طيلالقي الياعال  ةالببسبربيالب ص  ةال  ال

يبدالبسهالص ال  قيادالب تفال يالنبيرةال   ي يالاليالس يي البسع ب ،ال مالاليالسةح يةال ص  النالسعالةدالب بالش اليم سالالماال

السي يالال يل الا اهالالصف ةالطالة بيالب يرب البس لالهذهالبسي دةالهيالإ  برالبعضالب  الاعال بسعحك  ةالبس لالقدم،سال

 (3)ي د سالالسي يالالمعالن لحال.

 قالمللدالسي يللالاليإااللاللالبعللضالبسدللبال ال ببيهلليدالسمداباللةال لل الببسللالا ال  للدا أس اليللل الباللت باللالبعللضال  ظاللةال

دالملاالبسللديالياليالم،البع لدالب فالقيللةالملعالالا حللالدالبسحليني لالسلل بلاليللد9199بسلدنال الببيلي الناللالالقالملدالسي يللالالالهةال

 (ال  دللاهدالالا فالقيللةال11-19ةالم للقالميلل ال) لل،الب  ال(4)(،ال يللددالمللاالبس للالة بيالببح ةيللةT52ال-T62م للقال للي ال)
ي
ال  دلللال

ب حايلاليلل البسكتلف،الال-9ال-(ال االمنيس الال-9ال- االمال(يلليابال-1ياة  دالسي يالالي  ظاةالدنال الجي الماالط برال)االم

المت لياةال لي ال ي ةاليالدنال الجي ال ي ال)  الال(ال ي ةلاليالدنلعالجلي  ال (ماار 
1

2
،الشليم ال،ال مدنعيلةالدنلال الجلي ال11

  ي ال)
1

2
91).(5) 

بهال ليبل الدبسبعيلدالب لدمال بسلذ ال بمل الملال(الني لال(S-199بسلدنال الببيلي ال لي ال)النذسوالطمبدالسي يلالالشل بلال ظلالم

 (6)كم (.ال199

                                                           
 شبكة المعلومات الدولية لالنترنت ، المرجع السابق  1

 .39هنري حبيب، ليبيا بين الماضي والحاضر، مرجع سابق، ص  )2(

 .33لجنة من المؤرخين المصريين، جمال عبد الناصر وعصره، إشراف وتيديم: عادل غنيم، دار المعارف، ص  )3(

 .43، ص1890ة، الياهرة، حكملعربي الليبي، منشورات دار اليهمي علي، بناء سالح الجو ا )4(

 .43صالمرجع نفسه،  )5(

 .49نفس المرجع، ص )6(
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كللللفالبس لللالة بياليال عالللق(ال بس للللالB-91)الB)-91 نلللذسوال عالقلللديالسي يلللالاليلللل الشللل بلالبعلللضالبسللل بدبابيالم لللقال)

 (1)بسعالد ة.

حللال لال  للي  الدناليهللالالببيللي ال ةهللاللهال نلل ال اللالال  حالسي يللالال تعالقللدهالاليللل الشلل بلالهللذهال اللسحةالإال   لل البيت للالد

  اناليحك  ةالمت ياةال  عال سةال  ال   اليسددهالالنياالالبعد.

 ماالالاب ال ةبيحالسهالالبسد االبسفعاللالبسذ القالمدالي المص ال قيالد سالالبسحيالايةال  الدي السي يالال بسذ ال ا قال ل ال

إيللالدةال هظللي الجهللالرالبسد سللةالبسمي يللةالستيبنللعالبست للياالب  مللي ال لل الإدباةالكالنللةال لليب  الببحيللالة،ال  لل الإيللدبدالبس لليبداال

ببح ةيلة(،ال نلذسوالال-بسبح  لةالال-)بس يلربحالبسعحك  ةالب ح يسةالياال يل المهالمالبستدا عالي النةالبس مياليالبسعحك  ةال

 
ي
يلللاالبسبع لللةالبسبر  ال يلللةالستلللدا عالقللليبيالبسبح  لللة،ال ةلللذسوالن لللدال صلللبحدالسي يلللالالالن لللدال لللقالببسبلللربلالب صللل  يحاليلللد 

 . اتموالجلمال طيلالقي الياعال  ةالببسبربيالب ص  ةال  ال دا ب 

 صلل  ،الن للدال بةللداليللل البسلل ل المللاالزسللواليللد يال  فللياليللل البسحلل  اليلليبداالببسلل  اليلليحالبس لل نيحالبسميالللال ب

بعلضالبسللد لالبسع ةيللةال يللل الا اللهالالسي يللالالمللل   القلل باال ل الببياعيللةالبسعالمللةالسهملل الب تحللدةالالعتبللرالبسصللهيي يةال للي ال

ملاال  ليب البسعهصل  ة،النتح نللدال م   لالال  لقال يللعال هللعالصلد االهلذبالبس ل با،ال نتللعالبسل ةلنال م   ل الإلل البسلل ةلنال

 االهلللذبالبس للل باالملللاالببياعيلللةالبسعالملللة،ال كلللالحالهلللذبال للل الب صللل  ال)بسحلللالدبي(ال  ملللعالمهللل ال حال بلللذلالجهلللدهال هلللعالصلللد

عالب تصلللالاال نتلللية الب عيلللد،ال سكلللاالبسحلللالدبيالسللل الي للل يقيلللدالب فالقيلللةالنلللوالالاشلللةبال البس لللالل اليللليحالمصللل ال إاللل بةيقال

  فعلللقال
ي
   يلللعالبسينلللدالب صللل  اليلللاالبستصلللي دال للل الببياعيلللةالبسعالملللةال للل ال يي للليا ،ال صلللداالبس للل باال للل البسوسال لللةالالشلللل ال

  لللهلاليلللل البيتبلللالاالبسصلللهيي يةال
ي
ملللاال  للليب البسعهصللل  ة،ال ةصلللد االهلللذبالبس للل باالب تفملللدالسي يلللالال بيتبلللريالهلللذبالال ييلللال

هالجالللدالسي يلللالالميقلللفالبسي  لللاليالب تحلللدةالبسدبياللللةالالبس للل باال يلللةال حالاةلللةالبسكيلللالحالبسصلللهييل ال للل النمحلللل يح،النالللال

سمكيلللالحالبسصلللهييل اليفمحللل يحال ب سالللدالبسحلللمي ال م   للل اليالسعهصللل  ة،ال ديلللدالسي يلللالالإلللل ال للللدالببيهللليدال يبجهلللةال

 م   لللالال اندلللدالسي يلللالالبالللت باللال ر للل ال الاجيلللةال م   لللالال الللر المصللل ال حللليالبسحللل مالملللعالإاللل بةيقال للل الهلللذبالالميقلللف

بسيقللد،ال مللاال لل ال  للعدالبسي  للاليالب تحللدةالد سللةالسي يللالال لل البس الةاللةالبسحلليدبلال ال بللال السهللالالب عللدبيالبسعحللك  ةال  ال

الموسلال،ال ل ال ليح
ي
الس ل بيمنال  ال  بلقالالفيرب

ي
شلهديالبسع قلةاليليحالطل بيمنالالمعدبيالبست هيةال  ال بع ال م   لالالالفيرب

ال الصةالبعدالب خالزالبسحالدبيالس  باالإس اللالبسعاقالياعالهدةالبسصدبقةال بستعال حالب صل  ةال
ي
المسحي ال

ي
 ميا يال ححهال

 (2)م.9199بسحينيةيةال  المالاسال

 كقالهذهال  دبثالكالحالسهالال   يراليالسحمعال ا عال اليل ال السةال حمي ال  دا عالا لالبسدنال الببيي البسميال.

 الخاتمة:

اب ال    ال حاليهاللالببيلمال  السي يالالكالحال ل ال  لالمالببح نلةالبسحهياليةالبس للال ال لمدالستح  ل السي يلالال  للالماالال

م،ال كللالحالبسللدنال الببيللي البسع بلل البسميالللال  للدالم ي للاليالببيلللمال لل السي يللالال بسللذ ال9109 السللدالسي يللالالباللت  سهالالاللهةال

يال يتاللالداليللل ال حللسحهالالم،ال يلل القالمللدالسي يللالال9191م،اليالستللدا  ال  لل الب  لل  اليللالمال9199يللد ال ت للياالمهللذالاللهةال

يل الب عحك البسل ق ال)الا حالدالبسحيني ل(ال بسذ الر دهالاليبعضال  ظاةالبسدنال الببيي البس د اةالسد  ال ببحد  ةال

 يلالال حال  ليماليةهييلعالمصلالداال حلسحهالالملاالد لال  ل ماليهدالبعلضالد لالبسعلالس البس السل ،ال كلالحالملاالب فالر.اليلل السي

                                                           
 .30، ص1890ة، حكملدياع الجوي يي ليبيا، دار العادل منصور، ا )1(

 .108-109، ص 1898-1898سيد عبد الرحيم أبو خبر، سياسة الواليات المتحدة األميركية نحو ليبيا  (2(
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ب ت ياةال هذبال اكلاالسي يلالالملاالنحل الب ت لالاالبسحل لالالمع  نةال ملهياةاليصهعال  ظاةالبسدنال الببيي البسعص  ة

 سد سةالمصهعةالمعيهةال ةالستالل ال حت يعالسي يالال هييعالمصالداال حسحهالالماالمختمفال صهال ال اسحةالببحد  ةال

 

 املراجع واملصادر:

الدباالره بحالسمةل   ،0797-0717سياسة الواليات املتحدة ألاميركية نحو ليبيا  ييال برالايداليبدالبس  ي ال،الال-9

  بستيريع.

 م.9119،الدباالب حت بقالبسع ب اليير ي،ال9،ال عبد ال اصر وثورة ليبيابسد عالنتح ال،الال-1

،الدباال1،ال  جاللللة الياللللالدال للللال  ،ال 0717التوووواريخ ليبيووووا موووون الايووووة القوووور  التاسووووع ع وووور   وووو  عووووامي  شلللليح،الال-1

 م.1999بسكتال الببيد دالب تحدةالسي يال،ال

 .9191بس اله ة،اليهاللالببيلمال  السي يال،الامحمةالنتعال  النية،الال-1

سمةللللللل ال ،الدباالببحالملللللد9 الالحووووووار العربوووووي ألامرييوووووي: رريوووووة سياسوووووية معاصووووورة جايلللللقالمصلللللععالمحاللللليد،الال-0

 م.1991 بستيريعال ادح،ال

 شبكةالب عميماليالبسد سيةال  ار د،الميقعالكيكق.ال-9

 م.9119يالدلالمهصيا،البسدنال الببيي ال  السي يال،البس اله ة،الدباالببحكاة،الال-9

 م،ال  ار د.9119-9199سي يالالماالاهةالالي م ،ال  اد،ال حسحال-1

 م.9119نهولاليل ،اليهاللالا  الببييالبسع ب البسميال،المةليابيالدباالببحكاة،البس اله ة،الال-1

 ،الإش ب ال   د   اليالدلاللهي ،الدباالب عالا .جمال عبد ال اصر وعصرهبيهةالماالب ؤا يحالب ص  يح،الال-99

 م.9119،ال9سمةل  الطسحةالجبر ق،ال ال ال يدهالمحطات من تاريخ ليبيامحادالي االحالبسصيد،الال-99

 م.9191،البسدباالبسعماية،ال9،ال مواطن ال عوب إلاسالمية يأ إفريقية: ليبيامحايدالشالن ،الال-91

سمةللللللل ال ،الب ةللللللل ةالبسللللللعبية9،ال  جاللللللة الشلللللالن الإيللللل بهي ،ال ليبيووووووا اوووووي  املا وووووو ي والحا ووووورهنلللللر ال بللللللع،الال-91

 م.9119بسلعبيةالالاشاربنية،الال بستيريعال الاي حال ب  البعالببياالهير ةالبسع ةيةالبسمي ية
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 على نمو بعض النباتات  L officinalis   Rosmarinusالتأثير ألاليلوباثي لنبات الاكليل 

The Allelopathic effect of ( Rosmarinus   officinalis L) on germination and growth of some 

plants. 

 

  سعاد محمد شكلول  *

 عايدة سعد بدر**                                                                                                                       

 الرفاعي عثمان حواء***  

 امللخص

 

ذ يكبوتت ذDonor speciesلنوتت اذانتت   ذذ) التضتت اذالووامواوتت   ( ذالتتتير الاذيلوباتتت   ذلتحديتتدالدراستت ذأجريتتهذهتت  ذ

Rosmarinus   officinalis L.نو تت اذانتتدفد  ذذالعلت ذن وت اذنذ اتاذذrecipient speciesالفتا   )ذ Vicia faba L. ذالحات، 

Cicer arietinum L. ،الوت الء ذ Pisum sativum L.،ذالت ر ذZea mays L.الت لوت ذذب لكاوت ا(ذحوت ذاستتمداذانوتحا ذذذ

ظهتتراذذ(،C)الكنتتتالان ذ)التت ذذب إلضتت   ذنالنذ:نالنترتتت ذذجتت ذجم تت ذذ8(ذ3مع مبتت ذ)ذذ-جتت ذ4(ذ2مع مبتت ذ)ذذ-جتت ذ2(ذ1)مع مبتت ذ
ٔ
نا

ر الاذيلوبات ث ذمت ذبت نذالتحف تاذنالتيوتتوحذنوتحا ذ وت اذيكبوت ذذحوت 
ٔ
أظهتراذالنتت  حذحلتا ذذالدراس ذحدنثذتو ينذف ذالت 

لبنو تتت اذانورنعت ذفت ذالتتتالاوذالح نيت ذعلتنذموتتحا ذ وت اذيكبوتت ذنذاغبت ذمشرتترااذالناتاذاندرنست ذذتحف تاذفت ذن وتت اذالوتت نرذ

مق ر تتتت ذمتتتتاذالنو تتتتت اذالن موتتتت ذفتتتت ذترتتتتت ذانق ر تتتت ذ)بتتتتدننذموتتتتحا (ذمتتتتاذنجتتتتااذ رن تتتت اذبتتتتتير الاذ تتتتا ذانع مبتتتت ذذ ضتتتت ذعتتتتنذأ تتتتاا ذ

الحاتتتت ذنالتتتت ر ذ(ذاستتتتت  بهذذ–)ذالفتتتتا ذذنالتتتتتتذضتتتتاهذكتتتت ذمتتتتنذذان ااعتتتت ذ نلتتتتنذمتتتتنذالنو تتتتت اذذ فتتتت ذذالنو تتتتت اذانتتتتتدفد  

بلار ذماجو ذالنذتير الاذا راالااذيلوبات تو ذذانتحرر ذمنذموحا ذ و اذيكبو ذذنذلكذبتحت نذح ل ذ ااه ذحو ذلتاح ذ

ذمتتتنذالتتتاالنذذالر تتت ذنالعتتت ضذلبا اتتتا ذال ضتتتر ذذفتتت ذاغبتتت ذمشرتتترااذالناتتتاذاندرنستتت ذذ)ذي وتتت اذن تتتا ذالنوتتت اذنمتتت  اليتتت ا ذذ

نيعو ذالتب ذءحتاا ذه  ذي راالااذعلنذماااذ   ع ذلبنااذنالتكشف،ذتاا قهذالدراس ذماذعداذمنذيبح ثذالتتذامداذ

نالتتتتذتفتتتالاىذعلتتنذانذالتف عتت ذاناجتت ذستت ذعابوتت ذاس ستتو ذفتت ذ،interaction positive نجتااذاء تت ذحتتا ذالتتتداب ذاناجتت 

ذذان تاع اذالنو تو ،ذنالتتتذ عترتالاذظتت هر ذمهاتت ذتتشررذفت ذتااليتاذالنو تت اذنالتوت ينذالنوت   ذنن ت جوت ذنعابوت اذالتات ررذفت ذالنوت ا

ذذ%ذ88ن دذتو نذأنذأعلنذنتو ذمئاي ذلتحف اذذإلا وت اذعنذانق ر  ذنجداذف ذب نرذ و اذالحات ذاذذالاااذنتتو ذا و تتنذمتنذ

ذنمت لكذ تا ذالنوت اذمتنذذ%78الت ذذ%88متنذذننتتو ذا و تتذاذالفتا ذالااذم لكذ و اذذذ1انع مب ذف ذ،%ذ78ف ذالكنتالان ذال ذذ

الوتتت الء ذذامتتت ذب لةتتتتو ذلنوتتت اذذ،allelochemicalsموتتتحا ذيكبوتتت ذذعلتتتنذعتتتداذمو تتتالاذمتتتنذذءحتتتتاا ذ،ستتت ذ48.43التتت ستتت ذذ10.84

حوت ذتت ذ ثبتوحذذنتتو ذا وت اذذ3فت ذالتالاام تاذالعبوت ذانع مبت ذذب صت ذذمشرترااذالناتاذذ يظهراذالنت  حذانذالنو اذذت ذتثبتوحذ

 نم لكذ ا ذنالاالنذالر  ذنالع ضذلبا اا ذال ضر ذ.ذ3ف ذمع مب ذذذ%88النذنتو ذا و اذذلبكنتالان ذذ%74منذب نر ذ
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ABSTRACT 

This study was conducted to determine the allelopathic effect of Donor species Rosmarinus officinalis L. 

on germination and growth of recipient species (Vicia  faba L. Cicer arietinum L. Pisum sativum L. Zea mays 

L.) powder was used. Rosmarinus officinalis L. plant in the following quantities, treatment (1) 2 g - treatment 

(2) 4 g - treatment (3) 8 g / kg soil weight: weight in addition to (control (C) the study showed a variation in 

the allelopathic effect between stimulation and inhibition of Rosmarinus officinalis L. plant powder, as the 

results showed stimulation in seed germination and most of the studied growth indicators of plants grown in 

soils containing R. officinalis plant powder compared with plants grown in comparison soil (without powder) 

with differences by the effect of the type of treatment as well as the types of the target plants, in the first 

group of plants, which included ( Vicia faba L .ذ- Cicer arietinum L. - Zea mays L.), they responded positively to 

the effect of allelopathic secretions released from the 

R. officinalis plant powder by improving their growth status, where an increase in most of the studied growth 

indicators (germination and length both plants and both the wet and dry weight of the shoots are attributed 

to the reason that these secretions contain materials useful for growth and detection. An important 

phenomenon that affects plant distribution, plant variation, productivity and reproductive processes in plants 

A percentage to stimulate germination by comparison was found in the seeds of the Cicer arietinum L. as its 

germination percentage increased from 87% in the control to 97%, in treatment 1 also the Vicia faba L. plant 

increased its germination rate from 80% to 90%, as well as the plant height from 15.04 cm to 47.43 cm For R. 

officinalis powder containing a large number of allelochemicals. 

As for the Pisum sativum L. plant, the results showed that the plant growth indicators were inhibited, 

especially in the higher concentrations of Treatment 3, where the germination rate of its seeds was inhibited 

from 94% of the control to 80% germination rate in treatment 3, as well as the length and wet weight And dry 

shoots. 
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 املقدمة:

ن عنتتتتتذنيعتتتت ن نذذ"pathos"ن عنتتتتتذمعضتتتته ذالتتتتوع ذنكباتتتت ذذ"allelon"متتتتنذالاباتتتت ذإلاغريقوتتتت ذذAllelopathy شتتتتتمذكباتتتت ذ

  ولو ذمعن ه ذتير الاه ذمنذ و اذعلنذ و اذابرذ.

(ذTheophrastusعتتت اذ وتتت ذانتتتو اذ،حوتتت ذكتتت نذعتتت ل ذالنوتتت اذإلاغريقتتت ذ)388ن تتتدذعر تتتهذظتتت هر ذ لوباتتتت ث ذمنتتتدذحتتتاال ذ

تفتتتتدذالتالابتتت ذن فبتتتكذأن ذمتتنذأاراذاللتتتف اذ لوبات توتتت ذلتتتوع ذالنو تتتت اذنذلتتتكذحوناتتت ذءحتتت ذن تتتع ذأنذالنو تتتت اذالبتتتتب ذ

(ذعتت ل ذاليووعتت ذالرنمتت ن ذأنذكتت ذمتتنذ وتت   ذالوتت الء ذنالشتتع الاذأ تتتداذ را تت تذاننت تت ذلنوتت اذPlinyالحشتت  الذءحقتت ذ،ذاننذ)

 ال ر .

(ذمتتنذأنا تت ذالوتت حت نذالتت ينذا تالاحتتتااذأنذمعتت ذالنو تتت اذتفتترالذمتتاااذممتبفتت ذمتتتنذDecndolle.1832نيعترتتالاذايا  تتدن ذ)

ذذLolium،ذما ذيضرذAvenaيضرذف ذالحق ذبةو اذالشا  نذذCirsium اذأبرى،ذ قدذءح ذأنذ و اذج نره ذتضرذبنااذ و ت

 بنااذالقا ذ.

نعر تتتتتنذبي تتتتتنذذAllelpathieاذفتتتتت ذمت بتتتتت ذ1738عتتتتت اذذMolishمتتتتتنذ وتتتتت ذالعتتتتت ل ذذAllelopathyذ تتتتتداذملتتتتتيباذال لوباتتتتتت ث 

أم ذمع ذ،ق ذنالن ت  ذعنذن راالااذالنو ت اذناااذمواو  و الع   اذالض ر ذنالن  ع ذب نذالنو ت اذبا ذ يف ذالا  ن اذالد و

(ذ  ستعا ذذانليباذلبدءل ذعلنذآلار رذالضت ر ذالتتتذيبحقهت ذ وت اذ(  .(Moyer and Huang 1997 )  ذالو حت نذآلابرينذمث 

ظتتت هر ذ لوباتتتت ث ذذ(Rice،1782)ذنعتتترض،بةوتتت اذأبتتترذ فو تتت ذإل تتتراالذمتتتاااذمواو  وتتت ذمثويتتت ذلبناتتتاذيفرالهتتت ذفتتت ذالاستتتحذانحوح

 ال  ذيبحقنذ و اذبةو اذأبر.ذذبينف ذ ررذالض ر

بي نذعابو ذتتضانذن تت  ذمرموت اذذ(IAS) :حت ذالعاعو ذالدنلو ذل لوبات   ذ Allelopathy يعرضذالتير الاذاألبوبات   ذن 

أيضو ذر  اي ذمنذ و ذالنو ت اذنذالوكتالاي ذنذالف الانس اذنذالفيري ا،ذنذالتتذتشررذف ذ ااذي ظا ذالوراعو ،ذنالووالاجو ذبا ذ

ذذذذذذذذذذذذذذ1771ذعتت اذحوتت ذعقتتدذانتتشتارذالعتت لالتذين ذل لوباتتت   ذفتت ذاستتو  و ذ،فتت ذذلتتكذالتتتير الاااذغ تتالاذالتن  تتتو ذالتتتبوو ذنذيي  بوتت 

(Torres et al., 1996.) 

نحتتتديث ذعتتت اذالكث تتتالاذمتتتنذالوتتت حث نذنلتتتنذاستتتتمدااذهتتت اذانلتتتيباذلبتعو تتتالاذعتتتنذانرموتتت اذالتتتتتذتةتتتتحذبااستتتي ذ وتتت اذمعتتت نذ

 نك نذمث الاذمنذالو حث نذ دذءح ذتير الاااذسبوو ذلوع ذالنو ت اذعلنذالنو ت اذ برى.ذ،لتثبوحذ ااذ و اذمع نذآبر

 بحتتت ثذفتتت ذالعلتتترذالحتتتدي ذحتتتا ذتتتتير الاذالحشتتت  الذعلتتتنذانح صتتتو ذأنذانح صتتتو ذعلتتتنذالحشتتت  الذأنذانح صتتتو ذعلتتتنذنتتالامتتتوذ

انح صو ذ مترذالت  ذلفتهذ ظترذالكث تالاذمتنذالوت حت نذحتا ذنما  وت ذاستتمدااذهت  ذانتاااذانفترال ذمانظات اذ اتاذأنذمووتدااذ

لتتتتتتتتتتتكذن تتتتتتتتتتتت  ذت تتتتتتتتتتت ر ذمتتتتتتتتتتتنذهتتتتتتتتتتت  ذالكوا نيتتتتتتتتتتت اذحشتتتتتتتتتتت  الذ ووعوتتتتتتتتتتت ذمتتتتتتتتتتتنذأجتتتتتتتتتتت ذ  تتتتتتتتتتتعواذالوراعتتتتتتتتتتت ذانتتتتتتتتتتتتتدام ذن تتتتتتتتتتتدذتوتتتتتتتتتتتاذذ

(Allelochemicals.)ذذذذذذذذذذذ Peng, et al., 2004)  ). 

نسنذأمثتالاذنضتاح ذحوت ذمتتويف ذيتحتداذبنت  ذان تاتاذالنوت   ذفت ذالغ بت ذذAllelopathyأم ذف ذالغ ب اذ ظ هر ذ لوبات ث ذ

 تنحتتتترذأ ااعتتت ذ و توتتت ذنتتعتتت يالذمتتتاذمعضتتته ذأ ااعتتت ذآبتتتر ذنتلتتتو ذكتتت ذغ بتتت ذما تتتا ذبا تاتتتاذ وتتت   ذممتتت لفذعتتتنذغ الاهتتت ذمتتتنذ

 الغ ب اذنياكنذب  ذذلكذتفت الاذالعديدذمنذالع   اذب نذ  اا ذالنو تو .

انوكر ذلظ هر ذ لوبات ث ذك  هذ فو  ذلبعديدذمنذانش هدااذالحقبو ذنالتتذغ لو ذم ذك  هذذننذالعديدذمنذالدراس ا

نتتغ تتتتالاااذفتتتت ذن ت جوتتتت ذذ،الوراعتتتت ذارنتتتت  مرتويتتتت ذب نشتتتت ك ذالن رتتتتئ ذعتتتتنذالتتتتتاو ذالنو توتتتت ذلتتتتوع ذانح صتتتتو ذنالتتتتتتذلاحضتتتتهذ

 (2814حت نذنابرنن،ذذ)ذووعو البت ت نذنالغ ب اذأنذبتغ الاااذف ذرا ذالغي  ذالنو   ذف ذالويئ اذالي
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(ذأنذعتتتتداذ تتتتدر ذ و تتتتت اذالويتتتت  اذنالياتتتت   ذنغ الاهتتتت ذعلتتتتنذالناتتتتاذتحتتتتهذأ تتتتع رذDavis.1928حوتتتت ذيعتقتتتتدذالو حتتتت ذ)

التتتتتذتفرالهتتت ذأ تتتع رذالعتتتاال،ذن تتتدذأ تتتاذأ تتتنذنذاذرنيتتتهذالنو تتتت اذب نتتت  ذذjuglonيعتتتااذنتتت ا ذالعاغتتت نذذjuglans nigrsالعتتتاالذ

ذمت ذتاتااالحت ن ذعلتنذمحبتا ذالعاغبتانذ ت 
ا
نتفترالذمت ا ذالعاغبتانذمتنذأنرا ذأ تع رذالعتاالذنتلت ذذ،نذ ااهت ذيتتا ذنغ لوت 

نالتتهذالدراستتت اذانمتبفتت ذأنذعتتتداذذ،نلتتنذالتالابتت ذذعتتتنذ ريتتمذموتتت  ذ ميتت رذالتتتتذ تتتتو ذمتتنذ نرا ذنالفتتترن ذنتلتت ذنلتتنذالتالابتتت 

نرمتت ذالكواوتت   ذالتتت اذالتت  ذتفتترال ذهتت  ذيعااذنلتتنذا، تتدر ذالكث تتالاذمتتنذالنو تتت اذالعشتتبو ذعلتتنذالناتتاذبتت لقروذمتتنذهتت  ذ وتت ا

 (.Macias,1999ال ع الا ذ)

ذعنذالقدر ذ ذليتهذ  جا  ذالنا ذأنذ بوب ذ  اا  ذ ذنحود  ذأنذان تاع اذالنو تو  ن ش الاذالعديدذمنذالدراس اذنلن

 .التن  تو ذالع لو ذله  ذ  اا ذبقدرذم ذس ذ  ت  ذعنذن راالااذالض ر ذالتتذتفراله ذه  ذالنو ت اذ

 Asaduzzaman et al.,2010)) 

لنو تتتت اذنالا  نتتت اذمعظتتت ذاننت تتت اذاليووعوتتت ذانتتتتشل ذعتتتنذظتتت هر ذ لوباتتتت   ذستتت ذمرموتتت اذر  ايتتت ذملتتتنع ذبااستتتي ذا

ذ ت هذعنذانت رااذ يضو ذلح م الحو ذالد وق 
ا
 نال  ا.ذذShikimic acid،ذنأغب ذانرمو اذانعرن  ذح لو 

-ذ حا ىذالفونالو ذنالتتذله ذتيوومذالوبات ث ذمعرنض،ذأحا ىذالتين موك،ذأحا ىذالونانيكنمنذأرهرذه  ذانرمو اذ

وبامواو  وتت اذالتالابينتت اذنضعتت ذالقبايتتدااذنإلاستتتالانيداا،ذتابتتكذالعديتتدذمتتنذ لذ-الف  ا وتتدااذ-الت  ينتت اذ-الكوام رينتت ا

 تا ذمتنذالقبايتدااذلهت ذتتير الاذست اذنمثتوحذعلتنذ اتاذذ88 ف ذيبتو رااذانعابو ذنجدذأنذأمثالاذمتنذذ، وفذناساذمنذالةش ط

 .(ذ2888ذ،)ذالتعدان ذنابرننذذالو اراا

 عتتتتتدذظتتتتت هر ذذيلوباتتتتتت   ذمتتتتتنذالظتتتتتااهرذالوونوتتتتت ذانهاتتتتت ،ذءنفتتتتت ذتتتتتتشررذفتتتتت ذا تتتتتت  ذانح صتتتتتو ذالوراعوتتتتت ذذ فو تتتتت ذل  تتتتتراالااذ

أنذيبمتتر ذذ(ذExudationأنذير شتت  ذذذذذ)ذ(Leachingالكواو  وتت ذلبنو تتت اذمتتنذأجواخفتت ذانمتبفتت ذستتاا ذعتتنذذ ريتتمذالغتتت ذ)ذ

منذينرا ،ذأنذتحرره ذ فو  ذتحب ذبق ي ذتبكذالنو ت اذف ذالتالاب ،ذمشاي ذنلنذتثبوحذأنذتحف اذ ااذالعديدذمنذانح صتو ذبات ذ

 .( Rice, 1984; Chou, 1990; Jabran et al., 2015.)ذAllelopathy يعرضذب ءلوبات   

ھتت  ذذالعبتتااذالحوا تت ذالحداثتت ذالتتتتذ عاتت ذعلتتنذتحتتت نذالتيووقتت اذالوراعوتت ذذبتت لرغ ذمتتنذنجتتااذنیعتتدذ لوباتتت ث ذمتتن

 (Khan et  al., 2008الظ ھر ذف ذاليووع ذمن ذ رننذأصوحهذماضاذاھتا اذب صذب  ذالعقدانذ ب الاانذمنذالومنذ)

الفع ل ذذنأحدذ و ت اذه  ذالفلوب ذ وت اذيكبوت ذتنفشرذ و ت اذالع  ب ذالشفاي ذف ذلوبو ذنالتتذتتا اذباجااذانرمو اذ

نمنفتت ذاننالتت ذالتت  ذيتتور ذفتت ذمعظتت ذذ،منفتت ذالعولتت ذأنذنالرتتالا نذاننفشتترذفتت ذالعوتت ذ بضتترذنجوتت ذ فاستت ذ،اننفشتترذفتت ذرتتتا ذالتتو ا

ر وعتتت ذالتتتت  ذمتمشتتتو ذنستتتياا ونذالشتتتا ذذ،ن وتتت اذإلاكبوتتت ذهتتتاذ وتتت اذ تتتع الاىذمعاتتترذذمتتتتتدي ذذال ضتتتر ذذ،الووتتتااذالبوبوتتت 

  نرا ذصغ الا ذنبري ذالشا ،ذ اله رذلانف ذبنفتجنذياو ذنلنذالور  ذأنذالونفتجنذال فوف.،القير

نذذذ) نالتتتتينا   :ذالكتت  اذرذنذالوينتت نر ذناه ذماا  اذه اذالويتتهذهتت أهتت ذذاناا  اذالفع ل ذلنو اذيكبو ذالويااذاليو 

نذذعبتتتتتتتتتتضذ حاتتتتتتتتتت ىذالفونالوتتتتتتتتتت ذمتتتتتتتت لكذيحتتتتتتتتتتتا ذنكبوتتتتتتتتتت ذالعوتتتتتتتتتت ذنذغ الاهتتتتتتتت الاتتتتتتتت مف نذمتتتتتتتت اذذ،نذنذالوارينتتتتتتتتتتتا  الوار وتتتتتتتت ذبتتتتتتتتتتت اذ

ااذنذالفاستف اذماتتت ذيحتتتتا ذمتتتاااذغوتتترذعضتتتاي ذمثتتت ذرتتتااراذاللتتتتايااذنالا لتتتتتوااذنذالوات ستتتتوااذنذانغةتتوااذنذالابتارذنذالنتتالا ذالف  ا ايداا

 (2813،)ابراهو ذنذالكرالايت ا

 ذ و ت اذمنذالفلوب ذالشتفاي ذ8 بىذمنذبونف ذك نذذ و اذ11(ذتير الاذيلوبات ثضذعلنذItaniذ(etal. , 2013  اجرىذالع ل ذ

Lamiaceaeو اذيكبو ذذ (نمنذبونف ذك نذ و اذماضا ذالدراس ذذ officinalis   Rosmarinusذعلنذن و اذن ااذج نرذ و اذ)

م عتتتداذ وتتت اذال تتتاذلهتتت ذتتتتير الاذمثتتتوحذلناتتتاذجتتت نرذ وتتت اذذانتتمبلتتت اذالنو توتتت ذذجاوتتتاذانذنأظهتتتراذالنتتتت  حذذLettuceال تتتاذ

 .ذذيكبو 

  يااةتوبالالتضاااد البيوميميااااي، املرمبااات الللي، Rosmarinus   officinalis الاكلياالنبااات ، Allelopathyيتالكلمااات املاتاحيااة: اللليلوبااا

allelochemicals،بازالء و ذرة  و  فول و الحمص 



 0202 السادسالعدد  على نمو بعض النباتات  L OFFICINALIS   ROSMARINUSالتأثير األليلوباثي لنبات االكليل 

  
 

  

 101 مجلة التربية البدنية والعلوم األخرى

 

 همية البحث واهدافه:ل

اناجتااذفت ذبونتنت ذانحبوت ذذRosmarinus   officinalisلنوت اذيكبوت ذنتحديتدذال لت   ذالنو توت ذذفتي  ذاهاو ذالوح ذضانذن  رذ عريت

انتتتتتتتدفد  ذنيفتتتتتتدضذلتحديتتتتتتدذذتتتتتتتيرر ذيلوباتتتتتتت   ذفتتتتتت ذ اتتتتتتاذ و تتتتتتت اذذيلوباتتتتتتت   فتتتتتت ذنب صتتتتتت ذالتتتتتتتير الاذبانمتذان تتتتتت ءافتتتتتت ذذمنتتتتتتنستتتتتتتف ا ذناما  وتتتتتت ذي 

 (الو الء ذ،ال ر ذ،الحا ذ،)الفا  

 :Materials and Methods   مواد وطرق البحث

تتتتتير الاذالذذتضتتتانذالوحتتت ذاجتتترا ذت رتتتت ذفتتت ذمعاتتت ذالنوتتت اذالتتتت ماذلقتتتت ذيحوتتت  ذجكبوتتت ذالعبتتتااذجج معتتت ذانر تتت ذذلدراستتتت 

ذ recipient speciesانتتتتدفد نذذعلتتت ذ اتتتاذ و تتتت اذdonor speciesالنوتتت اذانتتت   ذ اذيكبوتتت ذوتتتلنذAllelopathyذيلوباتتتت   

 ذذذذذذ   .Rosmarinus  Lذذذذالنو توتت ذ)العتتو ذال ضتتر (ذلنوتت اذيكبوتت ذيجتتوا (ذجاعتتهذالوتت الء ذ،التت ر ذ،الحاتت ذ،)الفتتا  

officinalisنذ يعتتهذنلتتنذ يتتاذصتتغ الا ذنجففتتهذن تتحقهذفتت ذجهتت الذذBlender، تتتت ذ نحفظتتهذفتتت ذأموتت كذب ستتفوكو ذفتت ذالث جتت

 (ISTA 1986 )  . ا تق  ذب نرذالنو ت اذانتدفد  ذحت ذاليريق ذانتوع ذلبعاعو ذالدنلو ذلفح ذنابتو رذس م ذالو نرذ

 Petri plate experimentالانبات املختبري 

جترااذذ18بنقتاذذذRosmarinus   officinalisلنوت اذيكبوت ذذshoots aqueous extract تت ذتحضت الاذانتتتمب ذالنوت   ذ

ذتتت ذتر تتاذ(ذذ Harborne, 1984 ريقتت ذ)ذستت ع ذ48متتنذانتت  ذانقيتترذنتتد ذذمتت ذ088فتت ذلنوتت اذيكبوتت ذذ crud powderمتتنذ

 منف ذمع م اذتمفوف اذنك  هذنيحضر ذذshoots aqueous extractلبحلا ذعل ذ

مت ذذ28)ذ2مع مبت ذذ–(مت ذمت  ذمقيترذذ78مت ذمتنذانتتتمب ذنذ18)ذ1مع مبت ذذ–=ذالكنتالان ذبدننذاض   ذمتتمب ذذذ8)ذذ

 م ذم  ذمقيرذ(ذ.ذ88م ذمنذانتتمب ذنذذ38)ذ3مع مب ذذ-ذ–(م ذم  ذمقيرذذ88منذانتتمب ذن

 م اذيرضعتتت ذنحضتتتةهذذنتتتد ذفتتت ذا وتتت  ذبتتتالا ذعلتتت ذمتتتت   اذمفتتتت ني ذذنستتتقهذالوتت نرذب نعتتتاننتقتتت ذذ18نالعتتهذالوتتت نرذ

 ب نع ال ذذحت ذذمتاسحذعداذالو نرذالن بت ذف ذك ذمكرر ت ذنمنذاسوا ذ

Germination percentage =  

(Number of germinated seeds/total number of seeds) X 100     (ISTA,1976) 

      Pot Experimentالزراعة في الاصص 

  : الزراعةتهيئة التربة املستخدمة في 

متو ذذن رمبوت ذ اووت ذنمعر ت ذنوتع ذالتالابت ذالتتتذك  تهذالتالاب ذمنذانن  مذان  نر ذلبابو ذت ذت فوفه ذنغرتبدف ذذجب ذت 

بت  ذاناست ذنالنذ:ذنالن،ذنالعتهذذغت ذجذم ت ذترتت ذ8نذذ4,2تالابت ذبةتتت ذنضت   ذالمتاذذRosmarinus   officinalis وت اذيكبوت ذموتحا ذ

ناستتتتمدمهذأرضتتتاذمكتتتررااذلاتت ذمع مبتت ذنلغتترىذانق ر تت ذاستتتتمدمهذذ،ستت (ذ11فتت ذأصتت ذب ستتتفوكو ذبقيتترذ)ذ2818جذ2818ذرتوتتاذذالوراعتت 

نتد ذأستتوا ذذانعات ذمت ذمتتنذانت  ذلات ذأصتتتو ذلضتا نذتحتررذانرموتت ا،ذنترمتهذ صت ذفتت ذ208ن تدذتتت ذنضت   ذذ،ترتت ذ)بتدننذنضتت   ذ(ذممبفت ا

(ذاذذنضتتعهذالوتت نرذبتتتلار ذ،التت ر ذالوتت الء ذن،الحا ذ،الفتتا  )(ذذانمترتتالا ذ)ذو تتت اذانتتتدفد  النبتت نرذلاتت ذمتتنذذ18الرعتتهذذهتت ناحتتدذنضعتتدذ

(ذمتتنذالوراعتت ،ذتتت ذذيتتااذ21نضعتتدذمتترنرذ،ستت ذعتتنذستتي ذالتالابتت ذرتت ذستتقوهذب ن  ،ذ8.0مت  نتتتت ذنمنتظاتت ذمتتنذحوتت ذانتتت   ذبتت نذالوتت نرذنضعاتتمذ

 (ذلا ذالنو ت اذانتدفد  ذ.  ذلبا ا ذال ضر  الاالنذالع ضذنالر ذذ- ا ذالنو اذذ–)ذي و اذذمع ذمشررااذالناا حت وذ

 م حظ :

 ترت ذذذKg(ذلا ذذgmذ8)ذذ3انع مب ذذ-(ذذgmذ4)ذذ2انع مب ذ- (ذذgmذ2)ذذ1انع مب ذذ-(ذالكنتالان ذC)ذ
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  donor species( الاسماء العلمية والاصائل النباتية للنبات املانح 1الجدول )

 في هذه الدراسة . recipient speciesو النباتات املستقبلة 

Scientific Name Family 

Donor species 

Rosmarinus   officinalis L. الاكليل   

Recipient species 

1- Vicia faba L.  الاول 

 

2- Cicer arietinum L. الحمص  

 

3-  Pisum sativum L. نبات البازال 

 

4- Zea mays L. 

 

 

Lamiacea  

 

Fabaceae 

Fabaceae 

Fabaceae 

Apiaceae  

 

 

 النتائج واملناقشة:

بوةتتهذ تتت  حذالوحتت ذانذنضتت   ذانوتتحا ذالعتت ضذلنوتت اذيكبوتت ذنلتتنذترتتت ذأصتت ذالراعتت ذالنو تتت اذانتتتدفد  ذنلتتنذنجتتااذ

حو ذ،(0-4-3-2)تير الاذيلوبات   ذف ذنتو ذي و اذن ا ذنالاالنذالر  ذنذالع ضذلبا اا ذال ضر ذما ذما اذب لعدان ذ

أظهتتراذالنتتت  حذحلتتا ذتحف تتاذفتت ذن وتت اذالوتتت نرذذ(ذنذالتت ر ذالحاتت ذذ–اعلتت ذتحف تتاذفتت ذالنو تتت اذ)ذالفتتا ذذ1انع مبتت ذذذذهك  تت

نالناتتاذلبنو تتت اذانورنعت ذفتت ذالتتالاوذالح نيتت ذعلتنذموتتحا ذ وتت اذيكبوت ذمق ر تت ذمتاذالنو تتت اذالن موت ذفتت ذترتت ذانق ر تت ذ)بتتدننذ

 نوتت اذالوتتت الء ذحلتت ذتثبتتوحذفتت ذي وتت اذن تتتا ذذن تتا ذالنوتت اذانتتتدفدضذرن تت اذبتتتير الاذ تتتا ذانع مبتت ذذموتتحا (ذمتتاذنجتتااذ 

 .النو اذنم لكذالاالنذالر  ذنالع ضذلبنو ا

 Vicia fabaنبات الاول  -1

  (2جدول )

 نبات الاول الاكليل علي بعض مؤشرات النمو  ل لنبات (crud powder يوضح تأثير مسحوق )
 gmالوزن الجاف gmالوزن الرطب cmالطول  الانبات % نسبة املعامالت

 80 14.051 22..01 0.454 (Cمنترول )

 1.051 24.481 54.51 0. 1معاملة 

 22..0 11.141 55.84 0. 2معاملة 

 1.008 14.158 14.54 0. 1معاملة 
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 متوسط الطول لنبات الاكليل إلى تربة لصص الزراعة في   crud powderتأثير إضافة املسحوق ( يوضح 2الشكل )

 ] نبات الاول بالسنتمتر[

 

استتت  ب ذ وتت اذالفتتا ذذبلتتار ذماجوتت ذالتتنذتتتير الاذا تتراالااذيلوبات توتت ذذانتحتترر ذ  حتت ذذ(2)ذنالشتتا ) 2)ذمتتنذبتت  ذالعتتدن  

متتتنذموتتتحا ذ وتتت اذيكبوتتت ذذنذلتتتكذبتحتتتت نذح لتتت ذ اتتتا ذحوتتت ذلتتتاح ذاليتتت ا ذ تتتت ذ تتتتا ذالنوتتت اذنيعتتتااذالتتتتب ذءحتتتتاا ذهتتت اذ

  ((Callaway, 1995 انوحا ذذعلنذماااذ   ع ذلبنااذنالتكشفذنه اذيتفمذماذم ذج  ذبنذ

 

 
 

 متوسط الوزن الرطب في لنبات الاكليل إلى تربة لصص الزراعة crud powderتأثير إضافة املسحوق  ( يوضح1الشكل )

 [بالجرام  ] لنبات الاول  للمجموع الخضري 
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متوسط الوزن في  الجاف لنبات الاكليل إلى تربة لصص الزراعة crud powder تأثير إضافة املسحوق يوضح ( 5الشكل )

 [ بالجرام ] لنبات الاول للمجموع الخضري الجاف 

 

ارتتترذمشتتتا ذاي تتت ض ذعلتتت ذمتتت ذمتتتنذان اتتتا ذال ضتتتر ذالر تتت ذ وتتت اذيكبوتتت ذ  حتتت ذانذموتتتحا ذذ(4)نذذ(3)متتتنذبتتت  ذالشتتتا ذ

اذذيعتتتتتتااذالتتتتتتتب ذلرتاتتتتتت ذفتتتتتت ذالتتتتتتتير الاذعلتتتتتت ذمحتتتتتتتا ذالنوتتتتتت اذمتتتتتتنذستتتتتتكري اذنذتاتتتتتتاينذالرتتتتتتالانت نذذ1نالعتتتتتت ضذب صتتتتتت ذفتتتتتت ذانع مبتتتتتت ذ

 نامتل صذالعن صرذمنذ و ذالنو اذ

 

 Cicer arietinumنبات الحمص   -2

 نبات الحمصل بعض مؤشرات النمونبات الاكليل على لcrud powder ) ) مسحوق إضافة يوضح تأثير  (1الجدول )

 gmالوزن الجاف gmالوزن الرطب cmالطول  نسبة الانبات % املعامالت

 84 40.8 4.5.4 0.551 (Cمنترول )

 1.200 10.441 42.4 4. 1معاملة 

 0.504 4.44 28.144 80 2معاملة 

 0.145 5.401 .24.11 41 1معاملة 
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 لنبات الاكليل في معدل الانبات shoots aqueous extract( يوضح تأثير إضافة املستخلص النباتي 4الشكل )

 Germination percentage ]% لنبات الحمص [ 

  ح ذا نذأرراذالي ا ذموحا ذ و اذيكبوت ذفت ذاليت ا ذمتاستحذعتداذالوت نرذالن بتت ذفت ذالتالاام تاذذ(0)نالشا ذ(3)منذالعدن ذ

نتبتتأذأ تتت ذعتتداذلبوتتت نرذذ3ب لقوتت كذنلتتتنذانق ر تت ذنلكتتتنذهتت اذالتتتتير الاذأصتتو ذمثويتتت ذفتت ذذانع مبتتت ذذذ،1ب صتت ذانع مبتتت ذذاننمفضتت 

الن بتتت ذفتت ذهتت  ذانع مبتتت .ذننذهتت اذي مفتت ىذالتتتتدريج ذ تتدذيعتتااذنلتتنذننذ وتتت اذالحاتت ذلتتنذذالق ببوتتت ذالتتتير الاذتحف تتا ذذلنوتتت اذ

 تالاام اذالعبو ذ تاانذمثوي ذ.ذذيكبو ذذنب ص ذف ذالتالاام اذذالاا ئ ذام ذال
 

 
 

 متوسط الطول لنبات الاكليل إلى تربة لصص الزراعة في   crud powderتأثير إضافة املسحوق ( يوضح 4الشكل )

 ] نبات الحمص بالسنتمتر[
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في متوسط الوزن الرطب للمجموع  لنبات الاكليل إلى تربة لصص الزراعة crud powderتأثير إضافة املسحوق ( يوضح 4الشكل )

 الخضري ] لنبات الحمص بالجرام [

 

 
 

في متوسط الوزن الجاف  الجاف لنبات الاكليل إلى تربة لصص الزراعة crud powder تأثير إضافة املسحوق ( يوضح 8الشكل )

 للمجموع الخضري ] لنبات الحمص بالجرام [

 

نبفتتت ذ ااهتتت ذأنذ تتتدذ تتتتب ذ تتتا ذمتتتنذتحف تتتاذالناتتتاذلنو تتتت اذأبتتترىذمتتتاذذتتتتشا ذنلتتتنذتثبتتتوحذن وتتت اذبتتت نرذالنو تتتت اذ بتتترى 

نجتتتتااذتوتتتتت ينذفتتتتت ذتتتتتتير الاذهتتتتت  ذانتتتتاااذانحفتتتتتو ذفتتتتت ذالويئتتتتت ذبتتتتت بت ضذأ تتتتتا ذالنو تتتتت اذستتتتتاا ذك  تتتتتهذذ و تتتتتت اذحشتتتتت  الذأنذمح صتتتتتو ذ

 .( Alsaadawiذ ,.at elذAlsaadawi, 1778 ) (ذ2006)ا تل اي ذماذالتو ينذف ذتير الاذه  ذاناااذبحت ذالتالاام اذناللنفذ
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ذ ذالران ، ذ) ذاراس  ذتاصبهذالون ذالوح ذم  ذه ا ذ ت  ح ذانتتمب ذالنو   ذذ2884 ش بن ذ ا  ذالتب ذال  ذيعاا ذاذ )

ذ)ذيمت نذ( ذ ذمنظا اذالنااذ ذالقا ذذ،انتتعا ذال  ذيحتا ذعل ذماااذ ش بنذف ذتير الاه  نمنذت ذالي ا ذا قت اذال  ي 

 .ارتف  ذالنو ا نعكاذاي  بو ذعل ذالن مو ذ 

 mays Zeaنبات الذرة   -1

 لنبات الاكليل علي بعض مؤشرات النمو  لنبات الذرة (crud powder( يوضح تأثير مسحوق ) 5جدول )

 gmالوزن الجاف gmالوزن الرطب cmالطول  نسبة الانبات % املعامالت

 0 1.444 1.210 0.414. (Cمنترول )

 .1.4 5..2 8.425 2. 1معاملة 

 0.810 1.441 1.1 84 2 معاملة

 0.04 1.44 2.55 81 1معاملة 

 

 
 

 لنبات الاكليل في معدل الانبات shoots aqueous extract( يوضح تأثير إضافة املستخلص النباتي .الشكل )

 Germination percentage ]% لنبات الذرة [ 

اذنتتت ذنتتتتو ذذذانن ذ%ذ78نك  تتتهذذ1  حتتت ذاعلتتتنذنتتتتو ذا وتتت اذك  تتتهذفتتت ذانع مبتتت ذذذ7ذنذالشتتتا ذذ4ماتتت ذموتتت نذفتتت ذالعتتتدن ذ

عتتداذالوتت نرذالن بتتت ذفتت ذالتالاام تتاذالعبوتت ذ تتدذيعتتااذنلتتنذاليتت ا ذمحتتتاىذانتتتتمب ذفتت ذ مفتت ىذهتت اذي ذ3ا وتت اذك  تتهذفتت ذانع مبتت ذ

متاذمت ذهت اذلعديدذمتنذي ويات اذيتفتمذمنذاناااذانثوي ذلإل و اذنتم ص ذالفوناءاذ ح اي ذبحو ذتلو ذمشرر ذف ذعا ذا

 Bernat et al )ذ ,.2884ذ)ذذذذذذذذذذذذذج  ذبنذ
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 في متوسط الطول للمجموع  لنبات الاكليل إلى تربة لصص الزراعة crud powderتأثير إضافة املسحوق ( يوضح 10)شكل 

 ] لنبات الذرة  بالسنتميتر  [

التحف تتتاذاعتاتتت ااذعلتتت ذترم تتتاذانوتتتحا ذنعلتتتنذمتتتدىذاستتتت  ب ذالةتتتتوحذذن   عبوتتتتنذبتتت نذالتثبتتتوحذذهرانحتتتتانذموتتتحا ذيكبوتتت ذ

 ذ(ذذ2880نتاايننذالكواو   ذنالظرنضذالوونو ذانحوي ذنذالتالامو ذالاراث ذتاا مذماذاراس ذ)ذالجحيش ت،ذالنو   ذ

 
 

في متوسط الوزن الرطب للمجموع  ة لصص الزراعةلنبات الاكليل إلى ترب crud powderتأثير إضافة املسحوق ( يوضح 11الشكل )

 الخضري ] لنبات الذرة بالجرام [

  

متاستحذحوت ذنصت ذلبناتاذذذ1ب صت ذفت ذانع مبت ذذيتضاذذانذه اذالتتير الاذمحفتواذ(11)نذالشا ذذ(4)منذب  ذالعدن ذ

ذ تتت  حذالعديتتدذمتتنذالدراستت انلتتياذمثويتت ذلتتنذماتت ذتوتت نذذلتتكذمتتنذجتت ذذ1.23مق ر تت ذبتت لكنتالان ذجتت ذذ2.74التت ذالتتاالنذالر تت ذ

نمتتتتت لكذبتتتتت بت ضذالتالاام تتتتتاذنيجتتتتتوا ذذبتتتتت بت ضذالنوتتتتت اذانتتتتت   ذذنذالنوتتتتت اذانتتتتتتتقو التتتتتتتذتشمتتتتتدذانذالتتتتتتير الاذيمتبتتتتتفذذ

 (ذ   (Bogatek et al., 2006النو تو ذانتتمدم ذلتحض الاذانتتمب ذ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C 1المعاملة  2المعاملة  3المعاملة 

تر
يم

نت
س

بال
ة 

ذر
 ال

ت
با
 ن

ول
ط
ط 

س
تو

م

المعامالت

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

(C)كنترول  1معاملة  2معاملة  3معاملة 

م 
را

ج
بال

ة 
ذر

 ال
ت

با
لن
ب 

ط
لر

 ا
ن
وز

 ال
ط
س

تو
م

المعامالت



 0202 السادسالعدد  على نمو بعض النباتات  L OFFICINALIS   ROSMARINUSالتأثير األليلوباثي لنبات االكليل 

  
 

  

 111 مجلة التربية البدنية والعلوم األخرى

 

 

 
 

الجاف لنبات الاكليل إلى تربة لصص الزراعة في متوسط الوزن الجاف  crud powder( يوضح تأثير إضافة املسحوق  12الشكل )

 للمجموع الخضري ] لنبات الذرة بالجرام [

 

اتتتواااذذفتتت ذالتتاالنذالعتت ضذلبا اتتا ذال ضتتر ذلنوتت اذالتت ر ذذناي تت ض ذذانذنوتتحا ذ وتت اذذيكبوتت ذذتتت ر الااذذ(12)یشتت الاذالشتتا ذذ

نيتالااجتتاذهتت اذالتتتير الاذذ(غتت ذموتتحا ذجم تت ذترتتت 2)ذذ1ذب صتت ذفتت ذانع مبتت ذھتت اذالتتتير الاذمتتاذال تت ا ذوعتت ذانوتتحا ذ وتت اذيكبوتت 

نيرجتتتاذالتتتتب ذلرتاتتت ذلتتتوع ذانتتتاااذالفع لتتت ذلنوتتت اذذ3يي تتت ض ذبويتتت ا ذانوتتتحا ذالتتت ذانذيلتتت ذالتتتنذا تتت ذمتتتتتاىذفتتت ذانع مبتتت ذ

م تتاذانتتتتمب ذانذماوتت ذتحتتدثذتثبويتت ذنهتت اذمتت ذتتت ذذمتتر ذانذتر ذيكبوتت ذعنتتدذتااجتتده ذبكاوتت اذمو تتالا ذلنوتت اذالتت ر ذتحديتتداذ

 انوحا ذانض ضذلبتالاب ذذيبع ذانرذمو الاذب نذياانذالنو اذان   ذمحفو 
 
 انذمتويذا

 
 .ذذ 

 

 Pisum sativum نبات البازالء: -5

 الاكليل علي بعض مؤشرات النمو  لنبات البازالء  (لنباتcrud powder يوضح تأثير مسحوق ) (4جدول )

 gmالوزن الجاف gmالوزن الرطب cmالطول  نسبة الانبات % املعامالت

 5 44.54 12.484 0.414. (Cمنترول )

 0.512 11.441 42.4 0. 1معاملة 

 0.14 11.004 .11.2 0. 2معاملة 

 0.141 414.. 41.14 0. 1معاملة 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

(C)كنترول  1معاملة  2معاملة  3معاملة 

م 
را

ج
بال

ة 
ذر

 ال
ت

با
لن
ف 

جا
اال

ن 
وز

 ال
ط
س

تو
م

المعامالت



 0202 السادسالعدد  على نمو بعض النباتات  L OFFICINALIS   ROSMARINUSالتأثير األليلوباثي لنبات االكليل 

  
 

  

 111 مجلة التربية البدنية والعلوم األخرى

 

 
 

 لنبات الاكليل في معدل الانبات  shoots aqueous extract( يوضح تأثير إضافة املستخلص النباتي 11الشكل )

Germination percentage ]% لنبات البازالء [ 

حوت ذذ،)ذيفو نذحلتا ذابتتاا ذفت ذالةتتو ذانئايت ذإل وت اذبت نرذ وت اذالوت الء ذانع مبتت 13(ذنالشا ذذ0منذمق ر  ذانتاسي اذف ذالعدن ذ)

التتتذذمتنذالدراست االعديتدذذمتاذذالنتت  حذتتفتمذهت  ذذ3فت ذانع مبت ذذ%88لبكنتالان ذالنذذ%ذ74ا مفضهذنتو ذي و اذمنذ

ذانتتتمدم ذالنو توت ذنيجتوا ذالتالاام تاذبت بت ضذنم لكذب بت ضذالنو اذان   ذذنذالنو اذانتتقو ذتشمدذانذالتير الاذيمتبفذ

 ((.Bogatek et al., 2006ذانتتمب ذلتحض الا

 

 

 في متوسط الطول للمجموع  لنبات الاكليل إلى تربة لصص الزراعة crud powderتأثير إضافة املسحوق ( يوضح 15الشكل )

 ] لنبات البازالء  بالسنتميتر  [
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نلكتنذذ،باق ر دفت ذبت لكنتالان ذفت ذ تا ذالنوت اذ2نانع مبت ذذ1  ح ذيررذالتثبوي ذفت ذانع مبت ذذ(14)منذب  ذالشا ذانا اذ

بدا ذهن لكذمع نا ذلبرجا ذنتتا ذالكنتالان ذتقريو ذنه  ذيلو ذالغريو ذف ذيررذيلوبات   ذا نذءياكتنذالتةوتا ذذ3انع مب ذ

هتتتتتتتت اذيبتتتتتتتتت ضذفتتتتتتتت ذاستتتتتتتتت  ب ذالنو تتتتتتتتت اذلتتتتتتتتتير الاذذتتتتتتتتتب نننذالاام تتتتتتتتاب لنفو تتتتتتتت ذانذانذنتتتتتتتتتمذالت رتتتتتتتتت ذيتا  تتتتتتتت تذتتتتتتتتتدري و ذن تتتتتتتتمذالت

متتمبل اذالتالاوذذب نذالتثبوحذنالتحف اذ دذيعااذنلنذالتالامو ذالاراث ذنابتت ضذيصتن ضذمتنذ  حوت ذاست  بدف ذنابت ضذ

 التبااذالفتبج ذلا ذ و اذعل ذحداذ.

 

 

في متوسط الوزن الرطب للمجموع  لنبات الاكليل إلى تربة لصص الزراعة crud powderتأثير إضافة املسحوق ( يوضح 14الشكل )

 الخضري ] لنبات البازالء بالجرام [

 
 

 
 

 في متوسط الوزن الجاف للمجموع لنبات الاكليل إلى تربة لصص الزراعة crud powderتأثير إضافة املسحوق ( يوضح 14الشكل )

 ] لنبات البازالء  بالسنتميتر  [ 
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ذمعتتتتتد ذمتتتتتاذال تتتتت ا ذذال ضتتتتتر  العتتتتت ضذلبا اتتتتتا ذالر تتتتت ذنذا مفتتتتت ىذمعتتتتتد ذالتتتتتاالنذ(ذذذ11)نذ(ذذ10)ا حتتتتت ذمتتتتتنذالشتتتتتا ذ

جت ذذذ7.03جترااذلبكنتتالان ذالت ذذ12.08ذحو ذا مف ذالاالنذالر  ذلبا اا ذال ضتر ذمتنذموحا ذ و اذيكبو ذتدري و ذ

ا ذكباتت ذالااذالتالام تتاذذذ3جتترااذلباع مبتت ذذ8.311جتترااذلبكنتتتالان ذالتت ذذ8.838نمتت لكذالتتاالنذالعتت ضذا مفتت ذمتتنذذ3فتت ذانع مبتت ذ

 ((Mubeen, 2011ماذاراس ذالنت  حذذتاا قهذه  ذذ  ذالنااذ

 الاستنتاجات والتوصيات:

 :الاستنتاجات

نياكتنذانذياتانذلتنذتتير الاذذالنو ت اذانتتدفد  تير الاذالوبات تو ذعل ذذRosmarinus   officinalisذ.Lتو نذانذلنو اذيكبو  .1

 .لنف ذالتنا ذالحوا ذلبنو ت اذانحبو ذالبوبو ذان  نر ذ

)ماضا ذالدراس (ذماحفوذلنااذمع ذالنو ت اذنياكتنذذRosmarinus   officinalisذ.Lباكنذانذيتتمداذه اذالنو ا .2

 معدذاجرا ذانويدذمنذالدذارس ا.انذيتتف اذمننذ

 :التوصيات

 نجرا ذت  روذعلنذأ اا ذأبرىذت مع ذلبفلوب ذالشفاي ذذنمعر  ذالتير الاذاألبوبات ث ذف ذالتنا ذالحوا . .1

 تحديدذانرمو اذالكوا  و ذانتشنل ذعنذالتير الاذيلوبات   . .2

فت ذ اتاذبت نرذ و تت اذصتعو ذي وت اذبات ذا تنذذRosmarinus   officinalisاراست ذتتير الاذانتتتمب ذانت   ذلنوت اذيموت ذ .3

 محفوذل  و ثذما ذبوةهذالدراس .

 :املراجع 

 املراجع العربية: -لوال

ذيمتد ( 2011حوه ) ،ابراهيم - ذضد ذنذالفع لو  ذالشفاي  ذلوع ذالنو ت اذالع  ب  ذالووالاجو  ذالفع لو  .ذذذاراس 

 نر ب ذ.ذ–ج مع ذ  صد ذمرت  ذذ–كبو ذالعبااذنالتكنالاجو ذنعبااذان ا ذذ–رس ل ذم جتت الاذ

الةش طذيحو   ذلبارمو اذيلوبات تو ذلنو اذالهر ذالشااذضانذمراح ذذذذذذذذذذ( 2004الجحيش ي، وسن صالح حسين ) -

 ج مع ذاناص ذ.ذ–النااذانمتبف ذ.ذرس ل ذم جتت الاذذذذذذ

ذ.ذذ(2005ايناس ياسين ) ،الراوي  - ذ ااذنااله رذنح ص ذ ر ذالااس  ذف  تير الاذرشذمتتمب ذالثااذنان لوكذهودرااليدذ

 ج مع ذمغدااذ.ذ–كبو ذالوراع ذذ–رس ل ذم جتت الاذ

التير الاذيلوبات   ذنمبف اذال ر ذ( 2004مهدي صالح وفائق، توفيق العجيلي)،السعداوي، ابراهيم شعبان ونادية -

 .18ذ–ذ1:ذذ(1) 12النوتالانج نذن ااذنح ص ذالو    ذ.م بنذالوراع ذالعرا و ذذاللفرا ذف ذتثبو 

التير الاذ لوبات ث ذلبامبف اذالنو تو ذلوع ذذذذ( 2015عامر محسن )،جنان عبد الخالق و  املعاضيدي،وسن صالح  و سعيد ،حسين -

 ج مع ذاناص ذ.ذ–كبو ذالعبااذذ– انح صو ذف ذأ و اذن ااذأرضع ذأ اا ذمنذ اغ  

    إلانجليزية:املراجع 
 
 ثانيا

- Alsaadawi,I.S., Sakiri, F.A ., and AL-Dilimy, S.M. ( 1990). Allelopathic inhi- -bition of Cynodon dactylon 

L. and other plants by Eurphorbia prpstata L. Journal Chem.Ecol.16:2747-2754. 

- Alsaadawi, I.S. (2006). Soil sikness in Iraq .Possible role of soil fungi and Allelopathy. Journal Allelopathy. 

18: 47-56. 

- Asaduzzaman, M.D .,  Islam, M.M., and Sultana, S. (2010).  Allelopathy and allelochemicals in rice 

weed management.Journal Bangladesh research publications. Vol. 4 (1) :1-14. 
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- Bernat, W., Gawronska, H.,  Janowiak, F ., and   Gawronski, S.W. (2004). The effect of Sunflower 

allelopathic on germination and seedling vigor Of winter wheat and Mastard.Academic press. Warsaw. 

- Bogatek, K.R., Gniazdowska, A. Zakzewska, W., and Oracs, K.M.( 2006).Allelopathic effect of 

sunflower extract on mustard seed germinat- -ion and seedling growth. Biologia Plantarum.50(1) :156-

158 

- Callaway, R.M. (1995). Positive interactions among plants.Bot.Rev., 61(4): pp.306- 349. 

- Chou, C.H.( 1990). The role of allelopathy in agroecosystems: Studies from tropical Taiwan. S.R 

Gliessman (ed) Agroecology, Springer Verlag New York. 1990, 104–121. 

- .Harborne ,J.B.(1984).phytochemicl methods .Chapman and Hall.press New York.2nd ed .Pp.287. 

- ISTA. (1976). Intension rules for seed testing. Seed Sci. and Tech. 34. 

- Itani,T ., Nakahata,Y. and Noguchi,H. (2013). Allelopathic  Activity of Some Herb Plant Species. 

- Jabran, K.; Farooq, M.; Hussain, M.; Rehman, H.; Ali, M.A. (2010). Wild oat (Avena fatua L.) and canary 

grass (Phalaris minorRitz.) management through allelopathy. J. Plant Prot. Res., 50 (1), 32–35. 

- Jabran, K., MahaJan, G., Sardana, V., and Chauhan, B.SC.( 2015). Allelopathy for weed control in 

agricultural systems. Crop Protection. 72: 57–65. 

- Khan, M. A ., Iqtidar, H ., and Ejaz, A. K. (2008). Suppressing effects of Eucalyptus camaldulensis L. on 

germination and seedling growth of six weeds. Pak. Journal Weed Sci. Res. 14(3-4): 201- 207. 

- Macias, F.A. (1999). Oliva, R.M., Varela, R.M., Torres, A.; and Molinillo, M. G. .Allelochemicals from 

sunflower leaves cv. Paredovick. Phytochmistry, 
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 ()صحة إلانسانل لبكرالدليل العلمي على فوائد زيت الزيتون ا

 (2،3)مونتسيّرات فيتو ؛(2،2)رفائيل دو التوّري ؛(1،2،3) د. ماريا إيزابيل كوفاس تأليف:

 (* * *)مراجعة: ص ي: صالحة مصطفى الورفلي         (** )ترجمة: د.مصطفى علي نامو         

 

 امللخص:

 مددد     دددر دُ         
 
م ومددد وجدددود العزيدددز مددد   ندددواي تيدددي الزيتدددو  ال دددي ت  دددر  دددي  ِحميدددةالهدددو  ُيعددز تيدددي الزيتدددو  واأدددزا

 
صدددحية

الغندددي بمر  دددات  (VOOتيدددي الزيتدددو  الِ  دددر)السدددوو ووفدددو مدددا هدددو متددداا مددد  بياندددات لحددد،ا ال دددأ   دددي الو دددي الحا دددرم فددد   

 مدد  بددي  تأددق  نددوايم و ددز   أ ددي الفينددو   
 
 European Food وروبدد ) وكالددة  مدد  الغدد،ا ُيعددز مدد     ددر الزيددوت صددحّية

safety Authority(EFSA)( ددي ردد ر نددوفمار مدد  العددا  )سددالح ا اليددوم  لزيددي الصددحّية ل   فوائددزالبخصددو    ( دعدو  1122

 اةج دودم وسدو  ن دو  مد   د   هد،ا اةراجعدة بت  دي  (VOOتيدي الزيتدو  الِ  در)ل مثد الفينو  الزيتو  الغني بمر  ات 

 يلددددق بخدددد    ي نددددويا   ددددر مدددد   نددددواي تيددددوذم (VOOتيددددي الزيتددددو  الِ  ددددر)فوائددددز تندددداو  العأمددددي لزليل العأمددددي الددددّزا  علدددد  الدددد

 دم  هد،ا ال دأ  بنياندات منت دا  مد  ي الزيتدو م  مدا سدتتس عسدتعانة بمدا  دي ذلدق تيد الصالحة لألكدل و الزيوت  الزيتو م

مدة سدو  يدتس استعرا د ا لحد،ا ال صدو م وُثعدز مثدل هد،ا الندوي مد  الزراسدات 
ّ
عينات ع وائيةم ودراسات إنسانية مح 

 
 
 ةعدز  تزايدز اةطأوب ةز  إلانجات  دي   مستو  التناغس  عل     يوفر الزليل عل   ادرا

 
 د، بالنصدائا الغ،ائيدة وذلدق وف دا

 ا .عزد السك

م الفوائزم النصائا الغ،ائيةم مر ب (Virgin Olive Oil(VOO))تيي الزيتو  الِ  ر الكلمات الّدليلية:

 .(Hydroxytyrosol(OHTyr)(م مر ب هيزرو س ي تيروسو )Tyrosol(Tyr))التيروسو  

 املقدمة:

         
 
  ُيعدددز تيدددي الزيتدددو  مصدددزرا

 
ردددعوب منط دددة اةتوسدددىم وهدددو علددد  ارت دددا  و يدددو بمسدددألة ن ددد   غددد،ا   دددي أدددزهو  ل  ّوليدددا

وفدددو مدددا هدددو متددداا مددد  معرفدددة عأميدددةم فددد   م و 3(Cardiovascular diseaseمعدددز  الوفيدددات رسدددنب مدددرا ال أدددب الوعدددا  )
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 مجموعة ال حث العأمي لأتغ،ية ومخا ر ال أب الوعا   ( 3)
 مست فى مؤسسة .(CIBER) مر ز ال حث العأمي  ي الطب  أيا   اةتعأو بالفسيولوجيا اةر ية لأ زانة والتغ،ية (2)

 (IMIM( لألبحاث الط ية ) MAR-)مار
 (م السويزNacka(. مزينة ناكا)NUPROAS HBم روي الت ييس الغ،ا   ل ر ة هانزلس بوالج )  (1)
 مجموعة ال حث العأمي  ي عأس الزوائيات وعأس العَصب الن ري   (2)
مسمزينة  - سس آلا ار ال  سي يةم كأية آلا ار والسياأةم جامعة اةر ب  (* *)

ُ
 ال 

مسو  الط ّيةم مزينة أاةع ز العالي لأعالصيزلةم سس   (* * *)
ُ
 ال 

http://www.uib.eulresearch/
mailto:angarturo@gmail.com


 0202السادس العدد   يل العلمي على فوائد زيت الزيتون البكر لصحة اإلنسانالدل

  
 

  

 831 مجلة التربية البدنية والعلوم األخرى

 

ةدرا ئدز تيدي الزيتدو  عندز ةحايدة اةراأدل الثانويدة يس دليدل مدادي علد  فواز دي ت دُيسد س ال ثافة ال  يدر   الن ري ذاالجسس 

 .2ال أب الوعا  

 Federal Drug Administration) (م  جددداتت ال يادددة الفزراليدددة  مري يددة لألدويدددة1112 ددي رددد ر ندددوفمار مددد  عددا  )        

(FDA)) 

عنددددز التعددددّرا ل طددددر مددددرا ال أددددب  الددددزعو  اةتعأ ددددة بتصددددزيفات تيددددي الزيتددددو  فيمددددا يخدددد  مسددددألة فوائددددز تيددددي الزيتددددو  

)م      تناو  وذلق ( Coronary heart disease(CHD))ّتاجيال
 
  تيي الزيتو م را ( مغ 12ما ي ارب مأع  ي  عا  يوميا

هنيدةأمداا وذلدق رسدنب وجدود    تيدي  دم  مكوندات  (Monounsaturated fat acid-(MUFA) أاديدة غيدر اة دّ عة) الزُّ

 .1(VOOالزيتو  الِ  ر)

  اريددات الُعصددب  وروبيددة لأ حددث اةسددت  لي  ددي مجددا  التغ،يددة ومدددرا  ظ ددرت نتددائد الزراسددات ال ددي  جر حددا         
 
مددؤ را

ع  ددة ع سددية مددا بددي   ( وجددودEuropean Prospective Investigation into cancer and Nutrition(EPIC)السددر ا )

تجأددددي هدددد،ا الع  ددددة م و ددددز 2م4التدددداجياسددددالح ا تيددددي الزيتددددو  ومعددددز  الوفيددددات واأتماليددددة التددددأ ر  و إلاصددددابة بمددددرا ال أددددب 

مددد  سددددكا   ث ث ردددرائا سدددكانيةلددددلدددز  الزسددددا  مددد   ددد   دراسدددة  و طدددر السددد تة  الع سدددية بدددي  اسدددالح ا تيدددي الزيتددددو  

 .6اةزينة

هنية أماا فم  اةكونات الرئيسة: و  ر   انويةم  ميتألف تيي الزيتو  م  مكونات رئيسة            ( Fatty acids)الزُّ

 
 
هنيةم   أماا  ال ي ت كل جز ا ( نس ة تتفاوت Oleic acid) ولييقمض م  ما ي كل أ أادية غير اة ّ عة الزُّ

هنية( م   أماا %32( إل )%44م ) ية الزُّ
ّ
 .7الكأ

 كل نس ة تفاوتي م )أما املكونات الثانوية         
ُ
ي حتو  اة( م  %1( إل )%2م ف ةحا ت

ّ
صّنف عل  زيي الزيتو م ل ال ل

ُ
وت

 :النحو آلاتي

تصدددداُّ  الزيددددي و دددد  ( الدددد،ي  ددددي إلامكددددا  اسددددتخرجل بمدددد،ي ات ع ددددب عمأيددددة unsaponifiableالجددددز  غيددددر ال ابددددل لأتصدددداُّ )( 2

(م ومر ددددددب Sterols(  ددددددر م ومر  ددددددات السددددددتيرو )Triterpenes)تريتيربينددددددات(م و Squaleneالسددددددكوالي )تحتددددددوي علدددددد  مر ددددددب 

 (.Pigments(م والص غات)Tocopherolالتوكوفيرو )

(م Polyphenols-)ال وليفينوالتاةعروفدددة بدددددال دددكل عّ دددز    مالفيندددو    الددد،ي ي دددتمل علددد  مر  دددات( الجدددز  ال ابدددل لأددد،وبا1

. متحددددز  مددددد رعضدددد ا الدددد عض (م  و  رددددكا ا simple phenolsفينددددوالت رسدددديطة)علدددد  رددددكل  إمددددا الفينددددو  مر  ددددات تتواجددددز و 

 (3شكل)

بدددي: التيروسدددو ) ُي دددكل          
ّ
(م Secoiridoidمددد  السددددكويريزويز) اة دددتّ ا م (OHTyr(م وال يزرو سدددد ي تيروسدددو )Tyrمر 

اةوجدود   دي  الفيندو  م وتعدز مر  دات (Virgin Olive Oil (VOO)) تيدي الزيتدو  الِ  در مد  الفيندو  ( م  إجمدالي %01أوالي)

 ضددعي لأزراسددة العأميددةم و دد،تيددي الزيتددو  مدد     ددر اةر  ددات ا
ُ
اةكونددات اةعروفددةم وذلددق بددالن ر إلدد  لق مدد   فضددل ل ددي  

 .7فوائزها عل  الصحة

تيددي الزيتددو  علدد : مددز  العنايددة الزراعيددة بالن دداتم واةنددا م ون دد  الزيتددو  نددواي اةكونددات الثانويددة    يعتمددز محتددو          

 
ُ
و  اةعرو ددة  ددي السددوو إلنتدداج تيددي الزيتددو م وتتمثددل  نددواي تيددوت الزيتدد ّت دددعنددز موسددس الجندديم و دد،لق ن ددا  التصددزيد اة
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  دي: 
 
وتيدي الزيتدو  م (VOOتيدي الزيتدو  الِ  در)(م و Extra-Virgin Olive Oilعدالي الجدود ) (VOOتيدي الزيتدو  الِ  در)أاليدا

 بزيي تيتو ) ور (Pomaceم  و تيي ب،ور الفا  ة)(*)(Common Olive Oil(UE,1991)) ا دال
 
   .(ujo Or-جوو اةعرو   يضا

م  و وسددددديأة مدددد   مددددر  يدددددجر  الزيتددددو  وأددددزها بطري ددددة ميكاني يددددة هددددو ذلدددددق الزيددددي اةسددددتخأ  الِ  ددددر ي الزيتددددو  فزيدددد       

مد   ي  دا ا عدالي الجدود  ف دو تيد الِ  در ي الزيتدو  أدزوث  ي تغُيدرا  دي الزيديم  مدا تيدال تدؤدي إلد   تحدي ظدرو فيزيائيدة   در  

 دددددي اةائدددددة غدددددرا    (Oleic acid) ولييدددددق( مددددد  أمدددددض gram(1g)الحمو دددددة اةحدددددزد  نسددددد الحا علددددد   سددددداس غدددددرا  واأدددددز)

 (غرا .1.3( م  تيي الزيتو م   ل م  نس ة)100gالواأز )

 ل ددانو  اةجأددس العددالمي لزيددي ()2.2تمتددد بزسدد ة أمو ددة تفددوو  و تعدداد  نسدد ة)الدد،ي ي الِ  ددر إ  تيددي الزيتددو          
 
وف ددا

( 1)أمو دة تفدوو  (م  و نسد ة(International Olive Oil Council Regulation/T.15/NC.n3.Rev2.Nov24,2006الزيتدو )

 لأ ددانو   وروبدد )
 
ت ريددر إلدد  الحددز الدد،ي  لعمأيددة  ددي مجمأددل م  ددز  ضددد(European Regulation N.1513/0 ددي  وروبا)وف ددا

م ومدد   ددد   8م ونسدد ةا   ددل درجددة مدد  مر ددب السددكوالي الفيندددو  تت شدد م معددل رعددض اةكونددات وعلدد  نحددوا  سا دد ي مر  ددات 

 Ordinary Oliveم وتيدي الزيتدو  اة دررم يدتس إنتداج وتسدويو تيدي الزيتدو  العدادي)(VOOتيدي الزيتدو  الِ  در)عمأيدة مدزج 

Oilا د()تيي الزيتو  ال (UE,1991)(. 

م يتس إ ضاي مخأفات الزيتو  اةت  ية م  النوّية وال ،ر  لعمأية ت رير (VOOتيي الزيتو  الِ  ر)ع ب عمأية إنتاج       

  ل عمأية  (VOOتيي الزيتو  الِ  ر)يكو  نتاج ا تيي مسحوو ب،ور الزيتو  ال،ي ُيضا  إليل  مية محزد  م  

 .8التسويو

 في الزيوت وزيت الزيتون،الفينول(: أهم التراكيب الُبنيوية املتماثلة ملركبات 3شكل)

 

                                                 
(*)(UE,1991)(م و ،لق وفو  انو  2002 وروب  من، عا ) وفو معايير التسويو وإلانتاج  ي إلاتحاد  ا د: إرار  إل  تيي الزيتو  ال 

 تاجنِ   ا د (م وثعز تيي الزيتو  ال1453/2002(ر س)EECالتفويض)
 
عاد ت ريرا) الِ  ر لعمأية مزج بي  تيي الزيتو   ا

ُ
 Refindوتيي الزيتو  اة

Olive Oil(.)املترجم) 
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 (A)   م مهيزرو سددد ي تيروسدددو(B)تيروسدددو م (C)(غأوكوسددديز مر دددب  وليدددوروبي  العضدددويOleuropein glucosideم) (D) التر يدددب ال زيدددوي

)SIDLigstroside-) لي ستروسددايز (E) م()( 1-SIDDialdehydic form of Oleuropein))لأمر ددب ال يميددا   العضددوي ةر ددب  وليددوروبي )

 لي ستروسدددايز(G) (م Aglycone form of Oleuropein glucosideلغأوكوسددديز مر دددب  وليدددوروبي  العضدددوي) الجزيئددديال دددكل (Fم)((2

(Ligstroside(SID-4))م (H)(مر  ات ليجنانوس العضويةLignanes))+(- ممر  دات بينورثسدنو  ال يميائيدة (I))+(-2-  سيتو سد ي بينورثسدنو   

((+)-1-Acetoxypinoresinol). 

وسو  ن دو  مد   د   هد،ا اةراجعدة بت  دي  اةج دود العأمدي الدّزا  علد  الدزليل العأمدي لفوائدز تنداو  تيدي الزيتدو        

م  مدا (م وذلق بخ    ي نويا   ر م   نواي تيي الزيتو م  و الزيوت الصالحة لألكل بما  دي ذلدق تيدي الزيتدو  VOOالِ  ر)

 علد   سنر ز 
 
 عأميدا

 
مة  ادر  عل     توفر دلدي 

ّ
مد   مسدتو  عل  بيانات منت ا  م  عينات ع وائية ودراسات إنسانية مح 

م وباالعتمددداد علددد  اة دددز   سا ددد ي لأدددزليل العأمدددي ال دددائس علددد  عأدددس الطدددبم فددد   مسدددتو  التنددداغس هدددو ذلدددق اةعدددز  9التنددداغس

 ةعز  تزايز عزد السكا . اةطأوب ةز  إلانجات   ي   ، بالنصائا الغ،ا
 
 ئية وذلق وف ا

م   ال     ر  ا ارع   ات الفعلي   ة م   ال  إلانس   ان جس   م زي   ت الزيت   ون        فين   و  يم ألايض   ملر ملركب   ات التنظ       

 زيوت الزيتون الطبيعية.

م دزر حا علد   لزيدي الزيتدو   د  الفينو  م  بي  اةتطأ ات  ساسية لت ييس  همية الوظائفية الط يعية ةر  ات            

بددي: التيروسددو ) تحزيددز
ّ
ُرهددا الحيددوي  ددي جسددس إلانسددا م فمر 

ُّ
(م يتعر ددا  OHTyr(م وال يزرو سدد ي تيروسددو )Tyrمددز  توف

َ ي  م      تيدي الزيتدو م وذلدق  دي ردكل جرعدة   ي جسس إلانسا  ل متصا 
ّ
 فيندو   محتواهدا مد ب  درر ممد  ِ د  اةدر 

عطددى   ددلتيددي الزيتددو  
ُ
ي مدد  تيددي الزيتددو   رعددزنفددرد م  و اةجرعددة ال اة

ّ
وهدد،ا يددز  بددزورا علدد  معددز   م33،31عسددالح ا اةغدد،

 14أ دددم  ددي ظدددل وجدددود الجرعدددات اةعتزلددة مددد  تيدددي الزيتدددو  ال ددي يصدددل معدددزل ا إلددد ) التددرا س مددد  هددد،ي  اةددر  ي   دددي الجسدددس

ي ماددددرت  ددددي اليددددو 
ّ
الت أيددددزي اليددددوم  اةدددددأ وذ  ددددي بأددددزا  منط دددددة  غددددد،ا وال دددددي تعددددز   ددددل مددددد  معددددز  ن ددددا  ال (25mL/d)( -ِمأ

 غرا   ي اليو (.41 -21اةتوسى واةتفاوت م زارا مابي )

        
 
ددرا وعلدد  نحددوا   يددر  مدد  ناأيددة   ددر م إ  مددز  التددّوفر الحيددوي ةر ددب ال يزرو سدد ي تيروسددو   ددي الجسددس  ددز  ظ ددر تغيُّ

ر بزيددي  الفينددو    ددات اةسددتوِع ة ةر *(*)وذلددق باالعتمدداد علدد  اةدداد  الِ  ليددة
ُّ
 لأتددأ 

 
وال ددي تعددز مدد     ددر اةددواد الِ  ليددة ُعر ددة

 .32الزيتو  

بددي: التيروسددو م وال يزرو سدد ي تيروسددو م موجددود   ددي ال  تمددام وال ددو م علدد  هياددة  رددكا  %03)أددواليإ           
ّ
(مدد  مر 

م وت دير هد،ا الح ي دة العأميدة (م  و ال اريتداتGlucuronoconjugatesمّتحز  مد رعض ا ال عض ممثأة  ي الحمض ال ولي)

ف  ي  يض ال  زي/اةعو 
ّ
ق.ي رسنب   إل  وجود التحّو   ّولي اة ث

َ
 ركا   ّولية لأطعا  اةساَلحأ

هنيةالبروتينات  هنر.وأكسدة البروتين  الدُّ  الدُّ

هنيدددةأمددداا إ  إعددداد  إأددد              بواسدددطة الزيدددوت الغنيدددة با أمددداا  (Saturated fatty acids(SFA)اة دددّ عة) الزُّ

هنية هنية(  ي م ابل  أماا MUFA أادية غير اة ّ عة) الزُّ  Polyunsaturated fatty)غير اة ّ عة عل  نحدوا مفدر  الزُّ

acid(PUFA)يرات اةتعأ ة رعمأية م لل ذات التأ  
ُ
يم و ،ا  فض الاروتيناتال فض ال 
ّ
هنية منخفضة ال  ل  Low)ثافةالزُّ

 Density Lipoproteins(LDL) هنية(م فالزيي الغني با أماا غير اة ّ عة عل  نحوا مفر  يحتوي عل  معز ا  فيدف  الزُّ

هني مرتفددددددددد الاددددددددروتي  الددددددددزُّ ( اةددددددددنخفض التددددددددأ يرم وبالتددددددددالي  مددددددددة تيدددددددداد   ددددددددي معددددددددز  Triglycerideغأيسدددددددديرايز)مدددددددد  مر ددددددددب التراي

                                                 
() Systemic Ribonucleic Acid(RNA) Interference Defective Protein 1(SID-1), (SID-2), (SID-3), (SID-4).(املترجم) 

)( (millilambert(ml))  ِمارت): اة 
ّ
ي مارت هو جز  م  الأف م  ال

ّ
 مارت هو وأز   ياس إررا ية السطوا.)lambertأ

ّ
 (املترِجم(م وال

وية الوا عة بي  ِ    نسيد معينز (*)*
َ
أ
َ
 (املترِجم)اةاد  الِ  لية:    اةاد  الَ ينخ



 0202السادس العدد   يل العلمي على فوائد زيت الزيتون البكر لصحة اإلنسانالدل

  
 

  

 840 مجلة التربية البدنية والعلوم األخرى

 

هنيددةق ( وذلدددHDL Cholesterolال ثافددة)  أاديدددة غيددر اة ددّ عة أسدد ما بّيزتددل رعدددض  ع ددب عمأيددة اسددالح ا  أمدداا الزُّ

 .32الزراسات العأمية

هنيددددةعلددد   يدددة أدددا م  مددددة مسدددألة عأميدددة متعأ دددة بماهيددددة الحالدددة ال دددي  حددديم    ل ددددا عمأيدددة اسدددالح ا  أمددداا           الزُّ

هنيددة أاديددة غيدددر اة دددّ عة علدد  أسددداب  أمددداا  م واةتمثأدددة  ددي: أالدددة   سدددز  الادددروتي  اة دددّ عة علددد  نحددوا مفدددر غيدددر  الزُّ

هني هنيدة( ال ي تتمتد بانخفاا  وي  ي معز   ثافة الاروتينات Oeate)م فالّزيتات(Lipoprotein oxidation)الزُّ تكدو   الزُّ

ينو 
ّ
وهد،ا مدرّدا  م(Linoleate-rich particlesد الغندي بالجسديمات)ليدق غيدر اة د ّ   دل أساسدية  دز   سدز  مد  أمدض الأ

هنيدددددددةإلددددددد  أ ي دددددددة     أمددددددداا  عدددددددز مفتددددددداا  الزُّ
ُ
ِمدددددددَر )غيدددددددر اة دددددددّ عة علددددددد  نحدددددددوا مفدددددددر  ت

َ
نخ

ُ
ه   سدددددددز   (substrateاة  الدددددددزُّ

 .31حمض الُزهنيمل بواسطة الروابى اةزدوجة م  ال( أيث ي ز  انت ار السأسأة  ي العLipid peroxidationالفو ّية)

 زتا  منحدا ف دى  ندي أل سز م ا( لLDL اومة الاروتي  منخفض ال ثافة)مع ر  دراسة  امي بم ارنة  م  بي   ربد        

يات مد   أمداا  ِ
ّ
هنيدةغناها باةغ، هني  إلد   علد  مسدتو  مد  م اومدة وال دي لدس تدرو  (MUFA)غيدر اة دّ عة الزُّ الادروتي  الدزُّ

هنية(  ز   سز  بمعز ا يفوو م اومة  أماا LDL)منخفض ال ثافة  .36(PUFAغير اة ّ عة عل  نحوا مفر ) الزُّ

ه إ    سددز  جددز  مدد             اةتعأددو بحالددة  (B()apolipoprotein(apo B)مدد  صددميس الاددروتي  الددُزهني)  م  و م ارددر الددزُّ

هنيددةالاروتينددات  ل الاددروتي  (LDLمنخفضدددة ال ثافددة) الزُّ
ّ
هنيمم يددؤدي إلددد  أددزوث تغّيددرل  دددي ت ددك الاروتيندددات وذلددق لكددو   الدددزُّ

هنية رّية  أادية النوا ) إل  ز و  الم زر   فضل عل   ال  منخفضة ال ثافة الزُّ
ُ
أعمة  أادي ال  (م  و ن ا Monocyteال 

زي (phage system Macroالنوا ) ب التعصُّ
ّ
  ي تطور عمأيات التصأ

 
 .37اةتعأو بالجزار ال ريان م  ما ُيس س  يضا

هنيددةالاروتينددات  ظ ددرت            وعلدد  نحددوا مسددت لم بأةحددا علدد  ع  ددة رع ددر سددنوات مدد   اةتأ سددز  منخفضددة ال ثافددة الزُّ

 مد   ( دم  عمدو Coronary Artery Disease(CAD)أدوادث مدرا ردريا  ال أدب الّتداجي)
 
السدكا م  مدا  ةحدا أّسدزي  يضدا

ريا  الّتاجي (Framinghamاة زر  عل  إعاد  تصزيف مصط ح)
ُ

 .38(CAD)اةننثو م   دلة اةتعأ ة بخطور  مرا ال 

( علددد  كوةحدددا مر  ددددات محمّيدددة  دددز   سددددز  VOOل دددز  برهندددي مر  ددددات الفيندددو  اةوجدددود   ددددي تيدددي الزيتدددو  الِ  ددددر)          

هني منخفض ال ثافة)الاروتي     (1112 دي رد ر ندوفمار مد  عدا ) (EFSA)(م و دز   أ دي وكالدة  مد  الغد،ا   وروبد LDLالزُّ

(م وتدر  لجندة VOOزيدي الزيتدو  الِ  در) دعو  بخصو  فوائز عسالح ا اليوم  لزيدي الزيتدو  الغندي بمر  دات الفيندو  

وم دت اتل  (OHTyr) ( مد  مر دب ال يزرو سد ي تيروسدو  5mg)اتالتح يدو فيمدا يتصدل بتأدق الدزعو      مسدة مأأيغرامد

سالحأق ر كل يوم م و   ه،ا الجرعات Oleuropein -)مر ب  وليوروبي :م  مثل
ُ
( اةوجود   ي تيي الزيتو  يتوجب    ت

نفز رس ولة  ي ركل غ،ا  صحي متوا
َ
ست

ُ
عطيي ب ميات معتزلة م      تيي الزيتو م ف ةحا باإلمكا     ت

ُ
 .39ت  إذا ما  

( EFSAم  هد،ا اةنطأدوم سدو  نسدل  إلد  تن ديا الزراسدات الرئيسدة ال دي دعمدي دعدو  وكالدة  مد  الغد،ا   وروبد )         

 (.VOOزيي الزيتو  الِ  ر) بخصو  فوائز تيي الزيتو  الغني بمر  ات الفينو  

التأكُسدي والضرر  إلاجهادضد  لطعامادراسات علم إلانسان حو  تأثير زيت الزيتون ما بعد 

 التأكُسدي.

ع ددددددددددددب تندددددددددددداو  الوج ددددددددددددات وبددددددددددددا    تأددددددددددددق الغنيددددددددددددة منحددددددددددددا بالددددددددددددزهو م فدددددددددددد    عددددددددددددراا ارتفدددددددددددداي معددددددددددددز  السدددددددددددد ر  ددددددددددددي          

ه معدددددزالت ارتفددددداي م و ()(Hyperglycemiaالدددددز )   () (Hyperlipidemia) دددددي الدددددز   الدددددزُّ
 
إلددددد  ت دددددز   دددددي ال  دددددورم وذلدددددق ن دددددرا

( Fasting Hyperlipidemia(م وعلد  الدرغس مد     عمأيدة تسداري الدددد)Oxidative stressالتأ ُسدزي) إلاج دادرعمأيدة  ت ا  داار 

                                                 
()(. املترِجمارتفاي معز  الس ر  ي الز) 

() ه ارتفاي معزالت  (املترِجم ي الز .) الزُّ
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عُتاددرت 
ُ
( فيمددا رعددز تندداو  Serum lipidمصددل الددز ) دهدد  طددور  بالزسدد ة ةرادد م ال أددب الوعددا  م فدد   معددزالت   رددز ددز  

عز مترابطة عل  نحوا و يو بأمراا ال أب الوعا      ر م  ع الطعا 
ُ
 .21(Lipids)الّزهو  مأية تساري ت

ل النووي الز دى مد  الفادة  لفدا) إ          -Peroxisome proliferator-activated receptorعمأيات تز يى بروتي  اةت ّ ِ

)α-(PPAR-α يمنددد انت دددار )  وذلدددق مددد   ددد     سدددز  الحمدددض الدددُزهني  دددي   يدددا عمتصدددا   ممدددا رعدددز تنددداو  الطعدددا  دهدددو

تعزيددددز ال ددددزر    ددددزر  علدددد بددددأ  لددددل اة الفينددددو  م وُي  ددددر الددددزور الددددوظيف  لزيددددي الزيتددددو  الغنددددي بمحتددددواا مدددد  مر  ددددات 23اةعددددوي 

ددددل النددددووي الز دددددى مدددد  الفاددددة  لفددددا أاديددددة النددددوا  اةتعأ ددددة بمرادددد م اةرأأدددددة  (PPARα)الجيزيددددة لاددددروتي  اةت ّ ِ
ُ
 ددددي ال  يدددددا  

 .22 غى الز  ارتفايم  مرا  tageHypertensive(S)-(1)التم يزيةم ومرأأة الفاة  ول 

عل   (VOOتيي الزيتو  الِ  ر) مثل الفينو  تيي الزيتو  الغني بمر  ات  إ  عزد م  ال يانات اةتعأ ة بتأ ير            

إ ضاع ا  -عل   ية أا  -الطعا م  ز س و و   تس ت ريرهام و   بيانات م  الصعوبة رعز تناو   ماالتا ُسزي  إلاج اد

  العأمية وذلق    رعض الزراسات مرنةلأم ا
ُ
ارتفاي م  عزم ام سوا  فيما يخ    ارم   ي نتائج ا إل  ظ ور  ية ر ِ  لس ت

ه   ي الز )  الس ر  ي الز ما رعز ارتفاي معز   ما رعز تناو  الطعا م  و ( Hyperlipidemiaمعز  الزُّ

(Hyperglycemia)  التأ ُسزي ع ب تناو  تيي الزيتو م  ي أي  لس ت  ر  م   إلاج ادم وال ي م  رأةحا    تؤدي إل

هنيم وال   ار الرتفاي الاروتي  (Hyperglycemia)  ار الرتفاي الس ر  ي الز  نتائد رعض الزراسات العأمية   ر    ي  الزُّ

   .8،7عنز أالة ما رعز تناو  الطعا  اةتضم  لزيي الزيتو   (Hyperlipidemia)الز 

 ُسزي ةا رعز تناو  التأ إلاج ادمأأيغرا ( م  تيي الزيتو  لس ُيس س  ي رفد معز   14إ  تناو  جرعة م زارها)           

           مأأيغرا (م 21 ي تيي الزيتو م  ي أي     الجرعات الفردية بم زار: ) الفينو  الطعا  بمعز ا ع  وجود محتو  

  .8 ز  س مي  ي الرفد م  ذلق ممأأيغرا ( 41و)

التأ ُسزيم ف   مجموعة م   إلاج اد ي ظل تناو  جرعات م  تيي الزيتو  أ م اةستو  ال،ي تارت فيل  عراا 

 بزراسات عأمية متعأ ة رعأس إلانسا م  ز  ظ رت آلات :
 
 ال يانات الع وائيةم مرورا

م وليس ع ب تناو  تيي الزيتو  (VOOتيي الزيتو  الِ  ر)تياد  مصل الز  اة او  لأ زر  اةؤ سز  ع ب تناو   (2

 ةر  ات 
 
 بارتا

 
تيي الزيتو  م  محتو   الفينو  ععتياديم وذلق باة ارنة مد تيي ال،ر م أيث يتطأب  مر دورا

 .(VOOالِ  ر)

ِ  ي  الفينو     محتو   (1
ّ
ه  ف م  درجة   سز  تيي الزيتو  ُيأط هني مدنخفض ال ثافدة) الزُّ م وذلدق (LDLوالادروتي  الدزُّ

ه   منددل ع دب عرتفدداي أ دم  ددي ظدل انخفدداا محتدو   لكدو   ددرر  الدزُّ
 
لزيددي  الفينددو  التأ ُسددزي  دي مسددتو    دل انخفا ددا

 .8الزيتو  

 ضدعي لأ لدي العميدو بواسدطة تيدوت (Sunflower Oil(SFO))باة ارندة مدد تيدي دّوار ال دمس         
ُ
م فد   الوج دات ال دي  

 إلاج ددداداةضدددافةم  دددز  ظ دددرت م دددزر  علددد   فدددض  ددد،لق بمدددا  دددي ذلدددق الط يعيدددة منحدددام و  الفيندددو  الزيتدددو  الغنيدددة بمر  دددات 

 .21التأ ُسزي ةا رعز تناو  الطعا  لز  الفاة م  الناس ال،ي  يتسمو  بال زانة

م تددددس وصددددف الطعددددا  اة لددددي بواسددددطة         
 
  علدددد   نددددل يعمددددل علدددد  تحسددددي عددددالي الجددددود  (VOOتيددددي الزيتددددو  الِ  ددددر)مددددؤ را

م  و مدددددا ُيعدددددر  عندددددز الُ دددددزنا التأ ُسدددددزي  إلاج ددددداداسدددددتجابة إنسدددددولي  مدددددا رعدددددز تنددددداو  الطعدددددا م  ي ال ددددداهر  اةرت طدددددة بحالدددددة 

 .22( لز  الفاة م  الزسا resistant-insulinاة او ) با نسولي 

 التأكُسدي والضرر التاكُسدي إلاجهاددراسات علم إلانسان املساِندة لتأثير زيت الزيتون على 
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( مدد   دد   دراسددات n30العأميددة اةثيددر  ل جددز   ددز تددس الحصددو  عأيحددا  ددي رددكل عينددة  دد يأة ال جددس) إ  النتددائد         

جريي 
ُ
مة  ي مجا  عأس إلانسا   

ّ
 وماع وائية مح 

 
جر   ساب ا

ُ
 الفيندو  أو  تأ ير الجرعات اةسدانز  مد  مر  دات  تالي ت

 .8،7التأ ُسزي إلاج ادلزيي الزيتو  عل  

 مددددة ا ت فددددات واسددددعة اةددددز  موجددددود  مددددا بددددي  الزراسددددات العأميددددة وذلددددق مدددد  أيددددث: اةخطددددى التجريبدددديم وتن دددديس           

متتا  الحمية الغ،ائيةم وعينة الفاة السكانيةم وعامل الس  لز  اة ار ي م و ياس  و عز   ياس ع مات عن ياد  و ع 

وهددددد،ا  التأ ُسدددددزي ال ا دددددعة لأت يددددديسم إلاج دددددادأتوجيددددل بددددداإل راام و ددددد،لق مددددد  أيدددددث مدددددز  أساسدددددية  صوصدددددية دالالت ل

ر ع ت فات  ي النتائد العأمية ال ي تمي م أ الحا  ي الزراسات العأمية. فّسِ
ُ
 الح ي ة بم زورها    ت

 in vivoالدزليل الحاسدس عادر الدزور  أيدا   الو دا  ) دراسدة الزيتدو   وروبد   دز  دزمي فد   نتدائد علد   يدة أدا م          

protective ددددم  عأددددو  إلانسددددا م وذلددددق مدددد   دددد     ُسددددزيتيددددي الزيتددددو  علدددد  لينيددددز الضددددرر التأمدددد   الفينددددو  ( ةر  ددددات 

 .31جرعات م  تيي الزيتو  مأ وذ  م  عينات م  وا د الحيا  اليومية

 ُسدددزي بدددي  عدددزد السدددكا  الح ا تيدددي الزيتدددو  علددد  الضدددرر التأاةتعأ دددة بتدددأ ير اسدددإ  دراسدددة تيدددي الزيتدددو   وروبددد            

جددِر  التعّ ددب السددريري علد  مددائ ي عينددة مسددت أة مدد    وروبيدي م كانددي دراسددة واسددعة اةدز  تتعددز     ددر مدد  محددورم
ُ
و دز  

ي   14 مسددة بأددزا   وروبيددةم و ددز ُأددزد اة دداركو  وعلدد  نحددوا ع ددوا   لتأّ دد  جرعددات)
ّ
ماددرت( مدد     ددة  صددنا  م ددالحة ِمأ

وال دددددددي تفاوتدددددددي  الفيندددددددو  مددددددد  تيدددددددي الزيتدددددددو   دددددددي اليدددددددو  الواأدددددددزم إال  ةحدددددددا ذات ا ت فدددددددات مددددددد  أيدددددددث نسدددددددب محتواهدددددددا مددددددد  

عدة  مأأيغرا  لأ يأوغرا  الواأز( م  تيي الزيتو م 225إل ) مأأيغرا  لأ يأو غرا  الواأز(1.7م )
ّ
وذلدق علد  مراأدل مت ط

م و ددز  دت جرعددات تيددوت الزيتددو  إلدد  أددزوث تيدداد   ددي  سدد وعي  ددم     ددة  سددابيد مسدد و ة بمراأددل غسدديل دا لددي ةددز  

ضة واةؤ ِس  خّفِ
ُ
 (.Glutathioneم  ماد  الددد) ز الاروتي  الُزهني عالي ال ثافةم و ،لق  ي الزس ة اةتكونة م   ركا  اة

 ددز  الفينددو  وروبدد     اسددالح ا تيددي الزيتددو  بمحتددواا اةتوسددىم واةرتفدددم مدد  بّيزددي دراسددة تيددي الزيتددو     ل ددز           

هني مدددددنخفض ال ثافدددددةالضدددددرر التأ ُسدددددزي مثدددددل: ب تمدددددا  ُدهددددد  مددددد  دالالت ّفدددددض  م والدددددروابى اةتأ سدددددز(LDL)الادددددروتي  الدددددزُّ

ة)
ّ
هنيدةأمداا و  (م uninduced conjugated dienesاةتزاوجدة غيدر اةسدتحث ال يزرو سديةم وذلدق دو  أدزوث تغُيدرا  دي  الزُّ

(F2-isoprostanes   مإال  نل م)  الادروتي  هس النتائد اةترت ة ع  دراسة تيي الزيتو   وروب  هو    تأق الزياد   ي معدز

ه م و ،لق عنخفاا  ي معز  (HDL)هني عالي ال ثافةالزُّ  لزيدي  الفيندو  د محتدو  الضرر التأ سزيم كاندي نسدنية مد دُّ

تيددي الزيتددو   وروبدد   ددز  ددزمي الددزليل علدد   و  مؤرددرا داّ ا علدد     تيددي الزيتددو   الزيتددو  اةسددالحأقم وبالتددالي فدد   دراسددة

أادية غير م ّ عة
ُ
 .(MUFA)يتعز  كونل مجرد  أماا ُدهنية  

( ُيعددددز oxo-deoxyguanosine(dGuo)-8)ال ددددولي مددد  فيمدددا يتعأدددو بضددددرر الحمدددض النددددووي التأ ُسدددزيم فدددد   إلافدددرات           

( لكامدددل الجسدددس الددد،ي ي ددددكل عامدددل  طدددور  ةرادددد م: DNAأيائيددددة علددد    سدددز  الحمدددض النددددووي)  اللدددة ِز ألبمثابدددة معدددّزت 

 السر ا م وال أب الوعا  .

 فيمددددا يخدددد  دورهددددا  ددددي م  ددددز تددددس إ ددددرارا (VOOتيددددي الزيتددددو  الِ  ددددر)مدددد   الفينددددو  إ  التددددأ ير الو ددددا   ةر  ددددات         
 
رسددددميا

 ددددي الدددد،كور    سددددز  الحمددددض النددددووي  ددددم  ن ددددا  دور  الحيددددا  دا ددددل جسددددس إلانسددددا   ددددي ِ دددد  الصددددنفي  مو ددددوي الزراسددددة

  در بدأ   مف   نتائد دراسة تيدي الزيتدو     صّحا م و ،لق  ي الزسا  الآل    ي مرأأة س  اليأسم وعل   ية أا
ُ
وروبد  ت

ي م 14)     تناو  
ّ
( 231ادرت( مد  تيدي الزيتدو   دي اليدو  ةدز     دة  سدابيد  دز  ّفدض مد    سدز  الحمدض الندووي لدز )ِمأ

ر  الن دددر عددد  محتدددو  (م وذلدددق بصدددdGuoسددداعة( مدد  إلافدددرات ال دددولي لددددددد)12أسددد ما تدددس  ياسدددل  ددد  ) صدددّحا   مدد  الددد،كور 

 .21لزيي الزيتو   الفينو  
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زيم  و  ُسدالتأ اإلج داد دي الزراسة)سدوا  مد   د   عسدتعانة ب ةاةسدتخزم السدكانيةما بدي   صدنا  إ  ع ت فات        

 م  عزمل( م  اةم    
ُ
دل عأيحدام و ندل  دم  هد،ا السدياو العأمديم  مدة   ت ر ع ت فات ال داهر  مدا بدي  النتدائد اةتحصل فّسِ

ِعدددّز باإلجمددداي مددد  ِ  دددل هيادددة مددد  ا
ُ
ل ادددرا   دددم  اةدددؤتمر العدددالمي لأصدددحة وتيددددي اسدددتزتاج وأيدددز مددد   ددد   الت ريدددر الددد،ي  

نعِ دددز  دددي م ا عدددة جدددي )
ُ
دددل  دددي    7،26 (1112(  دددي رددد ر   تدددوبر مددد  عدددا )Spain(  دددي إسددد انيا)Jaenالزيتدددو  اة

ّ
التدددأ يرات م تمث

 إلاج ددددداد دددددز بدددددزت ظددددداهر  علددددد  نحدددددوا  فضدددددل مددددد  أددددداالت  سدددددا الو ائيدددددة أدددددو  دالالت   سدددددز   دددددم  ا ت دددددارات عأدددددس إلان

 التأ ُسزي.

 ، وظيفة الغشاء البُ الالتهاب
 
  اني وضغط الدمط

: ال أدب الوعدا  م والسدر ا م و عصدابم ومرت طدة مثدلزمندة توجز  ي  مرا عنحد   اةمر ية   ر   ظرو  مة         

دان م و علالحددابم مثدل  مددراا: التأ ُسددزي اإلج دداد د،لق ب
َ
 ددغى الدز م وغيرهددام و نددل  ارتفددايم وال أدل الددوظيف  لأغ ددا  الُ ط

 (VOOتيددي الزيتددو  الِ  ددر)مدد  هدد،ا اةنطأددوم سددو  نعمددل علدد  تن دديا اةعأومددة اةتاأددة واةرت طددة بمو ددوي تددأ يرات تندداو  

 عل  مثل ه،ا الحاالت اةر ية.

لالحددداب وال دددي ُيزسدددب إليحدددا تندددا   محتدددو  علددد  الدددرغس مددد  آلاليدددة الو ائيدددة لألغ،يدددة الغنيدددة بدددالحمض الزي دددي  دددز ع         

هني منخفض ال ثافة)أمض الأينوليق فيما يخ   م ف   الحمض الزي ي ليس العامل الوأيز اةسؤو  (LDLالاروتي  الزُّ

م وواقددي علالحداب أيدث مدا انف دي عدز  دراسدات عأميدة ت حدث  دي اةضداد  تيدي الزيتدو مل لالحداب  دي    صدائ  اةضدادالعد  

 (3ا ادو ) لزيي الزيتو   م  مجا  عأس إلانسا . الفينو   وعية الزموية م      تأ ير مر  ات 

ددأة العأميدة ل دد،ا الزراسداتم  ظ ددر               الفيندو  ذو اةحتددو  العدالي مدد   (VOOتيدي الزيتددو  الِ  در) دم  اةحّصِ
 
 م ددزر 

ه عل  كونل ذو تأ ير فّعا   ي  فدض  وسدائى  ( اةستخأصدة Eicosanoid inflammatory mediators)علالحداب الحيدوي  الدزُّ

و دد،لق  م27-29(α1prostaglandin F-keto-6(م و)Thromboxane B2:)( مدد  مثددلArachidonic acidمدد  الحمددض الددُزهني)

 high-sensibility C-reactive( الزِ ددى  ددي الددز )C)  ددر  مثددل: الحساسددية العاليددة ةسددتو  الاددروتي  علالحابيددة عددراا 

CRP)-(hsprotein  ز  .11،13(Interleukin-6)ل لالحاب(م  و    الجزياات اةضاد م واةحّفِ

-Intracellular adhesion molecule(  ددددم  ال أيددددة الاروتوب تميددددة)2الجزيئددددي) علتصدددداوإ  أددددزوث تنددددا    ددددي       

1(ICAM-1)( الوعددا   ل  أيدددة)2الجزيئددي) علتصدداو(م وVascular cell adhesion molecule(VCAM-1) ةسدددتويات 
 
( ت عددا

م  دز تدس ت ريدرا ر دكل عملديم وذلدق (VOOتيي الزيتو  الِ  در) عل  أأة تناو  وج ة الطعا  اةحتوي ع ب مر   مصل الز 

ا  مددد  ذوي م  مدددا    اسدددتجابة مصدددل الدددز  علالحددداب  لدددز   يددد 12أالدددة تنددداو  تيدددي الزيتدددو  اةعددداد ت ريدددرا باة ارندددة مدددد

 
ُ
َنةال زانة ع ب تناو  الزيوت اة م  و مضدادات الفيندو  م  ز تندا   معدزل ا  دي وجدود الزيدوت ذات اةحتدو  مد  مر دب س ل

 .     11  سز  غير الط يعية

 علمية : دراسات  (3ا ادو )
 
  مةمحك

 
 .وواق  ألاوعية الدموية الالتهابيةعلى املؤشرات  زيت الزيتون الِبكر حو  تأثير  منتقاة عشوائيا

 املؤلف، السنة

 )املرجع(

 

 نوع الدراسة

 

 املوضوعات

 

 الفترات الزمنية

الِدالالت 

 ألاحيائية

 

 التأثيرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زيت الزيتون 

مقابل زيت  (VOOالِبكر)

فترتين الزيتون املكرر)

يرمبرت 21زمنيتين،)
ّ
( ِمل

( 7ملدة )   اليوم 

 

 

 

 

Serum TBX2.  

 

 

 

 

محتوى     تناقص  
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Visiol et al, 
272005 

،
 
 منتقاة عشوائيا

 .وسيطة

ات مرضملى فرط شحميّ 

 الدم

 ، و  32)
 
 .نساء(31رجر

فجوة زمنية مع أسابيع؛ 

 متضمنة( أسابيع 2ملدة )

 .(ِحمية اعتيادية

زيت زيتون مقابل زيت 

دّوار الشمس الغنر 

يتيك  .بحمض الز 

 

 

لزيت  الفينو  

 .الزيتون 

 
 

Oubina et al, 
282113 

ن زمنيتان فترتا

 ن،متتاليتا

ال وجود لفجوة 

زمنية، طعام متاح 

    كافة ألاوقات.

 

 

سال     إمرأة  (32)

 .اليأس

زيت زيتون مقابل زيت 

دّوار الشمس الغنر 

يتيك  .بحمض الز 

TXB2 in PRP. 

 

TXB2 in Urine. 

6-keto-PGF.α. 

زيت      فض

الزيتون 

 .(VOOالِبكر)

 مماثل.

 مماتل.

 

 

Bogani et al, 
292006 

 

 

،
 
 منتقاة عشوائيا

وسيطة ملا بعد 

 .الوليمة

 

 

 مال ألاصّحاء( 32)
 
 .رجر

زيت الزيتون 

مقابل زيت  (VOOالِبكر)

الزيتون 

يرمبرت مع 11املكرر))
ّ
(ِمل

 .البطاطس(

 

Plasma LTB4. 

Plasma TBX2. 

 

تناقص     محتوى 

لزيت  الفينو  

 الزيتون 

 

 

 

 

Fito et al, 
302008 

 

 

 

 

،
 
 منتقاة عشوائيا

 .وسيطة

 

 

 

 

 مال (28)
 
 ىمرضمل رجر

ريان التاج 
ُ

 .الش

زيت الزيتون 

مقابل زيت  (VOOالِبكر)

الزيتون املكرر)فترتين 

يرمبرت 11زمنيتين،)
ّ
( ِمل

( 1   اليوم ملدة )

فجوة زمنية  مع أسابيع؛

 تحوي  نأسبوعي( 2ملدة )

طعام متضمال لزيت 

الزيتون املكرر متاح    

 .كافة ألاوقات

 

 

hsCRP, IL-6. 

Serum ICAM-1 

 

and VCAM-11. 

 

 

 

تناقص     محتوى 

لزيت  الفينو  

 الزيتون.

رات.  ال تغيُّ

 

 

 

Moreno-Luna 
31et al, 2012 

 

 

 

،
 
 منتقاة عشوائيا

 .وسيطة

 

 

إمرأة مال ذوات  (22)

الطبيع  لضغط  الارتفاع

أو املرحلة ألاولى  الدم،

مال ضغط الدم 

 .الانقباضملر

زيت الزيتون 

الغنر  (VOOالِبكر)

باملركبات 

(ملليغرام 11العضوية))

   اليوم(مقابل زيت 

الزيتون ا خال  مال 

املركبات العضوية ملدة 

( أسابيع 2(شهريال؛ و)2)

 .متضمنة لفجوة زمنية

 

 

ADMA. 

hs-CRP. 

 

 

تناقص     محتوى 

لزيت  الفينو  

 الزيتون.

 

Pacheco et al, 
322007 

 

،
 
 منتقاة عشوائيا

وسيطة ملا بعد 

 .الوليمة

 مال (32)
 
ألاصّحاء،  رجر

مال ذوي فرط  (32و)

 .ثرثيُّ الغِليسريد

ِسمة مشتملة وجبة د  

زيت الزيتون على 

مقابل  (VOOالِبكر)

أ رى  بزيت الزيتون 

( أسبوع 3املكرر، عقب )

لكر 

Serum ICAM-1 

and VCAM-1 

area nuder 

curve. 

تناقص     محتوى 

لزيت  الفينو  

 الزيتون.
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((Thromboxane B2TXB2س لعمدل ال  يدا ووظائف دا
ّ
Keto-6-(Prostaglandin F1 alpha-Keto-6)،(:مصل مر ب التروم و سي  ال امدل اةدن 

αPGF1 الز ددددددددددا  الفسدددددددددديولوجي و يددددددددددض اةسددددددددددت ر ةر ددددددددددب بروستاسددددددددددكأي:)،(rich plasma-(PlateletPRPال  تمددددددددددا الغنيددددددددددة:)  بالصددددددددددفائا

(:مصددل جددزي  علتصدداو بددي  Intercellular Adhesion  Molecule-1)ICAM-1)،(B4(:مر ددب الأيوكددوتري )Leukotriene B4)LTB4)،الزمويددة

 CHD(Coronary Heart)،(:مصدددددل جدددددزي  التصددددداو ال أيدددددة الوعائيدددددةVCAM-1(Vascular Cell Adhesion Molecule-1)ال أيدددددويم)

Disease) الوعدا  (:مدرا ال أدب،(hsCRP(high sensitivity C Reactive Protein)( الحساسددية العاليدة ةسدتو  الاددروتي:)C الز دى  دي الددز)  ،

(IL-6(Interleukin 6(الرمدز الجيندي:)IL-6)،(ADMA(Asymmetric Dimethylarginine)ى بدا ني عدا    سديز النتريدق  TNF-α(Tumour)،(:مثدّ ِ

Necrosis Factor alpha)ر عامددل  لفددا(:ور  نخدد،(IL-1β(Interleukin 1β):) (2الرمددز الجينددي بيتددا)،(MIF(Macrophage Migration Inhibitory 

Factor))العامددل اةثددّ ى لنددزوا اةأددالِحس ال  يددر :،(JNK c(JUN N terminal Kinase):)فسددِفي لدددد) إلانددزيس الاروتينددي الددرابى و
ُ
عنددز  (c-Jun Nاة

ر الُعزادّي الُزهني.LPS(Lipopolysaccharide))،(Ser-73)والسأسأة (مSer-63)السأسأة
ّ
 (:ب تما الُس 

وتيدددددددددددي  م  و مدددددددددددزيد كددددددددددلا مدددددددددد : تيدددددددددددي دّوار ال ددددددددددمس(VOOتيددددددددددي الزيتدددددددددددو  الِ  ددددددددددر)م فدددددددددد   11 ددددددددددم  هدددددددددد،ا الزراسدددددددددددة           

 ّفدض مد  معددز   در م  دز ومضدادات   سدز     لزيدي الزيتدو م الفيندو  (م اةصدّنعة والغنيدة بمر  دات Conolaالكوندوال)

( NF-ĸB(م وتاد مددد  معدددز  مر دددب الادددروتي )ĸappa B(NF-ĸB)ن دددا  الجيندددة النوويدددة ع دددب مرأأدددة تنددداو  وج دددة الطعدددا )

ددددد ى ل لالحددددداب) ِ
ّ
 مددددد  تر يدددددز ب تمدددددا الدددددددد)(IĸB-αال دددددائس بدددددزور العامدددددل اةث

 
دددددل  يضدددددا

ّ
(م وذلدددددق Lipopolysaccharide(LPS)م  مدددددا  أ

  مس.باة ارنة مد مفعو  تيي دّوار ال

سدددالح ا الغددد،ا  م أدددزوث تندددا    ددددي عَتَمدددز  اةتعأ دددة باال ل دددز  ظ دددرت النتدددائد  دددم  ت دددارير الزراسدددات العأميدددة اة          

وذلدددددق بخددددد   مدددددا إذا تدددددس تناولدددددل بفدددددائضا  م(VOOتيدددددي الزيتدددددو  الِ  دددددر)ع دددددب تنددددداو  ( ICAM-1معدددددز  علتصددددداو الجزيئدددددي)

(م لدز  Gallic acid salt(م وم دح الحمدض الغدالي)Ester( اةؤلدف مد  مر دب إلاسدتر)Epigallocatechin-3-galate(EGCG)مد )

ددددزّي م ب التعصُّ
ّ
دددد، ر  ددددي معددددزالت علتصدددداو  لددددس ومدددد  ناأيددددة   ددددر م م12رادددد م التصددددأ

ُ
  ددددر النتددددائد العأميددددة  يددددة ا ت فددددات ت

ُ
ت

ي مددد  ICAM-1علتصددداو الجزيئدددي) و(  دددم  ال أيدددة الاروتوب تميدددةم  2ي)الجزيئددد ِ
ّ
( الوعدددا   ل  أيدددةم ع دددب عسدددالح ا اةغددد،

عاد ت ريرام لز  مرا (VOOتيي الزيتو  الِ  ر)
ُ
 .11(CHDال أب الوعا  ) مم  و اة

/ (ملليغرام11الوجبتين))

املكعب للميكروغرام 

 .لسطح ا اسم

 

 

 

Perez-Herrera 
33et al, 2012 

 

 

 

 

،
 
 منتقاة عشوائيا

وسيطة ملا بعد 

 .الوليمة

 

 

 

( مشارك مال ذوي 21)

 .الُسمنة

وجبة إفطار مشتملة على 

زيت الزيتون 

، زيت دّوار (VOOالِبكر)

الشمس، وزيت دّوار 

الشمس مع زيت 

ةالكونوال)ُم 
 
ن

َّ
( مع سخ

إضافات ملركبات 

عة  عضوية
ّ
أو مواد مصن

 .مضادة لألكسدة

TNF-α, IL - 1β 

IL -6, MIF, JUK, 

and LPS 

NFĸB and 

subunits 

activators. 

 

 

تناقص     الزيوت 

املشتملة على 

املركبات العضوية 

 ألاكسدة.ومضادات 

 

 

Windmer et al, 
342013 

 

 

،
 
 منتقاة عشوائيا

 .متماثلة

 

 

ب 82)
ُّ
( مال ذوي التصل

دي  .التعصُّ

زيت الزيتون 

زيت و  ،*(VOOالِبكر)

 (VOOالزيتون الِبكر)

ُصحبة ا تبار مخطط 
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(م ومضددددددددداد  Haemostatic(م وعمأيدددددددددة  ددددددددد ا اسدددددددددتنزا  الدددددددددز )Vasomotory)اةحدددددددددرا الوعدددددددددا  إ  مر ددددددددز الدددددددددتح س  دددددددددي        

(م والز دددا ات علالحابيدددةم ذات ع  دددة بال أدددل الدددوظيف  الُ طدددان  الددد،ي ُيعدددز محدددى تر يدددز مددد   ددد   Antioxidantالتأ سدددز)

ف  م  مجا  ع ج مرا ال أب الوعا  
ّ
 .11ال حث العأمي اة ث

 التأ ُسدددددزيم والضدددددرر التأ ُسدددددزيم و  إلاج ددددداد دددددي الت أيدددددل مدددددد   (VOOتيدددددي الزيتدددددو  الِ  دددددر)إ  تدددددأ ير         
 
 عددددددراا   يضدددددا

  ددديعلال
 
دددنا م و دددز  ظ دددرت الصدددور  اة طعّيدددة تحسُّ

 
دددر لدددز  أددداالت   حابيدددةم  دددز سددد و وصدددفل  نفدددا ِ

ّ
يددد ا  مصدددل الدددز  اةتخ 

م و ،لق أاالت اةرا م اةصابي  بارتفايا  ي 
 
زيي الزيتو  وذلق ع ب   ِ،هس ل نس ة الكوليستيرو   ي الز ماةعاني  بزنيا

 .2  م ابل تيي الزيتو  ذو اةحتو  اةنخفض م  الفينو  مةحتو  الغني بالفينو  ذو ا (VOOالِ  ر)

 التدأ يرات النافعدة ل         
 
علد   دا  الدوظيف   (VOOزيدي الزيتدو  الِ  در)العزيز م  الزراسات العأمية  ز  عأني رسميا

دل مد   ارتفداي تدزفوالُ طان م  ما    تحسُّ  و د ما   ل عأت داس اةو دلي النداجس عد  أالدة 
ّ
الدز  عادر ال درايي م  دز  أ

التأ ُسدددزيم و ددد،لق الحدددا  بالزسددد ة التديددداد  يضدددات   سددديز النيتريدددق ال دددي تدددس بدددزورها إلاعددد   عنحدددا بصدددفة رسدددمية  إلاج دداد

ذو  (VOOتيددي الزيتددو  الِ  ددر)باة ارنددة مددد تدأ ير  م وذلدقالغنددي بددالفينو   (VOOتيددي الزيتددو  الِ  در) ع دب   دد، جرعددات مد 

 .16لز  اةرا م ال،ي  يعانو  م  ارتفاي معز  الكوليستيرو   ي الز  الفينو  نخفض م  اةحتو  اة

  علد   دا  الدوظيف  الُ طدان  ةصدل الدز م (VOOتيي الزيتو  الِ  ر)إ  تأ ير راتينجات فينو            
 
 

ّ
َي  در  و أندل مدتخأ

اةراد م ذوي  عندز( متعدزد  ردكا  NOS3 Glu298Asp)(Nitric oxide synthase) دي الوسدى بفعدل  ندزيس   سديز النيتريدق

دد   دا  الددوظيف  الُ طددان  وذلددق ع ددب  ربعددة  ردد ر مدد  تندداو  17اةت تمددة  يضددية مو ددز تمددي م أ ددة آلا ددار النفعّيددة لتحسُّ

زي ا ب التعصُّ
ُّ
 .21ة  رتيي الزيتو  الغني بالفينو  ذو التر يب اةتعزد الوأزات لز  أاالت اةرا م م  ذوي التصأ

ددض مددد   ددغى الددز             تيدددي م و ددد،لق هددو أدددا  اةر  ددات الفينولّيدددة  ددي 2إ  اسددالح ا تيددي الزيتدددو  مدد  ردددأنل    ُيخّفِ

 إلاعددددددد   عددددددد  أالدددددددة تندددددددا    دددددددغى الددددددددز   (VOOالزيتدددددددو  الِ  دددددددر)
 
ومدددددددا تأع دددددددل بدددددددزورها مددددددد  دورا نفلددددددديم و دددددددز تدددددددس رسدددددددميا

وذلدق ع دب رد ري  مد  التغ،يدة  ( ُصدح ة تحّسد ل  دي  دا  الدوظيف  الُ طدان مSystolic Blood Pressure(SBP)عن  ااد ي)

وذلدق باة ارندة مدد نضديرا اةدنخفض الفيندو  بتر ي دل اةتعدزد  بزيي الزيتدو  الغندي بدالفينو  ذو التر يدب اةتعدزد الوأدزاتم

 .13الوأزات لز  الزسا  ال ابات ال    يعاني  م  فر   غى الز  معتز  اةستو  

الدددز م و دا  الدددوظيف  الُ طان مكاندددي م ِتمدددة لألعدددراا  م فددد   التغيدددرات  دددي معدددز   دددغى13 دددم  هددد،ا الزراسدددة            

ذات الع  ة رعمأية توّسد  وعية الزموية وال ي م  بينحا: الزياد   ي معز  أمدض النيتريدقم  وتندا   وجدود مصدل مداد  

هني منخفض ال ثافة خفاا  ي معز  كلا م : يميائية عار ة  ي ب تما الز م و ،لق ان (م والحساسية LDL)الاروتي  الزُّ

 (.hsCRPالزِ ى  ي الز ) C)العالية ةستو  الاروتي )

 ارتفددايالزسددو  ال  دد  يعدداني  مدد   ( لددز SBPمدد   ددغى الددز  عن  اادد ي) (VOOتيددي الزيتددو  الِ  ددر)ل ددز  ّفددض            

(م وذلدق باة ارندة مدد تدأ ير CHD غى الز م  ما عمل عل  است رار أالة اةرا م ال،ي  يعانو  م  مرا ال أب الوعا  )

هنيةكلا م : تيي دّوار ال مس عالي  عاد ت ريرام عل  نحوا متتا ا الزُّ
ُ
 .18م وتيي الزيتو  اة

ريم و ،لق  مرا م عنزعل   غى الز   (VOO ر)تيي الزيتو  ال ِ و م  دراسة مما أة سعي ة ارنة تأ ير            
ّ
الُس 

  دي  د  صدنف  د عن  ااد يلدز  مجموعدة مد   صدّحا م فد   أالدة انخفداا  دغى الددز  
 
 الزراسددة ز تمدي م أ الحدا ِت اعدا

 .19ساب   ال، ر

ضمال نظام  الفينو  بمركباته مال  (VOOزيت الزيتون الِبكر)آلاليات التر مال  رلها تتحقق منافع 

 دورة ا حياة    جسم إلانسان
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ددّسا هائددل مدد  الزراسددات العأميددة التجرينيددة أددو  مو ددوي آلاليددات ال ددي مدد    ل ددا تتح ددو  علدد  الددرغس مدد  وجددود           
َ
 

وعلدد  نحددوا مسددتمر أ ددم الو ددي الحا ددرم إال  نددل  مددة  الفينددو  بمر  اتددل مدد   (VOOزيددي الزيتددو  الِ  ددر)التددأ يرات النفعيددة ل

 تس إ اةنافدا ني  م  
 
 ن را

 
  ي ن ا  دور  الحيا   ي جسس إلانسا م وذلق عل  صعيز: إل  دورها رارها رسميا

هني منخفض ال ثافة( الزياد   ي محتو  مضادات   سز  2  .الاروتي  الزُّ

 ( التأ ير  ي ع ت   الوراث  ل جينات الفردية.1

هنردات أكسدة كثافة يزيد مال محتوى مضا (VOOزيت الزيتون الِبكر)استهرك   البروتين الدُّ

ددي ع ددب اسدالح ا  إ   فضدل مددا تددس الحصددو  عأيدل مدد           
ّ
ينيددز تجأ

ّ
 (VOOتيددي الزيتددو  الِ  ددر)نتددائد أددو    سدز  الأ

بدددددزورها  دددددم  ذات النتدددددائد اةرت طدددددة ر دددددكل م اردددددر مدددددد  ثافدددددة كوليسدددددتيرو   ظ دددددرت  دددددز  دددددم  دراسدددددات عأدددددس إلانسدددددا م

ينيزية
ّ
 صات ت رير إلاجماي ال،ي تس إعزادا م  ِ  دل هيادة مد  اةست داري  ال ادرا   دي الاروتينات الأ

ُ
م وه،ا واأز  م   

م  مدددر 7,26 (1112اةددؤتمر الددزولي لزيددي الزيتددو  والصددحة الدد،ي انع ددز  ددي مزينددة)جي (  ددي إسدد انيا  ددي ردد ر   تددوبر مدد  عددا )

مددد  منطأدددو أ ي دددة    تنددداو   ي صدددنف مددد   صدددنا  تيدددي الزيتدددو  يزيدددز مددد   –مددد  ناأيدددة  انيدددة  -الددد،ي  دددز  م ددد  تفسددديرا

هنيمحتو  الحمض الّزي ي ل  تما الاروتي   هني منخفض ال ثافة (Lipoprotein)الزُّ  .(LDL)اةتعأو بالاروتي  الزُّ

هني مددنخفض ال ثافددةتر يددز الحمددض الّزي ددي  ددم  ع ددب عمأيددة تندداو  تيددي الزيتددو م فدد                ددز  (LDL)الاددروتي  الددزُّ

 (مأمدض تيددي بد،ر  الِ ّتددا ()Linoleic acidصدي الزسددب اةتعأ دة بكددلا مد : أمددض الأينوليدق)اتدادت نسدنتلم  دي أددي  تنا 

 Polyunsaturated Omega-6 Fatty Acid 20:4()Arachidonic()11:2اة ددّ د)( الددُزهني غيددر 5الحمددض  وميغددا )فددر  و 

acid(AA/ARA))21 عدز
ُ
هنيدة منخفضدة ال ثافدة ت م فد   الّزيتدات الغنيدة بالاروتيندات الزُّ

 
م وعل  غرار ما تمي إلارار  إليل  نفدا

   .   32  ل أساسية  ز   سز  بم زار يفوو أساسية م ح أمض الأينوليق الغني بجزيااتل الز ي ة

هنيدددة محتدددو  اةر  ددات العضدددوية اةرت طددة ب ثافدددة مدد  ناأيدددة  انيددةم فددد   إجمددالي            ددي جسدددس إلانسدددا  الاروتينددات الزُّ

 . 31الناتد عما هو ُمعطى م  تيي الزيتو   الفينو  يزداد  ي أالة   ، جرعة مست أةم وذلق بالزس ة إل  محتو  

ل ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددز تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس إ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرار ارت ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  مسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت أ ات كددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلا مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد : ال يزرو سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ي تيروسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو م              

هني مدنخفض ال ثافدة(م وال اريتاتم Glucuronides(مو)Tyrosine(Tyr))والتيروسي   دي جسدس إلانسدا  ع دب  بالاروتي  الزُّ

 ت ددددف ع ددددب تندددداو  تيددددي الزيتدددو  اة ددددّرر (VOOتيددددي الزيتددددو  الِ  ددددر)تنددداو  
ُ
 إ ددددرار 21م إال  ةحددددا باة ابدددل لددددس ت

 
م  مددددا تددددس  يضددددا

هني الادددروتي  الدددالع  دددة الع سدددية مدددا بدددي  معدددزالت ب تمدددا  اةدددرت ى  الفيندددو  ومحتدددو   ماةتأ سدددز (LDL)نخفض ال ثافدددةمدددزُّ

هني منخفض ال ثافة   .21بالاروتي  الزُّ

عدددز مر  دددات            
ُ
هني مدددنخفض ال ثافدددة الفيندددو  ت م ئمدددة لتأديدددة دورهدددا علددد  نحدددوا مما دددل  (LDL)اةرت طدددة بدددالاروتي  الدددزُّ

دددل اةا دددح (  دددي الغ دددا  الُ طددان  ال دددريان م وذلدددق أيثمدددا تكدددو    سدددز   Peroxyl Scavenging activity-لز ددا  )بيرو سا

هني منخفض ال ثافة  .37ا ظاهر  عل  نحوا ت الاروتي  الزُّ

ي ل
ّ
غذ

ُ
 ومركباته مال الفينو   (VOOزيت الزيتون الِبكر)التأثير ا اينر امل

يات الجيزية كل مجاالت دراسة عأو           
ّ
غ،

ُ
 (مtranscriptomics(م)genomicsبينحا:)( ال ي م  Omicsالد) ت مل اة

(proteomics(م)metabonomics م مدددددد)منخ ل دددددا عمدددددل ال دددددي ت يفيدددددة الف دددددس ووصدددددف  مسدددددألة الغدددددرا مددددد   دددددرور  تحزيدددددز

يات  و الطعا  عل  نحوا فرديم
ّ
غ،

ُ
م  ه،ا اةنطأو سدو  ن دو  بدالتر يز علد   دجل ال ياندات اةتدوفر مد   د   دراسدات و  اة

 عأددددس إلانسدددددا م وعلدددد  وجدددددل ال صدددددو  تأددددق الزراسدددددا
ل
مختأفدددددة مدددد  تيدددددوت الزيتدددددو   ت ال دددددي سدددد و و    ضدددددعي فيحددددا  نمدددددا 

عز بمثابة  أفية عأمية. مل  ت ار مد   ر  م  ذات نمى الِحمية
ُ
 ب،لق  اعز  لأ يانات ت

 
أة ِ

ّ
 ُم ك
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م وذلدق باة ارندة مدد (VOOيدي الزيتدو  الِ  در)ت عزد م  الزراسات العأمية ما تزا  تختار السجل ال طدايي ر دأ             

تيي الزيتو  ذو اةحتو  اةنخفض م  الراتيند الفينولّيم أيث ساهس ِ   الصنفي   ي تتنيث عسالح ا عنز أالة ما رعز 

اةر  دددات ذو اةحتددو  العددالي مدد   (VOOتيددي الزيتددو  الِ  ددر)م فوج ددة إلافطددار اةرت ددز  با سدداس علدد  علددد  23الوليمددة وعِ احددا

جددز   ددي اةأيددو ( كانددي ل ددا اة ددزر  مددا   ددل الوليمددة علدد   دد ا تسددرُّي جينددات مددا   ددل الحالددة علالحابيددةم 203العضددوية بزسدد ة)

وذلدددددق أينمدددددا تمدددددي م ارنالحدددددا مدددددد وج دددددة إلافطدددددار اةرت دددددز  علددددد  تيدددددي الزيتدددددو  العدددددادي ذو اةحتدددددو  اةدددددنخفض مددددد  اةر  دددددات 

  ي مت تمة  يض اةست أة. جز   ي اةأيو (71العضوية بزس ة)

تسعة ع ر  جينة فوو اةعز م وتسُد وس عو    ر  تحي اةعز م و   ذات  (Microarray ظ رت نتائد تحأيل )         

ينيزات  ي الز )
ّ
الثان  م  ارتفاي نس ة الس ر  وي(م وأالة النDyslipemiaارت ا  بحالة عتدياد غير الط يلي  ي  مية الأ

 .23(VOOتيي الزيتو  الِ  ر)(م وذلق ع ب   ، Diabetes mellitus type 2 ي الز )

ي ل جينددات اةرت طددة  الفينددو  بمحتددواا مدد  مر  ددات  (VOOتيددي الزيتددو  الِ  ددر)ل ددز أّسدد            مدد  مصددل الددز  اةتعلدد ّ

 (VOOالزيتدددددو  الِ  دددددر)تيدددددي كوليسدددددتيرو   دددددم  ن دددددا  دور  الحيدددددا   دددددي جسدددددس إلانسدددددا م وذلدددددق  دددددي م ابدددددل تدددددأ ير البتدددددزفو 

( مد  أداالت  دغى الدز  عن  ااد يم  و عننسدا  م Stage 1 hypertensiveمراد م اةرأأدة  ولد ) دي اةعياريم  ما لدوأ  

 ATP-binding cassetteومددددا   أ ددددام اتديدددداد  ددددي: اةر  ددددات العضددددوية الرابطددددة لأتددددزفو ععتيددددادي لكوليسددددتيرو  الاددددروتي )

transporter-A1(ABCA1)ددل مدد  النددوي  و  مد  الفاددة) () (م  Scavenger receptor class B typeوغ دا  الاددروتي  اةت ّ ِ

1(SR-B1)(م ومجموعددة الاروتينددات اةت ّ أددة النوويددة والاددروتي  الددرابى)Peroxisome proliferator-activated receptors 

and binding protein(PPARBPi,PPARα,PPAR,PPAR)(ي دددددو اةتعلددددد ّ
ُّ
 Cluster of()25(م وجيندددددة عن دددددود التخأ

differentiation 36(CD36) ،دي   يدا  رّيدات الدز  ال يضدا  عد   ريدو مصدل الدز  ع دب   د  )(تيدي الزيتدو  الِ  درVOO) 

 .22اةعياري  (VOOتيي الزيتو  الِ  ر)ذو اةحتو  العالي م  اةر  ات العضويةم وذلق باة ارنة مد تأ ير 

م  ددم  مسددّود   ددانو  ِأميددة اةتوسددى       
 
م فدد   مددز     ددة  ردد ر تخأأ ددا تعّ ددب (Mediterranean Diet(MeD))(*) يضددا

ددر لتسددعو   م ومدد   ددس إ ضدداع س وعلدد  نحددوا متما ددل لحالدة التغيُّ
 
عينددة مدد  اةتطددوعي   صددّحا  الدد،ي  تددس ا تيددارهس ع ددوائيا

 متغّير  رمأي:لأفح  واةرا  ة م         ة  نما  غ،ائية 

Iمأأيغرا / يأوغرا (.213تواا م  اةر  ات العضوية)( ِأمية اةتوسى مد تيي الزيتو  الغني بمح 

II) إليحددددددددددددددددددددددددا 
 
)مددددددددددددددددددددددددنخفض اةحتدددددددددددددددددددددددددو  مددددددددددددددددددددددددد  اةر  دددددددددددددددددددددددددات (VOOتيدددددددددددددددددددددددددي الزيتدددددددددددددددددددددددددو  الِ  دددددددددددددددددددددددددر)ِأميددددددددددددددددددددددددة اةتوسدددددددددددددددددددددددددى مضدددددددددددددددددددددددددافا

 مأأيغرا / يأوغرا (.44العضوية:

III.)(ِأمية اعتيادية)مجموعة الفح  واةرا  ة 

ضددا  إليحددا  اةتعأ ددة رعمأيددة الفحدد  واةرا  ددةمالددث ث  غ،ائيددةالنمددا    مدد  بددي              
ُ
ف ددى نمددى ِأميددة اةتوسددى اة

الغنددي بمر  ددل العضددوي  ددز  ددر ت عأيددل تيدداد    يددر م وذلددق  ددي م ابددل نمددى الِحميددة ععتياديددة  (VOOتيددي الزيتددو  الِ  ددر)

 ةجموعدددة الفحدددد  واةرا  ددددة  ددددي الجينددددات 
ُ
(م IFN)Interferon gammaإنِترفددددرو  جامددددا) ال ددددي رددددمأي: تعّضددددية علالحابيددددةاة

                                                 
ستوى  م  اةط   الت أيزي لأ أزا  اةطأة عل  أوا اةتوسىم وعل  وجل ال صو   ي إيطاليام اةِأمية اةتوسى:    نوي الطعا   (*)

وذلق أينما لوأ  ن ُ   ي أاالت الوفيات لز  مرا م ال أب التاجي بي  سكا  أوا  ( 2051واليونا م أيث بز  ال  ور  ي عا )

أة لأ حث العأمي لُت ر بزور   (م و وروبام2031اةتوسىم لتأت  ع ب ذلق الزراسات العأمية  ي الواليات اةتحز   مري ية  ي عا )  و محّصِ

أب الوعا  م ويتر ز  ساس الغ،ا   ل ،ا النوي م  الطعا  عل  تناو   عا  منط ة اةتوسى  ي الت أيل م  مخا ر إلاصابة بمرا ال 

م ال ضراواتم واة سراتم وال  ولياتم وكافة  نواي الح وبم و ع ابم والفوا لم وال يضم وتيي الزيتو م وال حو  ال يضا   نواي الطيور 

 (املترجموالسمقمونس ة   يأة م  ال حو  الحمرا .)
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دددددددى) ِ
ّ

دددددددل ل ن سدددددددا  (Rho GTPase activating protein(15)()ARHGAP15()24والادددددددروتي  اةز  َت ّ ِ
ُ
م والادددددددروتي  اة

ددل Oxidative stress(م و دد،لق الضددغى التأ ُسددزي)Interleukin 7 receptor(IL7R)()7السدديتوب تم ) ت ّ ِ
ُ
(الدد،ي رددمل: اة

 .(Beta2 adrenergic receptor(ADRB2)()1الاروتيني  درينالي)بيتا

 إليحدا            
 
ي ع دب ِأميدة اةتوسدى مضدافا رات ال ي  ر ت عل  جينة اةتعلد ّ م كاندي (VOOتيدي الزيتدو  الِ  در)إ  التغيُّ

الو ايددددة  م و دددم  مجددددا  دراسدددة22اللالحدددداب بدددزن  عددددا مصددداأ ة بمعدددزالت متزايددددز  مددد  لينيددددز الضدددرر التأ ُسددددزي ومؤردددرات 

(م مة دراستا  عأميتا   ز   ّرتا ب  ور ا ت فات أينما تس إغنا  ِأمية PREDIMEDالصحية م      ِأمية اةتوسى)

 :(VOOزيي الزيتو  الِ  ر)اةتوسى ب

زيددددي تخأأ ددددا ا ت ددددار ِأميددددة اةتوسددددى الغنيددددة بم ت ددددّي  مدددد   دددد   مددددز     ددددة  ردددد ر 21فف    ي الدراس    ة العلمي    ة ألاول    ى          

دددف معدددز الزيددداد   دددي إندددزيس)(VOOالزيتدددو  الِ  دددر)
ّ
ينيدددزي (Cyclooxygenase-2(COX2)م تو 

ّ
دددل لأادددروتي  الأ ت ّ ِ

ُ
م والادددروتي  اة

يLRP1( اةددددرت ى بجينددددات الاددددروتي )LDLاةددددنخفض ال ثافددددة) بددددروتي  الجدددداذب ال يميددددا    (م و دددد،لق ن دددد   ددددي جينددددة متعلدددد ّ

رّية ال يضا   أادية النوا م وذلق باة ارنة مد ِأمية اةتوسى الغنية باة سراتم  و باةكونات اةنخفضة الزسس.لأ
ُ
  

حيطدد  ل  يددا الددز   ات علدد  كامددل اةجددي  ددز  منددا بم ارنددة مددا  ددر  مدد  نغيددر ف م22أم  ا      الدراس  ة العلمي  ة الثاني  ة          
ُ
اة

  أادية النوا  وذلق     مز     ة  ر ر م  ع ت ار.

ع ددر  أالددة مدد  مرادد م ال أددب الوعددا   اةعتددر  لحددا  ميددة التفسدديرية بأنددل مدد  بددي   مددان  ظ ددرت نتددائد التحاليددل العأ         

م تسدددُد 
 
ميددددة اةتوسدددى الغنيدددة ب  انونّيدددا لي بواسدددطة أا لي (VOOالزيتددددو  الِ  دددر) زيددديأددداالت منحددددا  دددز ُعدددّزِ م و ربددددل   دددر  ُعددددّزِ

 .22بواسطة ذات الِحمية الغنية باة سرات

 دددم  دراسددددة عأميددددة   ددددر  مسدددانز  لزراسددددة الزيتددددو   وروبدددد م  منددددا و و  مدددر  رعددددرا مخطددددى متكامددددل لددددزور             

دو)
ُّ
دو)(م وجدزي  CD40()21الحيا  تحي اةعز  لن ا  كلا م : بروتي  عن دود التخأ

ُّ
(م ومدا CD40L()21بدروتي  عن دود التخأ

م و دز  ظ درت نتدائد تحأيأندا تندا    ددي 21نجدس عد  ذلدق مد  ندواتدا  دي مجدر  الدز  نارداة عد  عمأيدة اسدالح ا تيدي الزيتدو  

ددو) ُعصدار 
ُّ
ددز ال دي رددمأي: بددروتي  عن دود التخأ ددز اةضداّد الجزيئددي لاددروتي  عن ددود CD40جينددات مددا   دل أالددة التعصُّ ِ

ّ
(م ومول

ددو)ا
ُّ
ددل الاروتينددي  دريندداليInterleukin alpha,23 A(IL23A)(م وبددروتي   لفددا)CD40Lلتخأ (م ADRB2)(1)بيتددا (م وجينددة اةت ّ ِ

ددل) ينيددزي اةؤ سددز مددنخفض ال ثافددة) (2والادروتي  اةت ّ ِ
ّ
ددل receptor 1(LOR1)()Lectin-likeلأاددروتي  الأ (م والاددروتي  اةت ّ ِ

ددل ل ن سددا  السدديتوب تم )IL8RA()3) لفددا ل ن سددا  السدديتوب تم  تيددي (م وذلددق ع ددب اسددالح ا IL7R()7(م والاددروتي  اةت ّ ِ

 ددددرر ذو اةحتددددو   (VOOالزيتددددو  الِ  ددددر)
ُ
ذو اةحتددددو  العددددالي مدددد  اةر  ددددات العضددددوية أينمددددا تمددددي م ارنتددددل بزيددددي الزيتددددو  اة

 اةنخفض م  اةر  ات العضوية.

يندات   در   تأدق مت ت  عتجاا مد تندا   التدرابى مدا بدي  أأ دات الج الن    ي معز  ه،ا الجينات ل ز كا           

(م وجزياددددددة علتصدددددداو Vascular endothelial growth factor(VEGF): عامدددددل النمددددددو الُ طددددددان  الوعدددددا  )اةتعأ دددددة بدددددددددد 

 Monocyte(  أددادي ال أيددة)2الجدداذب ال يميددا  ) م وبددروتي Intercellular Adhesion Molecule(ICAM-1))()2ال أويددة)

chemoattractant Protein1(MCP1)). 

هنيددددة م فدددد   الددددن    ددددي معددددز 21 ددددم  هدددد،ا الزراسددددة        (م والزيدددداد   ددددي معددددز  LDLمنخفضددددة ال ثافددددة) الاروتينددددات الزُّ

الغنددددي  (VOOتيددددي الزيتددددو  الِ  ددددر)اةر  ددددات العضددددوية اةضدددداد  لأل سددددز  مدددد   دددد   عسددددالح ا ععتيددددادي لِحميددددةا  وام ددددا 

دو)(م و دد،لق الفيندو  بمحتدواا مد  مر ددب 
ُّ
ي تحددي اةعدز  اةرت طددة بادروتي  عن ددود التخأ م كانددي متزامندة مددد جيندات اةتعلد ّ

و)
ُّ
 (.CD40Lجزي  بروتي  عن ود التخأ
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   ُيعدددددّزِ  مددددد  ُعصدددددار   نددددو  الفيومر  اتدددددل مددددد   (VOOتيدددددي الزيتددددو  الِ  دددددر)بنددددا   علددددد  مدددددا سددددد و ذ ددددرام ف ندددددل ب مكدددددا          

 إل  الحالة الو ائية  م  ن ا  دور  الحيا   ي جسس إلانسا .
 
زيم وذلق وصوال ب التعصُّ

ُّ
 الجينات اةرت طة بالتصأ

 الاستنتاج

   ُيعدزت  (VOOتيدي الزيتدو  الِ  در)تز  عل   ندل  دي م دزر  مستو  التناغس  مة بيانات عأمية بحوتتنا أو  توفر           

تحّصدددل عأيحدددا مددد  الزيدددوت الن اتيدددة   دددر م وذلدددق فيمدددا يخددد   طدددور  اةوّرِ دددات  بخددد  مددد  ن دددو  فوائدددز إ دددافية 
ُ
تأدددق اة

هنياتل أددب الوعددا   مثددل: االجيزيددة اةتعأ ددة بمددرا ا ه م و لددزُّ   الُ طددان م و ددغى م وعلالحددابم وال أددل الددوظيف سددز  الددزُّ

   يح دو مد   (VOOتيدي الزيتدو  الِ  در)ي الحا رم فد   آلاليدات اةعروفدة ال دي ب مكدا  الز  عن  اا يم  ما  نل  ي الو 

هنيدةالاروتيندات ا تتجسز م      اتدياد اةحتو  اةضاّد   سدز  النفعيةل ا التأ يرات    منخفضدة ال ثافدةم وتدأ ير  الزُّ

ي تعلددد ّ
ُ
يات علددد  جيندددة  و بدددروتي  اة ِ

ّ
ب اةغددد،

ُّ
ي الجيندددات اةرت طدددة بالتصدددأ تعلددد ّ

ُ
م وذلدددق مددد   جدددل  أدددو نمدددى ةعددداير  و ائيدددة ة

زي.  التعصُّ

 شكر

ر ر ةر ز ال حث العأمي لأطب  أيا   اةتعأو بالفسيولوجيا اةر ية لأ زانة والتغ،ية ال،ي جّسز روا اة ادر  ع  *

 (املؤلفون ) يا.(  ي مزريز ب س انSalud Carlos III)مع ز سالود كارلوس الثالث

مسمالنفرميأود عّمار  لكلا م : الز تور/  ا  ر ر *
ُ
عل  دعمل العأمي  م عميز كأية التربية ال زنية بجامعة اةر ب بال 

يل ةسألة الز رمم      
ّ
 والزراسات إلاس مية بكأية آلادابم ب سس الأغة العربية لز تور/ محمود محمز  ميم موا ت ز

مسم -جامعة اةر ب
ُ
 (املترِجمعل   زماتل العأمية ال متناهية  ي مجا  التز يو الأغوي. ) ال 
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 املضرببعض املهارات ألاساسية في ألعاب  تعلمعلى بواسطة الفيديو برنامج تأثير 

 رة ( لطالب كلية التربية البدنية، الريشة الطائ املضرب كرة) 

  بجامعة مصراتةوعلوم الرياضة 
 محمد عزيز عبد المحمد  أحمدد/                                                                           

 النفر دعمار محمد/ ميلود 

   املقدمة:

تعتيميمياايلتع ااولهااة اع ل  اا  ةلليحتاا التعتيمااي لعاا لليواا لتعااة إلتعيظرياايل تاا ليوااظ لعداا لحتميةياايلعاا ل  ااةت للحتاا  لتع اا تل  

هاظتل لعةيلايليلذعا للاخللاتإل عاايبلتعيا علد ل لاىلتهت ا ال،ل يات ه حط يظلتعيممييلتعتيميمييل ححتيقلأفضللل ت  لملخظج تل لى

تع ااولي ااتلاعتماا  ل هاا لعااة لتعطااتصلل ياايلعاا لتملظعماايلترا ليياايللتعتصاا التركظ اايليل حنمااولتعتااةا ل لااىإلاهااةتالتركظ اال يتمااةل لااى

 . ت التعبشظييلتعفي عيلع لتمل تمبعتخظي لتع 

مي اولتعتيماي ل تعاتيم لعيا ل لخلتع س ئللتعتكن ع جيايلتركةيلايلتع اولنلععاهل فها لعا ل لتنا لتركا ت لتعفياةي لتعتيميماولعا ل م

أياايللعمفيااةي لة صااييلل ااتتميل عااتلتسااتخةتل ةل ل اا نةلل ياايلهااتلحختماا ل ااخلل اا إلتعتميفدياا  لتعتيميمااو،ل عاا تل شاا عةلعاا ل

للاااااخلتعتميفديااااا  لتعتيميماااااول تااااا لتعفياااااةي لتعتيميماااااو،ل عااااا للح  عااااايلعتيفصااااا إل اااااخلتعتيييااااايلتع  لمااااايل
ت
ل تزاااااك 

ت
ل اااا إلتعتميفديااااا  لححااااا ن

عتيميمااااول لااااللتعفيااااةي للاااابل ن يااااظلألااااظعلعاااا ليواااا  للت  لااااللللااااللتعتيمااااي لتملصاااا ظلتعاااا  ليت اااا  للااااخل اااا لد تلعمتصاااا يظلعمتميفدياااا  لت

تعتميفدياا  يل جزاا جل  ااايللفيااةي لل يتاا التعااا  ل يت اا لياا ا للااخلياا التسااتخةت لتعتكن ع جيااايلعاا لتعااتيم لعاا ل  اا الأساام صلتعااانو ل

 (.240:ل1002ا لأه عظجيل ع  يل يةتملني ،ل ييت  هلتعييضلتست تحي ييلعمتيمي ل)لحمةلجعم إل ل  

     ةلحكن ع جي لتعتيمي لع لل  إلحةايسلتعت هييلتعيةيييلأثن ءل ممييلتعتيم لتركظ يل لىلهن ءل حطا يظلتعتصا التركظ ايل

هنا ءل حطا يظلل نةلتملتيم ،لفمخللتإل ممي ةلتعيظضلث لتستخةت ل  ئةلتمليم ل ةل"لتعت  ييلتعظتجيايل"ليمكاخلتعتاتثد لإلاي ا ييلعا 

تعتصااا التركظ ااايل ناااةلتملاااتيم ل حح اااد لل تياااف ةل  تءل ساااظ يلتعاااتيم ،لةمااا ل  ااا  ةل لاااىلأ تءلتملزااا ا لتمليظ  ااايلهصااا ا لل عاااة ل

للاااخلأ ل ياااظضلهاااتة  للاااخليمااا ذال شاااظعليتفااا  ةلفياااتل
ت
راميااابلتملتيمماااد ل ر عتااا ت لحمكاااخللاااخلع اااخلحتياااي للاااةعلتسااا يي  ه لعزااا لهاااةن

 (.ل12،لل11:ل1002 ل  ا لأه عظجيل ع  يل يةتملني ،لل ظيتيل  تءل)لحمةلجعم إ 

ااحتاا ءله ملزاا اتةل س سااييلعاا ل عياا صلتعظي  ااييل ااخل ظيااقل  لاا إلأعااةيلتع ساا ئللعاا لحكن ع جياا لتعتيمااي لملاا لعزاا لل ي اات

لئمد له عتااااةايستعتاااا  عاااا ع لي ااااتل لااااىللااااخل  الفياااا إلعاااا للح  اااا  لتع تلاااابل تعتااااةا ل لااااىلتعتخيااااللمل اااات عل  تءلتملزاااا اعلتملطماااا ص،ل

ل يااااايلعااااا لهةتيااااايل لاااااظلأثنااااا ءلتعاااااتيم لتملزااااا اعللااااابلتمليتاااااةئد لعيااااا لأ هااااا لحتمدااااا للتعاااااتيم اساااااتي ييله ع سااااا ئللتعتكن ع جيااااايلعااااا ل مميااااايل

ه ع ش يقل إلاث ا ل تملتييل ج صلاي ي هل تعتيا   للابلتعع صاي ةلتملة يايلعمنما ذالتعيمميايلعممزا اتةلهصا ا لألاظصلعم تلاب،ل  ذتل

تع ااولححتاا اللظي  ااييلل ياايلعاا لأعياا صلتملضااظصخةت لحماا لتع ساا ئللأ علذعاا ل تاا لاساات تإل للااللعتااةاتةلتمل تعااتلتعأع ااخلتساات

 الاااا  لتعتي سااااييلعاااا لح ظياااا ل ل  يي حااااتلتعيتمياااايل تعيةيياااايل تملز اياااايلعم ياااا إل تااااىلأ لااااىلل اااات علأ تءللزاااا اعل  ي اااا جللي ضاااا ولااااخلتعظ 

 تعظي  يي.لتعيط نة

خل عياااا صلتملحيياااايل تاااا لتعاااانفسللم اساااايل لشاااا عة لملاااا لحك اااايتلعممم اسااااد للااااخلحطاااا يظلركاااا ع ه لأعياااا صلتملضااااظصللاااا يت اااا ل  

صلتعيةيياايل تعنف ااييل تعيتمياايلعاا تلتعتماا لجمياابل  إلتعياا ع لهش ل عزاا ل اامخل  شااطيلتعظي  ااييلتع ااولحماا ا لهااد ل  فاا إل تعشااي 

 تل لسا تءل ا  لذعاا ل لا لل ات  لاححا  تةلتعظي  ااييل   اي للعيا صلتملضاظصلتملناا لبل تع ا تعظجا إل ةيا التع اخللاخلترا، ااد ،ل

جمياااابلل اااات ي ته لساااا تءل اااا  لذعاااا للااااخللااااتإل ا  لتعت هياااايلتعيةيياااايلأ لل هياااايلتعيةيياااايللااااخللااااتإلتملااااةتا ل لااااىتملييناااايل   تاتةلتعت
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ترك ااا  ل  ل لااايل ل    اااةت لتملاااةارد ل إلا تايااادلخلاححااا  تةلتعظي  اااييلتملينيااايل لاااى  شاااطيلتركاااظ لعوفاااظت ل لاااةلعاااظ ل اااللتححااا  للااا

 .تعيط نةلتعظي  يي

تلاتت لأي ت زا ل لاا لل ات  لجميابلتعاة إل أليما لعزا لتعيطا نةلتملحميايل إلالميمياايلل عتاةلتي شاظةلأعيا صلتملضاظصل لاى

حاات يلعاا للتااةل ه لتعتاا،سل تعظيشاايلل،ل عناا ألأياا تالةلداا  للااخلأعياا صللضااظص تعت اياايل تعي ملياايل   مليياايلعميةيااةللااخلأعياا صلتملضااظص

،ل  ا   لتطماتللم اسا ه حا فد لإلال  ييا ةلتع اولحلوليم ا لأفظت ع لأعي صلتملضظصل لاىتعط ئظ ،ل عظي لتعزيئ ةله ميبلأي ت ز لتع 

 للااا لي جااااتلتعتتلياااا لعاااا لتملااااةتا ل تعطااااتصلعاااا لترا لياااا ةل تعت يااااد له ليةياااايل تعزيئاااا ةلتملحمياااايل تاااا لتعيةيااااةللااااخل سااااسلتع ااااولحتطم هاااا

 .(58:لل1020،لم إل يةتركميةةلم اسيلأعي صلتملضظصل)

هةاجايل  عيايلتعكفا ء ل ياةلتملاظ الهمظتعاللتعاتيم لتركظ ايل ذعا ل لا للةاظ لتملضاظص يمكخلأ تءلتملزا اتةل س ساييلعا لعييايل

 .  لميلهمتطمي ةلتمل ل لتعتيميموليةلليم للم له عن تح لتعفنييل تعت ي يييل  ل ل اتيي

  ت اتأ تسا يي صل فزا  لاتص لاخ عميياي  س سايي تملزا اتة  يماي  عا  عطا ئظ ت تعظيشاي عيياي عا  تمليما   تجيا ة أعا   لاخ

 أ تء  حتا   لاتإ لاخ  ن تمل ات ي ةلتعيميا   تا  تع يا إ    اتطيب ن أفضالللينا  أ تء  تا   ها  عم يا إ   س سايي عممزا اتة تعشاي ص

 .(ل1021ليتح س  ل   ليل) سز عي ه ل تعي ت  تعتكني  أ تء أجل لخ  س سييتملز اتةل

علل م  يللخلتر ص ئصلتع ا،ييلتع اولحمدا ع ل اخلعدا ع للاخلتعطاتصلعا لتع ميا ةل لاظ طتلصل مي ةلتعت هييلتعيةيييلع   

عد لتملتخصصي،ل     ةع ل ل ل  تءلتملز اعلهةاجيل  عييللخلإلاحت  لل ييلع ل عي صلتع ولحتطمتلتعت تفاقلتعيضال لتعيصا ول

ل   صةظ لتملضظ للللأعي صلتملضظصل)ل
ت
ع لع لحنمييلتعتةاتةلتعيصظييل ساظ يلا لتعفيالل تعاتحك لعا ل،لتعظيشيلتعط ئظ ل(لفهولأيض 

 ايفي نةل  يطلتعنفس.

 :مشكلة البحث

للنعظلتعي ع   لتعيةيييأثن ء ل حةايسلتعت هيي لتملن لب لحةايسلهت   لةيض لعيئي لل ممت لتعيةييي لتعت هيي   م  له ميي

ل لأ لعن ألتعظي  ي لحةايسلتملز اتةل س لهظتل ل يميمييج لييللصظتحي لع  ل  تخة  لحتميةيي لسيي لأعي صلتملضظصل) لةظ ملتظا

ل(تملضظص لتعظيشيلتعط ئظ  ل ر  تالتعي ع ، ل لىأعةيلتع  تل لتعتيميمييلل لىل، أ لع هلتملت د تةلتملختمفيل جةلل لي  لأثظع 

 ليظفيلحتثد هل لىله تسطيلتعفيةي لحصمي لهظي ل ل ت للعي ع ،للم ل فبلتأعي صلتملضظصاتةلع ل يم للز ليت لحطييتز ع للتع  تل 

  م  لتعظي  يل(لعطتصل مييلتعت هييلتعيةيييلل،لتعظيشيلتعط ئظ تملضظصلةظ لع لأعي صلتملضظصل)ل يم ل يضلتملز اتةل س سيي

 . لتعي ع عةل مل لى ذع للع لتعةاتس ةلتع  هتيلد ل،ل ع لل لع ليتطظقل عيتلأعةللخلتعي عج لييللصظتحي

 :أهمية البحث

ل يت  للحتضح  لأيت لتعيح لع  لع ت ل لىأعميي لتعتةا  لعتنميي لللح  عي لتع و لحح د لل   ع حصمي لتع  تل لتعتيميميي ع 

تستخةت لتعطظقلتركةيليلأثن ءلتعتيمي ل تعييةل خل،ل  ختمفيلعمتيم لتملز اعلعة لتعطتص ححتيقلترا تيتلتمل،لتعيممييلتعتيميميي

 . مي ةلتعت هييلتعيةيييلخلليللتعت ئمد له عتةايسلع للمية  سم صلتعتت

 :هدف البحث

ل  لهظي ل  لحصمي  لتعيح ل تى لتعفيةي ليهة لع ت ل يضلتملز اتةل س سييه تسطي ل يم  ل لى لحتثد ه لأعي صلل ليظفي ع 

 .ظتحيج لييللص  م  لتعظي  يلييلتعت هييلتعيةيييل،لتعظيشيلتعط ئظ ل(لعطتصل متملضظصلةظ تملضظصل)ل
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 :ض البحثفر 

ل خللت سطلتعتي  لتعيية لعمم م  يلتعت ظيبييلع ل
ت
لتر  ييلتملت د تةلتملز اييلت سطلتعتي  لتعتيل ليختم للين ي 

 .ليةلتعيح ،لتعظيشيلتعط ئظ ل(لتملضظصلةظ )للهتعي صلتملضظص

 :مصطلحات البحث

 :البرنامج

يدياااةللاااخل ل  ييااايلحنفيااا ع ل يتطماااتلذعااا لأ ليضااا لتع  يااا ل لعااا لل م  ااايلل ااا تةلي  يااايللاااخلتملفهااا ال لياااة ل فاااقلحنواااي ل  

ه إل  فيل تىلل م  يلتر   تةلتعتيميمييل تملخت ا للخلتملفه ال للل ليتيمقله نفي ع للخل ل ل ل ا  ل  اظقلحاةايسل   ال الللاخل

 (.ل21:لل2992عيلىلجعظت ،لتملةا ل تعتممي لع لحنفي ع ل)

 الفيديو:

عيايل  اا  ةل لاىلتعتصاا التركظ ايلعااة لتملشا عةلعع صااي ةلعتيتيايلحااة  ليفاسلتملزاا اتةل يا ا ل ااخلحتنيايلذتةلجاا   ل    

 . لتعتةايتل ميه تملظت ل يممز لأ

 :املضرب كرة

 شااا األفيهااا لتعصااا  ال تعكيااا العااا ل  ااا اللااانو لهتااا ي  للياااةللاااخللياااللاححااا  لتعاااة ت للعييااايللاااخلتعظي  ااا ةلتعفظ يااايلتع اااوهااا ل

 للاجتم ع . حنمولتعمي ليلتعيةيييل حح خلتعتف  

 :الريشة الطائرة

تملز اييل تع جةتيييلتعيتمييل   عةعلأعي صلتملضظصلتع وليم اسز لفئ ةللختمفيللخلتعشي صل حنمولعةيه لتعتةاتةله ل

 . عز لل ت ةلل ي يييلححكمز 

 منهج البحث:

،لة لهتطييقلتعتي  لتعتيل ل تعيية تملنهبلتعت ظي وله ستخةت لتعتصمي لتعت ظي ولمل م  يلح ظيبييل تعلتستخة لتعي ع لللللللل

  ذع لملن سبتتلعطييييلع تلتعيح .

 مجتمع وعينة البحث: 

للللللللل لتعيةييي لتعت هيي ل ميي لتعيح ل تص لل تمب ل شمل لتعظي  ي لترا لع ل  م   لعمي   لتعظريب لفصل للتإ للصظتحي ج ليي

لتعي ع  ل1027/1025 ل ل   لل، لتعيش تئيي له عطظيتي لتعيح  ل)ه لتي ال يني لل تلز  لهمغ ل تصل5عي  لأعي صل( لملتظا ل امد 

 .ه  لييللصظتحي  م  لتعظي  يل مييلتعت هييلتعيةيييل،لتعظيشيلتعط ئظ ل(للخل تصلتملضظصلةظ تملضظصل"لص":ل)ل

 تجانس أفراد العينة قيد البحث:

تملز اييلليةلتعيح للملت د تةت  ل تع ج تعط إليينيلع ل  ءللت د تةلتع خل  هشجظتءلتعت   سلهد لأفظت لتعلل  لتعي ع  ل

حضحلح   سلأفظت ل ينيلتعيح لعي لحظت حللي لللاعت تءلعممت د تةلليةلتعيح ل تل، ل20/2/1025تمل تفقللتع ب ل ذع لي  

 .(ل-2+ ، 2هد ل)للل 

 :وسائل جمع البيانات

 
ا
 : ألاجهزة وألادوات:أول

 .(لي  للظ  ليت  لالميي،لشظيط،للد ت ل  و،لس  يل   شمللل ليل :ل)تعظست ليت لألاجهزة: -2



ألعاب المضرب )كرة المضرب، الريشة الطائرة لطالب كلية التربية  تأثير برنامج بواسطة الفيديو على تعلم بعض المهارات األساسية في
 البدنية وعلوم الرياضة بجامعة مصراته

 0202س داسالعدد ال

  

 

  

 651 مجلة التربية البدنية والعلوم األخرى

 

ل)ل:ألادوات -1 ليل : للميتلايشيل  ئظ ،للض اصل اي ل  ئظ لضظصةظتةللض اصل  ، لضظصلةظ لميتل  شمللل  ،لألم ال،

 (."2لظفقل"لهط ليلحتيي ل  تءلتملز اع   ايللتعيي ي ةلتعع صييل يت ئ للهتس يكيي،لتستم ا 

 
ا
 ( 2 : مرفق )بطاقة تقييم ألاداء املهارى : ثانيا

لياةلتعيحا ،لعيا لحا لححةياةلتعزاة لأعي صلتملضظصللتر  ييلهمز اتةلتملز اع حتيي ل  تءللهط ليل  لتعي ع لهتصمي ل

ل(لعاا ل ااظريلإلااساا إلتمل ااتتي ل–لتعضااظريل ل لياايل ا ااييلتمل ااتتيميل–ل لفاايلاسااتيةت  عاا لحتيااي ل  تءلملزاا اتةل)للتعيط لاايلااخل

،ل حااا ل(لعااا لعييااايلتعظيشااايلتعطااا ئظ لإلااسااا إل لااا ليل-لتعضاااظريلتع ااا عتيل ل ليااايل–لاساااتيةت ل لفاااي لزااا اتةل)لل،تملضاااظصلةاااظ عييااايل

 لىلأ ليت لتعتي  ل خل ظيقلرانيلل  ييللخلثتثيللحكمد للخلأ ض ءلعيئيلل(ل اج ة20ححةيةلتعةاجيلتع مييلعتستم ا للخل)

 الللزا ا ،ل لاةلحا ل اظضلعا هلل ةلتملحكمد لتعلتثيلع ل م ال اجلتعتةايسلعي ليت لع  صلتعةاجيلتعفه ئييللخللتإللت سط

 ليةلتعيح .عي صل لز اتةلعتتيي لأ تءللتعيط لي لىلل م  يللخلتر   تء،ل لةلأف   تلهمن سييلع هللتعيط لي

 
ا
 ( 5مرفق ) : البرنامج املقترح: ثالثا

لعوسسلتعيممييل  ظ تل لىلللللللل
ت
أ ض ءلعيئيلتعتةايسلتر   تءللخلل م  يللخللل  لتعي ع لهتحةيةلل  ي ةلتع  ي ل ل يت 

ل   لهتل    لتعت هيي لتعيةييي مي ة لتع  ي ل  للن سيي للةع لعم ل  ل لى ل ذع  لل  ي حتللعطتص، ل حنوي  ل لحت ته لتع ،يي تملظعمي

 :   عت تلعزة لتعيح لفتييلله عش للتعفه ئيل لن سبتت

 :التعليمي ـ الهدف العام للبرنامج1

 يماا ل ليظفاايلحااتثد هل لااىللج لياايللصااظتحي  ماا  لتعظي  اايلعطااتصل مياايلتعت هياايلتعيةيياايللتعفيااةي ه تسااطيلحصاامي لهظياا ل ل

 ،لتعظيشيلتعط ئظ ل(لليةلتعيح .تملضظصلةظ  يضلتملز اتةل س سييلع لأعي صلتملضظصل)ل

 :التعليمي ـ أغراض البرنامج2

 ليةلتعيح .لأعي صلتملضظصلز اتةللتعط عتأ ليتيم لل-لأ

 ليةلتعيح .لأعي صلتملضظص  م لل  تءلتملز اعلملز اتةللتعط عتأ ليفز لل-لص

 .أعي صلتملضظصلليةلتعيح  ة  صلتمليم ل ةل خللأ ل   ع لع ل-لا

 تعظ حلتعظي  يي.لتعط عتأ ليك  تللل-ل 

 أعي صلتملضظصلليةلتعيح .تعصكيللملز اتةللتعتص التركظ ي لىللتعط عتأ ل    ةلتع  ي ل لل-لاع

 :التعليمي مجـ أسس البرنا3

 .تعطتصتعفظ قلتعفظ ييلهد لللظت   ل -أ

 .  تللل لخل تع تليللظت    -ص

 .تعتةااللخلتع زلل تىلتعصيتللظت   ل-ا

 .تعطتصل  شي الع ج ته ل تس ل ا ل  تفيز ل اعي ةللظت   للي إ لل- 

 .ع هلتملظعميعطتصللظت   لتر ص ئصلتع ،ييلتملمد  للل-هل

 .تعتيميموةلتملتئميلعتنفي لتع  ي ل لح فد لإلال  يي للظت   ل- 

 . تعت  للل استمظتاييه ملظ ييل تعب   يل تعشم إل تعتن التعتيميموليتمد لتع  ي ل للأ ل-ج

 .لبل ييييلتمل تمبتعتيميمولأ لي ن ستلتع  ي ل لل– ح

 ليةلتعيح .للأعي صلتملضظص لىل يم للز اتةلتعتيميمولتعطتصلأ ليحفدلتع  ي ل لل– ط
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 :التعليميحتوى البرنامج ـ م4

ل–) لفايلاساتيةت لل:،ل هاىل  عتا ت لياةلتعيحا لأعيا صلتملضاظص يضللزا اتةلل:  ي ل لتملتت حلليةلتعيح لل ليل يتضمخلتع

 عتيلتعضاااظريلتع ااال– لفااايلاساااتيةت ل،ل)ةاااظ لتملضاااظص(لعااا لعييااايل اااظريلإلااسااا إلتمل اااتتي ل–تعضاااظريل ل ليااايل ا اااييلتمل اااتتيميل

 (لع لعيييلتعظيشيلتعط ئظ .اس إل ل ليإلا ل- ل لييل

 تر طاا تةلتعتيميميااايلع ااالللتملظتعاااللتعفنيااايليااةلتعيحااا ل ححةيااةللأعيااا صلتملضاااظص لااةللااا  لتعي عاا لهتحميااالللحتااا عللزاا اتةلللللللللل

ةلتعفنياااااايلتملحااااااة تعياااااا لحاااااا ل اتساااااايلل(،ل7(،ل)لل2ل)ل،(ل2ل(،ل)ل6ل)ل،(ل4ل)لللاااااالمظتجاااااابلتعيممياااااايللااااااخلعاااااا هلتملزاااااا اتةلهاااااا عظج العمللزاااااا ا 

 ليةلتعيح .أعي صلتملضظصلملز اتةلل تعت ةيتلتعين ئي

 :الالزمة لتنفيذ البرنامج التعليميـ إلامكانيات 5

حطيياقلتعت ظرايل ها لحا لل تع اولج ليايللصاظتحي  ما  لتعظي  ايله مييلتعت هيايلتعيةييايلل  لتعي ع له إلمل  له إلل  يي ةلتملت عيلللللللللل

لضاا اصلل،لضااظصلضاا اصل ةااظتةلل طاا  ،لياا عيل)لل:ياا ل ل تسااتي  لتعي عاا له عتاا ت ملطم راايلعتنفياا لتع   لااخلعياا ل جزااد ل    تةلت

 .(ليف ا ل،لين  يقللشبييللت مي،شظيطللي  للظ  ل،س  يل يت  ل،لد ت ل  هل،جز جلاست ليت ل، تل ة،ل اي ل  ئظ 

 :التدريس واستراتيجية سلوب التعليميـ ألا 6

 . ذع لحح ل شظت ل ح جيتلتعي ع ،ل) ينيلتعيح (لطتصمعتمل جتللتيم لتع ت ي لأسم صلتعتستخةتح للللللللل

 :التعليمي ـ إلاطار العام لتنفيذ البرنامج7

ا لحاااا لذعاااا للااااخللااااتإلتسااااتم   ،لتع عااااة لتعتيميمياااايلاااا  لتعي عاااا لهتلاااا لاأعلتر  اااا تء،ل ذعاااا لعتحةيااااةلشاااا لل جلااااخلأجاااادتءل 

حنفياا لتع  ياا ل ل لااىلأ لي ا  لل%ل99،ل لااةلتحفتاا ل اتءلتر  ا تءله، ااييل(2لظفاقل)لتاا حتملتلتساتطتالاأعلتر  اا تءلعاا لتع  يا ل لتعتيميمااو

 :أعي صلتملضظصلليةلتعيح ل لىلتعنح لتعت ت تيم ل يضللز اتةلعلتعتيميمو

لةماا لعاا ل عاا،ل ذعاا له تلاابلتع عااةتةلتعتيميمياايلااخللااتإلل ياا ل لتعتيميمااوينفا لتع ل–أل
ت
تعةاتساايللنئحاايل تا لعاا ة ل تعااة لأسااي  ي 

 .ج لييللصظتحي  م  لتعظي  يله مييلتعت هييلتعيةيييل

 لأسي ا(لل21ملة ل)للينف لتع  ي ل لتعتيميمول–صل
ت
لاتإللتعظريابفصللعمت جيبلتعدلعهلهنم ذالح يي لتملتظالتعةاتس ولعل ذع ل فت 

 . ل1025/لل1027لتعي  لترا لع 

لملااا لعااا ل(ل ليتااايل ذعااا ل يتااال210)للتع عاااة لتعتيميميااايأ لي ااا  لجلاااخلحنفيااا لل–ال
ت
تعت هيااايلتعيةييااايلنئحااايلتعةاتسااايله ميااايلل  تا لعااا 

 ج لييللصظتحي.  م  لتعظي  يل

 :ـ أساليب تقويم البرنامج8

 .(1حتيي ل  تءلتملز اع،ل هىللخلحصمي لتعي ع للظفقل)لهط ليه ستخةت لتملتت حلحت ي لتع  ي ل للح لللللللل

 :الدراسة الاستطالعية ألاولي

ل جظت لل لح  لي   للخ لتعفت   لع  ل  ت  لاستطت يي لتعةاتسي للتع ب ء لل ل2/2/1025تمل تفق لي   تمل تفقللتع ب  ت 

ل)ل لىل ل20/2/1025 ل ذع لعت ظريلل تص(ل4 ينيلهمغلل تلز  لخليفسلل تمبلتعيح ل لخلل االتعيينيل يمييل لم ثميلعز 

يتعي ه ل حةايتلتملي  يد ل ل لتعتي س ةل  جظتءلتملي لتةلتعيممييلل جزد ل    تةلتعظي  ييلتمل تخةليلع لتعيح ل عمتتةةللخ

 .عيح ل  ي   لتعت   سلعيينيلتعيح ليةلتلع س ئللجمبلتعيي ي ة

 :تطالعية الثانيةالدراسة الاس

ل لي   للخ لتعفت   لع  لتعل ييي لاستطت يي لتعةاتسي ل جظتء لل عةح  لل22/2/1025تمل تفق لي   ل ت  تمل تفقللتر ميس 

(ل تصللخليفسلل تمبلتعيح ل لخلل االتعيينيل يمييل لم ثميلعز ل ذع لهتطييقلل4ل ينيلهمغلل تلز ل)ل ل لىل28/2/1025
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ع لتملح  ظ لنة ش  لللخللتإلتعتنفي ليةلتعيح للأعي صلتملضظصع لل س سيي يضلتع عةتةلتعتيميمييلتملظحيطيله ملز اتةل

 تمل ل لتعتيميمو.

 :القياس القبلي

تر  ييلهييضللهط ليلحتيي ل  تءلتملز اع هشجظتءلتعتي  لتعتيل له ستخةت للتعت ظريلل  لتعي ع لةءلع لحنفي ليللتعيللللللللل

  .ل27/2/1025تمل تفقلتع ب  ذع لع لي  لأعي صلتملضظصلليةلتعيح لع للتملت د تةلتملز ايي

 :خطوات تنفيد البحث

  لل25/2/1025تمل تفقلل عةي شظ ل ذع لع لتعفت  للخلي  لح لحنفيةلتعيح ل تتلتي ه ءلتعتي  لتعتيل لل -2

  .ل2/6/1025تمل تفقلل عةلي  ل ت 

 تعيح لهشحي الل ليل :ل م  يلتعت ظيبييللتإلحنفي ه عتةايسلعطتصلتمللل  لتعي ع  -1

 .عز له احةتءلتعد لتعظي ض و تع م حلتع ي صلعطتصلتمل م  يلتعت ظيبييللهتل لييةألتعي ع  -أ

ع للث لجدءلتر ت  لةم لع للحة لدءلتعظئيس وه ملميتلث لترا دءلإلاعم ءل إلا ةت لتعية يلهيت  لتعطتصلل ذع يةلل -ص

 .تعتيميمييلهت جيتل  اش  لتعي ع ه ع عة للتع  ي ل لتملتت ح

تإللة للخل للأسي ال   ل عة،ل ذع لي  له ع  ي ل لتعتيميمولتملتت حه عتةايسلعطتصلتمل م  يلتعت ظيبييللل  لتعي ع  -2

 .تعيح ل حنفي

،ل ح لحت ي للة لإلاجظتءلتعفيل لعتنفي لتعيح اله ل  إل  ي(لأس21أ ل)لثتثيلشز ا تعتيميمييللتع عةتةتست ظقلحنفي ل -4

لعمم م  يلتعت ظيبييللظفقل)ل(ل عة 21تعتيميمييلفيه ل ت ل)لتع عةتة
ت
همغل(لعي ل4 يميمييل ر تلبل عة ل يميمييلأسي  ي 

 .ق(ل210)جلخل لل عة ل يميمييل

ل  عت ت :ل -8 لتعتيميميي لعم عة  لتعدلعو ل تعت جيب لتعتنويمو لتعش ل ل)  لج ء لإلا تايي لتعفيةي ل)لق(،ل20 م إ لق(،20لش عة 

 ق(.ل20ق(،لتر ت  ل)ل80)لتعظئيس ولترادءق(،لل18ق(،لإلا ةت لتعية يل)ل28)لإلاعم ء

 القياس البعدي:

تملز اييلهشجظتءلتعتي  لتعيية لعمم م  يلتعت ظيبييل ينيلتعيح لع لتملت د تةلل  ءللخلحنفي لتعت ظريلل  لتعي ع يةلاي هلللللللل

 . ل4/6/1025تمل تفقلل ثند ح ل حي  تلع لتعتي  لتعتيل ل ذع لي  للليةلتعيح ل رنفسلل 

 :ألاسلوب إلاحصائي

لتملت سطلترك  يي،لل س عيتلتستخة لتعي ع لللللللل ،للي لللاعت تء،للي لللي ا ،لتع سيطتمليلايحظت إلاعص ئييلتعت عيي:

 (لع ل جظتءلتملي را ةلإلاعص ئييلعميي ي ةلتر  ييل ه تلتعيح .لSPSSه  ي ل ل)لل،ل لةلتستي  لتعي ع )لةل(ل،لتلتي ا ااحي ط

 :عرض النتائج

 (  1جدول ) 

 د وقفة الاستعدادللة الفروق إلاحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لعينة البحث في 

 باستخدام اختبار ولكوكسون  كرة املضربفي لعبة 

  عص ئيلالتي ا لت سطلاحت

(z) 

 اعتم إ

Sig.(p.value) )+((-إلاش اتةل) إلاش اتةل 

4.80 0.00 1.855- 0.020 
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 ت ل،ل ر عت%ل8(ل ه لأللللخلل ت  لتملين ييلل%ل2.0)لل0.020     للp.valueيتعظللخليت ئ لع تلالتي الأ لليميل

ل خللت سطلتعتي  لتعيية لع ل
ت
 لفيلاستيةت لع لعيييلفشين ليتيلله عفظضلتعيةيللهت للت سطلتعتي  لتعتيل ليختم للين ي 

:ل خل ظيقلتملت اييلهد للت سطلاحتلإلاش اتةلتمل جييل تع  عيي،ليتعظلأ للت سطلاحتل عتحةيةلتح  هلتعيتلي،لةظ لتملضظص

،للم ليةإل ل لأ للت سطلتعتي  لتعيية لأة  للخللت سطلتعتي  لتعتيل لطلإلاش اتةلتمل جييأللللخللت سإلاش اتةلتع  عييل

 .0.008=للp.value  ÷1،ل ذع له عتم إل=لةظ لتملضظص لفيلاستيةت لع لعيييلع ل

 (  2جدول ) 

كرة ية املستقيمة في لعبة الضربة ألامامية ألارضدللة الفروق إلاحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لعينة البحث في 

 باستخدام اختبار ولكوكسون  املضرب

  عص ئيلالتي ا لت سطلاحت

(z) 

 اعتم إ

Sig.(p.value) )+((-إلاش اتةل) إلاش اتةل 

4.80 0.00 1.855- 0.020 

 ر عت ت لل،%ل8لللخلل ت  لتملين ييل(ل ه لألل%ل2.0)لل0.020     للp.valueيتعظللخليت ئ لع تلالتي الأ لليميل

ل خللت سطلتعتي  لتعيية لع ل
ت
تعضظريل ل لييل ا ييلفشين ليتيلله عفظضلتعيةيللهت للت سطلتعتي  لتعتيل ليختم للين ي 

 عتحةيةلتح  هلتعيتلي:ل خل ظيقلتملت اييلهد للت سطلاحتلإلاش اتةلتمل جييل تع  عييليتعظل،لةظ لتملضظصتمل تتيميلع لعيييل

لأ للت سطلتعتي  لتعيية لأة  للخلأ للت سطلاحتل ليةإل ل  للم  لأللللخللت سطلإلاش اتةلتمل جيي، إلاش اتةلتع  عيي

=للp.value  ÷1،ل ذع له عتم إل=لةظ لتملضظصتعضظريل ل لييل ا ييلتمل تتيميلع لعيييللت سطلتعتي  لتعتيل لع لتلتي ال

0.008. 

 (  3جدول ) 

 كرة املضربضربة إلارسال املستقيم في لعبة ين القبلي والبعدي لعينة البحث في دللة الفروق إلاحصائية بين القياس

 باستخدام اختبار ولكوكسون 

  عص ئيلالتي ا لت سطلاحت

(z) 

 اعتم إ

Sig.(p.value) )+((-إلاش اتةل) إلاش اتةل 

4.80 0.00 1.849- 0.022 

 ر عت ت لل،%ل8(ل ه لأللللخلل ت  لتملين ييلل%ل2.2)لل0.022     للp.valueيتعظللخليت ئ لع تلالتي الأ لليميل

ل خللت سطلتعتي  لتعيية لع ل
ت
 ظريلإلااس إلتمل تتي لفشين ليتيلله عفظضلتعيةيللهت للت سطلتعتي  لتعتيل ليختم للين ي 

يل تع  عييليتعظلأ للت سطل عتحةيةلتح  هلتعيتلي:ل خل ظيقلتملت اييلهد للت سطلاحتلإلاش اتةلتمل جي،لةظ لتملضظصع لعيييل

،للم ليةإل ل لأ للت سطلتعتي  لتعيية لأة  للخللت سطلتعتي  ليلأللللخللت سطلإلاش اتةلتمل جيياحتلإلاش اتةلتع  عي

 .0.0088=للp.value  ÷1،ل ذع له عتم إل=لةظ لتملضظص ظريلإلااس إلتمل تتي لع لعيييلتعتيل لع ل

 (  4جدول ) 

باستخدام  وقفة الاستعداد في لعبة الريشة الطائرةة بين القياسين القبلي والبعدي لعينة البحث في دللة الفروق إلاحصائي

 اختبار ولكوكسون 

 اعتم إ  عص ئيلالتي ا لت سطلاحت
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 Sig.(p.value) (z) (-إلاش اتةل) إلاش اتةل)+(

4.80 0.00 1.855- 0.020 

 ر عت ت لل،ل%ل8(ل ه لأللللخلل ت  لتملين ييلل%ل2.0)لل0.020     للp.valueيتعظللخليت ئ لع تلالتي الأ لليميل

ل خللت سطلتعتي  لتعيية لع ل
ت
 لفيلاستيةت لع لعيييلفشين ليتيلله عفظضلتعيةيللهت للت سطلتعتي  لتعتيل ليختم للين ي 

لتعظيشيلتعط ئظ  ل خل ظيقلتملت اييلهد للت سطلاحتلإلاش ات، ةلتمل جييل تع  عييليتعظلأ للت سطل عتحةيةلتح  هلتعيتليل:

احتلإلاش اتةلتع  عييلأللللخللت سطلإلاش اتةلتمل جييل،للم ليةإل ل لأ للت سطلتعتي  لتعيية لأة  للخللت سطلتعتي  ل

 .ل0.008=للp.value  ÷1،ل ذع له عتم إل=لل لفيلاستيةت لع لعيييلتعظيشيلتعط ئظ تعتيل لع ل

 (  5جدول ) 

 الضربة الساحقة ألامامية حصائية بين القياسين القبلي والبعدي لعينة البحث في دللة الفروق إلا 

 باستخدام اختبار ولكوكسون  في لعبة الريشة الطائرة

  عص ئيلالتي ا لت سطلاحت

(z) 

 اعتم إ

Sig.(p.value) )+((-إلاش اتةل) إلاش اتةل 

4.80 0.00 1.724- 0.007 

 ر عت ت لل،%ل8(ل ه لأللللخلل ت  لتملين ييلل%ل0.7)لل0.007     للp.valueي الأ لليميليتعظللخليت ئ لع تلالت

ل لع  للت سطلتعتي  لتعيية  ل خ
ت
ليختم للين ي  للت سطلتعتي  لتعتيل  لهت  له عفظضلتعيةيل ليتيل لتع  عتيلفشين  تعضظري

ييلهد للت سطلاحتلإلاش اتةلتمل جييل تع  عييليتعظل:ل خل ظيقلتملت ا  عتحةيةلتح  هلتعيتلي،ل ل لييلع لعيييلتعظيشيلتعط ئظ 

ل لأ للت سطلتعتي  لتعيية للأللأ للت سطلاحتلإلاش اتةلتع  عيي ليةإل ل  للم  لخللأة   لخللت سطلإلاش اتةلتمل جيي،

 .0.0028=للp.value  ÷1،ل ذع له عتم إل=لتعضظريلتع  عتيل ل لييلع لعيييلتعظيشيلتعط ئظ لت سطلتعتي  لتعتيل لع ل

 (  6جدول ) 

 إلارسال ألامامي دللة الفروق إلاحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لعينة البحث في 

 باستخدام اختبار ولكوكسون  في لعبة الريشة الطائرة

  عص ئيلالتي ا لت سطلاحت

(z) 

 اعتم إ

Sig.(p.value) )+((-إلاش اتةل) إلاش اتةل 

4.80 0.00 1.895- 0.009 

 ر عت ت لل،%ل8(ل ه لأللللخلل ت  لتملين ييلل%ل0.9)لل0.009     للp.valueتعظللخليت ئ لع تلالتي الأ لليميلي

ل خللت سطلتعتي  لتعيية لع ل
ت
إلااس إل ل ليلع لعيييلفشين ليتيلله عفظضلتعيةيللهت للت سطلتعتي  لتعتيل ليختم للين ي 

 خل ظيقلتملت اييلهد للت سطلاحتلإلاش اتةلتمل جييل تع  عييليتعظلأ للت سطلاحتلل عتحةيةلتح  هلتعيتلي:،لتعظيشيلتعط ئظ 

،للم ليةإل ل لأ للت سطلتعتي  لتعيية لأة  للخللت سطلتعتي  لتعتيل ليلأللللخللت سطلإلاش اتةلتمل جييإلاش اتةلتع  عي

 .0.0048=للp.value  ÷1،ل ذع له عتم إل=لإلااس إل ل ليلع لعيييلتعظيشيلتعط ئظ ع ل

 تفسير النتائج ومناقشتها:

 ج  لفظ قلذتةل نعيل عص ئييلهد للت سطيل اج ةلتعتي سد لل(6(،ل)8(،ل)4(،ل)2،ل)(1،ل)(2يتضحللخليت ئ لجة إل)

 .ليةلتعيح ل عص رحلتعتي  لتعيية لتملز اييلتملت د تةتعتيل ل تعيية لعمم م  يلتعت ظيبييل) ينيلتعيح (لع ل
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لتعي ع  للع تل ييد  لع  لتعت ظيبيي لتمل م  ي لعطتص لترك  ي لل يم تعتتة  لل س سييتملز اتة لع  لتعيح  أعي صللية

لمل  ه تسطيلتعفيةي للتع  ي ل لتعتيميمولتملتت ح ت للتملضظص عي لح ل، حةايي ةلحطييتييللتةاجيللخلتع زلل ت لتعصيتتللخله 

ي ن ستللبللةاتةليي ر ه لهم للتعتةايي ةل تعتحك لع ل اجيللظت   لتعفظ قلتعفظ ييلهد لتعطتصل نةلحصمي لتع  ي ل ل حتند 

 ر إلترازةل،ل تعتيديدل تستخةت لأس عيتلتع عايبلأ  ل ت لتس ل ا ل  تفبلتعطتصل جي   لححةيه لليف ز لليةلتعيح ليتعيين

 .عتحتيقلأ لىلتعنت ئ لع لتمل ت علتملز اعلتملطم صللفه 

ل لتع  لعةيةم  لتعتتة  لتعي ع لع ت لتعل يد  لتعظتجيي لتعت  يي ل ت  لتملز اع لتمل ت ع لع  لتعييني لحتةيمز للفظت  لح   و

ل يم لتملز اتةلليةل ل حلبيتتلتعيح له ع  ي ل لتملتت حلعي لس عمعمطتصلأثن ء لتعش ئييل  حت  ل  تء لتعتتميلللخل لط ء  لع 

  تعتح د لتمل تمظلمل ت عل  تءلتملز اع.

لتعتح خ لع ت
ت
لتعي ع لأيض  له ع  ي ل لل ييد  لتعفيةي ع ةلتعتيميميي لتعيح لي ي ي لتمل ت علتملز اعلعييني لع  تع تزح

تملتت حلعي لأ ه لج تهيل لش ليل للد  لعةتفيييلعمطتصلأثن ءل ممييلتعتيم لتملز اع،ل حك ظلتململلتع  للةل شيظلهتلتعطتصللخل

عممز اتةل س سييلع لأعي صلتملضظصل   تءلهص ا لللتإل سم صلتعتتمية ،ل     ةلع هلتعفيةي ع ةل لىلتعتص التركظ ي

 أفضل.

تع  تل لتعتيميمييلعي لأش ا تل ت لأ ل(لل24(،ل)لل22(،ل)لل20(،ل)لل8)ل(،لل2)للللللتعةاتس ةلتع  هتي يتفقلذع للبليت ئ ل

 لححتقلفظض،ل ر ع لي   للةل ل ل يم لتملز اتةلليةلأهح ثه لحتثظل ي  ييلعز 
ت
 .تعيح ل مي 

 :نتاجاتالاست

عطتصللأعي صلتملضظصع لل س سيي يضلتملز اتةلل يم عتلحتثد ل ي  ييل ل له تسطيلتعفيةي لله ع  ي ل لتملتت حتعتيم ل -2

 .تمل م  يلتعت ظيبيي

 التوصيات:

 .تعيةيييعطتصل مي ةلتعت هييللأعي صلتملضظصع لل س سييتملز اتةلل يمي ع له تسطيلتعفيةي للتع  ي ل لتملتت ححطييقل -2

 . ين ةلألظ  لش  هيل ل للأهح ي جظتءل -1

 املراجـع

أعمااةل مااظت لتراااظتح:لأثااظلل تجياا ةللختمفاايلع لاا لتعظتعاايلعاا ل يماا ل يااضللزاا اتةلتعتاا،س،لاساا عيلل ج ااتد ،ل مياايلتعت هياايل -2

  .ل1002تعيظتق،لل-تعظي  يي،لج لييله هلل

 تعتطييااق،ل تالتعشاايتلعم،شااظل تعت جياابل،لأعمااةللحمااةل يااةتعيديدللحمااة:لأساا عيتلحااةايسلتعت هياايلتعظي  ااييلهااد لتعنوظياايل -1

  .ل1026عيبي ،لل–لصظتحيل

  .ل1002،ل تالتعفكظلتعيظيي،لتعت عظ ،ل2ألد لأي التر  ت :لتعظيشيلتعط ئظ ،لطل -2

  .ل1000 يمد ل   بلفظا:لتعت،س،لل،شت لتملي ا ،لإلاسكنةايي،ل -4

  ل ل تر طااعل لااىل يماا ل يااضلتملزاا اتةلهااةا له ساا للحماا  ل يااةترككي :لفي عياايلهظياا ل للتتاا حله سااتخةت لتعفيااةي لتعتفاا -8

تعت هياايلتعظي  اااييلعتتليااا لتركمتااايلتعل ييااايللاااخلتعتيماااي ل س سااا و،لاسااا عيل ةتااا اته،ل ميااايلتعت هيااايلتعظي  ااايي،لج ليااايلتملنيااا ،ل

  .ل1008

ل1000ت ،ل،لتعاةتالترا لييايلعمطي  ايل تع،شاظل تعت جماي،ل  اة1ها عت،س،لطلل لتع  ظمو:لإلا ةت لتعفعول تر ططيظ فظلع ش -6

.  
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 لااااا لجااااا ت لسااااام  :لأعيااااا صلتعكاااااظ ل تملضاااااظصلعااااا لتعتااااا،سل اضااااا و،للطييااااايل جتا لتعتيماااااي لتعيااااا ت ل تعيحااااا لتعيمماااااو،لج ليااااايل -7

  .ل1001تعت  سيي،ل

  .1020ظةدلتعكت صلعم،شظ،لتعت عظ ،لةم إل يةتركميةل سم  يل:ليوظي ةلاي   ةلتملضظصل حطييت ته ،لل -5

  .ل2992يل تعفنييلعين ءلتملن لبلع لتعت هييلتعظي  يي،ل تالجعظت لعم،شظ،لتعت عظ ،لعيلىل يةتعيديدلجعظت :ل سسلتعيممي -9

ل جااااةللميااااللتعطاااا ئي:لحااااتثد لااحف  اااا ةلتملختمفاااايلعمشاااايكيلعاااا لحطاااا التة  اااا صل يماااا للزاااا ا لإلااساااا إل تعضااااظرتد ل ا اااايتد ل -20

  .ل1002 ت ،ل ل لييل تر مفييله عت،س،لاس عيلل ج تد ،ل مييلتعت هييلتعظي  يي،لج لييل ي

لحمةلع خلال :لأثظلتستخةت لتعزي  ليةي ل تعظس  لتملتحظةيل تعفيةي لتعتف  ل ل لاىل يما لساي عيلتعدعا ل لاىلتعايطخ،ل -22

  .ل1006اس عيل ةت اته،ل مييلتعت هييلتعظي  ييلعميند له عزظ ،لج لييلعم ت ،ل

 لتعتيماي ل أسا عي ه لعا لتعت هيايلتعظي  ايي،لأه عظجايل عا  يلساييةل ياةتملني :لحكن ع جياللحمةلسيةلجعم إل ل  ا لعمماو -21

  .ل1002لظةدلتعكت صلعم،شظ،لتعت عظ ،ل

  .ل 2012  تعت جيب،ل م  ، عم،شظ تعظ  ت   تا ،2 ط  تملن ف ي، تملم اسي هد  تعط ئظ  تعظيشي  يةتملح خ: يتح  س   -22
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 دراسة أهم املشاكل املهنية التي تواجه معلم التربية البدنية في مدارس التعليم ألاساس ي ببلدية

                                                                                                                       الخمس

 * /د محمد مسعود عبدالرزاق                                                                                                                                    

 **/د عادل ابراهيم كريمة                                                                                                                                

 ***/م م حاتم علي الناجي                                                                                                                                  

 البحث: ومشكلة دقدمة امل 

الرياضية بمفهومها ومحتوياتها ونهاجها وبرامج تطبيقاتها بقسط كبير في حياة الانسان تسهم التربية        

وتشكل ميدانا هاما من ميادين التربية الرياضية العامة واملرحلة الابتدائية هي احدى املراحل الدراسية التي 

تعليم العام والستقطاب يمر بها الفرد خالل مسيرته الدراسية ولهذه املرحلة أهمية خاصة كونها مرحلة ال

أكبر مجموعة من أبناء الشعب وفقا للرقعة الجغرافية وتؤكد الاتجاهات التربوية الحديثة ان أهمية دور 

املعلم باعتباره الرائد واملوجه للتغيرات التربوية والاجتماعي التي تطرا على التالميذ إلكسابهم الخبرة واملعرفة 

 ضجهم.واستمرار نمو هم ون

( ان معلم التربية الرياضية يمثل حلقة الوصل بين املنهج والتلميذ 2002وحيث يذكر أمين الخولي )       

وعلي عاتقه تقع عملية إخراج املنهج الي حيز التنفيذ ،كذلك فهو يقوم بتوجيه نشاط التلميذ و فاعليته 

                                                                          ف التعلمية .   توجيها سليما ،وتزويده بخبرات تربوية سليمة وهادفه من خالل مواجهته للمواق

(20:3) 

( أن عملية إعداد املعلم من أهم العوامل التي تساعد في 2002ويضيف أحمد ماهر و أخرون )        

 ه تحقيق النهضة التربوية املرجوة التي تؤدي الي نهضة املجتمع كافة ،واملعلم
ٌ

علي  القادر و املعلمـالكف

                                                  (      090:2.                 )تمعة التربوية بفاعلية و إتقانتحقيق أهداف مج

املعلومات ( أن املعلم التربية الرياضية يؤدي دورا أساسيا في تنوع تقديم 2000ويصف أيضا الشيول )    

ملهارات و القدرات و توفير درجة الضبط الاجتماعي أثناء الدرس بقدر يسمح بسير ،و تزويدهم با لتالميذ

 (4:8)                    العملية التعليمية وتحقيق ألاهداف املطلوبة.   

من هنا تأتي أهمية البحث في دراسة اهم املشاكل املهمة التي تواجه معلمي التربية الرياضية بهدف     

ديدها وتشخيصها في سبيل النهوض بواقع العملية التعليمية بصورة عامة والتربية الرياضية بصورة تح

 خاصة. 

 مع الظروف التي يمر بها بلدنا الحبيب     
ً
ملا للظروف الاتية من تأثير والامكانات املادية  ومحفظاتناخاصة

 املحددة واملحصصة للمدارس في ناحية املنصورية. 

 مشكلة البحث:  

( أن الرياضة املدرسية تواجه العديد من املشاكل و املعوقات املختلفة الناتجة 2002يذكر جمال علي )      

عن الضعف في مناهجها و مواردها وطرق تنظيمها وتنفيذها ، الامر الذي زاد من تعدد وتداخل ضغوط 

ربية الرياضية في مقدمة من يواجهون مختلف الت معلمو العمل علي كافة العاملين في القطاع ، وملا كان 
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الضغوط في املدرسة و في املجتمع ،، قد ينشأ عنه بعض الانحرافات في العمل مثل عدم احترام أوقات 

                                            العمل .أو التقصير في أدائه فضال عن التراخي و التكاسل وعدم تحمل املسئولية .     

(24:2   ) 

( أن العملية التعليمية ال يمكن ان تتطور وتحقق أهدافها مهما تقدمت املناهج 2002يري فايز أبو عريضة )

                                                                          (00:03)دا علميا ومهنيا بمستوي عالي.    وأساليب التدريس دون الاعتماد علي نوع املعلم املعد إعدا

( انه تبعا لرضا معلم التربية الرياضية عن مهنية واحساسه بقيمتها 2002ويضيف أمين الخولي )       

يتحدد مدي فعاليته وادائه املنهي خالل درس التربية ،كما أن شعور معلم التربية البدنية برضا الاخرين عنه 

حاجاته الاجتماعية و النفسية من خالل ممارسته للمهنة وتقبل املجتمع ملكانته ومهنته يؤدي الي إشباع 

،مما يسهم بدوره في التفاعل النشط مع التالميذ من خالل درس التربية البدنية و ألانشطة الرياضية 

املختلفة محققا بذلك ألاهداف التربوية و التعليمية املنشودة وإذا استشعر معلم التربية الرياضية سلبية 

نشاط الافي ظروف التفتيش لت إليه مهنته ورسالته في املدرسة فلم يأبه بالدروس أو الاملكانة التي وص

 ( 29:3)التربوي.  

(  ان رصيد املشكالت وموطن الضعف والقصور في ألادوات والامكانيات له 2000ويذكر صالح عالم )         

أساليب العالج واقتراح سبل ووسائل حل  لزمنا باتخاذعي لنواتج التدريس مما يدور في التشخيص املوضو 

لة ويسر و بأكبر قدر من الفعالية.                                                   املشكالت ، وهدا يعمل علي تحقيق ألاهداف التربوية في سهو 

(32:9 ) 

ولة وفى كليات واقسام التربية البدنية ( أنه يقع على املسؤولين في الد  2004ويضيف أمين الخولي )       

الخطوة ألاولى في التعرف على املشكالت واملعوقات التي تواجه املهنة عن طريق عرضها ودراستها واقتراح 

                                                                  ( 22:4)   .الحلول املناسبة عن طريق البحوث والدراسات واملناقشات واملؤتمرات العلمية

البحث  بهذاوللتعرف على املشكالت والعراقيل واملعوقات التي تواجه معلم التربية البدنية قام الباحثون 

كمحاولة منهم للتعرف على اهم املشاكل التي تواجه معلم التربية الرياضية إلتاحة املجال للمعلم والعاملين 

ى التشخيص املناسب لتلك املشاكل وبالتالي محاولة إيجاد الحال الناجح على العملية التعليمية للوصول ال

 لها من خالل استثارة املعلمين املعنيين بتلك املشكلة. 

 أهداف البحث:  

 يهدف البحث إلى التعرف على املشاكل املهنية التي تواجه معلم التربية البدنية بمرحلة التعليم ألاساس ي.  

 : فروض البحث

 وجود بعض من املشاكل التي تواجه معلمي التربية الرياضية من الجانب املنهي. 

:الدراسات النظرية -أوال  

 مفهوم التعليم ألاساس ي: 



 2020العدد السادس  املشاكل املهنية التي تواجه معلم التربية البدنية في مدارس التعليم ألاساس ي ببلديةدراسة أهم 

  الخمس
 

  

 611 األخرىمجلة التربية البدنية والعلوم 

 

إذ يرتبط بحياة الناشئين و واقع بيئتهم ، و بشكل ُيوثق العالقة بين ما  هو تعليم وظيفي في فلسفته ،      

يدرسه التلميذ في املدرسة و ما يلقاه في البيئة الخارجية ، و مع تأكيد الاهتمام بالناحية التطبيقية في كل ما 

در املعرفة و البحث يدرسه التلميذ ، بحيث تكون البيئة الخارجية و مواقع الانتاج و الثروة فيها من بين مصا

 (83:02) و الدرس و العمل و النشاط في معظم املواد الدراسية .

 ألاهداف العامة ملرحلة التعليم ألاساس ي : 

التطبيق العلمي السياسة الدولة في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم أمام  الابتدائيةتعد املرحلة     

 ، و املرحلة 
ً
بهذا الوضع هي القاعدة ألاساسية للتعليم ، و يزيد من أهميتها أن  الابتدائيةاملواطنين جميعا

 من ألاطفال يقتصرون في تعليمهم على نهاية هذه املرحلة ، و من ثم يختطون 
ً
 كبيرا

ً
طريقهم في الحياة  عددا

العملية في البيئة التي يعيشون فيها و ترتيبا على ذلك ، فإن وظيفة املرحلة ألاساسية تتبلور في مساعدة 

ألاطفال على نموهم املتكامل الذي يمكنهم من دخول الحياة العملية أو يؤهلهم ملواصلة الدراسة في املراحل 

 أساسية للتعلم هي :التالية  وضعت اللجنة الدولية للتربية بالي
ً
 ونسكو أهدافا

 . التعلم للمعرفة ، أي اكتساب أدوات للفهم. 0

 . التعلم للعمل ، كي يتسنى للفرد التأثير في بيئته. 2

 . التعلم للحياة مع آلاخرين ، كي يشارك أقرانه ويتعاون معهم في جميع ألانشطة البشرية.3

                                                                                         (89:02)   خلص في التوجهات الثالثة السابقة.. التعلم لتحقيق الذات ، وهو توجه أساس ي يست4

 مرحلة التعليم الابتدائي:

هي فترة الطفولة الوسطى وهي فترة مهمة من ناحية تربية النشء و تعليمهم و تتميز بأنها فترة نمو سريع في 

 عما كان عليه من ا
ً
لطول ولكن ال يستمر وزن الطفل في النمو بنفس النسبة ، لذلك يظهر الطفل نحيفا

 قبل ، ومن أهم خصائص هذه املرحلة:

 ميل الطفل إلى تعلم املهارات الحركية. -0

 يحسن التوافق العضلي العصبي.  -2

كل الجسم واختالف التعليم و هذا ناتج عن الفروق الفردية والتي يجب مراعاتها بالنسبة للتغير ألاول لش -3

 وجود  اختالفات من ناحية التربية قبل املدرسة سواء كان ذلك من ناحية ألاسرى أو من ناحية الروضة.

 الطفل يلعب مع جماعات صغيرة من ألاطفال في هذه املرحلة. -4

 قدرة ألاطفال في هذه املرحلة على التركيز والانتباه ضعيفة. -2

                                                                                              (08:4)ل في هذه املرحلة يكون محبا لإليقاع و التخيل و التقليد . الطف -2

 :مفهوم التربية البدنية والرياضية في املدارس الابتدائية

الحديث مجرد مادة من مواد املنهج  بمدلولهال تعتبر التربية البدنية والرياضية في املدارس الابتدائية      

 من مظاهر العملية الكلية للتربية ، لذا فهي تهتم ذاته ،املدرس ي أو، مجرد هدف في حد 
ً
إنما تعتبر مظهرا

  بالنشاط البدني وما يتصل به من أمنيات ، ومما ال شك فيه أن
ً
 مباشرا

ً
التربية البدنية والرياضية تؤثر تأثيرا
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على حياة الطفل مند الوالدة ، ولهذا فهي جزء أساس ي ومكمل للعملية التربوية فيجب على كل مدرس 

 إدراك أهميتها وفائدتها املباشرة على جسم الطفل .

 إلامكانيات الرياضية في املدرسة الابتدائية:

كل ما يمكن أن يساهم في تحقيق هدف معين حالي ، أو مستقبلي لتسهيالت و مالعب  هيتعريفها :     

وأدوات و ميزانية و ظروف مناخية و جغرافية و معلومات و إطارات متخصصة متبعين ألاسلوب العلمي 

 للتخطيط وإلادارة و التقويم لتحقيق تلك ألاهداف .

 ال غنى عنه ، باإلضافة مما ال شك فيه أن توفير إلامكانيات  أهميتها : 
ً
 حتميا

ً
و حسن استخدامها يعتبر أمرا

إلى أحد العوامل املؤثرة في تقدم الدول و تطورها ملا لها من أثر استثماري في تنمية طاقات ألافراد و 

 في مجال التربية البدنية و الرياضية حيث تؤثر إلامكانيات بمختلف أنواعها في 
ً
الجماعات ، و يظهر ذلك جليا

 -هذا املجال على النحو التالي: اح أنشطتها و تحقيق أهدافها ويمكن التعرف على أهمية إلامكانيات فينج

. توفير إلامكانيات يعد أحد العناصر ألاساسية املؤثرة في نجاح فعالية العملية التعليمية حيث ال غنى عن 0

 وجود مالعب وأدوات رياضية مدرسية 

تربية البدنية و الرياضية تضعف وال يمكن لها أن تحقق أهدافها كاملة في . البرامج املختلفة ألغراض ال2

 غياب  إلامكانيات.

. إن توفير إلامكانيات الخاصة بتقديم املهارات الرياضية وخاصة الصعبة منها تعلق في دهن املتفرج و 3

املثالية مما يساعد في  تساعده على الوصول إلى مرحلة الثبات و إلاتقان و ألاداء الحركي بصوره أقرب إلى

 رفع مستوى ألاداء. 

. إن تواجد إلامكانيات يوفر الوقت و الجهد للتلميذ و املعلم ، حيث توفر إلامكانيات و ألادوات الرياضية 4

 وغيرها في املدارس أو ما يلي ذلك يؤثر في جدب التالميذ نحو ممارسة مختلف ألانشطة الرياضية.

. أن توفر إلامكانيات يؤثر باإليجاب في نشر التربية البدنية و الرياضية و التعرف بأهميتها و يرغب مختلف 2

 فئات الشعب في إلاقبال على ممارستها.

                                                                                   (80:0) . توفر وتنوع إلامكانيات و خاصة ألاجهزة و ألادوات يقلل من شعور املمارسين بامللل.2

 الدراسات السابدقة  -تانًيا     

( بعنـوان : دراسة تحليليه لبعض املشكالت املهنية 00( )2002دراسة طارق بدر الدين ميالد عقيلة ) -0

تحديد املشكالت املهنية ملعلم  وهدفت الدراسة إلى دنية بمرحلة التعليم ألاساس ي بمصراتهملعلم التربية الب

( 000التربية البدنية بمرحلة التعليم ألاساس ي والفروق بين املعلمين واملعلمات وتكونت عينه الدراسة من )

( محاور وتوصلت الدراسة 9معلم ومعلمة واستخدم الباحثين أداة استبيان من أعدادهم والتي تكونت من )

 ات في بعض املحاور لصالح املعلمين .إلى وجود فروق بين املعلمين واملعلم

( بعنوان: املشكالت املهنية التي تواجه معلمي ومعلمات التربية الرياضية 2( )2000دراسة رشيد عامر ) -2

وعالقتها بالتوافق النفس ي والجنس والخبرة وهدفت الدراسة إلى تحديد املشكالت املهنية التي تواجه معلمي 
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( 000عالقتها بالتوافق النفس ي والجنس والخبرة وطبقت الدراسة على عينة )ومعلمات التربية الرياضية و 

( محاور وكانت أهم النتائج تدل على 2معلًما ومعلمة واستخدمت أداة من تصميم الباحث مكونه من )

وجود مشكالت مهنية تواجه املعلمين واملعلمات وأنه ال توجد فروق بين املعلمين واملعلمات واملشكالت 

 ية .املهن

 :إجراءات البحث

: في ضوء أهداف البحث استخدم الباحثين املنهج الوصفي بأسلوبه املسحي ملالئمته طبيعة  منهج البحث

 البحث .

 :  مجاالت البحث

 .الخمس مدينةاملجال املكاني :)الجغرافي(:مدارس التعليم الاساس ي في  •

 املجال البشري : معلمين ومعلمات التربية البدنية. •

 م( إلــى 2008/ 02/4بحث في الـفــتـــرة الـزمـنـيـة مــن )ي: تم أجراء الــال الزمنـجـامل•

 م(.  20/00/2008)

 مجتمع البحث :

مجتمع البحث على معلمين ومعلمات التربية البدنية في مدارس التعليم  الاساس ي وبلغ  عددهم  أشتمل

 ( معلم ومعلمه.000)

 

 عينة البحث : 

( 30تمثلت عينة البحث في معلمين ومعلمات التربية البدنية في مدارس التعليم  الاساس ي وبلغ  عددهم )

 معلم ومعلمه وتم اختيارهم بطريقة الحصر الشامل.

 :أدوات جمع البيانات 

 تم اتباع الخطوات التالية لتصميم الاستبيان  

 بحث.املسح املرجعي للمراجع العلمية املرتبطة بموضوع ال .0

 .زيارة مكتب التعليم ملعرفة عدد مدارس التعليم الاساس ي لبلدية الخمس .2

 في مهنتهم كمعلمين.  يوجهونهااستمارة استبيان مفتوح مستهلة بسؤال مفتوح عن ماهية املشاكل التي  .3

 املقابالت الشخصية. .4

 :تطبيق أداة البحث

ح  تم تطبيقه على العينة الاساسية من معلمين ومعلمات بعد أن قام الباحثين بإعداد الاستبيان املفتو     

 التعليم الاساس ي. 

  إلاجراءات الاحصائية :

( لتحليل بيانات البحث، واسُتخدمت spssاستخدم الباحثين الحقيبة الاحصائية للعلوم الاجتماعية )    

 منها ألاساليب الاحصائية التالية: 

 *النسبة املئوية:

 النتائج:عرض ومناقشة 
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 جدول التالي ال

 لمشاكل التي اشار اليها معلمو التربية الرياضية في مدارس مدينة الخمس ليوضح التكرار والنسبة املئوية 

 املثال النسبة املئوية عدد الاجاباتو  التكرار  العبارة ت

 %38.88 52 عدم وجود أدوات رياضيه باملدرسة 1

 %88.88 11 والخارجية الداخليةعدم توفير الدعم للنشاط واملسابدقات  5

 %81 9 كترة عدد التالميذ في الفصل 8

 %81 9 عدم توفير مالعب مناسبه 4

 %52.22 3 قلت الامكانيات 2

 %52.22 3 عدم ارتداء مالبس رياضيه اثناء الحصه 2

 %52.22 3 املدرسةمالعب داخل  ال توجد 7

 %58.88 7 املدرسةتهميش الحصص داخل جدول  3

 %51 2 باألحماءعدم اهتمام الطالب  9

 %12.22 2 خروج الفصول التي ليس لها حصه رياضيه 11

 %12.22 2 بالجانب الرياض ي املنطدقةاهمال مكتب النشاط داخل  11

 %12.22 2 داخل املدارس الرياضية التربيةندقص مدرسين  15

 %18.88 4 صاالت انشطه داخل املدرسة ال توجد 18

 %18.88 4 البدنية التربيةقلت حصص مادة  14

 %18.88 4 ألاوليةالافتدقار الي صندوق الاسعافات  12

 %11 8 ألاساسية للمرحلة الرياضية بالتربيةيجب العمل على تصميم منهج خاص  12

 %2.22 5 عدم معاونة ولي الامر بالجانب النشاط املدرس ي 17

 %2.22 5 باملدرسة الخفيفة إلاعاقةعدم وضع برنامج ومعدات راضيه خاصه للطالب ذوي  13

 %2.22 5 الفرديةعدم التركيز على الالعاب  19

 %2.22 5 بالبنات من ناحية الادوات الخاصةاهمال الالعاب  51

 %2.22 5 عدم توفير مكبرات صوت للمعلم 51

 %2.22 5 الرياضيةعدم توفير جوائز تشجيعيه للتالميذ املتميزين في الالعاب  55

 %2.22 5 الوقت غير كافي لتطبيق جميع الطالب 58

 %8.88 1 مع معلمي النشاط التربيةعدم تعاون منسق النشاط بمكتب  54

 %8.88 1 واخدها الرياضةعلي حصة  ألاخرى تطفل بعض معلمي املواد  52

 %8.88 1 على لعبه واحده من قبل الطالب التركيز  52

 %8.88 1 على ابنائناوعدم وعيهم بما تعود به من نفع  املادةعدم اهتمام املسؤولين بهذه  57

 %8.88 1 ليس لها اهميه في التدقدير العام اي تحت املجموع 53

 %8.88 1 البدنية التربيةعدم وجود دورات تدقويه ملعلمي  59

 %8.88 1 مما يسبب اجهاد وتعب املعلمضغط في الحصص  81
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الرياضية في مدارس بلدية الخمس في قائمة حسب تكرارها  معلمو التربيةبعد وضع املشاكل التي اشار اليها 

 (0ية لكل مشكلة من تلك املشاكل كما موضح في الجدول  )ئو استخرج الباحثين النسب امل

ذكروها ضمن قائمة  %83.33(مرة مما يدل علي 22(تكررت )0ونالحظ من الجدول ان املشكلة رقم )

(من املعلمين ذكروها ضمن قائمة %33.33(مرات  أي ان نسبة )00(تكررت )2املشاكل  اما املشكلة رقم )

(تكررت 2/2/2(اما املشكلة رقم )%30(مرات أي ان نسبة )9(تكررت )3/4املشاكل اما املشكلة رقم )

(مرات أي 2(تكررت )8(من املعلمين ذكروها ضمن املشاكل واما املشكلة رقم )%22.22(مرات أي نسبة )8)

(مرات أي نسبة 2(تكررت )9(من املعلمين ذكروها ضمن قائمة املشاكل اما املشكلة رقم )%23.33نسبة )

  نسبته(مرات  أي 2(تكررت )00/00/02(من املعلمين ذكروها ضمن قائمة املشاكل اما املشكاة رقم )20%)

(من املعلمين ذكروها في قائمة املشاكل اما مشكلة رقم 02.22%)

 نسبته(مرات أي 4(تكررت )03/04/02/02/02/08/09/20/20/22/23/24/22/22/22/28/29/30)

(03.33%) 

          الاستنتاجات

 :ما يليباحثين ال استنتجواعرضة من النتائج ومناقشتها فقد  ما تقدماستنادا الي 

ضعف الامكانات املادية الخاصة بكل مدرسة مما يودي الي انعكاس ذلك علي مستوي التالميذ البدني  -0

 والذهني والاجتماعي

 ضعف الوعي بمدى اهمية حصة التربية البدنية من قبل مدير املدرسة وباقي املعلمين -2

 ذ داخل املدرسةنقص مدرسين التربية البدنية مع كثرة اعداد التالمي -3

التربوي  التوجيهقصور العالقة التي تربط معلم التربية البدنية باملشرفين لقلة الزيارات والضعف  -4

 الهادف

 التوصيات:

 بحصة التربية البدنية فى املدارس من قبل كل املختصين واملسئولين  الاهتمام -0

 الضرورية وألادوات الالزمة لحصة التربية البدنية  توفير إلامكانيات -2

التربية البدنية تشتمل على أساليب التدريس والقياس  ملعلميإجراء دورات وورش عمل متخصصة  -3

 والتقويم 

وضاع منهاج واضح ومحدد للتربية البدنية يلبى حاجات  فيواملعلمين  الاختصاصمشاركة الخبراء وذوى  -4

  رغباتهمو الطلبة وميولهم 

جعل عالمة التربية البدنية تدخل ضمن التقدير العام بحيث تعد مادة أساسية لها امتحاناتها املختلفة ،  -2

 مما يعطى مادة التربية البدنية اهتماما والتزاما من الطلبة واملجتمع .

 املجتمع. فيالرياضة املدرسية  دور  وسائل إلاعالم بنشر اهتمامضرورة  -2
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 املراجع :

أصول التربية، املكتب الجامعي الحديث، الطبعة ألاولى   أحمد الخطيب  .0

 م0999. 80مصر ، ص

 

 0التدريس في التربية الرياضية بين النظرية والتطبيق ط  أحمد ماهر وآخرون .2

 م2002دار الفكر العربي القاهرة . 

 

بحث منشور،  التربية الحركية وحق الطفل في الحركة ،  أمين الخولى .3

 2002كلية التربية الرياضية للبنات ،جامعة إلاسكندرية . 

 م

 

التربية البدنية منهاجها وطرق تدريسها، مركز الكتب   بدور املطوع  وآخرون .4

 م2002للنشر القاهرة، دار العلم الكويت. 

 

دراسات  " التعليم ألاساس ي ومفاهيم حقوق الانسان" ،  البوسعيدي  راشد  .2

 م020،2002الخليج والجزيرة العربية ، العدد

 

الحديث في إلادارة الرياضية وإلادارة العامة ، مركز املتاب   جمال على  .2

 م2002للنشر القاهرة 

 

التعليم ألاساس ي في جمهورية مصر العربية " دراسة حالة   شكري عباس وآخرون .2

 0982مركز التنمية البشرية و املعلومات الجيزة.  " ،

 

( وزارة التربية 40إدارة الصف ، مجلة رسالة املعلم ،مج )  الشيول منذر  .8

 م2000والتعليم ألاردن. 

 

أساسياته وتطبيقاته  –القياس والتقويم التربوي النفس ي   صالح الدين عالم  .9

 م2000القاهرةوتوجهاته املعاصرة دار الفكر العربي 

 

طرق التدريس في التربية الرياضية ، بغداد: وزارة التعليم   عباس أحمد صالح .00

 م0980العالي و البحث العلمي. 

 

إلادارة والتنظيم في التربية الرياضية، املوصل، مديرية   عقيل عبد هللا وآخرون .00

 م0922الكتب والطباعة والنشر
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الاتجاهات الحديثة في طرائق تدريس التربية الرياضية    غسان صادق وآخرون .02

 جامعة املوصل ، مطبعة دار الكتب. للطباعة والنشر .

 م0988

 

النشاط  دور إلادارة املدرسية في تفعيل مشاركة الطلبة في  فايز أبو عريضة  .03

الرياض ي الداخلي ، بحث منشور ، مجلة العلوم التربوية 

 م2002 البحرين.

 

دليل الطالب في التطبيقات امليدانية للتربية الرياضية،   سم املندالوي واخرونق .04

 م0990بغداد. 

 

 م0992تطوير مناهج التعليم، القاهرة، عالم الكتب.   أحمد حسين اللقاني  .02

  

موسوعة املناهج التربوية ، د ط و مكتبة انجلو املصرية ،   مجدي عزيز إبراهيم .02

 م2000مصر

 

علم النفس التربوي وتطبيقاته مكتبة الفالح السعودية.   محمد عبدهللا البيلي 02

 م2002

 

، عمان ، دار املیسرة  1الصفي ، ط  التدريسمهارات   محمد محمود 08

 م2002للنشر والتوزيع. 
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   (جامعة المرقب -متر على بعض مكونات الدم لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 0555جري  )أثر
 إعداد                                                                                                           

 د. سامي مسعود جمعة سحبون    
 د. عبد السالم صالح انبيص                                                                                        

 د. مصعب مفتاح محمد الشريف        
 

 المقدمة وأهمية البحث:  -   1 – 1
في الدم  وكذلك تغيراتفة إن ممارسة الفرد للنشاط الرياضي قد يؤدي إلي حدوث تغيرات بيولوجية في أجهزة الجسم المختل      

, ومن هذه التغيرات ما هو وقتي أي يصاحب النشاط الرياضي ويزول بعد فترة من الزمن  , ومنها ماا هاو دا ام نتيجاة لالنت اام 
فااي التاادريب الرياضااي فتحاادث تغياارات فااي مكونااات الاادم والتااي تتميااز بالسااتمرارية ممااا يااؤدي إلااي تكييااف الاادم  , وتشاامل هااذه 

زياااادة فاااي حجااام الااادم , والهيموجلاااوبين , وكااارات الااادم الحمااارا  , وكااارات الااادم البيضاااا  , والصااافا ح الدموياااة , وكمياااة التغيااارات 
الكساااجين , وكمياااة كااااني أكسااايد الكرباااون  . ويماااوم الااادم بككيااار مااان الو اااا ف الحيوياااة الهاماااة وكاااذلك يسااااعد علااا  قيامااا  بهاااذه 

اد هذه الو ا ف أهمية أكنا  ممارسة النشاط الرياضي حياث تحتااا العضاالت وتزد المميزة ,الو ا ف طبيعة تكوين  وخصا ص  
العاملة إلي الكسجين .الذي تحمل  كريات الدم الحمرا  بواسطة  الهيموجلاوبين حتاي تماوم العضاالت المبذولاة , كماا يغاذي الادم 

مال كارات الادم الحمارا  كااني أكسايد الكرباون العضالت بمختلف عمليات التمكيل الغذا ي التي تحتاجهاا   ننتااا الطاقاة  يحاث تن
 (092:   4)  وحامض الالكتيك  .  

كما يؤدي النشاط الرياضي إل  فاعلية األجهزة الحيوية بالجسم ,فتعمل العضالت , واألعصاب , والجهزة الحيوية             
األجهزة فيماوم الملاب بزياادة ضاي كمياة أكبار مان الادم للعضاالت  وأجهازة  بدورها بكفا ة , فاألدا  الرياضي يحسن من عمل هذه

 الجسم المختلفة للوفا  بالمتطلبات لهذه األجهزة .
 خاالل مان تاتتي التدريبياة الجرعاات نتيجة تطوره ومدى الرياضي أمكانية أو وقدرة البدني الحمل بين ما الصحيح الفهم أن     

 الحيوياة األجهازة و يفاة دراساة يجاب نا وا   ,  التدريبياة الحماال نتيجاة متغيارات مان عليهاا رأطا وماا الو يفياة المؤشارات معرفاة
 الساتجابات مادى علا  للتعارف الراحاة وقات وفاي المجهاود أكناا  فاي وذلاك التنفساي ,  , والجهااز الادوري كالجهااز بالجسام

 تمكنا  والتاي للرياضايين الفسايولوجي الساتعداد مدى تحديد طريمها عن يمكن أذ للرياضيين تحدث التي الفسيولوجية والمتغيرات
يعاد علام التادريب وفسايولوجيا الرياضاة مان العلاوم المهماة , إذ لفات المجهاود البادني اهتماام و وقدراتا  ,     طاقاتا  استغالل من

دني ومالح اة التغيارات التاي العلما  منذ المرون الماضية عنادما قااموا بدراساة كيفياة قياام الجسام بو ا فا  عناد أدا ا  المجهاود البا
                                                                                                                  .                                                                               تحااااااااااااااااااادث فيااااااااااااااااااا  ودراساااااااااااااااااااتها وخاصاااااااااااااااااااة ا كاااااااااااااااااااار اليجابياااااااااااااااااااة المترتباااااااااااااااااااة مااااااااااااااااااان مزاولااااااااااااااااااا  الرياضاااااااااااااااااااة اليومياااااااااااااااااااة

(02 :002                   .) 
وحت  تكون عملية التدريب والتعليم   ذات فا دة يجب التخطيط الجيد لها واستخدام الوسا ل والطرق الخاصة بتحميق           

الحاصل في أجهزة  التكيفابمة لمعرفة كيفية ومدى األهداف  , بل يجب إجرا  التجارب المخبرية الدقيمة في أكنا  تدريبات س
                                              ( 02:02)الجسم الحيوية المختلفة.  
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كما تؤدى األنشطة الرياضية المختلمة الجماعية والفردية ومنها العاب الموى إل  حدوث بعض التغيرات الفسيولوجية 
 ة عمل عبين مما تنعك  بدورها عل    المباريات المستوى الرقمي لدى الرياضيين  , وكذا عل  كفاوالبدنية والمعرفية لدى الال
 األجهزة الحيوية بالجسم .

لذا اهتم العلما  في العديد من المجالت ومنها الطب والكيميا  الحيوية والتربية الرياضية بصحة الرياضيين بصفة  
جهزة الحيوية بالجسم ن را ألهميت  والدور الحيوي الذى يموم ب  الدم في حياة الرياضي, عامة, ويعتبر الجهاز الدوري أحد األ

م( إل  أن الدم مكون أساسي في تشكيل بي ة الجسم الداخلية, 0999) أبو العال عبد الفتاح وليلى صالححيث يشير كال من 
ا ي كابت نسبيا ويموم الدم بو ا ف ككيرة, كما يموم كل وتوفير الحياة المال مة ألنسجة الجسم حت  تبم  الخاليا في وسط كيمي

                                                                      (02: 5)  مكون من مكونات الدم بو يفة معينة تكتمل جميعها في الو ا ف العامة للدم.    
  تغيرات في الدم شتن  في ذلك شتن باقي أعضا  وأجهزة م( أن  النشاط الرياضي يؤدى إل0991) بهاء سالمةويرى  

الجسم األخرى, وترتبط درجة تلك التغيرات بعوامل ككيرة أهمها فترة  النشاط ونوع , وبنا  عل  ذلك يكون تتكير  النشاط إما دا ما 
                                                                                     ( 022: 02)     أو مؤقتا, وتشمل التغيرات التي تحدث لكل مركبات الدم وكذلك حجم الدم , وحالت  . 

إل  أن  لبد للمدرب أن يكون عل  فهم وعلم بالو ا ف المختلفة ألعضا  الجسم حت  يمكن   ويشير )بهاء الدين سالمة (       
 (  011: 00)مستوى الرياضي ( .  من خاللها تحديد مكونات  ) حمل التدريب لالرتما  ب

عن طريق معرفة التغيرات الحاصلة للجسم من جرأ الحمال البدنية المختلفة حتي يتسن  لنا وضع   ومن هنا تبرز أهمية البحث
لك مراقبة   األحمال البدنية   التعليمية تهدف لرفع كفا ة الطالب بالكلية  , وبنا  عل  الحالة الو يفية للفرد)  الطالب ( كذ

الطالب من الناحية الصحية  ومعرفة  مدى الستجابات الفسيولوجية منها والكيميا ية  لهذه  األحمال لكي  نضع في العتبار 
بتس  , ولذلك أصبح من الضروري تبني مناهج علمية   أو تدريبية مرتبطة   هذه التغيرات عل  الحالت الصحية   لألفراد

بعض   المتغيرات الفسيولوجية    األدا  األمكل لالعب  أو الممار  للنشاط الرياضي  , ومراقبة علمية   لضمان استمرار
 المترتبة من الجهد البدني المبذول لتجنب بعض انصابات  الناجمة من هذا المجهود .

 مشكلة البحث :  1-2
تنمية الجلد الخاص وماهي أفضل الطرا ق لمد ككر الخالف في ا ونة األخيرة في مجال تدريب متسابمي هذه المسابمات و 

واألساليب التي تساعد  في تنمية هذه الصفة البدنية التي تعتمد عليها طبيعة المسابمة حيث يرى البعض أن العتماد علي شرا ح 
أخر أن  مترو سرعات تتساوى مع سرعة السباق ,  ويرى فريق 122متر إلي  022تدريبية قصيرة تتمكل في جري مسافات تتراوح 

متر فتككر يؤدي بسرعات تمل 0222تنمية هذه الصفة لبد وأن تعتمد عل  شرا ح تدريبة طويلة تتمكل في جري مسافات تبدأ من 
أو تتساوى مع سرعة السباق ,  ولشك أن الجهاز الدوري  ل   دور كبير في  التتكير عل  مستوي اللياقة البدنية  , ويتتي ذلك من 

يموم ب  الجهاز الدوري في جسم النسان من نمل للمواد المنتجة للطاقة التي يحتاجها الجسم وكذلك تخليص    خالل الو يفة التي
الجسم من بعض الغازات  التي تؤكر سلبا عل  األدا  البدني  , كذلك ل  مهمة الدفاع عن  من الجراكيم والمكروبات التي تخل 

تتكيرها عل  النشاط الرياضي ل  أهمية كبيرة في هذا المجال وذلك للتعرف عل   بالصحة العامة  , أن دراسة مكونات الدم ومدى
, واألخذ في العتبار التتكير الواقع عل  أجهزة الجسم األخرى وكذلك محاولة  بعض هذه التغيرات المصاحبة للمجهود البدني 

لبدنية بشكل عام لجميع الطلية الدارسين بالكلية ., منهم للتعرف عل  بعض  التغيرات الفسيولوجية المؤكرة علي مستوي اللياقة ا
 التي الفسيولوجية والبيوكيميا ية  المتغيرات بعض معرفة خالل من التساؤلت هذه عن في انجابة البحث مشكلة جا ت هنا ومن
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 في تسهم قد التي ةالدل ل الفسيولوجي بعض إل  للتوصل التدريبية األحمال نتيجة الدوري الجهاز بعض مكونات   تطرأ عل 
 الرياضي ,وكذلك  العملية التعليمية في هذا المجال . التدريب عملية تطوير

 ف الدراسة  :ا: أهد 1-3
و الصفائح –كرات الدم البيضاء   –)كرات الدم الحمراء  في مكونات الدم  التعرف عل  بعض التغيرات الحاصلة  -0

م لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  جامعة  5222د  الجري ( بعالهيموتكريت   –الهيموجلوبين   -الدموية 
 المرقب. 

( بعد  ضغط الدم االنبساطي –ضغط الدم االنقباضي  –معدل القلب )  الفسيولوجية التغيرات بعض عل  التعرف  -0
 .م لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة المرقب 5222الجري 

 لبحث :فروض ا :1-4
   ) كيميا ية المتغيرات البيوبين الميا  المبلي والميا  البعدي لصالح الميا  البعدي في ذات دللة إحصا ية توجد فروق  -0

( لطالب كلية التربية الهيموتكريت   –الهيموجلوبين  –والصفائح الدموية   –كرات الدم البيضاء   –كرات الدم الحمراء 
 البدنية جامعة المرقب .

)   المتغيرات الفسيولوجيةجد فروق ذات دللة إحصا ية بين الميا  المبلي والميا  البعدي لصالح الميا  البعدي في تو  -0
لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة ضغط الدم االنبساطي (  –ضغط الدم االنقباضي  –نبض القلب 

 المرقب 
 -مصطلحات البحث    :     1-0
  خلوية) بالزما ( .    السا ل الذي ينتشر خالل الجهاز الوعا ي وينمسم الدم إلي مكونات خلوية )   خاليا   ( وغير هو- الدم: -
(2 :151) 
مادة  ميكرون ويوجد علي سطحها 8هي عبارة عن خاليا ممعرة من الجانبين قطرها حوالي -الحمراء:  كرات الدم -

 ( 002: 11)        الهيموجلوبين.
ألف   كرية في  02- 5ة اللون ذات شكل غير كابت يبلغ عددها هي عبارة عن خاليا عديم - البيضاء:الدم كرات  -

 (  001: 11)   المليمتر   المكعب  الواحد  . 
الحمرا  ويتكون من  هو بروتين التنف  في الخاليا الدموية الحمرا  ,وهو بروتين ملون داخل خاليا الدم -الهيموجلوبين : - 

 ( 18:85)       .( ويمكل كلث كرات الدم الحمرا   Hemo( , وصبغة ملونة وهي الحديد )Globulin بروتين الجلوبيولين )
 :اإلطار النظري 1 – 2

 :الجري  مسابقات
باار مسااابمات المسااافات المتوسااطة والطويلااة ضاامن مسااابمات ألعاااب المااوى التااي يككاار فيهااا الجاادل حااول طاارق وأساااليب تعت     

عداد البرامج الخاصة للمتسابمين وخاصة وان هذه المسابمات ضامن مساابمات الجلاد ) التحمال ( , وأن تطاور أرقامهاا  تدريسها وا 
جااب أن يتميااز باا  متسااابق المسااافات المتوسااطة والطويلااة ماان تحماال خاااص يعطااي دللااة واضااحة لمااا ي –فااي ا ونااة األخياارة  –

يمكنااا  مااان الشاااتراك فاااي العدياااد ماااان التصااافيات خاااالل الياااوم الواحاااد  ومااان تحميااااق النتاااا ج المرجاااوة . ويحتااال موضاااوع الجلااااد 
ن الككياار ماان المشاااكل الخاااص مكانااا بااارزا فااي برنااامج إعااداد متسااابمي هااذه المسااابمات بالمسااتوى العااالي , إل أ )التحماال(  
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المرتبطة بطرق وأساليب هذه الصفة لم تدر بصورة كافية ولم تخضع إلي حد كبير للتمييم الذي يستند عل  أس  علمية , وياري 
بصاافة خاصااة لبااد وأن  –ومااا يتبااع باا   ماان جلااد خاااص  –بصاافة عامااة  –الباااحكين أن الحكاام علااي الحالااة التدريبيااة للمتسااابق 

ختبارات  الفسيولوجية والبيوكيميا ية  . إل أن الدراسات العلمياة التاي تكشاف عان اختباار الحماال التدريبياة يخضع للمياسات وال
التي تناسب إمكانياات المتساابق والادللت الفسايولوجية والبيوكيميا ياة المترتباة علا  هاذه الحماال تعتبار غاي كافياة بحياث يمكان 

 (11: 16)     الخاص . تنمية الجلدالعتماد عليها في 
 (The Bloodالدم :) .1

الدم هو المسؤول عن نمل مختلف المواد الغذا ية للخاليا واألنسجة, والصلة قوية بين الدم والليف, حيث إن بعض يعتبر 
ن الدم والليف ويذهب جز  بالزما الدم تنم  خارا الشعيرات الدموية كما تتم عملية تبادل المواد الغذا ية في وسط مشترك بي

ويلعب الليف دورًا هامًا في المحاف ة عل  الوسط المناسب للخاليا  منها إل  الليف وجز  آخر يعود إل  الشعيرات الدموية.
بانضافة إل  أن  يحاف  عل  حجم الدم المناسب, وتبدو هذه األهمية أككر أكنا  التمرينات الرياضية, لعمليات األكسدة, 

 ( 011: 13)   .ليف عل  عدم انتفاخ المناطق التي تزداد بها األكسدة ويحاف  عل  سالمة الجهاز الدوريويعمل ال
يعتمد توزيع الدم عل  مختلف أعضا  وأجهزة الجسم عل  احتياجات كل منها وعل  نشاط كل منها ,وهي تختلف في حالة 

الجو الحار عن الجو البارد وكذلك تختلف في حالة الشبع عن حالة الجوع  . الراحة عن حالة الجهد البدني , كما تختلف في 
في تلك األعضا  , واألجهزة .والحميمة أن عملية توزيع   كما تعتمد عملية توزيع الدم   عل  نشاط عمليات التمكيل الغذا ي 

اا إلي دم أككر تبعا  للنشاط الفسيولوجي في كل الدم تتم بطريمة ألية  ذاتية لكي تضمن انمداد المناسب إلي المناطق التي تحت
                      منها . 

ياؤدي التادريب الرياضاي إلا  حادوث تغيارات فاي الادم , وهاذه التغيارات نوعاان منهاا ماا هاو مؤقات , أي تغيارات تحادث حياث    
ة , ومنهاا ماا يتمياز بالساتمرارية نسابيًا وهاي بصفة مؤقتة كاستجابة ألدا  النشاط البدني كام يعاود الادم إلا  حالتا  فاي وقات الراحا

تغيرات تحدث في الدم نتيجة لالنت ام في ممارسة التدريب الرياضي لمدة معينة مما يؤدي إل  تكيف الدم ألدا  التادريب البادني 
ي المحاف ة علا  وتشمل هذه التغيرات زيادة حجم الدم وحجم الهيموجلوبين والكريات الحمرا , ومن أهم خصا ص الدم الهامة ه

 ( 18. 13)          ( مليجرام.002-82مستوى سكر الجلوكوز كابتًا قدر انمكان )
 مكونات الدم :

ا ح (  والصافWhite Blood Cells( كارات الادم البيضاا   ) Red Blood Cellsيتكاون الادم مان كارات الادم الحمارا  ) 
  .  (Platelets )الدموية  

 : كرات الدم الحمراء 
(  Hemoglobin )هي خاليا عل  شكل أقراص ممعرة لها جادار رقياق ولاي  لهاا ناواة تحتاوي باداخلها علا  ماادة الهيموجلاوبين 

مان مميزاتا  أنا  ساهل التحااد وهي عبارة عن مركب من الحديد والبروتين , والهيموجلوبين هو الذي يعطاي الادم اللاون األحمار و 
 (022:  7)    يوم  .  002مليون في الملميتر المكعب من الدم  وعمرها حوالي  5/ 1.5باألكسجين , ويتراوح عددها من 

 -كرات الدم البيضاء :
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يااة والفساايولوجية خلياة عاديااة ماان خاليااا الجسام , حيااث تحتااوي علاا  نااواة تعتبار ماان كاارات الاادم البيضاا  ماان الناحيااة  المورفولوج
األف كارة فاي الملليمتار المكعاب  1 – 5والبروتوبالزما , وتتكون من الغدد الليمفاوية والطحال ونخاع الع م ويتراوح عددها مان 

 .      (7   :029) 
  -الصفائح الدموية :

ميكرون ,ولي  لها نواة وتتكون فاي نخااع الع ام الااتحمر وفاي الطحاال وتماوم  5-0وهي عبارة عن أجسام صغيرة يتراوح قطرها 
 (000:  2)  بدور هام في عمليات تجلط الدم  وخاصة عند انصابة بالجروح  .

  -الهيموجلوبين : 
( للدم ول  خاصية التحاد مع الغازات مكل األكسجين Respiration Pigmentsصبغة التنف  )يسمي الهيموجلوبين ب غالبا ما

وكاني أكسيد الكربون , ونمال األكساجين بواساطة الادم يعتماد علا  التفاعال العكساي يسان الهيموجلاوبين واألكساجين ليكاون أكساي 
 (   100:  08  )  . ملليلتر أكسجين  0321ين   ( ويحمل الجرام الواحد من الهيموجلوب Oxy Hemoglobinهيموجلوبين )

ملليلتر دم هذا يدل عل  أن الشخص الذي  022( جرام لكل 01 -01يختلف التركيز الطبيعي للهيموجلوبين في الدم من )    
م من الهيموجلوبين  . ولما كانت كريات الد الحمرا  هي التي تحتوي جرا 922كيلو جرام يحتوي جسم  عل  حوالي  22يزن 

                                                                          ( 102:  08).   عل  هذه الصبغة دا مة التكسير لذا فالهيموجلوبين دا م التحلل إلي صبغات أخرى في الجسم 
 جية : المتغيرات الفسيولو 

 معدل ضربات القلب ) النبض (    -
( أن و يفة الملب ترتبط بو يفة األوعية الدموية للحفا  عل  اساتمرارية ساريان الادم خاالل الجسام 0222يوضح يوسف ذهب ) 

األذيني   ويتم ذلك نتيجة لعملية النمباض والرتخا  انيماعي المستمر لألذينين والبطينين , ويطلق عل  انمباض عضلة الملب )
ويتحادد معادل الملاب عان طرياق إيمااع الساتكارة  Diastoleبينما يسمي الرتخا  دياساتولي   Systoleأو البطيني ( السيستول  

, ويحسب معدل الملب عن طريق حساب النبض الشارياني أو بواساطة ضاربات  Sinus Nodeفي العمدة األوذينية ) الجيبية ( 
 (   021:  28)      الكعبري عند رسغ اليد  أو الشرياني السباتي عند الرقبة . الملب عل  المفص الصدري أو 

 ضغط الدم : 
هو الموة المحركة للدم داخل الجهاز الدوري بحيث يسير الدم من منطمة ذات ضغط عالي إلي أقل ضغطا وعند اندفاع الدم من 

طي أكنا  انمباض الملب يرتفع الضغط إلي الحد األقص  , وعندما يرتخي  يمل ضغط الدم إلي الحد البطين األيسر إلي األور 
األدن  , وبهذا يالح  أن مستوي ضغط الدم ل يتساوى خالل الدورة الملبية حيث يرتفع في لح ة انمباض عضلة  الملب ) 

                                                                                         ( 028: 08)      (  . ) الدياستول السيستول ( وينخفض خالل انبساط عضلة الملب 
 الدراسات  المرجعية :  -2 – 2
 (27( )2512ندى عبد السالم صبري سعيد )  -:  دراسة  :1

 . ية لدى لعبات كرة اليدعالقة بعض مكونات الدم المناعية بالسرعة النتمالعنوان الدراسة   : 
  استخدمت الباحكة المنهج الوصفي بتسلوب العالقات الرتباطيةمنهج الدراسة  : 
 التعرف عل  تتكير النشاط الرياضي عل  مكونات الدم المناعية ومجموع كريات الدم البيضا  .هدف الدراسة  : 

 لعبة كرة يد .( 00: تم اختيار العينة بالطريمة العمدية  ل) الدراسة  عينة
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 ( هيموجلوبين الدم ,وكريات الدم الحمرا  , وكريات الدم البيضا  , والهيموتكريت )-القياسات المستخدمة :
اليزونوفيال ( ارتباطاا موجاب بالسارعة النتمالياة لادى  –النتروفيل  –: ترتبط مكونات الدم المناعية ) اللمفوسايت  الدراسة نتائج

أن النشاط البدن  معتدل الشدة يرتبط بشاكل إيجاابي فاي رفاع المساتوى الصاحي مان خاالل الرتماا  لعمال لعبات كرة اليد . كما 
 الجهاز المناعي .

 (9( .)2553: دراسة :)الحموري، 2
 عنوان الدراسة :

  ةتتكير برنامج تدريبي ممترح عل  بعض المتغيرات الفسيولوجية وبعض المتغيرات الجسمية لدى لعبي الكرة الطا ر  
  البحث ةنهج الوصفي ن را لمال مت  طبيعمالالباحث استخدم منهج الدراسة : 

 هدفت الدراسة
  .إل  التعرف عل  تتكير برنامج ممترح عل  بعض المتغيرات الفسيولوجية وبعض المتغيرات الجسمية لدى لعبي الكرة الطا رة  

  عينة الدراسة
 ي جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية , تم أخذ بعض كمانية عشر لعبا من لعبي الكرة الطا رة ف

 القياسات الفسيولوجية والجسمية
) معدل ضربات الملب , ومعدل التنف  , وضغط الدم النمباضي والنبساطي , وسكر الدم , وهيموجلوبين الدم ,وكرياات الادم  

وأساافل اللااوح , والاابطن ( ماان العينااة قباال وبعااد تطبيااق  الحماارا  , وكريااات الاادم البيضااا  , والااوزن , والاادهون لمناااطق العضااد ,
البرنامج , تكون البرنامج من كمانية أسابيع , بواقع كالث وحدات تدريبية في األسبوع بازمن قادره سااعة ونصاف للوحادة التدريبياة 

 الواحدة , 
 نتائج الدراسة : 

البعادي ولصاالح المياا   البعادي , ماعادا متغيار ضاغط وجود تحسن في جميع متغيرات الدراساة مان المياا  المبلاي إلا  المياا  
 الدم النبساطي فلم تشير النتا ج إل  أية فروق دالة إحصا يا بين المياسين . 

 (Landor & et al,p.11. 2002( )30دراسة لندور وآخرون ) - 3
 تتكير النشاط البدني عل  بعض متغيرات الدم لدى بعض الرياضيينعنوان الدراسة : 

 الدراسة  :هدف 
 ال  التعرف إل  تتكير النشاط البدني عل  بعض متغيرات الدم لدى بعض الرياضيين. 

 عينة الدراسة  :
من خمسة عشر من رياضي التحمل, تراوحت أعمارهم بين خم  عشرة إل  ست وعشرين عاما خضعوا لبرنامج تدريبي لمدة 

 أخذ المياسات لبعض متغيرات الدم الهيموجلوبين, والهيموتكريت  أكني عشر أسبوعا, بواقع كالث وحدات تدريب أسبوعية, تم
 قبل إجرا  البرنامج, وبعد إجرا  .

 نتائج الدراسة : 
تحسين للفروق ذات الدللة انحصا ية لمتغيرات الدراسة, حيث ارتفعت نسبة الهيموجلوبين, يؤدي النشاط البدني إل   

 .هيموتكريت في الدم نتيجة التدريبوانخفضت نسبة ال
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 3- إجراءات البحث 
  منهج البحث :   -
  استخدم الباحكون المنهج الوصفي ن را لمال مت  طبيعية  البحث  . 3-1
مجتمع البحث : 3-2  
( طالبا   012طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة المرقب والبالغ عددهم )   
عينة البحث :  3-3  

من المراحل الدراسية طالب (  00تم اختيار عينة البحث بالطريمة العمدية  من طالب كلية التربية البدنية وبلغ قوامها )  
    المختلفة ) السنوات الدراسية ( .

 شروط اختيار العينة
 .موافمة الطالب عل  إجرا  المياسات وسحب عينات الدم 
 وا من أي مرض  أو يتناول أي نوع من األدوية ( .أن يكون الطالب في حالة صحية جيدة ) ل يشك 
  السباق.أن يكون من الطالب الذين يتميزون بلياقة بدنية تؤهلهم نتمام 

 يوضح تجانس عينة البحث (1)الجدول رقم 
المتغيرات    

 الوزن الطول المعالجات انحصا ية

 72.33 174.83 المتوسط الحسابي

 73.50 174.50 الوسيط 

نحراف المعياري ال  7.51 5.60 

 0.70- 0.06 معامل اللتوا 

معامل التفلطح   1.22 1.00 

 البحث قيد العينة لقياسات الطبيعي التوزيع يبين(  2) الجدول

 

 
المتغيرات              

 المعالجات االحصائية

معدل 
 النبض

ضغط الدم 
 االنقباضي

ضغط الدم 
 االنبساطي

كرات الدم 
 البيضاء 
WBC 

كرات الدم 
 الحمراء
RBC 

الصفائح  
 الدموية
PLT 

 

ن الهيموجلوبي
HGB 

 الهيموتكريت
HCT 

 

 42.58 14.17 240.83 61. 4 6.95 74.17 130.92 62.67 المتوسط الحسابي

 43.00 14.50 247.50 4.83 6.40 73.00 130.00 62.00 الوسيط

 3.00 0.94 41.25 134.28 2.46 4.73 10.88 6.64 االنحراف المعياري

 0.07- 0.38- 0.53- 3.46 1.85 0.11 0.03- 0.30 معامل االلتواء
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( وه  معدلت تمع اسفل 0.85:  -2.52ما بين) ( أن معامالت اللتوا  لجميع متغيرات البحث تتراوح0يتضح من جدول )
المتغيرات المختارة.   ف  جميع ( مما يدل عل  تجان  عينة البحث2)±المنحن  العتدالي والذى يتراوح ما بين   

 مجاالت البحث :   -3-3 
 تم أجرا  المياسات داخل  صالة كلية التربية البدنية ) جامعة  المرقب (المجال المكاني  :   -
 0202 -0 – 09أجريت المياسات في يوم المجال الزماني  :  -
عينة من طالب كلية التربية                      تم اجرا  المياسات وسحب العينات الدموية عل   :المجال البشري    -     

(طالب .00البدنية وعلوم  الرياضة جامعة المرقب والبالغ عددهم )               
  3-4 - األجهزة  واألدوات المستخدمة     

استخدم الباحكون األجهزة التالية كوسا ل لجمع البيانات:    
 . ميزان طب  لميا  وزن الجسم ألقرب كجم 
 هاز الرستاميتر لميا  طول الطالب ألقرب سم.ج 
 . استمارة لجمع البيانات الفسيولوجية والوزن,  والطول , وزمن أنها  السباق 
  أنابيب بها مواد  –قطن طب   –نجات بالستيك معممة )ذات الستخدام للمرة الواحدة  ( بانضافة إل  المواد المطهرة سر

 (. مانعة لتجلط الدم ) سترات الصوديوم
 .  مواد كيميا ية خاصة بالتحاليل الطبية 
  جهاز عد الدم طرازCobas لميا  الصفا ح الدموية , والهيمتوكريت , والهيموجلوبين األتوماتيكي 
 القياسات المستخدمة :  -

 و الفسيولوجية إلفراد عينة البحث االنثروبومترية( يوضح القياسات   3جدول رقم ) 
 
 

 
 
 

 
 ( يوضح القياسات البيوكيميائية إلفراد عينة البحث : 4جدول رقم ) 

 
 

 
 

 
 
 

 ياس البعديالق القياس القبلي

 الوزن  -
 الطول -

 الوزن -

 معدل الملب -
 النبساطي الدمضغط  -
 ضغط الدم النمباضي -

 معدل الملب -
 ضغط الدم النبساطي -
 الدم النمباضي ضغط -

 القياس القبلي القياس العبدي

ت الدم الحمرا  .كرا  
 كرات الدم البيضا  .
 الصفا ح الدموية  .
 الهيموجلوبين .
 الهيموتكريت

 كرات الدم الحمرا  .
 كرات الدم البيضا  .
 الصفا ح الدموية  .
 الهيموجلوبين .
 الهيموتكريت .
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  االستطالعية: الدراسة- 3-0

أدا   تحدياد مكاان كاذلك-للتعارف علا  المساتويات البدنياة لطاالب الكلياة    أجريت الدراسة الستطالعية في كلية التربياة البدنياة
الفتاارة  وكاناات فاايأجر هااا مواعيااد مااع مهنااد  التحلياال لطالعاا  علاا  كيفيااة سااير التجربااة والتحالياال المطلااوب  التجربااة وتحديااد

 0202/ 0/ 02إلي غاية  0/0/0202الزمنية من 
  3-6 -   األساسية.الدراسة 

لعينة الدراسة  المياسات الدم وأجرا  منات /   تم سحب عين 0202/      0/ 09ت الدراسة األساسية بتاريي   أجري 
( متر5222) قبل وبعد الجري مسافة الطالب()  

اإلحصائية المعالجات  7-3  
الحسابي.المتوسط             -  

  - الوسيط.    
المعياري.النحراف    -  
  - اللتوا .معامل  

الفروق   (T) -اختبار    
  ومناقشة النتائج   عرض-4
نتائجال عرض-0  

للقياس القبلي والقياس البعدي في بعض المتغيرات  ومعامالت االرتباطالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  ( يبين0الجدول )
 الفسيولوجية وبعض مكونات الدم للعينة قيد البحث

 12ن=

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م
إلحصائيةالمعالجات ا  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغيرات 

 معدل النبض ) ن/ ق(  1  
 6.64 62.67 القبلي
 8.07 116.00 البعدي

 االنقباضيضغط الدم  2  
 10.88 130.92 القبلي  

 17.57 139.92 البعدي

 ضغط الدم االنبساطي   3  
 4.73 74.17 القبلي
 9.77 79.92 البعدي

 WBCكرات الدم البيضاء  4  
 2.46 6.95 القبلي
 3.46 9.21 البعدي

 RBCكرات الدم الحمراء  5  
 134.28 61. 4 القبلي
 0.33 4.88 البعدي

الصفائح الدموية   6   PLT 
 41.25 240.83 القبلي
 43.23 286.17 البعدي

الهيموجلوبين  7   HGB 
 0.94 14.17 القبلي
 0.89 14.33 البعدي

الهيموتكريت   8   HCT 
 3.00 42.58 القبلي
 2.22 43.75 البعدي
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 المتوسط أن ي هر والذي متغيرات البحث قيد الدراسة في والبعدي المبلي الميا  بين البحث نتا ج يبين ( 5) رقم الجدول
( يبين  6الجدول ) حث في كل المتغيرات   الب لعينة المبلي للميا  الحسابي المتوسط من أعل  البعدي الميا  في الحسابي

بين للقياس القبلي والقياس البعدي في بعض المتغيرات الفسيولوجية  االنحراف المعياري والفروق الفرق بين المتوسطات و
                                                                                                                            وبعض مكونات الدم للعينة قيد البحث            

 00ن=

  9..1(=5.50ت )     
  

وقاد تراوحات قيماة )ت( الفاروق  ماا  لمتغيارات البحاث قياد الدراساة, والبعدي المبلي الميا  بين البحث نتا ج يبين  (6  (الجدول 
عناد مساتوى دللاة  معنوياة دللاة ذات والفاروق (2.11:  2.22( وقاد بلاغ مساتوى الدللاة ماا باين  )1.00,  23.80-باين )

(  باعتباار قيماة ت المحتسابة اقال مان قيماة ت  RBC1 - RBC2, HGB1 - HGB2 ( لكال المتغيارات عادا ) 2.25)
تن الميا  البعدي تم أجرا   بعد المجهود بخم  دقا ق وأن الهيموجلوبين لم ي هار تاتكيره فاي هاذا الوقات بفسر ذلك .ويالجدولية 

 المصير ولكن يتتكر بعد ساعات من أدا  المجهود . 
 
 

 
 م

 
المعالجات االحصائية         

 
 المتغيرات

الفرق بين 
 المتوسطات

االنحراف 
 المعياري

 ) ت (
الفروق   

 مستوى
الداللة    

 النتيجة

 فرق معنوي 0.00 23.80-* 7.76 53.33- )ن/ ق(  2النبض   - 1النبض 1  

فرق معنوي   0.17 84 .1-*  21.02 9.00- 2االنقباضي  - 1االنقباضي 2    

 فرق معنوي 0.10 79 .1-* 11.13 5.75- 2االنبساطي - 1االنبساطي  3  

  4 WBC2ــــــWBC1 
 فرق معنوي 0.00 6.12-* 1.28 2.26- كرات الدم البيضاء

  5 RBC1ـــــــ  RBC2 
 كرات الدم الحمراء

 ال يوجد فر ق 0.34 1.00 134.41 38.73

  6 PLT1ــــــــ PLT2 
 الصفائح الدموية

 فرق معنوي 0.01 3.20-* 49.06 45.33-

  7 HGB1ـــــــHGB2 الهيموجلوبين   ال يوجد فر ق 0.44 0.80- 0.72 0.17- 

8 
 الهيموتكريت 

HCT1 - HCT2 -1.17 1.53 *-2.65 0.02  فرق معنوي 
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 :  مناقشة النتائج  - 2   
 أوال : مكونات الدم : 

( المتغيرات التي  تم الحصول عليها حيث أسفرت النتا ج عن  هور فروق ذات دللة معنوية في  1يوضح الجدول رقم  )
والهيمتوكريت  بين الميا  المبلي والميا  البعدي  ويفسر ذلك  تتكير الجري   –والصفا ح الدموية  –كرات الدم البيضا  

متر جري  بحشد أعداد كبيرة من 5222ث ارتفعت بصورة معنوية بعد المجهود مباشرة , ويعزي ذلك إلي تتكير متر  حي 5222
خاليا الدم البيضا  لمواجهة التغيرات التي عل  أجهزة الجسم من جرا  ذلك المجهود ومن ذلك نستنتج أن ان استجابة زيادة 

ية ولكن تستجيب أيضا  لشدة المجهود البدني أو الحمل البدني عل  كرات الدم البيضا  ل يكون فمط تجاه انصابة المرض
 العضالت ,

دقيمة ( يرفع معدل الستجابة لكرات الدم البيضا  وتلك   02:  05من ذلك عل  تتكير المجهود البدني خالل ) الباحكونويرى 
كما تتفق  م  5222إلي شدة األدا  خالل الجري قد يرجع ال  ان  ذلك   الباحكون يعز الستجابة تكون مباشرة بعد المجهود  وي  

 .  (0( )2511( )  عمارة عمر محمد إبراهيمنتا ج الدراسة مع نتا ج دراسة ) 
كذلك وجود فروق بين المياسات المبلي والبعدي لصالح الميا  البعدي  نالح   والهيموجلوبين –اما بالنسبة لكرات الدم الحمرا  

( عدم حدوث 1ومن جهة أخرى نالح  من الجدول السابق ), زادت بعد المجهود عن قبل   ( حيثPLTللصفا ح الدموية )
  .( 0200( وهذا ما يتفق  مع دراسة إبراهيم محمد عمر عمارة )RBCتغيرات معنوية في أعداد كرات الدم الحمرا  )

بــراهيم خليــل ) ويؤكااد ذلااك كااال ماان   النشاااط  الباادني ي غالبااا يحاادث أن تركيااز الاادم المصاااحب  ( 10م( )2553ســعد طــ  واه
نتيجة نمص حجم البالزما وهذا يعن  أن خاليا وباروتين الادم والتاي تمكال الجاز  األكبار مان حجام الادم أصابحت أككار تركيازا فاي  

 , ماا يزياد مان قيماة%05الدم, وتركيز الدم في هذه الحالة يؤدى إل  زيادة تركيز كرات الدم الحمرا  وقد تصل هذه الزيادة إلا  
بدون زيادة مسااوية فاي عادد أو محتوياات كارات الادم الحمارا  , وزياادة تركياز كارات الادم الحمارا  تاؤدى  %52وقد تصل إل    
 للدم. األكسجنيةإل  زيادة السعة 

, وقااد وجاادت زيااادة فااي معاادلت الصاافا ح الدمويااة بعااد التماارين   (29م()1996دراســة الســيد ) وتتفااق هااذه النتااا ج مااع نتااا ج 
 .كان ذلك بسبب زيادة إفراز صفا ح جديدة من الطحال من اكر التمرين ذو شدة عالية  وربما

بين القياس القبلي والقياس البعدي   ذات داللة إحصائية  . توجد فروق  وبذلك تحققت صحة الفرض األول الذي ينص
 –كرات الدم البيضاء    والصفائح الدموية  –البيوكيميائية   )   كرات الدم الحمراء   المتغيرات  لصالح القياس البعدي في 

 الهيموتكريت   ( لطالب كلية التربية البدنية جامعة المرقب .
 ثانيا : المؤشرات الفسيولوجية :

( المتغيرات التي  تم الحصول عليها حيث أسفرت النتا ج عن  هور فروق ذات دللة معنوية بين  1يوضح الجدول رقم   )
   .ا  البعدي في المتغيرات الفسيولوجيةالميا  المبلي والمي

 معدل القلب : 
( أن مان العوامال الماؤكرة علاي معادل الملاب المجهاود البادني وانمبااض العضاالت 2516إيهاب محمد عماد الدين إبراهيم ) يرى
 (002: 02وضغط الدم وحرارت  . )  –والنفعالت  –كمية الدم الراجعة إلي الملب  –
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( أن بط  معدل ضربات الملب أكنا  الراحة وزيادة حجم الدم المدفوع في كل ضربة يزياد مان 1994دين )طلحة حسام الويشير 
 فعالية الملب في زيادة دفع حجم أكبر من الدم في الدقيمة مما يساعد علي توفير واقتصاد في الطاقة الالزمة لعمل الملب 

نشاطة الرياضاية لهاا تاتكير مباشار علا  معادل النابض فاي وقات الراحاة ( أن طبيعاة األ2555على جالل الـدين ) وفي هذا الصدد يذكر
وهااذا التااتكير يختلااف باااختالف نااوع النشاااط, فاألنشااطة الرياضااية ذات صاافت التحماال تااؤكر تااتكيرا قويااا علاا  التكااوين الملبااي ممااا يحاادث 

وردة والشارايين وباذلك يماال معادل الناابض تكياف يتمكال فااي زياادة الحجام الخااارجي وشاكل الملاب وزيااادة سامك جاادار الملاب وأتسااع فااي األ
 (  92: 02)        في الراحة.

(علاا  أن 0222) ( إبـراهيم أحمــد سـالمة2513محمــد نصـر الــدين رضـوان وخالــد بـن حمـدان آل مســعود ) يتفـق كمـا
يرجااع إلااي الكفااا ة العاليااة للجهاااز الملبااي انخفاااض معاادل ضااربات الملااب لاادى األفااراد الماادربين عنااد قيااامهم باانف  العماال, وذلااك 

/ضربة /دقيماة( بعاد فتارة تادريب تتاراوح  02- 02التنفسي من خالل انت ام عمل , وغالبا ما ينخفض معدل ضربات الملب من )
 (  22: 0(. )  002: 25)    أسابيع. 8إلي  1من 

كر باالمجهود الرياضاي وشادت  وذلاك وفماًا لحاجاة الجسام والعضااالت هاذه النتاا ج باان زياادة معادل نابض الملااب يتات ونويفسـر البـاحث
 رة بدرجة مرتفعة عن قبل المجهود.العاملة لألكسجين وهو ما أدى إلي هذه التغيرات المؤقتة أكنا  وبعد المجهود مباش

 ضغط الدم : 

هناااك عادة عواماال فساايولوجية ( 2558( بهــاء الــدين ســالمة )2559وسـاطع إســماعيل ناصــر ) رافــع صــالح فتحــي، كماا يتفااق
لزوجة الدم فالرتفاع في هاده العوامال تاؤدي إلاي ارتفااع  –مماومة التدفق  –حجم الدم  –تؤكر في ضغط الدم وهي الدفع الملبي 

                                                                                        ضاااااااااااااااااغط الااااااااااااااااادم والنخفااااااااااااااااااض فاااااااااااااااااي أي مااااااااااااااااان هاااااااااااااااااده المتغيااااااااااااااااارات ياااااااااااااااااؤدي إلاااااااااااااااااي انخفااااااااااااااااااض ضاااااااااااااااااغط الااااااااااااااااادم. 
(01  :022( )00 :111) 

( يتغيار ضاغط مساتوى الادم وخاصاة النمباضاي تبعاًا لعادة ماؤكرات 2225كما يوضـح محمـد السـيد األمـين أحمـد علـى حسـن )
 (59: 24)        خارجية ووقتية كتدا  النشاط البدني والنفعال.   

أن هاااذه التغياارات ناتجاااة ماان تاااتكير النشاااط الرياضاااي علاااي الجهاااز الااادوري التنفسااي للوفاااا  بمتطلباتااا   ونالبااااحك ويفســر
تماام العمليااات  األيضااية. ,   ألجهازة الجساام المختلفاة وازدياااد حاجاة الجلااد واألنساجة األخاارى للاادم للمحاف اة علاا  درجاة الحاارارة وا 

 الملبي وضغط الدم.وهذا العامل بدوره يوكر علي الدفع 
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 االستنتاجات والتوصيات

 أوال : االستنتاجات : 
 في إطار عينة البحث وما أسفرت عن  النتا ج انحصا ية أمكن الستنتاا التي :

( لصالح الميا  WBCتوجد فروق بين الميا  المبلي والميا  البعدي لعينة البحث في متغير  كرات الدم البيضا  ) -0
  .دي البع

 ( لصالح الميا  البعدي . LPTالصفا ح الدموية ) البعدي لعينة البحث في متغيرالمبلي و  ينتوجد فروق بين المياس -0
 (لصالح الميا  البعديHCTالبعدي لعينة البحث في متغير الهيموتكريت )د فروق بين الميا  المبلي و توج -2
 لصالح الميا  البعدي.. معدل النبض متغير في البعدي لعينة البحثين المبلي و بين المياس فروقتوجد  -1
 المبلي و البعدي لعينة البحث في متغير ضغط الدم النمباضي لصالح الميا  البعدي. ينتوجد فروق معنوية بين المياس -5
توجد فروق معنوية توجد فروق بين الميا  المبلي والميا  البعدي لعينة البحث في متغير ضغط الدم النبساطي لصالح  -1

 يا  البعدي.الم
   (RBCل توجد فروق بين الميا  المبلي والميا  البعدي لعينة البحث في  متغير كرات الدم الحمرا  ) -2
 (  HGBل توجد فروق بين الميا  المبلي والميا  البعدي لعينة البحث في  متغير الهيموجلوبين  ) -8

 ثانيا : التوصيات : 
 مدى تتكير المجهود البدني عل  مكونات الدم  . الرياضة لمعرفة ي لممارسيضرورة الكشف الصح -0
 م ( ومدى ارتباط  النشاط الرياضيجهاز )الدفي هذا المجال ن را ألهمية  أجرا  بحوث علمية  -0
 ألنها تعطي فوا د عند للرياضيين والممارسين  والفسيولوجيةاجرا  الفحوصات المختبرية للتغيرات البيوكيميا ية  -2

   ة الخاصة بهمالتدريبي برامجوضعها لل
 عل  ضو  التغيرات التي تحصل لهم في دمهم.للرياضيين والممارسين   تحديد نوع التغذية المال مة -1
وضع مكل هذه المياسات والفحوصات المخبرية جز  من معايير المبول للطالب في كليات التربية البدنية وعلوم  -5

 الرياضة بالجامعات الليبية .
يوكيميا ية والفسيولوجية في انتما  الناش ين لما لها مندور في التنبؤ بمستمبل المواهب في العتماد عل  المؤشرات الب -1

 مختلف انواع الرياضات كال حسب متطلباتها .
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0 
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2 
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5 
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 أحمد نصر الدين رضوان (0222) الفكر العربي , الماهرة :فسيولوجيا الرياضة ن ريات وتطبيمات , دار
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 أحمد محمد خاطر , (0991) :الميا  في المجال الرياضي , دار المعارف , انسكندرية
 عل  فهمي  البيك

 
8 

:تتكير برنامج تدريبي ممترح عل  بعض المتغيرات الفسيولوجية والجسمية لدى لعبي 
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 00 سالمةابراهيم بها  الدين  (2009) فسيولوجيا الجهد البدني, , دار الفكر العربي, الماهرة  
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02 

ية وكيميا  حيوية فسيولوجية مع أساسيات الكيميا  العضوية , :كيميا  حيوية تركيب
 دار الملم , الكويت

 08 عبد الرحمن أحمد حمالوي (0998)

 حامد عبد الفتاح األشمر (0221)  السكندرية, :  الجهاز المناعي والتدريب الرياضي , دار الندل  للنشر والتوزيع
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 داحم مدحت قاسم

22 
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 , الكويت .منشورات ذات السالسل
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 خالد آل سعود
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 للعوم الرياضية ,العراق باألكاديميةبالمجلة العلمية  )بحث منشور (

 01 ندى عبد السالم صبري (0200)

التدريبات الالهوا ية علي بعض متغيرات الدم والمستوي الرقمي لدى لعبي  تتكير
 جامعة بنهابالمجلة العلمية  ,  م حواجز .بحث منشور002

 02 ياسر عابدين سليمان (0205)
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 السيطرة العثمانية لبالد اليمن

 دكتور /إبراهيم علي الشويرف
 

 مقدمــة:

كــال لومو ـــغ افي راذـــي الـــ ا يتمتـــغ بـــ  الـــيمن ذــي افيةـــور ال روـــا لشـــب  افي يـــرة العر يـــة   إ ـــرا    

على البحرين البحر ألاحمر   حر العرر  علـى ميـيب بـار ابةـدر  د ر كبيـم ذـي محا لـة العثمـانييل السـيطرة 

 ه ا ابوضغ الاستماتيجي الهام ال ا يتحكم ذي ابةا   البحرية التي تمر من خاللها التجارة الد لية.على 

لقــــد  ــــدم اليمةيــــول ال ــــااي  الةلــــل  ذــــي محــــار ت م لالحــــتال  العثمــــا ا  كمــــا لعبــــ   بيعــــة بالدهــــم  

اختيـــــارا لهـــــ ا  افيبويـــــة د ر ذـــــي محار ـــــة هـــــ ا الاحـــــتال   ال ا ـــــم الـــــ ا ن ـــــ  بالشـــــع  اليم ـــــي   هـــــ ا ســـــ  

 ابوضوع إلظهار الوج  افحقيقا لالحتال  العثما ا   د ر ابقا مة الو ةية ذي مقا مت .

  تطرح الدراسة عدة تساؤالت: 

 ما د ر القيادات الو ةية ذي الدعوة بحار ة الاحتال  العثما ا؟ 

 ه  ساعدت  بيعة البالد اليمةية ابجاهدين ذي حرب م ضد العثمانييل؟ 

  اليمةيول لالحتال  العثما ا؟ه  رضخ 

 إ  الية الدراسة:

 تسويط اليوء على مقا مة القبائ  اليمةية لالحتال  العثما ا. 

  ــــــد  ســــــم  الدراســــــة إاــــــى حروعــــــة   ــــــو   خاتمــــــة  حيــــــ  تحــــــد   ذــــــي الل ــــــ  ألا   عــــــن مجــــــيء  

ما الل   الثال   تةا   العثمانييل لويمن   ذي الل   الثا ا مقا مة القبائ  اليمةية لالحتال  العثما ا  ح

عـــودة افحكـــم العثمـــا ا خـــال  العهـــد العثمـــا ا الثـــا ا  حمـــا الل ـــ  الرا ـــغ  قـــد خ  ـــت  لتـــدهور الســـيطرة 

 العثمانية  اندالع الثورة  خر جهم من اليمن.

 حما مةهيية الدراسة  قد اعتمدت على ابةهج التاريخي السردا التحويلي كوما حمكن ذلك. 

 

 الفصل ألاول 
 العثمانيين لليمن "العهد العثماني ألاول"مجيء 

 مجيء العثمانييل لويمن "العهد العثما ا ألا  ":

 ذـــي عـــدل   ـــو  عمـــ  ابماليـــك علـــى إ امـــة القواعـــد البحريـــة علـــى لقـــد  
 
الســـواح  اليمةيـــة  خا ـــة

 اعـــدة لطشــا هم البحـــرا ذــي ابحـــيط  ةالهامــ وا ئابـــ ه ـــول هــ ت ذلــك ل وــب البحـــر ألاحمــر حمـــام ال مت ــالييل   

 .(1)الهةدا

                                           
 .95(، دار النهضة العربية، بيروت، ص1900 – 1651عمر عبد العزيز عمر، تاريخ المشرق العربي، ) (1)
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  د تعرض ابحيط الهةدا  سواح  البحر ألاحمر مة  ح اخر عهـد السـوطةة ابمووكيـة إاـى تـ  ات  

ال مت الييل  اضطر ابماليك إاى ن   مدا عهم على سواح  البحر ألاحمر لود اع عة   كما حرسووا نجدات 

 .(1)طلى  اه ال ا استةجد بالعثمانييل ضد ال مت الييلعسكرية إاى سوطال الهةد ابسوم م 

  د ظهر العثمانيول ذي البحر ألاحمر عةدما ح شأ ا سـةجقية عثمانيـة ذـي جـدة   ـد حخـ  ا  عموـول  

ابتـدح  0251ذـي هـ ه ابةطقـة   ذـي بدايـة سـةة على تطهيم البحر ألاحمر من افخطر ال مت ااي ال ا بـدح يت و ـ  

بــأل بـك ألا امــر إاـى حســيل الر مـا  ااــي جـدة    نلــوذهم اببا ـر ذــي الـيمن عةــدما ح ـدر  ــايالعثمـانيول ذــي مـد 

  عـــد  0255ييـــم إليـــ   اليـــة الســـواح  اليمةيـــة    ـــد تمكـــن حســـيل الر مـــا مـــن دخـــو    يـــد ذـــي عـــام 
 
عةـــوة

 ــــم  ا ــــ  ســــيمها باتجــــاه  0255حموــــة بحريــــة إاــــى جــــدة ذــــي يوليــــو ذــــي ر ــــك اســــكةدر الشرك ــــ ي    ــــد   ــــ  

    ـــد  شـــو  افحموـــة البحريـــة التـــي (3)اليمةيـــة بقيـــادة ســـويمال با ـــا  تمكـــن مـــن دخـــو  الـــيمن (2)واح الســـ

 .(4)0251حرسوها العثمانيول إاى جةور البحر ألاحمر  إاى الهةد    ت   ائد افحموة سةة 

 تحـــــ   يـــــادة ســـــويمال با ـــــا  
 
 كـــــامال

 
 عـــــد ذلـــــك حمـــــر الســـــوطال باعـــــداد  ـــــوة ضـــــخمة  جه هـــــا تجهيـــــ ا

باسـم محار ـة ال مت ـالييل   0251 ااي م ر    د حبحرت ه ه القوة من ميةاء السـوس  ذـي يونيـو ألارناؤ  ا 

مر إل افحموة تعت م بداية الاحتال  ال ا   له ه افحموة هو احتال  اليمن   يتيم حل الهدف  ال رض ألاساس 

   ألامـوا  سـائر  ادحـة ذـي ألار احعلى اليمن بالبؤس  الشقاء   لكن رتم ذلك تكبدت القوات العثمانيـة خ

  د   أت القوات العثمانية حرض اليمن بأسلحت ا الةارية  طشرت الـ عر ذـي  وـور الةـاس الـ ين ال  عر ـول 

 .(5)تيم السالح ألابيك

 عن سويمال با ا من سلك لودماء  ك لك ا ت ر بال ـدر  افخيانـة   
 
 يادة على ذلك ما كال معر  ا

التـــي كـــال يحكمهـــا ذـــي ذلـــك   تـــةخط خططـــ  الدنلدـــة    ـــد   ـــو  حموتـــ  إاـــى عـــدل  علـــى هـــ ا ألاســـاس كانـــ

تخــاذ    ــد  (6)الو ــ  عــامر بــن دا د الطــاهرا   كــال هــ ا ألاخيــم  ــد حرهقتــ  حر  ــ  مــغ  مــام  ــرف الــدين

 سوم ابديةة لوعثمانييل  عد حل  عد ه بابساعدة   لكن ما كادت القوات العثمانيـة تـدخ  عـدل حتـم  ـام 

ما  بع  عوي  نلس  من ال در  افخيانة   قت   (7)  كما ظهر سويمال با اافيةد بالن    السو  ذي ابديةة

                                           
 .9، ص1991، دمشق، 1(، ط1915 – 1215عبد الكريم رافق، العرب والعثمانيين ) (1)

 .99عمر عبد العزيز عمر، نفس المرجع السابق، ص (2)

إلى قسمين  وجنوبه إذ أن تقسيم اليمنعندما نقول اليمن فإننا نقصد ميزة ملك اإلمام أو اليمن الكبرى شماله  (3)
 .1209شمالي وجنوبي لم يتم إال بعد دخول االستعمار البريطاني إلى عدن في عام 

 .99عمر عبد العزيز عمر، نفس المرجع السابق، ص (4)

 .099، ص1952نور الدين جالوم، عصر النهضة األوروبية، دار الفكر،  (5)

األنجلدددددو المصدددددرية، القدددددا رة،  ( مكتبدددددة1911 – 1611محمدددددد أنددددديس، الدولدددددة العثمانيدددددة والشدددددرق العربدددددي ) (6)
 .105ص

 .105، صنفسهمحمد أنيس، نفس المرجع  (7)
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    ـــد كـــال  ـــت  
 
 ذـــي تـــدهور الوحـــدة عـــاج ا

 
 مبا ـــرا

 
 نقطـــة ســـوداء ذـــي تـــاريخهم  ســـ با

 
العثمـــانييل لعـــدل تـــدرا

 .(1) سالمية ذي ه ه البقاع

ـــيل ابد عــــد ذلـــــك   ـــا بتح ــ ـــيل ححـــــد اليـــــبا   ــــام ســـــويمال با ـ ـــا  عـ يةـــــة  ح ــــام ب ـــــا ابــــدا غ فحمايت ــ

 لها كما ترك مع  خمسمائة جةدا    د ح عى سويمال با ا ذي الرسالة التـي 
 
ألاتراك  هو ألاميم ب رام حاكما

"
 
  إن  ا تتحها  هرا

 
 .(2)حرسوها لوسوطال ذي اسطةبو  "إن  حخ  عدل  هرا

  د حخلى ذي رسالت  حسـوو   ال ـادر عـن ابسـؤ ليل العثمـانييل   لقـد كـال  مـام ال يـدا علـى عوـم  

بوســـائ  ال ـــدر التـــي كـــال يتبعهـــا ســـويمال افخـــادم  عـــ م علـــى ابقا مـــة  عـــدم  ذعـــال لو ـــ اة ألاتـــراك   كـــال 

 إاــى عر وــة تحقيــب اف
 
خطــة العثمانيــة علــى يــد مو ــا ال ــمود الــ ا حتبعــ   مــام  ــرف الــدين ابطهــر ســ يال

  اســـية  لـــم  ســـتطغ التقـــدم ذـــي 
 
  حهـــوالا

 
  ـــديدا

 
ســـويمال با ـــا افخـــادم  ال ـــ  افحموـــة ذـــي جبـــا  الـــيمن عةتـــا

 .(3)ابةا ب التي يحكمها ال يديول 

ـــوكــــــ لك  شــــــ  العثمـــــــانيول   ــ ـــــد  ا ــ ـــا   ـ ــ ـــــ    وا  ــ ــــى تعـ ـــتيالء علـــ ــ ـــــا لت م الاسـ ـــي محــ ــ   واذـ
 
الســــــيم جةو ـــــــا

قـــة افيةو يـــة التـــي كانـــ  عـــدل  اعـــدة لهـــا بابةطقـــة الشـــمالية التـــي بـــدحت مـــن الســـتكما  اللـــت   ر ـــط ابةط

 .(4)  يد

 عـــادت حموـــة ســـويمال با ـــا إاـــى م ـــر  لـــم تحقـــب إال جـــ ء  مـــن ابهـــام التـــي ح كوـــ  إل  ـــا   قـــى علـــى  

التـي الد لة العثمانية حل تعم  ذي ابستقب  على توحيد اليمن كو  تح  سيطر  ا  انت اع ابةا ب الداخويـة 

 .سيطر عو  ا  مام ال يدا  ل لك لم ي   العثمانيول عن محا ال  م لتحقيب ه ا الهدف

 (:0251حموة ح دمر با ا )

ــــ    ـــة مو عــ ــ ــــ  نتيجـ ــــيطرة عويــ ـــــد لوســ ـــميم حكيـ ــــي ت ـــ ـــيمن ذــ ــــى الـــ ــــوااى علــ ــــة تتــ ـــالت العثمانيــ ــ بــــــدحت افحمـ

الاســـتماتيجي الهـــام  لرتبـــة العثمـــانييل ابســـتمرة  ابلحـــة ذـــي التوســـغ  حيـــ  كولـــ  افح ومـــة العثمانيـــة ا دمـــر 

القـوات العثمانيـة  با ا ححد  واد افحموة إاى اليمن بالبدء ذي مهاجمة  مام ابطهر بن  رف الدين  سارت

 ذي اتجاه  ـةعاء  اسـتول  علـى 
 
 كبيـما

 
تعـ   ذمـار   ا ـو  السـيم نحـو  ـةعاء  ا تحمت ـا  عـد حل بـ ل  جهـدا

 عـد حل  (5)حكـم العثمـانييلر با ـا ذـي تث يـ  مـ  د تحقب لوقوات العثمانية الة ر على  وات  مام   دح ح د

 على اليمن ذي  يا 
 
 ذي  ت   ةعاءتقد 0251عية  السوطال  اليا

 
 با ب ل  من بالء  حسةا

 
 .(6)يرا

 ر مـــ دحالقـــوات العثمانيـــة التـــي كانـــ  تحـــ   يـــادة  لكـــن  مـــام ابطهـــر لـــم  ســـتوم بـــ   ـــمد ذـــي  جـــ   

 
 
با ـا  دارت بين ـا معـارك حاسـمة تح ـ  مـن خاللهـا علـى  ـهرة  اسـعة ذـي تـاريي الـيمن افحـدي   اعت ـم رمـ ا

 لومقا مة اليميةة ضد افحكم العثما ا.

                                           
(1)  

( وسائل وبحوث جامعة الدول العربية، 1995 – 1602السيد مصطفى سالم، الفتح العثماني األول لليمن ) (2)
 .115، ص1959المطبعة العالمية ضريح سعد بالقا رة، 

 .09، ص1959(، 1212 – 1611عبد الحميد البطريق، من تاريخ اليمن الحديث ) (3)

 .125عمر عبد العزيز عمر، نفس المرجع السابق، ص (4)

 .52عبد الحميد البطريق، نفس المرجع السابق، ص (5)

 .02، صنفسهعبد الحميد البطريق، نفس المرجع  (6)
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 ي كر حمام ابطهر ب  اضطر ذي الن اية إاى عقد ال لط مغ  ر م دحنتيجة ل لك لم يحقب  
 
با ا نجاحا

 مــــام ابطهــــر  إبقــــاءه ذــــي م انــــ  مــــغ اعتما ــــ  بالســــيادة العثمانيــــة   لكــــن العثمــــانييل ال يقبوــــول بالقويــــ   ال 

م 0110 -هــــ 121   قـــد   ـــ  ذـــي ح اخـــر ســـةة ييـــعول ذـــي حيـــدص م ممـــا ح ـــووا عويـــ  مـــن حمـــالك  اســـعة  قـــد

رحس  ـوة مـن افيةـد يبوـد تعـدادها  ال ـة  الف مـن ابشـاة  حلـا مـن اللرسـال   علـى (1)ى با ـا الطشـارم طل

كـال  وعـد جهـد عةيـا  مقا مـة باسـوة مـن ابقـاتويل ا علـى رحس افييـوا العثمانيـة إاـى  دمـر با ـح  حا مـغ 

 ذــي ســ ي  تحريــر حرضــهم  اســتطاع العثمــانيو 
 
ل الاســتيالء علــى مديةــة اليمةيــيل الــ ين كــانوا ال يــدخر ل جهــدا

مـا يقـرر مـن سـبعة ح ـهر د ل جـد   إاـى  (2) الء حي  تح ن ابطهر ذي  وعت ا ابةيعة   ـد اسـتمر افح ـار

 اضطر العثمانيول  اترين إاى عقد ال لط مغ ابطهر   نتيجة له ا اللش  ال رسغ انتشر ابو   الت مم بيل 

 بيل م طلى با ا  ا د
 
 مر با ا.افيةد  در افخالف مجددا

 رتم ال لط ال ا عقد بيل  مام ابطهر  القوات العثمانية  ال افحرر ذي اليمن لم تطتهي   قد  

  إل هـــ ا ال ــلط لــم يكـــن كــال ال ــلط 
 
يخـــمل ابطهــر  قــط  ال  شـــم  بــا ي ألا ــاليم ح  اللدـــات اليمةيــة حييــا

 عق  عقد ال لط
 
 .(3) ع ي حل ابظهر سيمي  إاى الاست انة ح  افيمود بالرتم من هد ء ألا ضاع  س يا

 :0210 – 0251حموة سةال با ا  سقو   ةعاء 

اء على ابقا مة اليمةية ابسلحة  حي  تحرك  حموة العثمانية ذي محا لة لوقي توال  افحمالت  

 عةــدما   ـو  افحموـة إاـى افيةــور عـن  ريـب ال ــم   ـد   ـو  هــ ه  0251يةـاير  2سـةال با ـا مـن م ــر ذـي 

ا حسرع هالقوات من كة القو  إاى مةطقة عسيم ذي محا لة لتث ي  السيطرة العثمانية    د تم لها ذلك عةد

تع  إلنقاذ القوات العثمانية التي كانـ  تحـ  رحمـة القـوات ال يديـة  كـال ال يـديول  با ا بقوات  إاى (4)سةال

  توـك (5) عسكر ل ذي  وعة مةيعة تشرف على ابديةة   لم تكد تظهر القوات العثمانية حتم حخلـى ال يـديول 

غ القوعـــة  نحـــن مو ـــا العثمـــانييل   اســـتواى ســـةال با ـــا علـــى عـــدل  تلـــى ذلـــك دخولـــ  ذـــي حـــرر ضـــر س مـــ

 إاــى  ــلط  عــك حل يحكــم  مــام ابطهــر إمــام يال يــد
 
يل  أســتةل ت كــ  جهــودهم حتــم   ــ  الطر ــال حخيــما

 .(6)ال يدية ذي ذلك الو   باسم السوطال العثما ا

إل ال ـــلط بـــيل الطـــر يل لـــم يكـــن مســـتو   تـــمة  احـــة ل ـــ  مـــن الطـــر يل حيـــ   ا ـــ  ســـةال با ـــا  

 واتـــ  إاـــى ابةطقـــة افيةو يـــة لوســـيطرة علـــى عـــدل  حيـــ    حلـــ    ـــرر مهاجمـــة  ـــةعاء  عـــد حل حرســـ   عـــك

                                           
وقطاع الطرق الذين يقبض عليهم أثناء إجازته لقافلة اشتهر مصطفى النشار ألنه كان ينشر اللصوص  (1)

 الحج المصري إلى نصفين عقابًا لهم.

 .125السيد مصطفى سالم، نفس المرجع السابق، ص (2)

 .122السيد مصطفى سالم، نفس المرجع السابق، ص (3)

ولد سنان باشا من أبوين مسيحيين في قيسارية في وسط األناضول، ودخل في الخدمة بواسطة نظام  (4)
، وقد كان مهندسًا عسكريًا بارعًا وذلك في بناء الجسور وغير ا من الهندسة 1615دبوشرمه في سنة 

 العسكرية.

 .121عمر عبد العزيز عمر، نفس المرجع السابق، ص (5)

 .106مرجع السابق، صمحمد أنيس، نفس ال (6)
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ذهبــ   ــوة بحريــة مــن ميةــاء مخــا   ــوة بريــة مــن تعــ   لــم يجــد افيــل  العثمــا ا  ــعو ة ذــي الاســتيالء عو  ــا 

   وعـد حل تمـ  السـيطرة العثمانيـة ال اموـة علـى عـدل 
 
   حـرا

 
حي  سقط   عد حيام  ويوـة مـن ح ـارها بـرا

 0251مرير ذي مةا ب افيبا  التي اجتا  من ا افحموة تم لهـم  ـت   ـةعاء ذـي سـةة   وعد جهود ميطية   تا 

  ذي ه ه ابعارك خسر العثمانيول خسائر  ادحة ذي ألار اح  العتاد.

 الفصل الثاني

 مقاومة القبائل اليمنية للسيطرة العثمانية

 مقا مة القبائ  ابسلحة:

اليمةيــــول ضـــد الاحــــتال  التمكـــا   قــــد ح ـــبح  الــــيمن تســــ م  ســـ   ضــــرا ة ابقا مـــة التــــي حبـــداها  

بمق ــمة ألاناضــو    لــم يقابــ  ألاتــراك خــال  اســتعمارهم لوــبالد العر يــة الــ ا اســتمر حــوااي حروعمائــة ســةة  

مث  مقا مة اليمةييل لهم   ما ي كره لةا ابؤرخ  ط  الدين الن ر  إاى مؤرخ الاحتال  العثما ا ألا   لويمن 

( فخيم دلي  على ذلك حي  ذكر ابؤرخ ذي كتاب  ابس م "ال مق اليما ا ذـي اللـت  العثمـا ا"  0552 – 0251)

"لقـــد اســـمع  ابرحـــوم ححمـــد حواـــي ابلتـــو  يلـــا ض ابرحـــوم دا د با ـــا  قـــا : مـــا رحيةـــا مســـب ا مثـــ  الـــيمن 

  الةــــادر   لقــــد راجعةــــا لعســــكرنا  كومــــا جه نــــا إليــــ  عســــكر ذار ذر ــــال ابلــــط  ال  عــــود مةــــ  إال اللــــرد القويــــ

الد اتر ذي ديوال م ر مـن  مـن إبـراهيم با ـا إاـى ألالـا   رحيةـا  ـد جه نـا مـن م ـر إاـى الـيمن ذـي هـ ه ابـدة 

 من العسكر لم يبقى من م ذي اليمن إال سبعة  الف نلر"   كان  نتيجة ه ا ال     ـرد ألاتـراك 
 
 مانول حللا

 .(1)ال    العثما ا ألا   من اليمن  ب  حا بالد عر ية حخر  خال  

إل البلدة الطبيعية لويمن كان  إحد  القو  الداخوية اليميطية   وقد لعب  ه ه البلدة افخا ة  

 ذي تاريي اليمن حي 
 
 هاما

 
استلاد اليمةيول من  عوده التيـارس  ذـي  (2)التي   و  عو  ا الطا غ افيبلي د را

 حمـــــام تقـــــدم افييـــــوا العثمانيـــــة 
 
 هامـــــا

 
حـــــر ب م مـــــغ العثمـــــانييل    ـــــد كانـــــ  هـــــ ه التيـــــارس  الـــــوعرة عائقـــــا

 ذـــي ابةطقـــة الشـــمالية  كـــ لك  قـــد اســـتلاد من ـــا اليمةيـــول ابقـــاتوول ذـــي 
 
الةظاميـــة إاـــى داخـــ  الـــيمن  خا ـــة

 ذهم حرر ع ابات ضد  وات الاحتال .الليوء  الاختلاء ذي افيبا   اتخا

إل القـــوة ال شـــرية ذـــي  ســـط الهيـــبة  جةوب ـــا  كـــ لك ذـــي م ايـــة  مـــا ب لتـــ   ـــوات  مـــام مـــن حر اح  

رخي ـــة ذـــي ســـ ي  الـــو ن ح يـــ  ميـــاجغ الـــوالة العثمــــانييل  عت ـــم  مـــام ابطهـــر رمـــ  ابقا مـــة ابســـلحة ذــــي 

تلــول حولـــ   ير طـــول حنلســهم  م ـــيمهم بــ    ـــد اتخـــ  الــيمن  قـــد بــدح اليمةيـــول علـــى اخــتالف مـــ اه  م يو

ابطهـر مقـار  لـ  ذـي مةطقـة جبويـة  عـرة   قـد كـال مـن ال ـع  علـى افييـوا العثمانيـة الةظاميـة حل تكســ  

افحـرر ذــي هـ ه ابةطقــة الـوعرة  كمــا كـال ي ــع  نقـ  معــدا  م ح  اسـتخدام معــدا  م افحر يـة الثقيوــة ب ــا  

 من خسائر العثمانييل   ذلك بعر ت م بموا ن القتا  ذي   ل لك كان  خسائر اليمةييل
 
ذي ألار اح تق  كثيما

بالدهم   د استعم  العثمانيول ك  ألاسالي  افحر ية ذي تحطيم مقا مة اليمةييل ذـي هـ ه ابةـا ب   ـدكوا 

افح ـــــــــول  ألاســـــــــوار بمـــــــــدا عهم الضـــــــــخمة  حلـــــــــر ا الســـــــــرادي  تحـــــــــ  ألارض لوتسوســـــــــ  إاـــــــــى داخـــــــــ  هـــــــــ ه 

                                           
 .11سلطان ناجي، نفس المرجع السابق، ص (1)

 .152السيد مصطفى سالم، نفس المرجع السابق، ص (2)
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ــي تحقيــــب حهــــدا هم حمـــام  ــــوة  مامــــة ال يديـــة(1)افح ـــول  بقيــــادة ابطهــــر  (2)   لكــــن هـــ ه ألاســــالي   شــــو  ذـ

  راعت  السياسية  افحر ية    د اتج  ابطهر إاى توحيد سيطرت  ذي داخـ  إ ويمـ  افخـاا  اتـ  إاـى توسـيغ 

فحسيل عةدما فيأ إلي  ر عة ج  ت  بتقري   عك   راف إلي  لتقوية جانب     د رح   مام ححمد بن ا

 فح ن "افياهلي" ال ا يقغ بالقرر من حيم   ك لك نجم ابطهر ذي استحالة إمام  خر عن 
 
 عية  حاكما

ظهـــر  اذـــي ذلـــك الو ـــ   هـــو  مـــام افحســـن بـــن حمـــ ة الـــ ا كـــال  ـــد حعوـــن إمامتـــ  ذـــي " ـــط " إاـــى افيةـــور 

 هـ.0225-هـ15ال روا عن  عدة  ذلك ذي خال  سةة 

القوات ذي إعا ة التقدم العثما ا عةدما بدحت ذي حـرر الع ـابات  تحا ـوا ال ـدام    دحت ه ه 

اببا ــر مــغ القــوات العثمانيــة الةظاميــة    ــد كانــ  الطبيعــة  ــي العامــ  افحاســم ذــي تحديــد هــ ه الةتيجــة  

  ــــد   ع ابطهــــر افييــــوا داخــــ  مراكــــ  ح ــــلةة  يحــــرم ســــةال با ــــا مــــن مواجهــــة جــــل  نظــــاما موحــــد ذــــي 

ة ح  عـــدة معـــارك محـــددة  بـــ  يج ـــمه بالتـــااي علـــى تو ســـغ جيو ـــ  ذـــي عـــدد مـــن افي  ـــات ابتباعـــدة   ذـــي معركـــ

 مـن الاسـتلادة مـن معداتـ  افحر يـة الثقيوـة 
 
نل  الو ـ  كانـ   عـورة هـ ه ابةطقـة تحـرم سـةال با ـا حييـا

ـــال إاــــى  خــــر   ــــد كــــال  ع ــــ  عوــــ  م متا عــــة اليمةيــــيل ذــــي  إذ كــــال ي ــــع  عويــــ   علــــى جةــــوده نقوهــــا مــــن م ـ

 .(3)افيبا 

ك لك  ام ألاميم  طرال حاكم  والل من  ب  ابطهر بمةا  ة القوات العثمانية حو   ةعاء كمـا  

  ام بمهاجمة مؤخرة جل  سةال با ا ح ةاء  حل  إاى تالء.

كـ لك ذـي مديةــة عـدل انطوقــ  الثـورة بقيـاد علــي بـن ســويمال الطـوالقا  عـيم هــ ه الثـورة  رئــل   

طوالب بوادا حبيل القري  من عدل   ال ا كال يتخ  مديةة خةلر مرك  ل    د استواى علـى عـدل  بائ  ال

  رد العثمانييل    ا ح ةاء ا ش ا  الـوااي ح  مـر با ـا بحر  ـ  ذـي افيهـة الشـمالية  كـال  جـود العثمـانييل ذـي 

م مــن ابرتبــة الســةوية التــي عــدل  ــد حــرم هــ ه القبائــ  مــن مواردهــا اباليــة إذ اعتمــد العثمــانييل علــى  ــوم 

كــــــانوا يتقاضــــــوم ا مــــــن ســــــال يل الــــــيمن الســــــابقيل ليــــــمال خيــــــوع هــــــ ه القبائــــــ  لســــــياد  م  لتــــــأميل  ــــــرق 

 .(4)القوا  

 ذـــي عهـــد الـــوااي افيديـــد رضـــوال با ـــا الـــ ا كـــال يـــدرك مـــا يطتظـــر افحكـــم العثمـــا ا مـــن ميـــاعا  

ـــي  عقــــد عــــدة ات ــــاالت مــــغ  مــــام  كــــوارى علــــى حيــــدا اليمةيــــيل الــــ ين ال  ستســــومول  ســــهولة فح كــــم حجةاـ

ابطهر   ال ا لم يكا عن مقا مـة العثمـانييل  محـار ت م بقـوا  م ذـي مسـالك افيبـا   ممرا  ـا الـوعرة   ـد 

عرض الوااي على  مام حل يتمك ل  خراج الـبالد التـي  سـيطر عو  ـا ذـي نظيـم اعتما ـ  بالسـيادة العثمانيـة التـي 

                                           
 .152السيد مصطفى سالم، نفس المرجع السابق، ص (1)

 و مذ ب اإلمام زيد بن اإلمام زين العابدين و و فرقة كبيرة من فرق الشيعة تتبع زيدًا  المذ ب الزيدي (2)
 د بعد أن قام مع أتباعه 100بالغة زين العابدين بن الحسين بن علي ابن أبي طالب وقد توفي زيد عام 

 بثورة على األمويين أدت إلى قتله في عهد عبد الملك بن مروان.

 .066، 191، 190نفس المرجع السابق، ص السيد مصطفى سالم، (3)

 .062، 196السيد مصطفى سالم، نفس المرجع السابق، ص (4)
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   لكة  كال يظهر ذي (1)ل العثما ا ذي خطبة يوم افيمعة   ب   مام توك الاتلا يةتتمث  ذي الدعاء لوسوطا

 نلس  الانتقام عةدما تووح اللر ة  يقوا ساعده من جديد.

 م(:0552-0211هـ/ 052-0115 ورة  مام القاسم  خر ج العثمانييل من اليمن: )

لـوااي حسـن با ـا  لكةـ  كـال كالهـد ء م ساد الهد ء ذي الـيمن ذـي ح ائـ  حكـم ا0551-0211ذي سةة  

ابؤ ـــــ  الـــــ ا  ســـــبب العا ـــــلة  إذا لـــــم يتعـــــود اليمةيـــــول علـــــى الرضـــــوخ فحكـــــم حجةاـــــي مهمـــــا كانـــــ   ـــــلت  

 ســــالمية    ــــد كــــال اليمةيــــول يجمعــــول علــــى  قــــت م لقبــــائوهم  هــــم ال  عتم ــــول إال باإلمــــام   ظــــ  اليمةيــــول 

رجــ  مـن ال يديــة ذ   خ ـية  ويــة  يطتهـي  ســبة إاــى  0211 ـابرين علــى ميـك إاــى حل ظهـر ذــي ح اخـر عــام 

علي بن حوا  ال  هو  مام القاسم    د كال على جان  كبيم من ال كاء  اللطن  درس العوم على يد كبار 

عومـاء ال يديـة   ـد  جـد ذـي نلسـ  الثقـة ال اموـة  إلنقـاذ  مامـة مـن الاضـطهاد العثمـا ا   يـادة الشـع  إاـى 

العثمانييل    د انتشرت دعوة القاسم ذي سهولة  سيم بيل ألا راد  افيماعات ال ين بوـد الاستقال     رد 

السخط  الت مر من نلوسهم حد اليأس من  الح افحا  ل لك استجار حتو  الةاس لدعوة القاسم  عد 

مـن الـدالئ  حل رح ا    ا افخالا الن ائا من حكم العثمانيول  إل ه ه الثـورة كانـ  تحمـ  ذـي  يا  ـا الكثيـم 

  كمـا حم ـا  ـي التـي حدت إاـى  يـام الد لـة ال يديـة التـي (*)ابع مة عن ح ضاع ه ه اللتمة الهامة من تاريي اليمن

 م.0155استمر حكمها ذي اليمن حتم  يام افيمهورية ذي سةة 

 ل مــام القاســ 
 
م التلــ   ــوات  مــام مــغ القــوات العثمانيــة ذــي عــدة معــارك  كــال الة ــر    ــا حويلــا

  وات  ابجاهدة ابةاضوة ذي س ي  تحرير حرضهم من الاستعمار حتم  إل كال الاستعمار يمث  د لة إسالمية 

مــن عثمانيـــة  مـــا كـــانوا  شـــت ر ل بـــ  مـــن الـــبط   اســتخدام الشـــدة  العةـــا ذـــي جمـــغ ألامـــوا  باإلضـــا ة إاـــى 

اليمةيــيل ح ــارت ذعــر حســن با ــا الــ ا حخال هـم الســلدة  إل الهــ ائم ابتكــررة التــي لق  ــا العثمــانيول علــى يــد 

 
 
 ضمةية  لكن ا كانـ  جهـودا

 
سارع بطو   مدادات من م ر  استطبو     د ب ل  الد لة العثمانية جهودا

يائسة  ذلك عةدما تم تعييل ححد  اد  وة با ا  اليا لويمن بدال   من حيدر با ا ذي إرسال  على رحس  وات 

يد  وات  مام  لكن مةل  ه ه افحموة باللش   ترك ت حعمال  ذي   امة ضخمة الستعادة ألامالك التي ذي 

م بــيل ابؤيــد  العثمــانييل  كـــال 0551مـــايوا  05 -هـــ 0151 قــط    ــد تجــددت افحــرر ذـــي  خــر رميــال ســةة 

 ان ــــوة با ــــا هــــو البــــادذ با ــــعا  افحــــرر  ذلــــك ذــــي محا لــــة الســــتعادة  عــــك البقــــاع  لكــــن حمالتــــ  بــــاءت 

الــ ا حج ــمه علــى الاستســالم  الهــر ر  (2) واتــ  إاــى ابخــا  الحقتــ   ــوات ابؤيــد ابــن القاســمباللشــ   عــادت 

 عوـ  م بوا ـوة الـد اع عـن حنلسـهم 
 
 خارج اليمن   د با غ  عك افيةود ألاميم م طلى الكتخـ ا  اليـا

 
م ائيا

   ـــم  وـــ  عقـــد ال ـــلط مـــغ افحســـن بـــن القاســـم علـــى  ـــ
 
ر  حل   ـــادر هـــو تيـــم حل ألاميـــم لـــم يمكـــ  إال  وـــيال

 55 – 0152 جةــــوده الــــيمن ســــابيل إاــــى م ــــر خــــتم خــــر ج ذــــي العشــــر ألا ائــــ  مــــن  ــــهر جمــــادا ألا   ســــةة 

 .  (3)م0552حكتو ر 

                                           
 .09عبد الحميد البطريق، نفس المرجع السابق، ص (1)

 .06، 01عبد الحميد البطريق، نفس المرجع السابق، ص (*)

 .126، 1952، دمشق، 1، ط1912-1622عبد الكريم محمود غرابية، مقدمة تاريخ العرب الحديث،  (2)

 .025عبد الكريم محمود غرابية، نفس المرجع السابق، ص (3)
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 الفصل الثالث

 عودة الحكم العثماني "العهد العثماني الثاني"
 عودة افحكم العثما ا "العهد العثما ا الثا ا":

إ اء التوســــغ ال ميطــــا ا ذــــي داخــــ  افي يــــرة العر يـــــة تخــــوف العثمــــانييل مــــن هــــ ا التوســــغ  تحركـــــ   

 وا  م الحتال  اليمن    د ساعد ا تتاح  ةاة السوس  لومالحة البحرية  حي  لل  حنظـار العثمـانيول إاـى 

ى محا لــــة تشــــديد ألاهميــــة الا ت ــــادية بــــوا ئ  ــــب  ج يــــرة العــــرر   ــــيل ألاســــتانة ممــــا  ــــيغ العثمــــانييل علــــ

 .(1) بيت م على افحيا   اليمن

 -هــــ 0552  ـــد حا لـــ  الد لـــة العثمانيـــة إعـــادة حكمهـــا اببا ـــر علـــى الـــيمن  تحقـــب لهـــا ذلـــك ســـةة  

م  ـرر العثمـانيول 0115م عةدما بدحت بارسا  ح اى افحمـالت إاـى الـيمن   احتوـوا افحديـدة   ذـي سـةة 0151

 يقـــوم علـــى تيـــليب اف
 
 جديـــدا

 
خةـــاق علـــى ألائمـــة ال يـــدييل الـــ ين ر يـــوا مةـــ  خيـــوع الـــيمن للحكـــم برنامجـــا

العثمــا ا الاعتـــماف بالســيادة العثمانيـــة  بــ   ر يـــوا  جــودهم داخـــ  حرضــهم   ـــد حــا   العثمـــانيول ح ـــر 

نلــــوذ ألائمــــة ال يــــدييل ذــــي مةــــا ب ضــــيقة  محــــارب م دعــــا  م  جعوهــــم ذــــي ع لــــة تحــــو  د ل ات ــــالهم اببا ــــر 

األهــااي  كمــا ح  لــوا عوائــد ال كــاة لدئمــة    ــر دخوهــم علــى راتــ   ــهرا بوــد  ال ــة  الف برؤســاء القبائــ    

 تد غ ل مام ابتوك  افحسن بن ححمد. )
ًّ
 .(2)(  ألسرت 0111 – 0122ريا   هريا

  ـــد ظهـــر مـــن بـــيل ألاحـــرار اليمةيـــيل ذـــي هـــ ه اللتـــمة محمـــد بـــن عـــائك العســـيما الـــ ا ا ـــتبك مـــغ  

هــــ 0811العثمـــانييل ذـــي عـــدة معـــارك   ـــم حرســـو  حموـــة جديـــدة علـــى الـــيمن بقيـــادة محمـــد رديـــا با ـــا ســـةة 

م( لتأديــ  محمــد بــن عــائك حيــ  التقــى معــ  ذــي معركــة حاميــة الــو ل    انت ــ  بمقتــ  محمــد بــن 0110)

 .(3)ائك  ه يمة  وات  ال ين استشهد ا  داء  لوو نع

 علـى الـيمن  كـال مقـر إ امتـ  ذـي  ـةعاء  0115 ذي سةة  
ًّ
 عثمانيـا

 
ل  اليـا م حرسو  حموـة حخـر   عـيو

لتـــواي الوظـــائا الهامـــة ذـــي الواليـــة   هـــ ا مـــا ال يقبوـــ  العثمـــانييل كـــ لك تـــم إرســـا  عـــدد كبيـــم مـــن ابـــوظليل 

ابتع بيل الحتال  بالدهم    دح من جديد ذي إ ارة القبائ  ضد افحكم العثما ا ذي  اليمةيول بقيادة ألائمة

معارضــت م ذــي تو يــد الســيطرة العثمانيــة ذــي الــيمن ألامــر الــ ا جعوهــم تيــم  ــادرين علــى إخيــاع بــالد الــيمن 

 .(4)لسوطام م   قي  حتو  ابةا ب مث  ألاج اء الشر ية   عدة  إر م وقة ذي  ج  العثمانييل

                                           
(، معهد البحوث والدراسات 1929 – 1212السيد رجب مراز: الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب، ) (1)

 .22، ص1992العربية، القا رة، 

، 1921(، العراق، 1915 – 1615إبرا يم خليل أحمد: تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني، ) (2)
 .019ص

 .122، ص1952، دمشق، 1، ط1912 – 1622عبد الكريم محمود غرابية: مقدمة تاريخ العرب الحديث،  (3)

( حوار الفكر 1911 – 121قمة )عمحمد فرج، تاريخ األمة العربية من االحتالل العثماني إلى مؤتمر ال (4)
 .91العربي، القا رة، 
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حل يوهمــــوا اليمةيــــيل حم ــــم رجعــــوا إاــــى الــــيمن لتحريــــرهم مــــن افيهــــ   اللقــــر  العثمــــانيول لقــــد حراد  

 من  جوه   الح   لكن نلوذ  مـام  عةا ـر ابحـا ظيل ر يـوا ذلـك    لـوا 
 
 حم م حراد ا حل يدخووا كثيما

   حخـــ  ألائمـــة(1)ضـــد مـــا ي عمـــول 
 
يثيـــم ل القبائـــ   يجــــدد ل      ادت حالـــة الـــبالد الداخويـــة ابو ــــا ســـوءا

الثـــــورات علـــــى حكـــــم العثمـــــانييل    انـــــ  مـــــدة حكمهـــــم لوـــــيمن مويدـــــة بـــــافحر ر   مـــــغ الثـــــورات  اســـــتخدام 

 
 
 ح    ـما

 
 كال كثيم من الوالة العثمانييل بـ   اليـبا   افيةـود   عت ـم ل تعييـن م ذـي الـيمن نليـا

 
القسوة حييا

هم ح  حتوــــ  م يقــــك   تــــ  ذــــي جمــــغ ابــــا  ح  الان ــــراف إاــــى لهــــم   ــــانوا ال يــــأب ول ل ــــافط الــــبالد   كــــال  عيــــ

 .(2)ابو ات

 ا ـــتد اليـــ ط ال يـــدا علـــى العثمـــانييل ذـــي عهـــد  مـــام ابتوكـــ  علـــى   ي ـــي حميـــد الـــدين الـــ ا  

 علـى العثمـانييل ذـي 0112/   ماير 0855من ذا افحية  51ُبوِسَغ يوم افيمعة 
 
  ـديدا

 
م   رض  مـام ح ـارا

 .(3)سوم  ل  ذي العام التااي ةعاء  أست

 اســـتقرت ألاحـــوا  ذـــي  ـــةعاء   ـــد ســـم   مـــام لليةـــود العثمـــانييل الـــ ين  جـــدهم داخـــ  ابديةـــة  

بـافخر ج من ــا إاـى الســاح  مــغ تـأمين م علــى حر احهـم  ذلــك  عــد حل جـردهم مــن حسـلحت م  ذخيــم  م  تيــم حل 

 (4)ء حرســـو  حموـــة كبيـــمة بقيـــادة ححمـــد  ـــيكالســـوطات العثمانيـــة عةـــدما عومـــ  بمـــا حـــ  بقوا  ـــا ذـــي  ـــةعا

الــ ا لـــم يــتمكن مـــن الـــتحكم ذــي  مـــام ألامـــور  الســيطرة علـــى الوضــغ ل ـــافحهم داخـــ  الــيمن ابةعـــ    عـــيل 

 لــ  حســن تحســيل با ــا  ــم كامــ  بــك مت ــرف تعــ  لثال ــة ح ــهر  لــم يو ــب  عــيل محمــد علــي با ــا  ــم 
 
خولــا

 مــــغ  مــــام ي ــــي  جــــاء  عــــد عــــ ت با ــــا الــــ ا  شــــ  ذــــي القيــــاء علــــى 
 
 ــــورات  مــــام  اضــــطر حل  عقــــد  ــــلحا

 لوم ه  ال يدا  حعطت  حب تعييل القياة 
 
 اعتم   افح ومة العثمانية بموج  ه ا ال لط باإلمام رئلسا

 .(5)ال يدييل بموا قة السوطال

ت ر إاــى ظومهــم   ســاد حخال هــم  عــدم تلهــم بع ــم حكــم الــبالد  مــا  شــالعثمــانييل  لكــن عــاد الــوالة  

 اليمةيـــيل مـــن جديـــد  العثمـــانييل مـــن اللجـــور  القســـوة   ا ـــتد الةلـــور بـــيل العثمـــانييل بـــ  افيةـــود  الـــوالة 

  ابــا كتبــوا إاــى الســوطال  شــ ول إليــ  عمالــ   ــال  ســمغ لهــم ححــد    ــدحت الثــورة مــن جديــد رتــم ا ــتداد 

   رتـــــم كـــــ  ذلـــــك (6)ا العومـــــاءذـــــي  معهـــــا كـــــاحراق القـــــر   وـــــين ألاهـــــااي  م ـــــادرة ألامـــــوا   نلـــــالعثمـــــانييل 

حسلرت الثورة ذي  ج  العثمانييل  لم  سيطر ا على ك  بالد اليمن  جعوها تحـ  سـوطت م اببا ـرة   كانـ  

  امة  تع   إر  ج ء كبيم من الهيبة  د خيغ لهم  لكن م مغ ذلك لم  ستطيعوا حل  سـيطر ا علـى هـ ه 

                                           
م، 1969أحمد فخري، اليمن ماضيها وحاضر ا، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالمي،  (1)

 .129ص

 .169أحمد فخري، نفس المرجع السابق، ص (2)

 .122عبد الكريم محمود، غربية، نفس المرجع السابق، ص (3)

 .25رجب حراز، نفس المرجع السابق، السيد  (4)

 .922عبد الكريم محمود غرابية، نفس المرجع السابق، ص (5)

أحمد عزت عبد الكريم، عبد الحميد البطريق، أبو الفتوح رضوان، تاريخ العالم العربي في العصر الحديث،  (6)
 .195، ص1951القا رة، 
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 022 مجلة التربية البدنية والعلوم االخري

 

 مـــا كانـــ  تضـــ
 
ج مضـــيعهم الثـــورات بابســـقرة. كـــ لك لـــم  ســـتطيعوا حل ابةـــا ب الســـيطرة ال اموـــة إذ كثيـــما

 .(1)يتقدموا  عد مةطقة  ادا الشرف ذي الشرف

م   ذلـــك 0100إاـــى تو يـــغ ال ـــلط مـــغ  مـــام ي ـــي ابـــن حميـــد الـــدين العثمـــانيول  ذـــي الن ايـــة اضـــطر  

التـــي تـــةم    ـــا اليمةيـــول الكثيـــم مـــن ألاســـلحة  العتـــاد ألامـــر الـــ ا  ذـــي معركـــة  ـــهارةالعثمـــانييل  عـــد خســـارة 

 مــن ألاسـتانة ليتلــا ض مــغ حهـ  الــيمن علــى ال ـلط حيــ  تــم 
 
اضـطر البــار العـااي حل يرســ  إاــى  ـةعاء   ــدا

  ــيل الو ــد العثمــا ا العثمــانييل الاتلــاق بــيل  مــام ي ــي الــ ا يقــيم ذــي  ــهارة   ــي ابةطقــة التــي ام ــ م    ــا 

ـــ ــــة الواجبــــــات علــ ـــب مبــــــدح تقريـــــر جبايـ ـــي تعطــــــا ل مـــــام حــ ـــال التــ ــــة دعــ ــــى عقـــــد اتلا يــ ى إجـــــراء ابلا ضــــــات   إاـ

"العشور"  تيمها على الطريقة الشرعية   ك لك ح وقـ  الاتلا يـة يـد  مـام ذـي ابجـاالت ابحـددة  ابةـا ب 

 لو يـــدييل  
ًّ
 ر حيـــا

 
تيـــم حل الســـوطة  داريـــة علـــى الشـــمالية التا عـــة لومـــ ه  ال يـــدا يجعـــ  مـــن  مـــام رئلســـا

   لـــم تســـقط هـــ ه  دارة إال  عـــد معاهـــدة العثمـــانييلكامـــ  الـــيمن  خا ـــة ابةـــا ب افيةو يـــة ظوـــ  ذـــي يـــد 

لونــ  ح عــن الــيمن بطريــب عــدل حيــ  تعهــد ا بــافيالء عــن العثمــانيول م  عةــدما حضــطر 0101 رســا  ســةة 

ـــالد الـــــيمن ـــةة  (2)بــ ــــي ســ ــــالبالد   ذـ ــــك  اســـــتق  بـ ـــى ابوـ ــــدين علــ ــــي حميـــــد الـ ــــتواى  مـــــام ي ـ ــــو  58 اسـ  0158يوليـ

 .(3) افحولاء اعتمف    ا باستقال  اليمنالعثمانييل   موج  معاهدة لو ال التي عقدت بيل 

  ةيــا  اليمةيــيل  حــر ب م ابســتمرة ضــد ال ــ   العثمــا ا  اللــارق الكبيــم ذــي عــدد القــوات  العتــاد  

يم افييوا استطاع ابتقـاتوول الـ ين  ـدموا حر احهـم رخي ـة  ـداء لوـو ن  اسـتقالل   ذـي هـ ه ابـدة  تةظ

 ذي 
ًّ
  على عدة مراح  ح   حه  اليمن على سمعة مشهودة لهم ب ا عابيا

 
التي ت يد عن مائة  خمسيل عاما

 الو ةية  البطوالت افخار ة   ا ت رت اليمن بأم ا مق مة ألاتراك   د ع  ل ل
 
 تاليا

 
 .(4)ك  مةا

 الفصل الرابع

 تدهور السيطرة العثمانية
 تدهور السيطرة العثمانية:

ا عكـــ  ضـــعا الد لـــة العثمانيـــة  عـــد تـــواي الســـوطال مـــراد الثالـــ  علـــى ححـــوا  الـــيمن الداخويـــة   

ابتـأخرة لديـ  (    ـالبوه بـر ات  م 0212 – 0211 قد تمرد جةود افحامية العثمانية على الوااي ب رام با ـا )

  لقــد كــال افيةــود العثمــانييل (5) لــم  ســتطغ الــوااي حل يــر ك  حذعــن بطــال  م كــا يخوــمل نلســ  مــن حيــدص م

 يتمةــول حل يتمكوهــا ذــي ح ــرر 
 
 تريبــة عوــ  م  كــانوا دائمــا

 
يكرهــول افخدمــة ذــي الــيمن التــي كــانوا  عت م م ــا بــالدا

ولة  مــا لــم ي ونــوا مــن افيةــود الســورييل  كــ لك لقــد  ر ــة   لــم ي ونــوا  ســتطيعول حل يتعومــوا ل ت ــا  ســه

 مــن ابعاموــة التــي  عــاموول ب ــا   وــم يكــن يرعــول رعايــة حســةة  لــم العثمــانيول كــال افيةــود 
 
مســتائيل تمامــا

تكن لدص م الةقود حتم  ستطيعوا حل يو سوا  يتعوموا ب ورة مقبولة    د كال حهم ما يقوب بالهم خو هم 

                                           
 .152أحمد فخري، نفس المرجع السابق، ص (1)

 .125ن نرسيس، اليمن وحضارة العرب، دار مكتب الحياة، بيروت، صعدنا (2)

 .12م، ص1991زا ية قدورة، تاريخ العرب الحديث، دار النهضة العربية، بيروت،  (3)

 .151أحمد فخري، نفس المرجع السابق، ص (4)

 .022عمر عبد العزيز عمر، نفس المرجع السابق، ص (5)
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 إال بواســــطة مـــن حل يموتــــوا مجهــــول
 
يل ذــــي هــــ ه ألارض التــــي لــــم  ســـتقر ا عو  ــــا  ال  عمــــ  عــــن م ذ  هــــم  ــــلدا

 .(1)إ ارة عابرة ت كر ذي رسائ   عك ر ا هم

 ذي ا شقاق افيةد بتحريك من الد تمدار ال ا كال  شيم افيةـود  
 
 خطيما

 
إل ه ا التمرد حخ   كال

ـــتطاع  ــــوااي اســـ ـــن الــ ـــيمن   لكـــ ـــم الـــ ـــا  ســــــتطيغ الاســــــتقال  بحكـــ ـــ  كـــ ــــى هــــــ ا التمــــــرد  عــــــد حل  تـــ ـــ ي علــ حل يقضـــ

التـــي اتخـــ ها ب ـــرام با ـــا لتث يـــ  ح ـــدام العثمـــانييل ذـــي الـــيمن  عـــد م ـــادرة  (2)الـــد تمدار    ـــالرتم  جـــراءات

 إذ ا داد تـــ مر اليمةيـــيل حتـــم تشـــ   الثـــورة مـــرة 
 
ســـةال با ـــا لـــ  بأم ـــا لـــم تـــؤدا إاـــى تحقيـــب مـــا يتمةـــاه تمامـــا

 .(3)حخر  ب عامة ابظهر

د   ــد علـى الــيمن  الة ضـعلاء مــدة حكـم كــ  مــن م كانـ    ــيمة  سـت وها الــوالة ذـي جمــغ ال ــم ة   ـ 

 ا تةــاء ابــا    ال يلكــر ل ذــي م يــة الــبالد  ممــا  اد ذــي ضــعا الســيطرة العثمانيــة ذــي الــيمن عةــدما  ســم  

مت ا  ـةعاء   تشـتم  اليمن إاى  اليتيل تشـتم  الواليـة ألا اـى علـى ابةـا ب افيبويـة  الشـمالية  جعوـ  عا ـ

الوالية الثانية على مةطقة   امة جةور الهيـبة  جعوـ  عا ـمت ا   يـدة    ـد  جـد ابظهـر اللر ـة سـانحة 

ذـــي لـــم  ـــم  القبائـــ   مهاجمـــة العثمـــانييل   وعـــد حل  ـــرو الـــوااي رضـــوال با ـــا إاـــى ذمـــار ليجمـــغ  وـــو  جلشـــ  

عظم رجال  ذـي مسـالك افيبـا  الـوعرة   عـاد الستمجاع العا مة   لكن ذهب  جهوده سد    عد حل  قد م

العثمــانيول إاـــى الاكتلـــاء بجمـــغ  وـــو   ــوا  م ذـــي   يـــد  عا ـــوا داخـــ  حســوارها تحـــ  رحمـــة حا عـــد ال  ـــة  

    ـد كـال مـن سـوء (4)القوات ال يديـة  قـررت لـ لك الد لـة العثمانيـة إرسـا   ـوة كبيـمة بقيـادة سـةال با ـا

 ســـ يء افخوـــب رداء الطبـــاع اســـم  حيـــدر 0552الـــيمن ذـــي عـــام  حـــل الد لـــة العثمانيـــة حل عيطـــ  علـــى
 
م  اليـــا

 على  هم ظر ف اليمن الطبيعية  الاجتماعية
 
 .(5)با ا  لم يكن  ادرا

 بأنـ   
 
  د مث  حيدر با ا بأحد اللقراء من كبار حتباع  مام ابؤيد ح ةاء  يات  ل ةعاء ال  ام    را

ـــال يـــــدعو ألاهـــــااي إاـــــى مبا عـــــة  مـــــام   حخـــــر  ضـــــد العثمـــــانييل ســـــةة  كــ
 
م  0555  ـــــ لك انـــــدلع  الثـــــورة مـــــرة

 هاجم   ـوات  مـام مراكـ  العثمـانييل ابهمـة ذـي ابةـا ب الشـمالية  انيـم إاـى  مـام معظـم حمـراء البوـدال 

اليمةيــة ذــي الشــما   افيةــور   حا ــرت  ــوات  مــام  ــةعاء عــدة عــاميل ممــا اضــطر الــوااي إاــى حل يلــر إاــى 

 .0551ح ائ  عام   يد ذي 

  ــــد كانــــ  القــــوات العثمانيــــة عــــاج ة عــــن اســــتمداد حا حرض يخيم م ــــا ذــــي   ــــ  كانــــ   يــــ  الد لــــة  

 لوعـراق علـى يـد الشـاه عبـاس الثـا ا   ـورة كبيـمة ذـي لبةـال ب عامـة  خـر 
 
 خطيما

 
  ارسيا

 
العثمانية تواج  ت  ا

معظم حراض ي اليمن  حتم لقد ح ب  ال لط الدين ابع ي   رجح  كلة  مامة ال يدا    قد العثمانيول 

هــــو مــــا  ســــعول إليــــ  الــــ ا اســـــتمر للتــــمة   ــــيمة إذ لــــم يوبــــ   مـــــام حل عــــا د الثــــورة حيــــ  كــــال  شـــــعر حل 

                                           
(، دراسة سياسية تبحث في ارتباط نشوء وتطور 1959 – 1209سلطان ناجي، التاريخ العسكري لليمن ) (1)

 .69، ص1995المؤسسات واألنشطة العسكرية باألوضاع والمتغيرات السياسية، عدن، 

 .522عمر عبد العزيز عمر، نفس المرجع السابق، ص (2)

 .022نفس المرجع، ص (3)

 .01نفس المرجع السابق، صعبد الحميد البطريق،  (4)

 .520عمر عبد العزيز عمر، نفس المرجع السابق، ص (5)
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    شو  حمالت  تا ة التي حرسوت ا (1)التطورات تجرا ذي  افح   حي  حا ر   يد   رد من ا العثمانييل

 مستمرة. الد لة إلنقاذ ابو ا    قي  الثورة

يرجـــــغ  عـــــك ابـــــؤرخيل  شـــــ  العثمـــــانييل ذـــــي القيـــــاء علـــــى ابقا مـــــة اليمةيـــــة إاـــــى اخـــــتالف القـــــواد  

العثمانييل   الوا غ إل ألاسبار الرئلسية ذي  ش  العثمانييل  ي ألاسبار افخا ـة بـاليمةييل حنلسـهم مثـ  

 .(2)صحورهم    در  م على افحرر  تيارس  بالدهم افيبوية

 تد  علـى  ذي خال  ابد 
 
ة التي حكم    ا العثمانيول اليمن لم يحا لوا تطوير البالد  لم يتمكوا ح ارا

 إاــى عــدم الاســتقرار (3)اهتمــامهم بابشــر عات العمرانيــة ح  الا ت ــادية  الاجتماعيــة
 
   ر مــا كــال ذلــك راجعــا

  افحر ر ابستمرة.

 الخـاتمــة
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 سبانية من زمن األندلسفاظ العربية الباقية في اللغة اإلاألل
 د. عبداهلل علي نوح                                                                       د. علي عياد محمد

 كلية أداب المرج                       كلية أداب المرج                                                    
 

 المقدمة:
مد لتي ًالها التركت حضااارا االمااي  لي ال اااور الومااً  اضاراف واضااحة لي عديد مناحي حيوات ال اا وب ا

 . (1)واالجتماعي  والضقالي، ومائر نظ  الحياا والحضارا، لي الب د ال قدي والفكري واالقتاادي الحضاري االميمي
المايًرا الماياماية لدوإل االمي  عن ب ص أاقاأل ا رص ، ظإل أوار  لأل ا ضر ماضيف وحت  ب د أن تراج ت 

 .ا االمي  عل    وب  ينأل ا اقاألو اهداف ودلييف عل  ال هود الحضاري والحضور التأضيري لحضار 
أل فلل، لهي ماضلة لي الًب واحضاارا االمايمية أومان من أن تحا ، وأكضر من أن تمتقا ومجاالت أضر ال

اري ظلت ي  الحضااا، لفي البيد التي ًالها مد االماااوحاضااارا لي الفكر وا دب والضقالة، والااااناعة والرياضااايات والجبر
ن خلت تلأل البلدان من حضور مبقايا  لأل ا ضر  .ًوا دوإل االمي ، حت  وا 

ي وف التقد  ل، ازدانت مدنها وقت األ بكإل اااااااانأزيد من مااااااب ة قرون دولة  مااااااايمية وبيد ا ندلس التي ظلت
ل ربية  ل  مية ا، ب د ترجمة المااانفات ال لمنها انماااح مد الحضااارا نحو أوربا، و وال مارا والًب والهندمااة والفلأل ال لو 

 .(2)لما عرف ب ص النهضة، ما مهد اللغة اليتينية
ي ك  ول، االماااايمية  ال مارا لي ماضلة حضااااارتها م ال  ب ص بقيت ا ندلس، لي االمااااي  دولةمااااًوا  اندضار وب د   

ات ال لمية ا دبيةالمااااا  التأضير عمق عل  دلييف  االماااابانية اللغة لي ال ربية الكلمات، كما بقيت ب ص نفات والمخًًو
 .عل  تلأل البيد ال ربي

 عمق حديدت الاااا ب من أنه ( االمااابان الممااالمون)  كتابه لي هرنيلي خوان االماااباني  ااارقالممااات اعترف وقد
 لي اف دموجو  ظإل ما  لألمن   ماايمية،عربية  أنها لي ال ااأل يمكن ال ماضلة أ اايا  هناألا ندلس ل لي االماايمي التأضير
 .(3)وماًلحات ألفاظ مناالمبانية  اللغة

، حيث يًال نا نص لقس أمااااااباني عال لي القرن التاماااااان ربية عل  أهإل ا ندلس ظهر باكراف ويبدو أن أضر ال 
، يتأماااااف بحمااااارا عل  انكباب ا مااااابان عل  اكتمااااااب الضقالة هجري( امااااامه ) ألفارو دي موراليس(المييدي ) الضالث ال

 المماااالمين لقها  كتبتاااااانيف و  يدرمااااون، و رب و قااااااااااه ي جبون ب اااا ر ال  المماااايحيين  ن)) :يقوإلال ربية حيث 

                                                           

ربي للبيد االميمية، بيروت، دار الكتب وني الغ، الت رين االميمي والغزو القانماجر ناار حمد الجبوري( 1)
 .161، ص5002ال لمية، 

لي  ها عل  التًور الحضاري، االنجازات ال لمية لألًبا  لي ا ندلس وأضر محمد ب ير ال امري، ونهاد عباس زينإل (2)
 .833، ص2013، ال لمية الكتب دار ،أوروبا، الًب ة ا ول ، بيروت

(3) Juan Vernet  gines, musulmanes  espanoles, Ediciones Sayma, Barcelona, 1969, p55.                                                                                  

https://www.google.com.ly/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%B1+%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%22
https://www.google.com.ly/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%B1+%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%22
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ننيو  ،الفاااااي   ربيال ماااالوبا  القتباس بإل ،ونقدها هادحضاااال ليس وليماااافته   يقبإلن من من رجاإل الدي اليو  أجد ال ا 
 أااابحوا ال كا ب ونيمتاز  ال ين ينالممايحي ال ابابالجيإل النا ا   و   ن بإل أمافا،،و  االنجيإل، أو الدينية الكتب قرا ا عل 
  .(1)((الًائلة ا مواإل تكلفه  ضخمة مكتبات منها ويجم ون ال ربية،اللغة   ال لغة وال أدبفا وال علمفا ي رلون ال

ة من ج  لأللفاظ الم اااااتق، أن اااااانف ب ص أدبائه  قواميس وم اانضياإل ألفاظ ال رب بين ا مااااابان منكما بلغ 
للغات ية الداخلة لي اببتااااانيف قاموس للكلمات ال ر   زا(و ماااا دي )خوان القس، حيث قا  عل  ماااابيإل المضاإل لغة ال رب

 ع اااااار مانيةضما يقرب من  الم ج  ه الي  د جمنوق ،(قاموس الكلمات ال ربية الدخيلة عل  البرتغاليةااليبيرية أمااااااما، )
 .(2)البرتغاليةو  االمبانية اللغة لي عربي أاإل من م تقة كلمة ألف

 هندمااااااةوال والفَلأل والرياضااااااة والًب كالفلماااااافةال ربية  ال لو  جوانب من ماااااااًلحات ا لفاظ تلأل غًتوقد 
 وما الزراعةو  والاناعة التجارا وماًلحات ،  مكريةالو  قضائيةالو   دارية نظ ال ، باالضاالة  ل  مااًلحات والمومايقا

 .(3)ا ليه
 مشكلة البحث:

وجااه  اللغااة االماااااااااااااابااانيااة عل ، و أضير ال ربي لي الملفوظ االيبيريظاااهرا بقااا  ب ص جوانااب التااي ااالا البحااث 
ل  ورود تلأل اعتماداف ع، ب ص ا لفاظ االمااابانية الم ااااارا، ومقاربتها  ااااولها ال ربية ، بحيث تت  مراج ةالتخاااايص

 ا لفاظ لي قواميس اللغة االمبانية و م اجمها.
 :فرضية الدراسة

يث أن ، كان من القوا بحة والحضاااااااارا االمااااااايمية لي ا ندلس: أن التأضير الحضااااااااري واللغوي لل روبالفرضية اإليجابية
 الحضااااري( وأن ارضار ال ربية االمااايمية، وتقف ك ااااهد من ضااامن ما ي رف بفكرا ) ال اااهود أًر، ما تزاإل ماضلة لل يان

مااباني تأضر ال، بإل  ن المنًوق ارا ال ربية االماايمية لي ا ندلسليماات ال اااهد الوحيد الباقي عل  رمااون وتمكن الحضااا
به ماااااااايمي لي  اااااااااهد اخر عل  عمق ا ضر ال ربي اال اااااااا، وأن بقا  كلمات عربية برماااااااامها وم ناها بال ربية أيما تأضر

 .اليبيريةالجزيرا ا
تي اات  ، وأن قوا تأضير ال ربية لي المجتمن االيبيريللغة ال رب لي الملفوظ االمااباني أن ال أضر باق   الفرضييية السييلبية:

 .قاف لقً لمجاإل ميًرا دوإل االمي ، وأن انت ار اللمان ال ربي كان مرالخبو ج وا دولة االمي  با ندلس من
  :أهمية الدراسة

                                                           

             ،1526 ،، مكتبة مارجومتاف لون جرونيباو ، حضارا االمي ، ترجمة عبد ال زيز توليق جاويد، القاهرا (1)
  .35 -31ص _ص
الرأل  جلةم أوربية  التأضير والتأضر( –، وأم د عباس كاظ  ) التداخإل اللغوي بين ال ربية والهندو حيدر كر  اهلل قام  (2)

 . 20 ، ص5012 وامً،، جام ة واللمانيات وال لو  االجتماعية، ال دد الرابن وال  رين، من وات كلية ارداب للفلمفة
 .115 ، ص1565عبد البدين، االمي  لي  مبانيا، الًب ة الضانية، القاهرا، مكتبة النهضة المارية للن ر، ( لًفي 1)

    



 0202السادس العدد  األندلس زمن من اإلسبانية اللغة في الباقية العربية األلفاظ

  
 

  

 402 التربية البدنية والعلوم االخرىمجلة 

 

حيحة بية الاااار ب ص ا لفاظ ال ، وتحديداف لي بقا  ة االيبيريةتبيان ا ضر الحضااااري ال ربي االمااايمي لي  ااابه الجزي -
 .لي المنًوق اللغوي االمباني

تتبن ممااااااااااااارد ا لفاظ االمااااااااااااابانية  ات ا ااااااااااااااإل ال ربي ، وبيان ًرائق نًقها ولفظها ارني ، ومقاربة مخارجها من  -
 رب .اظ ال فالاحي  من أل

، ينتقا  ا لفاظ  ات المن اااااااأ ال رب، وااللغة االمااااااابانية قديمها وحديضها اماااااااتقااااااااا  الكلمات ال ربية الواردا لي م اج  -
 .اورها لي ملفوظها ال ربي الاحي  ، أو بقائها بنفسن تاحيف أو تحريف لي ًرائق نًقهاوتحديد ما ًالها م

 :إطار الدراسة
نيا الجغرالي ) أندلس ال اااور الومااً ، أماابا اللغوي ال ربي لي اللغة االماابانية عبر االًارير : التأضاإلطار المكاني -

 (.الحالية
 .، وحت  ال ار الحاضر  لترا الوجود ال ربي لي ا ندلس: مناإلطار الزماني -

اعتمد البحث عل  منها االماااتنباً ولق الية اماااتقااااا  ا لفاظ االمااابانية  ات المن اااأ ال ربي الفااااي   :منهج الدراسيية
 اللغة االمبانية قديمها وحديضها.  اج حمب ورودها لي م

 مدخل:
 لي وجدت  نه( االماابانية اللغة تاريخ)  كتابه لي البيمااا رالائيإل (Rafael lapesa)المماات اارق االمااباني  يقوإل

 ولفظفا، ةكتاب التحريف أااااااابه وأكضرها حاله، عل  ب ضاااااهاظإل  عربية، كلمة االف أرب ةما يقرب من  االمااااابانية اللغة
 أااااإل من ،ال ال  لي االنت اااار وامااا ة االمااابانية اللغة ال يماااتهان بها من مفردات نمااابةف  أنلي  ًار نمااابي  ي ني وه ا
 .(1)عربي

، بانالتأضير ال ربي عل  لمااان االمااوأوإل ما يمااترعي االنتبا، لي لغة االماابان بقا  أه  وأوكد مظهر من بواقي 
وظهورها لي أغلب المماااميات الم رلة ، (2)ال ربية لي المااااًلحات االمااابانية بقا  واماااتدامة )أإل( الت ريفلي والمتمضإل 

 .(4)ت ريف ا  هر لي اللغة االمبانيةايغة ال، وهي (EL، أو عل   كإل)(3)(AL) بايغةوالماًلحات 

                                                           

(1) Rafael lapesa, Historia de la lengua Espanola, biblioteca  romanica Hispanica,    sanchez 

Pacheco, madrid,1981,  pp142 y mas alla.   
الحضارية، و ، مجلة الدرامات التاريخية  ( ، ) التجانس اللغوي واالجتماعي بين ال ربية واالمبانيةرعد خلف الزبيدي (2)

 .555، ص 5005، ال دد ا وإل، المجلد ا وإل، من وات كلية التربية، جام ة تكريت

(3) Lotfi Sayahi, La conservacion del artIculo definido (al) en las  palabras  espanolas de 

origen arabe, Languages, Literatures and Cultures Faculty  Scholarship. Vol 19, University 

at Albany, 2003, p 105. 

الكتب دار  ،، القاموس: م ج  لغوي علمي _  مباني /عربي، بيروتمي اإل  براهي  ومايا مويدان، و يا ااًفانتمين (4)
 .523ص ،5005 ،ال لمية
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 األلفاظ ذات األصل العربي:
  اابه عل  االمااي  ماايًرا عاااور من  ا ماابان لغة لي بقيت التي وا لفاظ الكلمات أ ااهر ب ص تالياف  ماان كر

 وحت  ولكراف، علماف و  واقتاااااداف  ماااياماااةف  ا ندلس، لي الحياا مناحي  ااات  لي ال ربية التأضيرات وانماااياح االيبيرية، الجزيرا
اللغة ال ربية ،  مااااابانية  ومقابله لي، ض  ًريقة نًقه لي اللغة االنيةبحيث ماااان كر اللفظ بااااايغته االماااابا ولماااااناف، كتابةف 

 اعتماداف عل  ورود اللفظ لي تاانيف وم اج  اللغة ا مبانية ، وما يرادلها من الم اني لي القواميس ال ربية .
Aceite     (1)    الزيت(      ه)أضيت 

Aceituna (2)         )الزيتون)أضيتونا 
Aceituno (3)       )جرا الزيتون) أضيتونو  

Acelga   (4)         ) (5) الملق) أضيلقا 
Acena    (6)    (7) مانية) أضينا (     ال 

Acequia  (8)       )الماقية ) أضاكيا 

                                                           

 
 

(1) Melvyn C. Resnick, Introduccion a la historia de la lengua espanola, Georgetown  

University Press, Washington, 1981, p13.  

(2) Ricardo Soca, La fascinante historia de las palabras, Interzona Editora, Buenos           

Aires, 2010, p22 .                                                                               

(3)  Miguel Asin Palacios, contribucion a los nombres de ubicaciones geograficas arabes en 

Espana, Revista del Colegio de Estudios arabes en Madrid, Volumen IV, Madrid, 1940, p42.  

(4) Carol A. Klee, and Andrew Lynch, El espanol en contacto con otras lenguas,              

Washington, Georgetown University Press, 2009, p31. 
لخاممة، ا الملق: بقلة لها ورق غص ًري: مجموعة مؤلفين، الم ج  الوميً، بإ راف مجمن اللغة ال ربية، الًب ة (5)

 .       165، ص 5011، القاهرا، من ورات مكتبة ال روق الدولية
(6)  Manuel Espinar Moreno, and  Suomalainen Tiedeakatemia, Bienes habices del reino de 

Granada, Academia Scientiarum Fennica, Helsinki, 2009, p118. 

عل  ا رص فظ لام  لكإل ما يمتق  عليه من الدواب، ض  أًلق ال، وهي المانية لي ا اإل: الناقة التي يمتق  عليها (7)
دار الفكر  ،الفضإل جماإل الدين محمد بن منظور، لمان ال رب، المجلد المادس، بيروت :  أبوامًة الدوابالتي تمق  بو 

 .533، ص  5012للًباعة  والن ر، 
(8) Maria Trinidad Albaladejo Soler, (El Molino del escarambrujo, un complejo hidraulico 

por descubrir ) Territorio de la memoria: Arte y patrimonio en el sureste espanol, Ediciones 

de la Universidad de Murcia, 2014, p212.  

https://www.google.com.ly/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Melvyn+C.+Resnick%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com.ly/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Manuel+Espinar+Moreno%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.ly/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Suomalainen+Tiedeakatemia%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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Acerico   (1)      ) المرج)أضيركو 
Acibar    (2 )      )الابار) أضيبار 
Adalid     (3 )     ) مر دوال الدليإل) أداليد 

    Adobe (4)       ) الًوب) أدوبي  
Adoquin  (5)       ) (6) الدكان)أدوكين 
Aduana   (7)       ) (8) الديوان) أدوانا 
Alacena  (9)     الخزانة، )ا ضينا (   الخزينة 

Alafia     (10 )    (11) ة) أالليا (   الميم 
Alama     (12)     ( عيمةأ  ) الما 

                                                           

(1) Francisco de Paula Mellado, Enciclopedia moderna: diccionario universal de literatura, 

ciencias, arts, Establecimiento Tipografico, Barcelona, 1852, p495.  

(2) lapesa, Historia de la lengua, p148.   
(3) Mellado, Enciclopedia moderna, p642.   
(4) Federico Corriente, Dictionary of Arabic and Allied Loanwords, Spanish, Portuguese, 

Catalan, Galician and Kindred Dialects, brill, 2008, P208.   

(5)Manuel Alvar, Y Teresa Garulo, Los arabismos en el lexico andaluz, Instituto Hispano-

Arabe de Cultura, Madrid, 1983, p139. 
 تاج لي ةتأضيلي نقدية درامة) ال المية وا لفاظ والدخيإل الم ربالافار،  ر يد أمامة: الدكان: الحانوت وهو م رب  (6)

. وقيإل بإل اللفظ عربي لاي : أحمد بن محمد بن علي المقري، 151ص  ،5010، ال لمية الكتب داربيروت،  (ال روس
 .105 ، ص5011 ،والتوزين والن ر للًباعة الفكر دارالماباح المنير لي غريب ال رح الكبير، بيروت، 

(7) Mellado, Enciclopedia moderna, p441. 
 ،الحمن علي بن محمد الماوردي وبمكان حفظ كإل ما يت لق بالواليات والدوإل من أعماإل وأمواإل: أ، وهو الديوان م ربة (8)
 .515، ص 5011ر الكتب ال لمية، ، داكا  الملًانية والواليات الدينية، بيروتا ح

(9) Corriente, Dictionary of Arabic, p18. 

(10) Giuseppe Baretti, y Henry Neuman, Diccionario de Las Lenguas Espanola E Inglesa,     

vol. 1, William Clowes press, london, 1837, 28.   
  ل ا ر،ا الجز  الترم ي، جامن ب رح ا حو ي تحفة المباركفوري، عبدالرحي  بن أبو ال ي محمد بن عبد الرحمن (11)
 .8ص ، 5013 ال لمية، الكتب دار بيروت، ،محفوظ خالد واححه ضبًه    

(12) Barettip, Diccionario de Las Lenguas, p27.  
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Alamin   (1)       ) (2) المحتمب ،ا مين) أالمين 
Alamud   (3)      )ال مود) أالمود 
Alarde    (4)    ) والتفاخر  ال رص) أالردي 
Alazan   (5)   حاان ) أالزان ( ال 
Albaida  (6)   ( األبيد   ) البيضا 
Albala   (7)     ) البيغ) الباال 
Albanil   (8)    ) البنا ) البانيإل 

Albaquia (9)   البقية(   ا)الباكي 
Albarazo (10)     )(11) البرص) البراضو 

Albaricoque (12)    )الم مل ،البرقوق) الباريكوكي 
Albeitar     (13)   بيًري) البيتار( ال  

Alberique  (14)      ) البريق)البيريكي 

                                                           

(1) Patricio de la Escosura, Diccionario universal del derecho espanol constituido, edicion 

Mata Gonzalez, Madrid, 1853, p700. 

 نم  محددا ًائفة عن الممؤوإل وهو(  الموق أمين)  عل  ا مواق لي ا ندلس، وهناألل ي ي رف المحتمب هو ا (2)
  كاديمي،ا الكتاب مركز عمان، واالجتماعي، االقتاادي ا ندلس تاريخ مام ي،  مماعيإل: الاناأل أو الحرليين أو الباعة
 .   االم  ب ات المهنتين لمموا ا مبان عند اللفظان تداخإل وله ا. 136 ص ، 5013

(3) Jose Caballero, Diccionario General de la Lengua Castellana,imprenta de dominguez, 

madrid,1849, p66.  
(4) Ramon Joaquin Dominguez, Diccionario nacional o gran diccionario clasico de la 

lengua Espanola, imprenta de Mellado, Madrid, P269. 

(5) Caballero, Diccionario General, p36.   

(6) Corriente, Dictionary of Arabic, 58.  

(7) Melchor Manuel Nunez de Taboada, Diccionario frances-espanol y espanol – frances, 

Rey et Belhatte, madrid, 1859, p47.  

(8) la Escosura, Diccionario universal, p509.  

(9) Caballero, Diccionario General, p163.  

(10) ibid , p87.  
 اموس، الق( البرص: بياص يايب الجلد، ويقاإل حية براا  أي لي جلدها لمن: محمد بن ي قوب الفيروزابادي3)

  .5002المحيً، مادا برص، الًب ة الضامنة، تحقيق محمد ن ي  ال رقمومي، بيروت، مؤممة الرمالة، 
(12) Barettip , Diccionario de Las Lenguas, p24. 

(13) Dominguez, Diccionario nacional, p1432 

(14) la Escosura, Diccionario universal, p525. 
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Albondiga (1)    )البندق) البونديقا 
Albornoz  (2)    ) (3) أو البرنوس البرنس) البورنز 
Alcabala  (4)    ) ضريبة قديمة  القبالة) الكاباال 

Alcala     (5)    ) القل ة)الكاال 
Alcalde   (6)    ) القاضي) الكالدي 

Alcali     (7)   قلي) الكالي ( ال 
Alcancia (8)     )الكنز) الكانضيا 
Alcanfor (9)    ) الكالور) الكانفور 

Alcantarilla (10)    )القنًرا) الكانتاريا 
Alcarchofa (11) ( الخر وف ) الكار ولا 

Alcatifa     (12)  الكاتيفا ( القًيفة ، المجادا ( 
Alcayata  (13)    )الخياًة)الكاياتا  
Alcazaba (14)  القابةبا(  اضا) الك 

                                                           

(1) Dominguez, Diccionario nacional, p1155  

(2) de Taboada, Diccionario frances-espanol, p49.  
حديث  ولي ،عةدرا، ملتاقة به ) البرنس ( وهو كإل ضوب رأمه منه قديماف بام ي رف عند ال رب البرنس والبرنوس:  (3)

يلبمونها: ابن  ًويلة كان النماأل، والبرنس قلنموا ه )) .... مقً البرنس عن ظهري ((عمر بن الخًاب رضي اهلل عن
 .108، صمنظور، لمان ال رب، الجز  ا وإل

(4) la Escosura, Diccionario universal, p546.  

(5) lapesa, Historia de la lengua Espanola, p138.  

(6) Lotfi Sayahi, La conservacion del articulo, p107.     

(7) Dominguez, Diccionario nacional, p36.  

(8) Caballero, Diccionario General, p73. 

(9) Jana Hamerska, Comparacion de los arabismos en espanol y en portugues Magisterska 

diplomova prace, ustav romanskych jazyku a literature, Filozoficka, fakulta, Masarykova 

univerzita, 2009, p53. 

(10) de Taboada, Diccionario frances-espanol, p51. 

(11) Caballero, Diccionario General, p72.    

(12) Esteban de Terreros, Diccionario castellano, la viuda de Ibarra, hijos y 

compania,Madrid, 1786, p64.      

(13) Caballero, Diccionario General, p74 .   

(14) Lucia Quintana, y Juan Pablo Mora ( Ensenanza del acervo lexico arabe de la lengua 

Espanola) Ensenanza del acervo léxico árabe de la lengua espanola, XIII Congreso 

Internacional de Asele, 2002, p707.  
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Alcazar (1)      )القار) الكاضر 
Alcoba  (2)     )القبة) الكوبا 
Alcuza (3)  الكوزا( الكأس واالبريق ( 
Alejar  (4)   ارخر) أليخار(  ا ب د،  ل  أقا  حد ، 

 amarhAl  (5)  ا حمرامار ( ه)ال 
Alfaqui  )6()    الفقيه، الفاكي( ال ال 
Alfahar  (7)  الفخارر(  ها) الفا 

zaraAlf (8)   رس الفز (  ) الفارا 
lfilA    (9)     )الفيإل) ألفيإل 

Alfal   (10)       ) الفأإل) ألفاإل 
Algar    (11)    (أ  )التجويف، الكهفالغارلقار ، 

Algarbe (12)    ) الغربي)ألغاربي 
Algecira  (13)   ) الجزيرا) ألقي يرا 
Algodon (14)    ) القًن) القودون 

                                                           

(1) Dominguez, Diccionario nacional, p1647.  

(13) Caballero, Diccionario General, p75.  

(3) Caballero, Diccionario General , p76   

   .12ص القاموس، ااًفان،  (4)
(5) Stephen Weston , remains of arabic in the spanish and portuguese languages, printed by 

S. Rousseau, London, 1810, p54.   
 .16، صالقاموس ااًفان،  (6)

(7) Weston, remains of Arabic , p50.  

(8) Hamerska, Comparacion de los arabismos , p39.  

(9) Caballero, Diccionario General, p81.  

(10) Caballero, Diccionario General, p81.  

(11) Weston, remains of Arabic, p53.  

(12) Weston, remains of Arabic, p54.  
 

 .15 ، ص5005بيروت، دار الكتب ال لمية،  ،درامات لي تاريخ المغرب وا ندلس ،نهلة  هاب أحمد (13) 
(14) Hamerska , Comparacion de los arabismos, p55.   
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ueguAlhand (1) الخندق(  وقو )الخاند 
Alhena   (2)     ) الحنا ) أالنا 
Aliatar  (3)      ) ال ًار) ألياتار 
Aljibe  (4)    (  )وهو البئر الجبألجيب ، 

Aljofar  (5)   ) الجوهر ) الجولر 
Almacen  (6)   ) المخزن) المازين 

Almanaque (7)  ) المنان) الماناكو 
Alaminar   (8)    ألمينار( المنار ( 
Almizcle  (9)    ) الممأل) الميمكإل 

Almocobar (10)  ) المقابر)الموكوبار 
Almohada (11)   ) المخدا) الموهادا 
Almoneda (12)    )المناداا)المونيدا 

Almud      (13)    ) المد / كيإل) المود 
Almudaina  (14)   ) المدينة) المودينا 
Almuecin  (15)    ) المؤ ن) الموازن 
Alquitran  (16)    ) القًران)الكيتران 

                                                           

(1) Weston, remains of Arabic, p55.  
(2) ibid , p 55. 
(3) Lorenzo campano, diccionario general abreviado de la lengua castellano, libreria 

Espanola de garnier hermanos ,paris, 1877, p36  

(4) campano, diccionario general, 38.  

(5) Caballero, Diccionario General, p88.  

(6) weston, remains of Arabic, p60.  

(7) hamerska , Comparacion de los arabismos, p57.  

(8) quintana , Ensenanza del acervo lexico arabe , p706 .      

(9) campano, diccionario general , p39.  

(10) Nicolas maria Serrano, y Astort hermanos, diccionario universal de la lengua castellana, 

tomo1, biblioteca Universal ilustrada, madrid, 1875, p359.  

(11) campano, diccionario general, p39.  

(12) Caballero, Diccionario general, p1240.  

(13) Weston, remains of Arabic, p64.  

(14) serrano, diccionario universal de la lengua castellana, p524.       

(15) corriente, Dictionary of Arabic, p161.  
(16) campano, diccionario general, p41.  
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Ambar    (1)    )عنبر  ) أمبار 
Anaquel   (2)   ) الناقإل  )أناكيإل 
Arrabal    (3 )   ًأّراباإل( الربا ( 
Arrayan  (4)    ) الريحان  ) أّريان 
Arrecife  (5)    )الرايف   )أّراضيفي 
Arriate   (6)      )حديقة الدار ،الرياص )أّرياتي 
Arroba   (7)    ) قياس الموائإل ،الربن  ) أّروبا 
Arroz    (8)     )الرز  ) أّروز 

Atabal   (9)      )الًبإل ) أتاباإل 
Atalaya   (10)    ) حرامةالبرج  الًيئن، ) أتااليا 
Azahar  (11)     ) الزهر ) أزاهار 
Cafila    (12)   )قاللة  )كاليي 
lamoaC (13)   )ري ة ،قل   )كلمو  

Catarata  (14)  ) يإل، اتقًر )كاتاراتا  
Cazo    (15)      )قدر، وعا  كأس)كاضو ، 

                                                           

 
(1) corriente, Dictionary of Arabic, p175.  

(2) ibid, p177.  

(3) hamerska, Comparacion de los arabismos, p39. 

(4) serrano, diccionario universal de la lengua castellana, p956. 

(5) dominguez, Diccionario nacional, p176.  

(6) serrano, diccionario universal de la lengua castellana, p965.   

(7) dominguez, Diccionario nacional, p178.  

(8) campano, diccionario general, p73.   

(9) dominguez, Diccionario nacional, p195.  

(10) Caballero, Diccionario general, p193.  

(11)  hamerska, Comparacion de los arabismos, p60.  

(12) Weston, remains of Arabic, p76.   

(13) Angel galan y galindo, marfiles medievales del Islam, publicaciones Obra Social y 

Cultural Cajasur, cordoba, 2005, p97. 

(14)  serrano, diccionario universal de la lengua castellana , p1057.  

 .125ص القاموس،  ااًفان، (15)

https://www.google.com.ly/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%C3%81ngel+Gal%C3%A1n+y+Galindo%22
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Cefiro   (1)  )ري  الابا زلير، نمي   ) ضفيرو ، 
Cequia  (2)   )ماقية     )ضاكيا 
Divan  (3)     ديفان(    ديوان ( 

Dolame (4)   دولي  (   الظل  وا  ى ( 
 Elixir    (5)    ألكمير(   االكمير ، جوهر ال ( 

noFula  )6(  )ك ا وك ا لين)لوالنو ، 
Gabela (7)   قابيي( القبيلة( 
Gacela  (8)   )غزالة  )قا يي 
Hacino   (9)   ازينو (  تخزين  وترتيب ا  يا ( 
Jarabe  (10)  ) راب  )خارابي  

Mohatra  (11)  )عقد مزور ،مخاًرا )موخاترا 
Nadir   (12)    )نظير، نادر  )نادير 
Rebat   (13) (  ير ) ناقوس خًر، رباً، هجو  مباغت  بات 

Sahara (14)    )احرا )ماارا 
                                                           

 .نفس الافحة ،نفس المرجن (1)
بيروت،  ( جمالية عمرانية، أضرية، تراضية، درامة ) االميمية ال ربية ا ندلس وحدائق قاورمحمد ه ا  الن مان،  (2)

 .112ص ، 5012دار الكتب ال لمية، 
(3) Angel galan , marfiles medievales del Islam , p261.    

(4) campano, diccionario general , p343.  

(5) Weston, remains of Arabic , p147. 

(6) Quintana ,Ensenanza del acervo lexico arabe , p704 

(7) Antonio Maria Herrero y Rubira, Diccionario universal frances y espanol, Imprenta del 

Reino ,Madrid, 1743, p534 .  

(8) Rodolfo Oroz , Diccionario de la lengua castellana, Editoria Universitaria, Santiago, 

1999, p342. 

(9) Baretti, Diccionario de Las Lenguas Espanola - Inglesa, p167.  

(10) Francisco Canes, Diccionario espanol latino-arabigo en que siguiendo el diccionario 

abreviado de la Academia se ponen las correspondencias latinas y arabes etc , imprenta de 

don Antonio Sancha, Madrid, 1787, p87.     

(11) Lotfi Sayahi, La conservacion del articulo, p111.  

(12)  oroz, diccionario de la lengua castellana, p497.  

(13) de Taboada, diccionario frances-espanol, p784.  
(14) Xerman Garcia Cancela , and Ana Isabel Boullon Agrelo, Diccionario normativo       

galego – castellan, Editorial Galaxia, Madrid, 1988 , p843.  
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Tabique (1)  ) تقمي   لااإل ، بقاً)تابيكي ، 
Tahona  (2)  ) ًاحونة)تاأونا 

Taifa  (3)     ) ًائفة)تايفا 
Talisman (4)  ) وت اوي  م ًي) تاليممان 

Tarifa  (5)    ) تقيي   ت ريفة) تاريفا ، 
Ulema  (6)   ) ها ، لق علما ) أوليما 

Visir    (7)     )وزير) ليزير 
Zarco  (8)   ( ر زا ) أزرقكو 
Zoco  (9)   مو) موكو ( ال 

 الخاتمة والنتائج:
االيًالية، لكنها و \ والفرنمااااية البرتغالية مضإل اليتينية ا خرى اللغات من قد تأضرت بكضير االماااابانية كانت اللغة

 أداا وهي ،(al)بالاااااااااااااااا  تبدأ االماابانية كما أن أغلب الكلمات ،والضا  ( حرلا ) الخا  حرولها بين يوجد التي اللغة الوحيدا
 وه ا أوكد مظهر من مظاهر التأضير ال ربي ليها. ،ا اإل عربية ت ريف

لي قواميس و  الم جمي، الممااتوى لي عل  وجه التخااايصو  ،ظاهراف  ملحوظاف  االماابانية لي ال ربية تأضير ويبدو
نوا ال رب ،  ناللغة  ( وحت  211هااا / 55) عامي مابين ما يقرب من القرون الضمانية،  به الجزيرا االيبيرية لي امتًو
  ا ندلس. من خروج ال رب واالمي  تاريخ  ( 1155/ ها352)منة 

ماااااان لالبحث ب ضااااااف قلييف من المفردات ال ربية الواردا باللغة االمااااابانية دلييف عل  عمق تغلغإل ال واماااااتقاااااا 
ة ي، و ااااااااهداف عل  غور التأضير ال ربي االمااااااايمي عل  عديد مناحي الحياا لي  ااااااابه الجز ال ربي لي الملفوظ االمااااااباني

 .لي ًور التخاًب والتوااإل اللغوي ، خااةااليبيرية

                                                           

(1) Weston, remains of Arabic , p167.   

(2) ibid, p97.  

(3) de Taboada , Diccionario frances-espanol , P895.  

(4) Cancela, Diccionario normative, p909.   

(5) de Taboada , Diccionario frances-espanol , p899.  

(6) Cancela, Diccionario normative, p 957.  

(7) de Taboada , Diccionario frances-espanol , p957.  

(8) Oroz , Diccionario de la lengua castellana, p765.  

(9) ibid, p766. 
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و ركز البحث عل  ما ورد من ا لفاظ ال ربية بم ااااااااااهور م اج  اللغة االماااااااااابانية قديمها وحديضها، تدلييف عل  
 ت، واااوالف  ل  االًمئنان أن تينأل الكلمات و ينأل المفرداخزون المومااوعي والم جمي االماابانيقرار تلأل ا لفاظ لي الم

 ،بة من ملفوظه  الم جمي عربي لااااي ، وربما ال يدرأل جله  أن نمااامن ضااامن مفردات االمااابان الم جمية قد ااااارت
ن غادرت دولة االمي  بيده امتقر لي منًوقه  حت  .  وا 

وح الكبير لي وض، و لأل بمبب الاولة مقاربتها من أاولها ال ربية، ومحيحاوإل البحث الت ليق عل  ا لفاظول  
ل  تكن ، و ة دخلت بيد ا ندلس من الفاتحين، وظلت حت  ب د أن غادروا، ومااااااااااهولة الحك  بأنها عربية لااااااااااايحا لفاظ

  الضبات ي كبير عنا، وال تماااااااااتدع اج  ال ربية  نها واضاااااااااحة ب اتهاهنالأل حاجة لمقابلة تلأل الكلمات من  واتها لي الم
 .حي ، و ج رها الاج مها ال ربي

 
 :مراجع البحث 
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 . 5002 ال لمية،
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 . 5005 ال لمية،
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  ا ااااار،ال الجز  الترم ي، جامن ب ااااارح ا حو ي تحفة عبدالرحي ، بن الرحمن عبد بن محمد ال ي أبو: المباركفوري -
 . 5013 ال لمية، الكتب دار بيروت، محفوظ، خالد واححه ضبًه

 الن ااااارو  للًباعة الفكر دار بيروت، الكبير، ال ااااارح غريب لي المنير المااااااباح علي، بن محمد بن أحمد: المقري -
 . 5011 والتوزين،

 ،والن اااار  للًباعة الفكر دار بيروت، المااااادس، المجلد ال رب، لمااااان محمد، الدين جماإل الفضااااإل أبو: منظور ابن -
5012 . 

 ل ااروقا مكتبة من ااورات القاهرا، الخاممااة، الًب ة ال ربية، اللغة مجمن بإ ااراف الوماايً، الم ج  مجموعة،: مؤلفين -
 .   5011 الدولية،

 يروت،ب( جمالية عمرانية، أضرية، تراضية، دراماااة)  االمااايمية ال ربية ا ندلس وحدائق قااااور ه اااا ، محمد: الن ماااان -
 . 5012 ال لمية، الكتب دار
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