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 والعلوم األخرى   الرياضية التربية مجلة النشر  بنظم  الخاصة  التعليمات
 طبيعة املواد املنشورة

تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة لكافة املتخصصين لنشر إنتاجهم العلمي في مجال  

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

 العلمية. واملنهجية 

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

 التالية:  املواد في الفئات 

 . البحوث األصيلة -

 . املراجعات العلمية -

 .تقارير البحوث -

 . املراسالت العلمية القصيرة -

 .املؤتمرات والندواتتقارير  -

 :التنظيمية الالئحة

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

 – ةرياضةيال التربيةة )مجلةة علميةة سسةمي مجلةة املرقة  جامعةة البدنية التربية كلية تصدر-2-

 ) .األخرى  والعلوم

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

 :املجلة  أهداف

 .العلمي البحث حركة سشجيع في املشاركة1-

 .الرياضية املجاالت في العلمية الساحةى عل جديدة إضافة تحقيق2-

 .الرياضية العلمية واألبحاث الدراسات وسعزيز نشر-3-

 :النشر  سياسة

 البدنيةةةة والتربيةةةة الرياضةةةية املجةةةاالت يفةةة العلميةةةة واملقةةةاالت األبحةةةاث بنشةةةر املجلةةةة تخةةةت 1- 

 .بها املرتبطة األخرى  والعلوم التربوية واألبحاث الرياض يتأهيل وال الطبيعي والعالج
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 ةهيئةة ءاضةةعأ افيهةة  تر يشةة أو يجريهةةا التةةي املقةةاالت أو باألبحةةاث فةةي املجلةةة باالشةةترا  يسةةم -2-

 ليبيةةا فةةي يالعلمةة ثالبحةة اتوهيئةة كةةزومرا ةالعلميةة واملعاهةةد ةعةةالجام فةةي البةةاحنين أو سريالتةةد

 .وخارجها

 يئالنهةةةا كلهاشةةة يفةة وإعةةةدادها اتحكيمهةةة بعةةد ادورهةةة بقيةاألسةة وفةةةق ةاملجلةةة يفةة األبحةةةاث تنشةةر-3-

 .املجلة تقررها التي دعوالقوا النشر شروط وفق

 تتمةةةةةة وإذا رتنشةةةةةة ملةةةةةة أو نشةةةةةةرت ءواسةةةةةة حابهاألصةةةةةة ردال تةةةةةة رللنشةةةةةة ةمةةةةةةاملقد األبحةةةةةةاث جميةةةةةةع4- 

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

 .فنية العتبارات املجلة يف اتعاملوضو   ترتي يخضع-5-

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

 ىوعلة فقة  واحةد وجةهى لةعو  ةعةمطبو  نسة  ثالثةة CD +ىعلة نسةةة + أصةل الباحةث يقدم 2-

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

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

 عدفة تمية صةفحة 20 نعة الزيةادة حالةة يوفة صةفحة 20 نعة الصةفحات ددعة يزيةد أال  يجة4- 

 .صفحة كل نع دنانير خمسة مبلغ

 :التحكيم  إجراءات

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

 الحيتهاصةةةى مةةةد رلتقريةةة رالتحريةةة ةهيئةةة نمةةة ةمبدئيةةة بصةةةورة ةاملقدمةةة البحةةةوثمراجعةةةة  تمتةةة2- 

 الهاإرسةةةةةة موعةةةةةةد وثالبحةةةةة ضبعةةةةةة تبعاداسةةةةةة لةةةةةذل  اتبعةةةةةة نويمكةةةةةة ةاملجلةةةةة ةسياسةةةةةة عمةةةةةة يهاوتمشةةةةة

 .ذل ب البحث  صاح إبالغ ضرورة مع للتحكيم

 ةالعلميةةةةة ةاللجنةةةة اءضةةةةعأ يناملحكمةةةة األسةةةةاتذة مةةةةن ةثةةةةالث قبةةةةل مةةةةن للتقيةةةةيم البحةةةةث يحةةةةال-3-

 .ليبيا يف البدنية للتربية ةالدائم

 تمارةاسةةةةة ثالبحةةةةة عمةةةةة قوترفةةةةة دن واحةةةةةآ يفةةةةة ينمةةةةةاملحكى إلةةةةة رللنشةةةةة ةاملقدمةةةةة وثالبحةةةةة تحةةةةةال-4-

 .محددة فترة خالل االستمارة ذهه ءبمل محكم كل ليقوم التحكيم

 .التحرير هيئة قبل من الرفض أو القبول  حيث من باألغلبية املحكمين تارار ق سعتمد5- 
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 جةراءإتطلة   أن التحريةر ةولهيئة، همثبحة بإجةاةة البحةوث بأصحا بإبالغ  املجلة  لجنة  تقوم6- 

 بنا يةعموضو  أو شكلية  سعديالت
ً
  للنشر البحث إجاةة 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 سسديد  -

 :البحوث  كتابة  شروط

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

 :التالية الشروطى تراع للهوامش بالنسبة-2- 

 .سم 3 وان الج باقي ومن سم 3.5 ىعلأ من  -

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

 نيناحالبةةةةةة ءماأسةةةةة ذخةةةةةأوت عةةةةةةادي 14 محجةةةةة SakkalMajalla العربةةةةةي ةالكتابةةةةةة  خةةةةة  -

 ..Boldوالعلماء

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

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

  Bold 16 .حجم Times New Roman األجنبي العناوين خ   -

 تحديةةد طرةومسةة انبينالجةة نمةة ةمفتوحةة ون تكةة اول للجةد بةبالنسةة 3- 
ً
 ةونهايةة ةبدايةة اأمةة ردامفةة ا

  التحديد فيكون  الجدول 
ً
 . مزدوجا
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 العدد  كلمة
  ينأجمعةةةةةةةة قالةلةةةةةةةة رخيةةةةةةةة ىعلةةةةةةةة لموأسةةةةةةةة وأصةةةةةةةةلي املينالعةةةةةةةة ربهلل  الحمةةةةةةةةد

ً
 األمةةةةةةةةين النبةةةةةةةةي محمةةةةةةةةدا

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

 نمةةةةةةة )م2022 يوني        و )  تاس        ع ال ددالع          دمأقةةةةةةة أن ةالكليةةةةةةة سمجلةةةةةةة نعةةةةةةة ةنيابةةةةةةة ليسةةةةةةةعدني هإنةةةةةةة

 نمةةةةةةة الصةةةةةةةادرة األخةةةةةةةرى  والعلةةةةةةةوم الرياضةةةةةةةية التربيةةةةةةةة مجلةةةةةةةة مةةةةةةةن التاسةةةةةةةعالعةةةةةةةدد  ول األ  املجلةةةةةةةد

  يفةةةةةةةةة وافةةةةةةةةةر بجهةةةةةةةةةد لتسةةةةةةةةةهم الجديةةةةةةةةةدة صةةةةةةةةةورتهاي فةةةةةةةةة املرقةةةةةةةةة  ةجامعةةةةةةةةة – ةالبدنيةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةة

 والفنيةةةةةةةةةةةة والصةةةةةةةةةةةحية والبدنيةةةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةةةية التربيةةةةةةةةةةةة أنشةةةةةةةةةةةطة مختلةةةةةةةةةةة  يفةةةةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةةةة النشةةةةةةةةةةةر

 ةالعلميةةةةةةةةةةةةةة التاملجةةةةةةةةةةةةةة ئةةةةةةةةةةةةةةدةار  تبارهةةةةةةةةةةةةةةاعبااملرتبطةةةةةةةةةةةةةةة  األخةةةةةةةةةةةةةةرى  العلةةةةةةةةةةةةةةوم ضوبعةةةةةةةةةةةةةة والترويحيةةةةةةةةةةةةةةة

 ةالليبيةةةةةةةةةةة ةولةةةةةةةةةةةدب ةالرياضةةةةةةةةةةة وملةةةةةةةةةةةعو  ةالبدنيةةةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةةةاتى   مسةةةةةةةةةةةتو ى علةةةةةةةةةةة ةاملتخصصةةةةةةةةةةة

  بالتجريةةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةة ى و محتةةةةةةةةةة اماسسةةةةةةةةةة ةيةةةةةةةةةةاعر م دالصةةةةةةةةةةدذا هةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي ةالجامعةةةةةةةةةة الةبرسةةةةةةةةةة اإيمانةةةةةةةةةة

 رورةضةةةةةةةة  بأصةةةةةةةة يلةةةةةةةةذا األمةةةةةةةةر اإلقليميةةةةةةةةة اتالجامعةةةةةةة افأهةةةةةةةةد لظةةةةةةةة يفةةةةةةةة قوالتطبيةةةةةةةة ويروالتطةةةةةةة

 حيةةةةةةةةث ،هلذاملةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةة موالتقةةةةةةةةد االتكنولوجيةةةةةةةة ةبابتكاريةةةةةةةة رالتغييةةةةةةةة ريعسةةةةةةةة المعةةةةةةةة يفةةةةةةةة ةملحةةةةةةةة

 مالتقةةةةةةد ذاهةةةةةة نمةةةةةة يبانصةةةةةة ةالبدنيةةةةةة ةللتربيةةةةةة انوكةةةةةة املجةةةةةةاالت كةةةةةةل يفةةةةةة كبيةةةةةةرة بةةةةةةةثو  العلةةةةةةم حقةةةةةةق

 ر دو  اهةةةةةةةةؤ لماع حو طمةةةةةةةة  لعةةةةةةةة ثحيةةةةةةةة
ً
 ساسةةةةةةةةأ ا

ً
 امنهةةةةةةةة ون ليكةةةةةةةة نةةةةةةةةةحدي علةةةةةةةةوم ىعلةةةةةةةة ادتمةةةةةةةةعاال  يفةةةةةةةة يا

 . للتقدم املنطلق

ى إلةةةةةةةةة لتصةةةةةةةةةى حتةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةذه هةةةةةةةةة ويرتطةةةةةةةةةى لةةةةةةةةةع ةبالجامعةةةةةةةةة ةالبدنيةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةة ةكليةةةةةةةةة تلةةةةةةةةةآ وقةةةةةةةةةد

 والعربيةةةةةةةةةةة الليبيةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةات بةةةةةةةةةةين بهةةةةةةةةةةا ضللنهةةةةةةةةةةو  لةةةةةةةةةةهذتب يذالةةةةةةةةةة بالجهةةةةةةةةةةد قالالئةةةةةةةةةةى تو املسةةةةةةةةةة

 .والعاملية

 بالنقةةةةةةةةةد ءواسةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةة ور ظهةةةةةةةةة يفةةةةةةةةة همواأسةةةةةةةةة نمةةةةةةةةة علجميةةةةةةةةة كربالشةةةةةةةةة دمنتقةةةةةةةةة أن إال عنايسةةةةةةةة وال

 جميعةةةةةةةةةة يهمإلةةةةةةةةةة هونتوجةةةةةةةةةة ةالعلميةةةةةةةةةة جمار تةةةةةةةةةةوال وثوالبحةةةةةةةةةة االتاملقةةةةةةةةةة ديمتقةةةةةةةةةة أوء االبنةةةةةةةةةة
ً
  لطلةةةةةةةةةة ا

 يفةةةةةةةة لمةةةةةةةةااملتك يوالفنةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةى املسةةةةةةةةتو ى إلةةةةةةةة املجلةةةةةةةةة هذبهةةةةةةةة لنصةةةةةةةةى حتةةةةةةةة اون التعةةةةةةةة نمةةةةةةةة املزيةةةةةةةةد

 .والتربوية حيةوالص يةالرياض ةالتربي طةأنش االتمج

                                                                   
 التحرير  هيئة  رئيس 

 النفر  عمار ميلود :د
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التعاوني على تحسين بعض  أسلوب التعلم   باستخدامفاعلية برنامج العاب صغيرة  

 واملهارية ملرحلة التعليم األساس ي الخصائص البدنية 

   زاق القبالوي شكري عبد الر .د

 أ.مجدي علي الطويش ي

 أ. عبدالسالم أحمد محمد 

 حث : ملخص الب

حهل ييي حى ييي رنلحبل الشيييلح لملييملحبلئص ييلدنحر و اييي حةحرالتجييلاحرنامييلاوحاوييمحرالااشيييل حر  ييلاحاييزرة  هييمحاولة يي ح

بيي حأحييي حا ييرارجحبرايييلااحيأ حبراييلااحرع بيييلغحر  ييحال حرئليييل محةر ييل ححر وييلحنم ححيييالحالحييي حح، هيييلحأحسييصحلييم  

ر تلبي حر ريلضي ح االايلحرنرحل حرالبا ردي حالحيش حر االايلحبلئص يلدنحر و ايي حةرنهل يي حبلعبيلمغحر يل حيسيش ح

ر  يييحال حمبييياتحبلنيييلا حر   ربيييي ححلاحرع بيييلغفيييمحتييي    حايييسييي بلحل يييولحاألليييمل،حع حرعبيييلمغحر ا ليييي  ح هيييتحباو

حم ي حر بشليي حر ابليشيي حةيجبيلحىت لهبيلحايمحيليي حفيمحنرابيلحاة حرالااشيل حبشي  حى يلا ححتي ة حرملليم حر يل ححةيجبلهيل

 ر االايلحا بلحفمححيلابت

The effectiveness of a small games program using the cooperative learning method on 

improving some physical and skill characteristics of the basic education stage 

Dr. Shukri Abdul Razzaq Al Qiblawy 

Mr. Magdy Ali Al-Tuwaishi 

a. Abdul Salam Ahmed Muhammad 

Research Summary : 

It is an attempt to support the growing trend towards comprehensive attention to the 

student to reach the physical and skill characteristics to the best picture of them. The 

researchers noted that the current small games program, which is one of the vocabulary of 

the physical education program for primary school students, does not provide students 

with physical and skill characteristics in a way that allows them to improve them 

significantly. Because the traditional method of teaching these small games is concerned 

with the subject matter and makes it the axis around which the educational process 

revolves and makes mastery of it an end in itself without paying attention to the extent to 

which students benefit from it in their lives 
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 :املقدمة -

،حأشييلحأهبييلحتبييي حا حر  ييلشوايي دتبابييلحرع بييلغحر  ييحال حاييصحأطسييلحرعط ييل حر ريلضيييي ح 
م
حل حةر كوييل حابييل

حتشهيييي
م
ح أل بيييلغحر كوايييل ححييييالحىعييي رار

م
ةبل ايييل محتمشيييي حر  ييي  رجحح، رلييي حتبليييتحرنهيييل رجحرعبلبيييي حرملصال ييي حتتيييي  يل

حى ييي حأ حت يييو حأة يبيييلحتيييقةاحر  يييمراا حتييي  يجيحةرئلركيييلجحرعبلبيييي ر و ايييي ح
م
كلشيييلحح،رغحايييلحيشكيييصح لبوييي حرعبلبيييي قيييل

رنبرة يي ،حةهيييمحاجشمعييي حاييصحرع بيييلغحرنابييي ا ححر كوايييل  حرئلرأيييي ححييي حي يييلحى ييي حرع بييلغحاهل تيييحبلتحفييمت يي  حرنيييا

حنسييييام حقيييي  رجحح،رئجمراييييلحر ييييي حيزامبييييلحر االايييييل
م
نرجحقييييمراا حلسيييييل حةياييييلحاب يييي  حةيشكييييصحر ابيييي يلح يبييييلحة  ييييل

،ح175:ح7لجحر ااييلل)ح ةاسييلب ر كيير حةا بييلحر بييلغحرمللييلة  حةأ بييلغحح،ياييلحاويي ا حبشلبييلحأةحبيي اةرجحهييمةحح،ر االايييل

ح(.177

أ حرع بييلغحر  ييحال حتبيي حر مبييلدلحنرجحرعايي ر حر تلبمييي حرنهشيي ح(ح1997عييالة ح حسييصحةيييلأرحاوشيي ح

سيت،حأشيلحأهبيلحتر ي)حايصحاسيام حىضل  حى  حىبهلاهلحب   حةر رحفمحرال ت يل حبل  ي   حر مفي يي حبشفاليهحأ هيق حرئج

ح(15،ح14:ح9ياوسصحرعار حرئلركوح لالشيل.ح حةبل كحل بيبلر    رجحر و اي حةرئلرأي ح   حاش

حة بييي حر يييابلتحر ابيييلةطوح
م
ح او ييييفحأاييي ر حرملجاشييي)حاللويييل

م
 هيييمحي يييم حععييي حر ابيييل هحةرن يييل أ حح،ضيييرة يل

ةاييلاحر  يشيي حبييل ريتحح،مبيي اشلعييي حةرعقالقييي حرنري ل ابييلة حاييصحر  يييتحرال ح،ةإاوييل حر ييلرجح يي  حتالايييلحرملجاشيي)

حتشنيلحايلابمل ايلحىعي راحيسيلع اتحععي حأرملجاشبيلجحرناورير حةر ملايي حىالحأاميلحالحطبي ححفيمحكيلححبر تبلاصحرات ل حا

  يي حفيلحر م ييل حر ابليكي حيرأييقحععي حة  حر امييل  حبيا حر االايييلحةكلاي حلبيي حت يير لجحح،ر  يشي حرنهشيي حةتلوي هيل

،ح  ي حرقا يرجححلبرهتحاالايلالحت هرحأ حامعحاصحر ابلة حبا حر ح،ارقلحر   لححي حعه حقريلححر االايل
م
لبرل

ح
م
ح.ةتويي حايصحىيجلبيلتيي حفييمحرعار ح،ععي حا ييلحرنبلمايلجحاييصحع يلحرنبلييتحى يي حع يملحتالايييلا،حاشيلحيجبييلحرنييابلتحبيلويل

ح(195:ح11 

ح:مشكلة الدراسةح-

 الشيييييلح لملييييملحبلئص ييييلدنحر و اييييي حمحرالااشييييل حر  ييييلالحبلرالتجييييلاحرنامييييلاوحاوييييحاييييزرة  هييييمحاولة يييي ح

بيييي حأحيييي حيأ حبراييييلااحرع بييييلغحر  ييييحال حرئلييييل محةر ييييل ححر وييييلحنم ححيييييالحالحيييي حح، هييييلحأحسييييصحلييييم  حهل ييييي حى يييي ةرن

ا يييييرارجحبرايييييلااحر تلبيييييي حر ريلضيييييي ح االاييييييلحرنرحلييييي حرالبا رديييييي حالحيشييييي حر االاييييييلحبلئص يييييلدنحر و ايييييي حةرنهل يييييي ح

ر  يييحال ححلاحرع بيييلغفييمحتييي    حاييي يييل حيسيييش ح هيييتحباوسيي بلحل يييولحاألليييمل،حع حرعبيييلمغحر ا ليييي  حبلعبييلمغحر

حم يي حر بشليي حر ابليشيي حةيجبيلحىت لهبيلحايمحيليي حفيمحنرابييلحاة ححتي ة حرملليم حر يل ححةيجبلهيلمبياتحبلنيلا حر   ربيي ح

ح(77:ح1 .رالااشل حبش  حى لا حر االايلحا بلحفمححيلابت

ةح حر  رييييييفحأاييييلرحرعبيييييلمغحيامقيييييهحععييييي حر ا لعييييلحبيييييا حأعريييييل(حأ حاجيييييل ح1999 حة  ييييالحاوشييييي حعيييييالة ح

 ولحعرمحبلنسلاش حب  ول ا،حشريل حأ حيويم حكيلحتلشييلحفيمححارت  حةر سشل ىضل  حى  حىعلل حتحلي حححرملجشمع 

حر   لحر ابلةطوح
م
ح(93-91:ح10 ح.عصحتبلتحرآلقريصحفمحرباشرر ي حرنمل س حبا حكلحاجشمع حةأقر ححاسئمال

ر يييابلتحر ابيييلةطوحبيييا حأبيييلمغححأاشيييي حر يييرب  بيييررةححر وويييالةايييصحاميييلحبييي أجحرئلل ييي حرنلبييي ح  يييرر حايييلاح

ةرع بلغحر  حال حةرئص لدنحر و اي حةرنهل ي حبب  حىثرر حر بشلي حر ابليشي ح االايلحر  يهحر نل يالحرالباي ر وح

لبمييييي ح حرئل ينيييي حةربيييياجلب ح لميييي ر رجحر تةن ييييكحنسييييلير حرالتجلاييييلجحر تلبميييييح،ةر ييييي حرأاشييييلحر مشييييمحرئلركييييوح يييي مبت

ةتقييي حاييصح لعليييي حح، حى يي حااييلداحىيجلبييي حفييمحىثيييرر حر بشلييي حر ابليشييي  ح بل يي حتيييزاأبييل يلحتيي   رناكيير  حباجريييلح

ح.ر االايلحفمحح نحر تلبي حر ريلضي ح او يفحر مشمحر  لالحةرنتز ح
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مااااا مااااد  فاعليااااة برنااااامج ح:لؤلحر ايييل مةايييصحايييلرحرنملليييفحتاوييي احا يييول حر   ربييي حفيييمحر  لبيييي حععييي حر تسييي

علااى تحسااين بعااض الخصااائص البدنيااة واملهاريااة ملرحلااة  لم التعاااونيأساالوب الااتع أسااتخدامالعاااب صااغيرة ب

 التعليم األساس ي؟

 :أهمية الدراسة

حرع بلغحر  حال حفمحا سحر تلبي حر و اي ،حيسهتحفمحتوسا حرئص لدنحر و اي حةرنهل ي .حأباف ر  -

 .ي  ر ا لحى ل ار مبلدلحر ي حتفرجحبل   سحاصححغحر  حال حاصتبابلحرع بل -

ح االايلحالاحرنرحل حأباف ر  -
م
 .أبلمغحر ابلتحر ابلةطوحرعأثلحت مي ل

 أبلمغحر ابلتحر ابلةطوحيسهتحامحرآلقرحفمحطسو حر بلد حاصحر   سحب م  حأ رل -

ح:أا ر حر   رب ح1-4

رعبييييييلمغحر ابييييييلةطوحععيييييي حتوسييييييا حلبيييييي ححاف ر بيييييي  لعلييييييي حبراييييييلااحرع بييييييلغحر  ييييييحال حبر ابيييييير حععيييييي ح

ح.ر نل الحربا ر وحاصحر ابليتحرعبلس  ح االايلحر  ه حةرنهل ي حرئص لدنحر و اي

 :فروض الدراسة

تم ييييييي ح يييييييرة حار ييييييي حىح يييييييلدي حبيييييييا حر  ييييييييلسحر  وعيييييييمحةر وبييييييي  ح ييييييي  حرملجشمعييييييي حر اجري يييييييي حفيييييييمحلبييييييي ح -

ح.رئص لدنحر و اي حةرنهل ي ح  لئححر  يلسحر وب  

فمحلب حرئص لدنحح ر رلبلجشمع ح حار  حىح لدي حبا حر  يلسحر  وعمحةر وب  ح   حرمل رةححتم   -

ح.ر و اي حةرنهل ي ح  لئححر  يلسحر وب  

فيييييمحلبييييي حرئص يييييلدنحر و ايييييي حر ريييييلبل حر اجري يييييي حةحرملجشيييييمعاا حتم ييييي ح يييييرة حار ييييي حىح يييييلدي حبيييييا ح -

ح.رملجشمع حر اجري ي   لئححفمحر  يلسحر وب  حةرنهل ي ح

ح:مصطلحات الدراسةححح

 :البرنامج

رمللام حة ر حر ا    حةرعا ر حر ابليشيي حنمهج،حةيارشصحرنامقب حاصحرحامحكلحرئصبلرجحر ابليشي 

ح(84:ح4 ح.ةر اولالجحةر مق حرملص ن

 :األلعاب الصغيرة

ح
م
حلسييييلل

م
حببيييلحتم ييي حبيييهل حفيييمحأار بيييلحةالحتوايييلجحى ييي حاهيييل رجححرأيييي حعل يييي حةالح،هيييمحأ بيييلغحام شييي حتم يشيييل

ح(26:ح3 ح.قمراا حثلبا 

 :أسلوب التعلم التعاوني

اجشمعلجحلحال حاوما حاصحتالاييلحنة حاسياميلجحافال ي حفيمححرباف ر  حياتح ي حامحأبلمغحت   س 

ح(941:ح2ر او يلحتشل سحأط ل حتبلتحااممع ح اوسا ح هتحرنمضمعحرنرراحا ربا ح 
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ح:رنرتول ر   ربلجحح2-2

 لدراسةعنوان ا السنة اسم الباحث
الدرجة 

 العلمية
 املنهج هدف الدراسة 

 العينة 

حاتحر مالداحأ
 قوامها

طريقة 

 اختيارها 
 نوعها

اويييييي حر ييييي يصحععيييييمحح-1

ح(12 ابام حح

حححح

ح2001

ح

رع بييييييييييييييييييلغحر  يييييييييييييييييييحال ح

ةأثرايييييييييييييييلحععييييييييييييييي حتبليييييييييييييييتح

لبييييييييييييييييييييييييييييي حرنهيييييييييييييييييييييييييييييل رجح

رعبلبييي ح كيير حر سييل ح

بيي  سحر تلبيييي حر و ايييي ح

نرحليييييييييييييييييييييييييييي حر ابليييييييييييييييييييييييييييييتح

حرعبلس  ح

ح

حححال ساال

ر ابييير حععييي حتييي ثالحرع بيييلغحر  يييحال ح

ل رجحرئجيييييييييير حععييييييييي حتبليييييييييتحلبييييييييي حاهيييييييييح

رنرتيي  حةر ا ييميلححر اشرييير ح– حبييل كرح

اييييييييييصح ييييييييييم حر ييييييييييرأسحبل ييييييييييي يصحبيييييييييي  سح

ح   حر االايلححححر و اي ر تلبي حح

ح

حتجريب ح

ح

ح62

ح

ر ب مردي حح

حر  سيل 

تالايييييييييييييلحر  ييييييييييييهح

ر سيييييلل)حبش  بيييييي ح

ح ضيييييييييييييييييييييييمعييييييييييييييييييييييلارح

 لابليييتحرعبلسيي  ح

تبليييييييييييييييييييييتحبييييييييييييييييييييم ح

حرئجشب ح رربل حح

اجشمعيييييييي حرع بييييييييلغحر  ييييييييحال حر ييييييييي حح-

ر ووييالح رملجشمعيي ح و يي حععيي حعيميي ح

حععيي حجري ييي (حكيي  ح هييلحتيي ثحر اح
م
حىيجلبيييل

م
الر

توسييا حلبيي حاهييل رجحأيير حر سييل حفييمح

ح.ر ووال

أ ح لبلايييلااحر ام ييييل ح ل يييفحر نيييلطوحح-

اييييييصحر ابليييييييتحرعبلسيييييي  حتيييييي ثالحىيجييييييل وح

ععييييييييييييييي حرملجشمعييييييييييييييي حر ريييييييييييييييلبل حىالحأ ح

حطسييح
م
حععيي حتالايييلحر ايي ثالحيبابييلحقليييال

م
 يل

 حرملجشمعييي حر اجري يييي حر يييل حربييياف 

ح.لغحر  حال ابهلحبرالااحرع ب

حاوش ح

أبمححح عو حر  الح

ح(ح8 حوحرنبل 

ح

ح

ح2002

ح

ح

ح

ح

حا رب حلب 

ةفلدهحرئجهلةحح

ر ب ب ح   حرنسما حح

ك بلسح مض)حأ بلغحح

حلحال ح

ح

ح

حال ساالحح

حةض)حبرالااحا تل حبلباف ر 

رع بيييييييييييلغحر  يييييييييييحال حةر ابييييييييييير حععييييييييييي ح

لدهحرئجهيييلةحر ب يييب ح ييي  حلبييي حةفيييح

برايييييييييييييلااححسح مضييييييييييييي)رنسييييييييييييما حك بيييييييييييييل

حرع بلغحر  حال .

حح

ح

ح

ح

ح20

ح

ح

ح

ح

ح

حر بش ي حح

ح

ح

  للحبي رجحح

(حح70-60اصح 

حبم 

تشاييييييزحر ر ييييييللحةر سييييييي رجحرنشل بييييييا ح

 لن يييييييييييييلىحر ريلليييييييييييييي  حععييييييييييييي حر ر ييييييييييييييللح

ةر سيييييي رجحياييييييلحرنشل بييييييا ح لن ييييييلىح

ر ريللييييييييييييي  حفيييييييييييييمحر ك يييييييييييييل  حر مفي يييييييييييييي ح

ايييييييصح ألجهيييييييلةحر ب يييييييب ح ييييييي  حرنسيييييييما ح

عييييييصحح70-65ر ر يييييللحةر سييييييي رجحاييييييصح

ح65-60ةر سيييييي رجحايييييصحبيييييصححر ر ييييلل
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 لدراسةعنوان ا السنة اسم الباحث
الدرجة 

 العلمية
 املنهج هدف الدراسة 

 العينة 

حاتحر مالداحأ
 قوامها

طريقة 

 اختيارها 
 نوعها

ل بييييييييييييييييا حةياييييييييييييييييلحاشل بييييييييييييييييا حاييييييييييييييييصحاش

ح ريلل  . لن لىحر

حىبييييييشلعيلحقشيييييي  -3

ححح(6 

ح

ح

ح2003

حربيييييييييييييييييييييييييياف ر تيييييييييييييييييييييييييي ثالح

ر ابلييييتحر ابيييلةطوحععييي ح

اسيييام حرعار حفيييمحأيييير ح

ر سييييييييييل ح يييييييييي  حتالايييييييييييلح

رئلل يييييييييي حر نلاييييييييييي حاييييييييييصح

حر ابليتحرعبلس  .

ح

ح

ح

حال ساالحح

حربيييييياف ر حايييييي  حتيييييي ثالحر ابيييييير حععيييييي 

ععيييييييييييييييي حتوسييييييييييييييييا ححر ييييييييييييييييابلتحر ابييييييييييييييييلةطو

فيييمحأييير حر سيييل حح حرنهيييل حاسيييام حرعار ح

 االايييييلحرئلل يييي حر نلاييييي حاييييصحر ابليييييتح

ح.رعبلس  

 لعليييييييييييييييييييييييي حر محييييييييييييييييييييييي رجحر ابليشيييييييييييييييييييييييي ح

أبييلمغحر ابليييتحر ابييلةطوححبلبيياف ر 

ح.فمحأر حر سل 

ح

ح

ح

حر اجريب حح

ح

ح

ح140

حتلشيلححح

ح

ح

ر لري ييييييييييييييييييييييييييي ح

حر ب مردي حح

ح

ح

تالايييييييييييييلحر  ييييييييييييهح

ح نلطوححر

أبيييييييييييييييييييييلمغحر يييييييييييييييييييييابلتححربييييييييييييييييييييياف ر ى ح

بيييييلةطوحأ ريييييلحايييييصح ري ييييي حر يييييابلتحر اح

ح.او)حفمحتبلتحاهل رجحأر حر سل رنح

أبيييييييييييييييييييييلمغحر يييييييييييييييييييييابلتححربييييييييييييييييييييياف ر ى ح

ر ابيييلةطوحنةح لعليييي حفيييمحتبليييتحاهيييل رجح

ح.أر حر سل 
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 :املرتبطةأوجه االستفادة من الدراسات ححححححححححح

ح. حفمحر ممرحمحر  مي حأةحر ار ي مربح،جحر   رب رتو ي حرئصلمرجحرناوب حفمحى رر  -

 .ر   رب  ش)حر ويلالجحرنملبو ح لويب حرقايل حرنمهجحةر بيم حةةبلدلح -

 .رالبا لا حاصحأي ي حرالبابلا حبلع هق حةرعاةرجحرنملبو  -

 .رع بلغحر  حال حبلباف ر أي ي حةض)حر بلالااحرن تل ح -

 :منهج الدراسة -

ييييي حةرعقيييير حضييييلبل حبل  يييييلسحجشييييمعاا حرعة يييي حتجري يبيييي حب بييييلمغحرملرنييييمهجحر اجرححر وييييلحنم حربيييياف  ح

ح   رب حةأا ر هل.ر وب  (حنالدشا ح لويب حرح-عمح ر  و

 :مجتمع الدراسة

(حا  ب ،ح83ياشنلحاجاش)حر   رب حفمحا ر سحر ابليتحرعبلس  حبشكالحتبليتحر قرةي حةر ول غحع االح 

ح(حتلشيلحفمحر  هحر نل ال.2292ببتح 

 :لدراسةعينة ا

 غحبييي حرنرحيييم حاوشييي حر قاييييم  حةر ويييللري ييي حر ب يييمردي حايييصحتالاييييلح ا  حتيييتحرقاييييل حعيمييي حر   ربييي حبل 

(حتلشيييلح لشجشمعيي حر اجري ييي ح20بلقايييل ح حر وييلحنم حةقيي حقييل حح2019-2018(حتلشيييلح لبييل حر   رسيي  ح40عيي ااتح 

جحر يي حبا حأ يرراحعيمي حر   ربي حفيمحرناحايلر(حتلشيلح لشجشمع حر رلبل حةتتحى رر حر اجلط حةر اول زح20ةبلننلح 

ل  حى ي حرناحايلرجحر و ايي حةرنهل يي ،حةأشيلحيا يححضير ليمل(حبل حح-ر يمة ح– رب حةهمح ر بشيرح هلحت ثالحعع حاالداحر  

ح.(4،ح3،ح2،ح1 حاصحقاللحرئج رةلح

 ( 1جدول )

 الوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوسيط وااللتواء في املتغيرات 

 40 ن =   )التجانس(   الدراسةعينة سية لاألسا

 االلتواء الوسيط  حراف املعياري ناال  الوسط الحسابي املتغيرات 

 1.36 8 0.42 8.22 ر بشرح ر سم (ح

 0.32 31 4.22 31.37 ر مة ح أحت(ح

 0.47 1.28 0.005 1.29 ر لملح  (

(حاشيلحيبيي ح3(حةهيمحأقيلحايصح  1.36ح–ح0.32(حأ حقيتحرال امر حتررةحي حبيا ح 1يا ححاصحقاللحرئج ةلح 

حي .حم حااجلطس حفمحرناحالرجحرعبلبأ حر بي

 ( 2جدول )

 الوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوسيط وااللتواء في املتغيرات 

 40ن =     )التجانس( الدراسةالبدنية لعينة 

 االلتواء الوسيط  االنحراف املعياري  الوسط الحسابي املتغيرات 

 0.392 6.83 1.68 7.05  ح ث(ح30ع ةح

 0.978 13.38 15.31 17.75 ر امرة ح ث(ح

 0.033- 55.50 4.93 55.12 (حا ح ارنرةح

 0.902 15.92 1.95 16.35حر رشلق ح ث(
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ح(حأ حقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتحرال ايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمر حتررةحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي حبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا ح2يا ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييححايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييصحقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياللحرئجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةلح 

حر و اي .حح(حاشلحيبي حأ حر بيم حااجلطس حفمحرناحالرج3(حةهمحأقلحاصح  0.978ح–حح0.033- 

 ( 3جدول )

 لتواء في املتغيرات واالنحراف املعياري والوسيط واالالوسط الحسابي 

 40ن =    )التجانس(  املهارية لعينة الدراسة 

 الوسط الحسابي املتغيرات 
االنحراف  

 املعياري 
 االلتواء الوسيط 

 1.285 0.95 0.21 1.04 ر مثلحر لميلحاصحر نولجح بت(

 0.82 13.81 6.43 14.74  اوحأر حتن ح  (

 0.39- 4.990 0.44 4.96  ث(ح 20 ر ح

(حاشلحح3(حةهمحأقلحاصح  1.285ح-حح0.39- (حأ حقيتحرال امر حتررةح حبا ح3 لحرئج ةلحيا ححاصحقال

حيبي حأ حر بيم حااجلطس .حح

 ( 4جدول )

 داللة الفروق بين املجموعة الضابطة واملجموعة التجريبية في املتغيرات 

 20= 2ن= 1ن      )التكافؤ(نية واملهارية األساسية والبد

 املجموعة 

 

 املتغيرات 

 املجموعة التجريبية الضابطة وعة املج

الوسط   قيمة ت

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 0.38 0.41 8.20 0.44 8.25 ر بشرح ر سم (

 0.83 4.12 30.80 4.34 31.95 ر مة ح أحت(

 1.66 0.005 1.29 0.005 1.29   (ر لملح

 0.21 2.36 6.99 0.44 7.11  ح ث(ح30 ةحع

 1.06 14.76 15.12 15.77 20.38 ر امرة ح ث(

 0.03 4.56 55.10 5.40 55.15 رنرةا ح ا(

 0.55 1.70 16.18 2.20 16.53حر رشلق ح ث(

 2.04 0.21 1.13 0.33 0.95 ر مثلحر لميلحاصحر نولجح بت(

 1.66 6.15 12.94 6.34 16.53 ن ح  ( اوحأر حت

 0.13 0.42 4.95 0.47 4.97  ح ث(20 ر ح

ح.ح2.093=ح0.05ر  يش حرئج ة ي حعم حح

(حأ حقييييتح ج(حرمللسيييمب حبيييا حرملجشمعييي حر ريييلبل حةرملجشمعييي حر اجري يييي ح4يا يييححايييصحقييياللحرئجييي ةلح 

يبيييي حأ حرملجشمعايييل حااول ئايييل حفيييمححاشيييلح0.05(حةهيييمحأقيييلحايييصحر  يشييي حرئج ة يييي حعمييي ح0.03ح–ح2.04تررةحييي حبيييا ح 

ح حةرنهل ي . شي)حرناحالرجحرعبلبي حةر و اي

 :الدراسات االستطالعية

 -األولى: الدراسة االستطالعية 

 ،حةقيي حبلييغحعيي اح30/11/2018 حى يي ح22/11/2018تييتحى ييرر حر   ربيي حرالبييالالعي حرعة يي حفييمحر  تييل ح

ح:عا ر حر ال ي ،حةن كح او يفحرر بيم حرعللي حقل جةاصحتلشيل(حاصحاجاش)حر   رب حح12أ رراالح 
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أثمييييل حر ام يييييلحرنييييي رطوحةر ييييي حقيييي حتييييزثرحععيييي حااييييلداحر   ربيييي ححجحر ييييي حقيييي حت هييييررأت ييييل حر  ييييبمبل -

حةر بشلحعع حتجلةةال.

 ر ابر حعع حلالحي حر بلالااحرن تل . -

 لبي .ر ا أ حاصحلالحي حرعاةرجحةرع هق حرنساف ا حعم حتم يلحر اجرب حرعب -

 ي .القاول رجحع رراحر بيم حرعبلبر ا أ حاصحاملبو حر  يلبلجحةر -

 حى ييييرر حر   ربيييي حرالبييييالالعي حر نلاييييي حفييييمححر ابيييير حععيييي حر ييييقاصحر ييييالة ح  ييييرر حرالقاوييييل رجحةر  يييييل -

بيميييي حر قييييل جحةاييييصح حععيييي حعيميييي حاييييصحاجاشيييي)حر   ربيييي ح12/4/2019 حى يييي ح5/4/2019ر  تييييل حاييييصح

بيي حتويي حمحثوييلجحةليي  حرالقاوييل رجحةقيلر  ييرةىحر بلشييي حرناشنليي حفييحص،حةن ييكح لا أيي حاييرعلييلي 

ا يييييي حر  ييييييرة ،حةفييييييمحا يييييي حرنوييييييل ححييييييي حالحتوييييييم حامييييييل حعمراييييييلحأقيييييير حاييييييزثر حفييييييمحأار حر الشيييييييلح

ح القاول رجحةر  يلبلج.

حقييييييييييييييي حتيييييييييييييييتححسيييييييييييييييلغحابلايييييييييييييييلحثويييييييييييييييلجحرالقاويييييييييييييييل حععييييييييييييييي حر بيمييييييييييييييي حرناشنلييييييييييييييي ح لبيمييييييييييييييي حرعبلبيييييييييييييييي حةهيييييييييييييييمةح

حصحا يييييييييييييييييي حاجاشيييييييييييييييييي)حر   ربيييييييييييييييييي حرعلييييييييييييييييييعمحتلشيييييييييييييييييييل(حاييييييييييييييييييح12ر ييييييييييييييييييي حقمراهييييييييييييييييييلح ح ييييييييييييييييييير بيميييييييييييييييييي حرالبييييييييييييييييييالالعي حر نلا

ح(.5ةن كحعصح ريفحىعلا حرالقاول ح القاول رجحر و اي حةرنهل ي حأشلحيا ححاصحقاللحرئج ةلح قتح 

 (5جدول ) 

 معامالت االرتباط بين محاور املقياس بطريقة إعادة االختبار لالختبارات 

 12ن =      البدنية واملهارية                                                                

 تاجاملعال

 املتغيرات 

الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 rقيمة

 الثبات 

الصدق  

 الذاتي

 rقيمة 

 الجدولية
 الداللة 

حح0.73ح0.54 0.45 7.51  ح ث(ح30ع ةح

ح

ح0.427

حابمم ح

حابمم حح0.75ح0.57 9.77 20.28 ر امرة ح ث(

حابمم حح0.78ح0.61 4.40 15.15  ا(ححرنرةا 

حابمم حح0.84ح0.71 2.20 13.53حر رشلق ح ث(

حابمم حح0.81ح0.67 0.43 1.05 ر نولجح بت(حر مثلحر لميلحاص

حابمم حح0.76ح0.58 6.44 15.53  اوحأر حتن ح  (

حابمم حح0.81ح0.67 0.57 4.87  ح ث(20 ر ح

عميي ح حةابلاييلحر نوييلجحأأبييلحاييصحر  يشيي حرئج ة ييي ح(حأ ح شييي)حقيييتحر  يي 5يا ييححاييصحقيياللحرئجيي ةلح 

حل    حةر نولج.حبازحلرحيبي حأ حرالقاول رجحتاشاةحح(0.05 اسام حاال  ح

 -اإلحصائية: الوسائل 

ح
م
ح.(حSPSSح ل وح لبلم حرال اشلعي ح ر حبلالااحر حبلباف ر تش حابلئج حر ويلالجحىح لديل

 :عرض النتائج -

ح:ى  حر مالداحر ال ي حر ولحنم حاصحقاللحأاةرجح ش)حر ويلالجحةر اوليلحر ح ل وحتمللحح

ح

ح

ح

ح
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 (6جدول ) 

 20ن =  املتغيرات البدنية  بية في بلي والبعدي للمجموعة التجريداللة الفروق بين القياس الق

 القياس

 

 املتغيرات 

 القياس البعدي القياس القبلي

 قيمة ت
 ف املعياري االنحرا الوسط الحسابي

الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 1.67 0.44 6.07 2.36 6.99  ح ث(ح30ع ةح

 4.06 15.87 35.34 14.76 15.12 رة ح ث( امحر

 4.43 8.60 65.00 4.56 55.10 رنرةا ح ا(

 2.27 1.23 15.09 1.70 16.18حر رشلق ح ث(

ح.2.093=ح0.05ر  يش حرئج ة ي حعم ح

(حةهمحألحرحاصحر  يش ح1.67( حبلح ح 30(حأ حقيش ح ج(حرمللسمب ح ب ةح 6ةلح يا ححاصحقاللحرئج 

ر  ييييلسحر  وعيييمحةر وبييي  ،حةقيشييي ح ج(حرمللسيييمب ح لايييمرة حاشيييلحيبيييي حعييي  حة يييماح يييرة حبيييا حح0.05رئج ة يييي حعمييي ح

ةر وبي  حاشيلحيبيي حة يماح يرة حار ي حبيا حر  ييلسحر  وعيمحح0.05(حةهمحأأبلحاصحر  يشي حرئج ة يي حعمي ح4.06بلح ح 

ح0.05رئج ة يي حعمي حشي ح(حةهيمحأأبيلحايصحر  ي4.43ة  لئححر  يلسحر وب  ،حةقيش ح ج(حرمللسمب ح لشرةا حبلح ح 

ة يييييماح يييييرة حار ييييي حبيييييا حر  ييييييلسحر  وعيييييمحةر وبييييي  حة  يييييلئححر  ييييييلسحر وبييييي  ،حةقيشييييي ح ج(حرمللسيييييمب حاشيييييلحيبيييييي ح

لحيبيي حة يماح يرة حار ي حبيا حر  ييلسحر  وعيمحاشيح0.05(حةهيمحأأبيلحايصحر  يشي حرئج ة يي حعمي ح2.27 لرشلق حبلحي ح 

حي .ري ةر وب  حة  لئححر  يلسحر وب  حفمحرملجشمع حر اج

 (7جدول ) 

 20ن = املتغيرات املهارية       في  ين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبيةداللة الفروق ب

 القياس

 املتغيرات 

 القياس البعدي القياس القبلي

الوسط   قيمة ت

 حسابيال

االنحراف  

 املعياري 

الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 5.20 0.14 1.39 0.21 1.13 ر مثلحر لميلحاصحر نولجح بت(

 3.44 7.63 27.91 6.15 12.94 أر حتن ح  (ح او

 8.00 0.28 4.07 0.42 4.95  ث(ح 20 ر ح

ح.2.093=ح0.05ر  يش حرئج ة ي حعم ح

(حةهمحأأبلح5.20ش ح ج(حرمللسمب ح لمثلحر لميلحاصحر نولجحبلح ح (حأ حقي7يا ححاصحقاللحرئج ةلح 

لسحر  وعيييمحةر وبييي  حة  يييلئححر  ييييلسحر وبييي  حاشيييلحيبيييي حاميييل ح يييرة حبيييا حر  ييييح0.05ايييصحر  يشييي حرئج ة يييي حعمييي ح

اشييلحيبييي حة ييماحح0.05(حةهييمحأأبييلحاييصحر  يشيي حرئج ة ييي حعميي ح3.44ةقيشيي ح ج(حرمللسييمب ح راييوحأيير حر ايين حبلحيي ح 

حيييي ح(ح حبل20ار يييي حبيييا حر  يييييلسحر  وعييييمحةر وبييي  حة  ييييلئححر  ييييلسحر وبيييي  ،حقيشيييي ح ج(حرمللسيييمب حئجيييير ح  يييرة ح

ئج ة يي حاشييلحيي لحععيي حة يماح يرة حبييا حر  ييلسحر  وعيمحةر وبيي  حة  يلئححر  يييلسح(حةهيمحأأبيلحاييصحر  يشي حر8.00 

حر وب  حفمحرملجشمع حر اجري ي .

ح

ح

ح

ح
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 (8جدول ) 

 لي والبعدي للمجموعة الضابطةداللة الفروق بين القياس القب

 20ن =                                         ات البدنية ي املتغير ف                                                                                   

 القياس

 

 املتغيرات 

 لقياس البعديا القياس القبلي

 قيمة ت
 ملعياري االنحراف ا الوسط الحسابي

الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 2.07 0.48 6.82 0.44 7.11  ح ث(ح30ع ةح

 1.10 14.63 25.82 15.77 20.38 رة ح ث(ر امح

 1.90 5.20 58.400 5.40 55.15 رنرةا ح ا(

 0.76 1.77 16.04 2.20 16.53حر رشلق ح ث(

ح.2.093=ح0.05رئج ة ي حعم ححر  يش 

(حةهمحألحرحاصحر  يش ح2.07( حبلح ح 30(حأ حقيش ح ج(حرمللسمب ح ب ةح 8 ححيا ححاصحقاللحرئج ةلح

ر  وعيييمحةر وبييي  ،حةقيشييي ح ج(حرمللسيييمب ح لايييمرة ححاشيييلحيبيييي حعييي  حة يييماح يييرة حبيييا حر  ييييلسح0.05رئج ة يييي حعمييي ح

محاشييلحيبييي حعيي  حة ييماح ييرة حار يي حبييا حر  يييلسحر  وعييح0.05(حةهييمحألييحرحاييصحر  يشيي حرئج ة ييي حعميي ح1.10بلحيي ح 

اشلحيبي حع  حح0.05(حةهمحألحرحاصحر  يش حرئج ة ي حعم ح1.90ةر وب  ،حةقيش ح ج(حرمللسمب ح لشرةا حبلح ح 

(حةهيييمحأليييحرحايييصح0.76ر  ييييلسحر  وعيييمحةر وبييي  ،حةقيشييي ح ج(حرمللسيييمب ح لرشيييلق حبلحييي ح ة يييماح يييرة حار ييي حبيييا ح

حر  وعمحةر وب  .حاشلحيبي حع  حة ماح رة حار  حبا حر  يلسح0.05عم حر  يش حرئج ة ي ح

 داللة الفروق بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 

 20= ن   املتغيرات املهارية في                     

 القياس

 

 املتغيرات 

 القياس البعدي القياس القبلي

الوسط   قيمة ت

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 2.85 0.07 1.15 0.33 0.95 لحاصحر نولجح بت(ر مثلحر لمي

 1.75 6.62 20.22 6.34 16.53  اوحأر حتن ح  (

 3.64 0.40 4.46 0.47 4.97  ح ث(20 ر ح

ح.2.093=ح0.05ر  يش حرئج ة ي حعم ح

(حةهمحأأبلح2.85ر لميلحاصحر نولجحبلح ح (حأ حقيش ح ج(حرمللسمب ح لمثلح9يا ححاصحقاللحرئج ةلح 

اشيييلحيبيييي حاميييل ح يييرة حبيييا حر  ييييلسحر  وعيييمحةر وبييي  حة  يييلئححر  ييييلسحر وبييي  حح0.05رئج ة يييي حعمييي ححايييصحر  يشييي 

اشيلحيبيي حعي  حح0.05(حةهيمحأليحرحايصحر  يشي حرئج ة يي حعمي ح1.75بلحي ح ةقيش ح ج(حرمللسيمب ح رايوحأير حر اين ح

(حةهييمحأأبييلحاييصح3.64 ح (ح حبلحيي20قيشيي ح ج(حرمللسييمب حئجيير ح حةر وبيي  ، وعييمحة ييماح ييرة حار يي حبييا حر  يييلسحر 

حة  لئححر  يلسحر وب  .ر  يش حرئج ة ي حاشلحي لحعع حة ماح رة حبا حر  يلسحر  وعمحةر وب  ح

ح

ح

ح

ح

ح
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 (10جدول ) 

 لة الفروق بين املجموعة الضابطة واملجموعة التجريبية في دال

 40ن =      القياس البعديفي املتغيرات البدنية 

 املجموعة 

 

 املتغيرات 

 املجموعة التجريبية ابطةاملجموعة الض 

 قيمة ت
 االنحراف املعياري  الوسط الحسابي

الوسط  

 الحسابي

اف  االنحر 

 املعياري 

 5.35 0.44 6.07 0.48 6.82  ح ث(ح30ع ةح

 1.92 15.87 35.34 14.63 25.82 ر امرة ح ث(

 2.86 8.60 65.00 5.20 58.400 رنرةا ح ا(

 1.93 1.23 15.09 1.77 16.04حر رشلق ح ث(

ح.2.093=ح0.05ر  يش حرئج ة ي حعم ح

 ح(حةهمحأأبلحايصحر  يشي5.35( حبلح ح 30ب ةح (حأ حقيش ح ج(حرمللسمب ح 10يا ححاصحقاللحرئج ةلح 

ةقيشيي ح ج(ححاشييلحيبييي حة ييماح ييرة حبييا حرملجشمعيي حر رييلبل حةر اجري ييي حة  ييلئححر اجري ييي ،ح0.05رئج ة ييي حعميي ح

اشلحيبي حع  حة يماح يرة حار ي حبيا حح0.05ألحرحاصحر  يش حرئج ة ي حعم ح(حةهمح1.92رمللسمب ح لامرة حبلح ح 

(حةهمحأأبلحاصحر  يش حرئج ة ي حعم ح2.86 ح اجري ي ،حةقيش ح ج(حرمللسمب ح لشرةا حبلحرملجشمع حر رلبل حةر 

لسيمب حل حةر اجري يي حة  يلئححر اجري يي ،حةقيشي ح ج(حرملاشلحيبيي حة يماح يرة حار ي حبيا حرملجشمعي حر ريلبحح0.05

 حار ييييي حبيييييا حاشيييييلحيبيييييي حعييييي  حة يييييماح يييييرةحح0.05(حةهيييييمحأليييييحرحايييييصحر  يشييييي حرئج ة يييييي حعمييييي ح1.93 لرشيييييلق حبلحييييي ح 

حفمحر  يلسحر وب  حرملجشمع حر رلبل حةر اجري ي ح
ح

 (11جدول ) 

 داللة الفروق بين املجموعة الضابطة واملجموعة التجريبية في 

 تغيرات املهارية في القياس البعدي امل

 املجموعة 

 

 املتغيرات 

 املجموعة التجريبية املجموعة الضابطة

الوسط   قيش حج

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 8.00 0.14 1.39 0.07 1.15 ر مثلحر لميلحاصحر نولجح بت(

 3.32 7.63 27.91 6.62 20.22 ( اوحأر حتن ح  

 3.54 0.28 4.07 0.40 4.46  ح ث(20 ر ح

ح.2.093=ح0.05ر  يش حرئج ة ي حعم ح

(حةهيييمح8.00(حأ حقيشييي ح ج(حرمللسييمب ح لمثييلحر لمييييلحاييصحر نويييلجحبلحيي ح 11يا ييححاييصحقييياللحرئجيي ةلح 

  يييييلئححل حةر اجري يييييي حةحاشيييييلحيبيييييي حاميييييل ح يييييرة حبيييييا حرملجشمعييييي حر ريييييلبح0.05أأبيييييلحايييييصحر  يشييييي حرئج ة يييييي حعمييييي ح

اشييلحح0.05(حةهييمحأأبييلحاييصحر  يشيي حرئج ة ييي حعميي ح3.32لحيي ح بر اجري ييي ،حةقيشيي ح ج(حرمللسييمب ح راييوحأيير حر ايين ح

(ح20يبي حة ماح رة حار  حبا حرملجشمع حر رلبل حةر اجري يي حة  يلئححر اجري يي حيحقيشي ح ج(حرمللسيمب حئجير ح 

ة ييماح ييرة حبييا حرملجشمعيي حر رييلبل حةر اجري ييي حح ييي حاشييلحييي لحععيي (حةهييمحأأبييلحاييصحر  يشيي حرئج ةح3.54 حبلحيي ح 

حاجري ي حفمحر  يلسحر وب  . ة  لئححر
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(حبيا حر  يلبيا ح0.05(حى  حة ماح رة حنرجحاال  حىح لدي حعم حاسام ح 6أشل جحاالداحرئج ةلح قتح 

ح-رنرةاييييي ح-ايييييي ح ر ايييييمرة حر و ر  وعيييييمحةر وبييييي  ،حة  يييييلئححر  ييييييلسحر وبييييي  ح ييييي  حرملجشمعييييي حر اجري يييييي ح لشاحايييييلرجح

  ح ييي  حنرجحاال ييي حىح يييلدي حبيييا حر  يلبيييا حر  وعيييمحةر وبيييح ر رشيييلق (حالعييي حااحايييلح ر بييي ة(ح يييالحيم ييي حأ ح يييرةح

ن ييكحى يي حأ حايلرحرناحاييلح ر بيي ة(حيوايلجحى يي حبراييلااحنرجح تيل ح ميليي حأ ييملححر ويلحنم ححرملجشمعي حر اجري ييي حة بييق ح

حايلحيوايلجحى ي حتشريميلجحقللي حأ حأأثيلحق مليي حايصحرع بيلغحر  يحال حرناايصحر بلايلااحرنسياف  حأشيلحأ حايلرح

ح
م
حلب حرال العحعيصحححةأيرل

م
أ رراحااف  ا حقلل حأ حأ رراحر بيم حلحل حفمحر سصحةيالحااف  ا ،حةاج حأيرل

(حبييييا حر  يلبييييا حر  وعييييمحةر وبيييي  ح0.05(حأ حامييييل ح ييييرة حنرجحاال يييي حىح ييييلدي ،حعميييي حاسييييام ح 7رئجيييي ةلح قييييتح 

رئجير (حةتا يفحح-ر رايوحح–لميلح   يلسحر وب  ح   حرملجشمع حر اجري ي حفمحرناحالرجحرنهل ي ح ر مثلحرئححرة  ل

(حفيمح2006ةا ربي حاوشي حعوي ر رحشصحعوي  ح ح(2003 حأحشي حعوي رنمبتحعوي  ح االداحالاحر   رب حا)حا ربي

ح(40(ح 2 ح. ي ح لاالايلحر ابليتحرعبلس  نهلأ حر بلالااح  حت ثالحىيجل وحفمحتمشي حاسام حرئلل  حر و اي حةر

ح ليييي ر سحأايييي ح ييييتحياو ييييفحر  يييير حر نييييلطوح ل  ربيييي ححيييييالح9،ح8 حة بيييي حرال ييييالعحععيييي حرئجيييي ةلح قييييت
م
(حتو مييييل

حبييا حر  يييلسحر  وعييمحةر وبيي  ح يي  حرملجشمعيي حر رييلبل حفييمحلبيي ححر وييلحنم حر تييل ح
م
"ة ييماح ييرة حار يي حرح ييلديل

ن كحى  حأ حر بلالااحر ا ليي  حرنسياف  ححر ولحنم حلسحر وب  "حة بق حر  يرئص لدنحر و اي حةرنهل ي ح  لئحح

ةرئص يلدنحرنهل ييي حح(ر رشييلق ح–رنرةاي ح–ر اييمرة حح–يكيصح بييللحةإيجيل وحفييمحتليميرحرئص ييلدنحر و ايي ح عي ةحح يت

ايز حرنش ر راو(حب مشلحكيل ح بيللحةإيجيل وحفيمح ر مثيلحر لمييلحةرئجير (ححييالحأ حايلاحرئص يلدنحتباشي حععي حر  يم ح

حبل بلايلااحر ا ليي  حع 
م
ي يل  حر الشييلحيباشيي حععيي حأ ححأيليلحرعحييل حبل سيرع ح لسيلقا حةبل ايل محتي ثرجحىيجلبييل

ح.فمح ري ا حبلبو حأر حر    

(حفييييمحأ حر بلايييلااحر ا لييييي  حكييييل ح يييي حتيييي ثالح2001ةايييلرحيا ييييفحايييي)حااييييلداحا ربيييي حا)يييمحر يييي يصحععييييمحاباييييم ح 

.ح الحأىيجل وحعع حرملجشمع حر رلبل حى
م
حطس يل

م
حةقليال

م
ح(.12 حالرحر ا ثالحيبابلحضئيال

(ح ل ال ييييييي حر  يييييييرة حبيييييييا حرملجشمعييييييي حر ريييييييلبل ح10رال يييييييالعحععييييييي ح يييييي ةلح قيييييييتح حايييييييصحقييييييياللةأشييييييلحيا يييييييحح

ةرملجشمعييييي حر اجري يييييي حفيييييمحرناحايييييلرجحر و ايييييي حفيييييمحر  ييييييلسحر وبييييي  حأاييييي حيم ييييي ح يييييرة حنرجحاال ييييي حىح يييييلدي حبيييييا ح

 يييي حفييييمحر  ييييلسحر وبييي  ح  يييلئححرملجشمعيييي حر اجري يييي حفيييمحااحايييليصح عيييي ةحاجريرملجشمعييي حر ريييلبل حةرملجشمعييي حر 

 يرة حح الحتم يب مشيلحح،جيل وحةقي حح يفحاايلداحى ي حرع ريليأ حر بلايلااحرنسياف  ح بيللحةإحح رنرةا (حةن كحى يحح- 30

ح-رة ح ايييمحنرجحاال ييي حىح يييلدي حبيييا حرملجشمعييي حر ريييلبل حةرملجشمعييي حر اجري يييي حفيييمحر  ييييلسحر وبييي  حفيييمحااحايييليصح ر

ر رشيييلق (حتمشيييمحبلري ييي حيايييلحاولشييير حأ حح- حةحر سييي لحفيييمحن يييكحى ييي حأ حرناحايييليصح ر ايييمرحر ويييلحنم حر رشييلق (حة بيييق ح

ح لبييلحةر   ييقحةر مثييلحةتم ييلحاييصححرأيي حى يي ححرأيي ،حة ييتحيكييصح
م
حعميي حرع  ييللح لشيييلهتحاردشييل

م
بشبييي حتكتسييلحتل لديييل

ح الحيم ي(حأاي ح8لرجحةا ييلحن يكحايلح يل حفيمحرئجي ةلح قيتح احاي لبلالااحر ا لي  حأ حاة حفمحتوسا حةتبي يلحايلاحرن

حبا حر  يلسحر  وعمحةر وب  ح   حرملجشمع حر رلبل حفمحرناحالرجحر و اي ي رة حار  حرح لد
م
ح.ل

(حة ماح رة حنرجحاال  حىح لدي حبا حرملجشمع حر رلبل حةر اجري ي حفمح11ةيا ححاصحرئج ةلح قتح 

اييييلااحلحر وبيييي  حة  ييييلئححرملجشمعيييي حر اجري ييييي حةأ حاييييلاحر  ييييرة حتر يييي)حى يييي حتيييي ثالحر بسحرناحاييييلرجحرنهل ييييي حفييييمحر  يييييل

جييييييل وحفيييييييمحتلييييييميرحلبييييييي حيرن تييييييل ح أل بييييييلغحر  يييييييحال ،حاشييييييلحيبييييييي حأ حبرايييييييلااحرع بييييييلغحر  ييييييحال ،حكيييييييل حنةحتيييييي ثالحى

ح.رئص لدنحر و اي حةرنهل ي 

 ربيي حاللييرحقلي يي ححشييي ر حةا(ح2004أبييمحر مييم ح اوشيي حةتا ييفحااييلداحاييلاحر   ربيي حايي)حا ربيي حر سييي ح

ح(ح47(ح 5 ح.ع حتوسا حر ممرحمحر و اي حةرنهل ي ح االايلع(حفمحأ ح لبلالااحرن تل حت ثالحىيجل وح2008 
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ر و ايي حةاصحقاللحالحتتحعرض حيا ححأ حرع بلغحر  يحال ح هيلحأاشيي حأوايل حفيمحتليميرحةتمشيي حر ميمرحمح

حح،ةرنهل ي 
م
حاصححيالحق  اببلةيشكصحأ حتب حر االايلحىع رار

م
ح.رئلرأي حتيشل

 -االستنتاجات: 

ح.يجل وحفمحتمشي حرناحالرجحر و اي حةرنهل ي ى لبلالااحرن تل حت ثالح -

ة ييييماح ييييرة حابممييييي حبييييا حر  يييييلسحر  وعييييمحةر وبيييي  ح لشجشمعيييي حر اجري ييييي حفييييمحرناحاييييلرجحر و اييييي ح -

جييييييير (حة  يييييييلئححر  ييييييييلسحئرح-ر رايييييييوحح–ر مثيييييييلحر لمييييييييلح–ر رشيييييييلق ح–رنرةاييييييي ح–ةرنهل يييييييي ح ر ايييييييمرة ح

 .ر وب  

ح -
م
 بممرج.ح(9-6فمحااحالح ر ب ة(ح لاالايلحلبشرح ح تحيزثرحبرالااحرع بلغحر  حال حىيجلبيل

ر رييلبل حفييمحرناحاييلرجحر و اييي حة ييماح ييرة حياييلحابممييي حبييا حر  يييلسحر  وعييمحةر وبيي  ح لشجشمعيي ح -

 .ر رشلق حر راو(ح-رنرةا ح–ر امرة حح–ةرنهل ي ح ر ب ةح

 -ات: التوصي

 .هحر نل ال ح حعع حتالايلحر تبشيتحر بلالااحرن تل حبلعاول احح فحاالداح ي  -

رالااشييييل حب عيييي راحبييييررااح أل بييييلغحر  ييييحال حتبشييييلحععيييي حتلييييميرحةتمشييييي حرئص ييييلدنحر و اييييي ح االايييييلح -

 .ر  هحر نل ال

سهلحرالااشل حبشرحل حر ل م  حرنامب ،حةن كحنلحتاشازحب حالاحرنرحل حاصحق لدنحتجبلحاصحر  -

 .تمشي حةتلميرحافالهحرنهل رجحةر    رج

 اييييييي حفيييييمحاييييي ر سحر ابليييييييتحضيييييشصحاميييييلحجحةبييييييررااحح ييييينحر تلبيييييي حر وح رالااشيييييل حبلع بيييييلغحر  ييييييحالح -

 .رالبا ر و

ح
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حقلدش حرنرر )ح

حأبيييييييييييييييييييييمحر مجيييييييييييييييييييييلحأحشييييييييييييييييييييي حعقر ييييييييييييييييييييي يص: -1

ح

(حرالتجلالجحرئل ين حفمح ر حت    حر تلبي حر ريلضي ،حار ح2000 

ح.ر،حا حرعل قل ،حرنم م  

ح:عويييييييييييييييي ح حتعويييييييييييييييي حر ب يييييييييييييييييأحشيييييييييييييييي ح -2

ح

رع بيييييلغحر  يييييحال ححف ر ابلبييييي(حتيييي ثالحبرايييييلااحتربيييييي ححرأيييييي ح2003 

ر تلةيوييي حععيي حلبيي حرناحايييلرجحرئلرأييي حةر رضييلحرئلركييوح أل  يييللح

حبممرج،ح بل  حاأام راحيالحان م  .9-6اصح

حأ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا حةايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي)ح يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرج: -3

ح

،ح(حقبيييييييلرجحفيييييييمحرع بيييييييلغح ل يييييييحل حةر كويييييييل ،حر لوبييييييي حر نلايييييييي 2003 

حان   حرنبل  ،حر بكم  ي ،حا ر.

حأاييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا حأاييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم حرئصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم م، -4

حعمل :ح لعو حر  ااوش ح

(حا يييييييييلحابلييييييييتحر   ييييييييلحة ل ييييييييلحر تلبييييييييي حر بشعييييييييم،حر لوبيييييييي ح1994 

حا ر.حر  لار ،ر نل ن ،حار حر  كرحر بر و،ح

حر سييييييييييييييييييييييييي حاوشيييييييييييييييييييييييي حأبييييييييييييييييييييييييمحر مييييييييييييييييييييييييم : -5

ح

رع بييييلغحر اشهي ييييي حععيييي ححبلبيييياف ر (حتيييي ثالحبراييييلااحتبليكيييي ح2004 

 حرنهييييل رجحرعبلبييييي حفييييمح يلضيييي حر هييييمكوح لييييالغحكلييييي حلبيييياسييييام ح

 بل  حال ساالحيالحان م  ،ح لاب حرنم م  ،ححر تلبي حر ريلضي ،

حا ر.

حىبيييييييييييييييييييييييييييشلعيلح ا)يييييييييييييييييييييييييييمحقشييييييييييييييييييييييييييي  :ح -6

ح

ر ابلتحر ابيلةطوحععي حاسيام حرعار حفيمحأير ححرباف ر (حت ثالح2003 

ر سييييل ح يييي  حتالايييييلحرئلل يييي حر نلاييييي حاييييصحر ابليييييتحرعبلسيييي  ،ح بييييل  ح

سييييياالحيايييييلحان يييييم  ،حكليييييي حر تلبيييييي حر ريلضيييييي ،ح لابييييي ح مليييييل،حل ا

حا ر.

حبيييييييييييييييمار :حه حر لليييييييييييييييوييييييييييييييعبييييييييييييييل تح -7

ح

(حتيييييييي    حر تلبييييييييي حر ريلضييييييييي ح االايييييييييلحرنرحليييييييي حرالبا ردييييييييي ،ح2000 

حالا ىحر  كرحر بر و،حر بكم  ي ،حا ر.

ح:وأبيييييييمحرنبيييييييل ح عوييييييي حر  ايييييييلاوشييييييي ح -8

ح

ا ح(حا ربيييييييي حلبيييييييي حةفييييييييلدهحرئجهييييييييلةحر ب ييييييييب ح يييييييي  حرنسييييييييم2002 

بلسح مض)حأ بلغحليحال ،ح بيل  حال سياالحيايلحان يم  ،حكليي حك 

ح ريلضي ،ح لاب ح ملل،حا ر.رر تلبي ح

حاوشيييييييييييييييييييييييييييييييييييي ححسييييييييييييييييييييييييييييييييييييصحعييييييييييييييييييييييييييييييييييييالة : -9

ح

(حامبيييييييييمع حرع بيييييييييلغحر ريلضيييييييييي ،حر لوبييييييييي حر سلابييييييييي ،حار ح1997 

حرنبل  ،حر  لار ،حا ر.

حي: -10

ح

رئجشلعلجحر ريلضيي ،حارأيقحر كايلغحةر ن ير،حح (حبيوم م ي1999 

حا ر.ر  لار ،ح

حرئجلابي ،حا ر.ح (حر ابلت،حر بكم  ي ،حار حرنبر 2001 حانس  :حتعو حرئللياوشماح -11

رع بييييييييييلغحر  ييييييييييحال حةأثراييييييييييلحععيييييييييي حتبلييييييييييتحلبيييييييييي حرنهييييييييييل رجح(ح2001 حح:اوي حر  يصحععمحابام ح -12

رعبلبيييييييي ح كييييييير حر سييييييييل حبييييييي  سحر تلبيييييييي حر و اييييييييي حنرحلييييييي حر ابليييييييييتح

يييييي حر و ايييييي ،ح تلب،ح بيييييل  حال سييييياالحيايييييلحان يييييم  ،حكليييييي حررعبلسييييي  

حح لاب حر  لت ،ح ي يل.

ح
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 العنف األسري  

، األسباب املؤدية إليه، أشكاله ، أنواعه، األثار الناجمة عنه، األساليب اإلرشادية املقترحة   ) مفهومه

 للحد منه ومعالجته ( 

 

 زهرة املهدي أبوراس  *

 فاطمة أحمــد قنـاو **

 امللخص 

انطلقـــــــت ان اح  ـــــــاس  ـــــــ  هـــــــد  اندرااـــــــة تـــــــ  ألـــــــ ور أو ـــــــ  بو ـــــــو  ت ـــــــ لة ا  ما  ـــــــة    ـــــــر  نهـــــــا ا اـــــــرة       

واملؤاســــات انيةبووــــةد ونقــــد  ــــد ا هــــدا ان ــــ ور ألــــهذا ف ــــهذا انطمقــــا تــــ  ان  ــــدي نهــــد  ان ــــاهرة امل نات ــــة 

 ع انسـا ة واملر  طـة وامل  ا دة يوتا ب د آخر أال وه  ظاهرة ان نف انتي أص حت ت  ل توضو ا تـ  تواضـ

بالح اة اال  ما  ة واندي يمحظ از يا     ت دال ه    انفيةة ا خيةة  اخل ا ارد ونهدا ن ـية ل ـأ أهم ـة  نـاو  

ظاهرة ان نف  اخل ا ار با   ارهـا تـ  انقيـايا ان ـاو ة وملنـت ملـا  نلفـه تـ  ن ـاعل خطيـةة  ألـأ أفـرا  ا اـرة 

ي طلــج  هــو  ان ــاحليس وان لمــاب ولــدنت بانــتية اجت ان ــات بدر ــة  ان ــة واملج مــع ل ــلد وتــ   ــا فــ س ا تــر 

ندرااـــة هـــد  ان ـــاهرة وت رفـــة طـــر، وأاـــان ج  م هـــاد وا  هـــت هـــد  اندرااـــة نل حـــ   ـــ  ل ابـــات ناســـا الت 

 يـــمن إا لألـــ ان ة اندرااـــة وهـــ  ان  ـــرن  ألـــأ تفهـــو  ان نـــف ا اـــري وأاـــ ابه وأألـــ انه وا  ـــار اننا مـــة  نـــهد 

صلت هد  اندرااة ل أ ان ديد ت  ا اان ج اجرألا ية مل الجة هد  ان ـاهرة وانتـي أهمهـا  ـوفية أتـال  ح    و 

آتنــة نلاســاب وا طفــا  يملــاإا انــدهال لنرإــا وان ــ ور با تــاس ونــو نوقــت لســية وت ــاب  إا تــ  ق ــل املت  ــيسد 

خــل امللــخ  وخار ــه و ــدرو إا  ألــأ ولــدنت ان مــل  ألــأ ت لــ ا اناســاب وا طفــا   ألــأ  طــوور خطــ  ن تــاس نهــا  ا

 نل نـــف انـــدي يمــــارس 
 
ــرا ــي  ونـــدت نــــد إا ن ـ ــل  ة انتـ ــ ات انسـ ــة ن فراــــي انلت ـ ــة  ن فـ ــا  ييـ ــة ر و  أف ـ تماراـ

 لرإاد ولدنت ان مل  ألأ  طوور انلقة باننفس ندى انطفل وأب ا       و ان نف اندي تارس  ل ه ان نـفد 

ــة ب ــات املت  ـ ــع الجهـ ــاوس تـ ــأ ان  ـ ــافة ل ـ ــع  ـــل أاـــرة  ألــــأ باجضـ ــا  حلـــو    وافـــ  تـ ــا  جي ـ ــر وا طفـ ــة ا اـ ر ايـ

 حدى.

Abstract 

    The two groups in this study started from an initial feeling of the existence of a social problem faced by the 

family and educational institutions, and this feeling was gradually supported by the response to this growing and 

escalating phenomenon day after day, namely, the phenomenon of violence, which has become a topic of the hour 

and related to social life, which is observed increasing Its rates in the recent period within families, and for this we 

point out the importance of addressing the phenomenon of violence within families as one of the common issues, 

because of the serious consequences it has on family members and society as a whole. Methods and methods of 

its treatment, and this study aimed to search for answers to the questions included in the problem of the study, 

which is to identify the concept of domestic violence and its causes, forms and effects resulting from it. Even if for 

a short time, they are followed up by specialists, as well as working on educating women and children to develop 

Plans for their safety inside and outside the home and training them to practice non-violent reactions to unload 

the negative personalities that have been generated in them due to the violence being practiced on them, as well 

as working on developing the child’s self-confidence and keeping him away from the atmosphere of violence in 

which violence was practiced, in addition to cooperating with the authorities concerned with caring for families 

and children to find solutions that are compatible with each family separately                                                            . 
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/ اإلطار العام للدراسة 
ً
 أوال

 :
ً
 املقدمــة:أوال

د فلقـد تـارس اجنسـاس ان نف ظاهرة قديمة قد  املج مع لال أنـه  ـ  ا ونـة ا خيـةة 
 
أصـ   ألرـة انا ـارا

ان نف بأأل ا  تن لفة و اـ ال تن لفـة تاراـه اجنسـاس ضـد انط   ـةد تاراـه ضـد الح ـواسد تاراـه انل ـار 

ضــد ان ــ ارد وانر ــا  ضــد اناســابد والحــالا ضــد املح ــوتيسد ونقــد تــارس اجنســاس ان نــف  ــ  ب ــ  ا ح ــاس 

    نفسه و   و و  د و   ت الح
 
 تـ   فا ا

 
 أخرى تاراه ان قاتـا

 
ه و   أف ار د وت  قدا ه وآراعهد وأح انا

 ا خرو د أو   ل االاا مب  ألأ انرةوة.

وبحلا ان حوالت انهاعلة وانسرا ة انتـي حـد ت  ـ  ان ـانا ان راـس واجاـمتس ب ـفة خاصـة  ـ  ت ـاالت  

نتــي أحــد ت ت يــةات نو  ــة أ ــرت  ــ  نســ  ان ــنا ةد واجن ــااد واالاــالمارد وان  لــ اد وانســ احةد وانلقافــةد وا

انق ا اال  ما  ةد و   ضوب هدا  له انا رت ق ا انفر ية واالا قمن ة و حق   انداتد وقـ ا الح ـاة انسـهلة 

ــــات  ــــدت ان مقـ ــــروةد وأفسـ ــــ ا ا اـ ــــوهت انقـ ــــي ألـ ــــل  ة انتـ ــــ إمل ة وانسـ ــــة واالاـ ــــ ا املا يـ ــــ  انقـ ــــا تـ ــــةةد وييةهـ املليـ

اتد وبــــيس ا بــــاب وا بنــــابد لمــــا أفقــــدت ا اــــرة قووإــــا انيــــايطة وانرا  ــــة نســــلو  ا اــــروة بــــيس ا زواا وان و ــــ

أفرا هاد فأص حنا نسـمع ونقـرأ  ـ  أنـواس تن لفـة تـ  ان نـف يحـدح  اخـل تحـ   ا اـرة انواحـدةد و ـح   

أس املج مـع اجنسـانس  ـرن ان نــف ا اـري تنـد ق ـل ق  ــل أخـا  هاب ـل ونلـ  نــا ي  ـور أحـد أس  ـراعا ان نــف 

    وقت تا.
 
  ا يا

 
  اخل ا ارة انواحدة اون      أترا

وبا   ــار أس انطفــل ل ـــها  ــ  نطــا، أاـــرة ف نــه حــيس يحـــدح ان نــف  اخلهــا ال ين ـــو  ــا ة تــ  آ ـــار د  

 تا  م د حلقا ه نا مل ان نف ضد انطفل واندي ي ند أأل ا   دة تاإا:
 
 ف ان ا

قدرا ه ان قل ة وان دن ةد تنـتية    مـا  انسـرقةد انن ـجد  اجاابة ان دن ةد ت   له    أ ما  ال  انااج تع

واالح  ــا د تمــا يونــد نديــه ان ــ ور بــان لا والحقــد وونمــو بداخلــه روي االن قــا د تمــا يــؤملي ل ــأ ظهــور انســلو  

    لحسااه ب لت اجهانة.
 
 ان دوانس  وا لة نلس طرة وان حلا    ا خرو د واندي ل  ل ت وويا

نطفــل نســوب ت اتلــة ا   تــ  ق ــل انوانــدد و ه ــه  ــ  أاــرة لســو ها ان نــف    لــه لمــا أس تمح ــة ا 

ل ــانس ت ــل لة وااــ ة تــ  امل ــلمت االنف ان ــة وانســلول ةد لمــا أس بــدرة ان نــف  ر ــر   ــ  نفســه ن   ــل تنــه 

ة هاتـــة  ـــ  لنســـاس  ـــدوانس  ـــ  ت اتلـــه تـــع زتمعـــه  ـــ  املدراـــة أو تـــع ا خـــرو   ـــ  املج مـــعد ووـــ  لا أس ان ـــدواس أ ا

 اجقنا د وت   ا يماراه  وا لة نل نفس    ان و ر.

ــــل هـــــا  نل ا ـــــؤ singer (1998ونقـــــد أورـــــحت  رااـــــة   ــ  ل ـــــد  اتـ ــ ــــف امللخ ـ ــا  نل نـ ــ ( "أس ت ـــــر  ا طفـ

بانسـلو  ان ـدوانس نــد إا ف مـا ب ـدد وأس ان نــف امللخ ـ  نــه  ـأ ية وارـمل  ألــأ اننمـو امل ر ـ  نــد إاد ح ـ  ل ــانوس 

 .(1)(55د ص2007نوظاعف امل رف ة وا  ا يم ة". )طه   د املن ا حسيسد    ا ت  اننفا 

ــــو Mathias (1995لمـــــا أورـــــحت  رااـــــة   ــــأ نمـ ــــل  ألـ ــــا د انطفـ ــــرة لسـ ــــ  ا اـ ــــف  ـ ــــاهدة ان نـ (: "أس ت ـ

د 2007ا  اهـــــــات لي اب ـــــــة بن ـــــــوص ااـــــــ ندا  ان نـــــــف  ـــــــ  حـــــــل ان ـــــــرا ات". )طـــــــه   ـــــــد ان  ـــــــ ا حســـــــيسد 

 .(2)(75ص

: مشكلة الدراسة 
ً
 ثانيا

 
 .50 د ص2007طه   د ان   ا حسيسد ا  ونو  ة ان نف ان اعأل  واملدرس يد  ار الجات ة الجديدةد اجالندروةد  .طد ( 1)

 طه   د ان   ا حسيسد نفس املر ع انساب . (2)
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املن مــــات اندون ــــة واملؤاســــات وانه ذــــات انراــــم ة وان يــــة  ان نــــف ا اــــري ت ــــ لة نــــا ت  إــــا  م ــــع 

رام ة بأهم ة  يافر الجهو  واملساع  نل  دي مل  لة ان نف ا اريد و ناألد ان احليس ج راب  رااات ت  

إا وت رفة أاـ ا إا وطـر،  م هـا وانقيـاب  لرإـا أو أ ل  را خ انهما  إد  ان اهرة وب اس تدى  ف رإا وخطورو

امل ـــ لة انتـــي تســـلأ ل ـــأ تســـل   انيـــوب  لرإـــا  ـــ  هـــد  اندرااـــة نـــا ت ـــد  ق  ـــر  نـــد الحـــد ن اـــ  ما  املفـــرط 

ــنقو  تـــ  خـــم  هـــد   ــس اجاـــابة وا ملى نـــدا اـ ــرة بـــل   نطـــ  ملنـــت ن   ـــي  ـــل ف ـــل يرتـ نلقـــوة ان دن ـــة ضـــد ا اـ

د  امل ــ لة وانتــي  انــت تاإــا  م ــع املج م ــات ب ــ  انن ــر  ــ  انديانــة وانلقافــة اندرااــة بفــ    وضــ    ــ  هــ

انساعدة فرإا د يية أنإا    انفيةة ا خيةة ألهد زوـا ة وانا ـار ل يـة ب ـورة    ـ  التـون  ـ  اننفـوسد و إـدا نانـت 

ــ ــة با اـــرة وتن مـــات حقـ ــات امله مــــة وامل ن ـ ــاحليس والجهـ ــة ونف ـــت ان ـ ــا  باندرااـ ــا االه مـ ــاس وانتــــي تنـ و، اجنسـ

  ورـــمل تـــدى انا ـــار هـــد  ان ـــاهرة وأورـــحت ت ـــ لة ب ـــورة   ـــاوزت  م ـــع ان وق ـــات أو 
 
  ـــدر  قـــارور  وروـــا

 ب  ل  إد  بقاب ا ارة واملج مع بألمله .

: تساؤالت الدراسة :
ً
 ثالثا

  لم  تسا الت اندرااة    ا تس:

 تا هو تفهو  ان نف انسري؟ -1

 انسل  ة اننا مة    ظاهرة ان نف ا اري؟تا ه  ا  ار  -2

 تا ه  ا اان ج اجرألا ية انتي  قلل و حد ت  ظاهرة ان نف ا اري؟ -3

: أهداف الدراسة 
ً
 رابعا

 ان  رن  ألأ تفهو  ان نف ا اري . -1

 ان  رن  ألأ ا ا ال املؤ ية نل نف ا اري. -2

 ان  رن  ألأ أأل ا  ان نف ا اري. -3

   ار اننا مة    ان نف ا اري.ان  رن  ألأ ا -4

 ان  رن  ألأ ا اان ج اجرألا ية املقيةحة نلحد وت الجة ان نف ا اري. -5

 :
ً
 أهمية الدراســة: خامسا

 نو  ة ا ارة بنطورة هد  ان اهرة وا ضرار انتي  ن ا  اإا خاصة  ألأ انطفل. -

ظهــور هــدا ان نــف  اخــل ا اــرة وان  ااــها بانســلج تلــت ا ان ــاهرة وتحاونــة فهــا ان واتــل انتــي  ــؤ ي ل ــأ  -

  ألأ الو  انطفل اواب   ألأ املدى انق ية أو املدى ان   د.

- .
 
 وتس ق م

 
  و  ة انواندي  ن  نج تماراة ان نف  اخل ا ارة وأتا  ا طفا  ن فا ي تمارا إا نه الحقا

: 
ً
 تحديد املفاهيم:  سادسا

 العنف -1

( وهـو التـ ، بـا تر وقلـة انرفـ  بـهد وهـو  ن ـف ن-س- ـ  انل ـة ان رب ـة تـ  الجـدر )  لمـة  نـف   لغة:العنف   

  ــــ  أتــــر د لمــــا  ــــاب  ــــ  الحــــدي  ان ــــروف "لس   ت ــــا أ ل طــــس  ألــــأ انرفــــ  تــــاال ل طــــ   ألــــأ 
 
ــا لملا نــــا يلــــ  رف قــ

 ان نف".

د و نافه أخد  أله وقسوةد والته و ية د وا  ن  ا تر أخد  ب 
 
  دة.و نف نهد و ل ه  نفا
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وت ناهــا االاــ ندا   "VIOLENTIA"هــو " VIOLENCE"و ــ  انل ــة انفرنســ ة فــ س ا صــل انم   ــي ن لمــة  

ييــة امل ــرو  نلقــوة املا يــةد بأاــان ج ت  ــد ة جلحــا، ا ملى با بــتاصد وا ضــرار باملم ل ــاتد وو يــم  ملنــت 

 .(1)(35-34د ص6200ت انس: ان قالد واالي  الد وان دخل    حروة ا خرو . ) أل  امو د 

:العنــف 
ً
ل ــرن  لمــاب انــنفس ان نــف بأنــه "اــلو  يروــ ي ت ــحول بانلراه ــة وحــج ان ــدتية هدفــه  اصــحاحا

ــا  ا خـــرو ". )ـ ــاظا ان ــــ هجد  ــة املل و ــــة ا  ـ ــة ان داع ـ ت روـــف تحمـــد خيــــر  (2)(21د ص2007  ـــروف انطاقـ

ــه جلحــــا، ا ملى 1998 ــرد تــــا ي أو ت نـــوي تو ـ ــة ت األـ ــ يةد ت األــــر أو ييـ ــاهر أو تسـ ــو  ـــل ف ــــل ظـ : "ان نـــف هـ

 .(3)(18 د ص2007بانداتد أو با خرد أو  ما ة أو تلل ة أي أحد تاإا. )طه   د ان   ا حسيسد 

 األسرة: -2

د وإاارة أي ألد  باجاارد وهو تا ألد بهد ه  اندر  الح هنة ت  أار أي ألّدد  لغة:  األسرة
 
وأار  بأار  أارا

 وأارة انر ل   ية ه.

:األســرة 
ً
ل ــرن  لمـاب اال  مـا  ا اــرة بأنإـا "انوحـدة اال  ما  ــة ا و ـأ ونـواة املج مــع انتـي وإـدن ل ــأ  اصــحاحا

ــة  ألــــأ اننــــو  اجنســــانسد و قــــو   ألــــأ املق يــــ ات انتــــي ير يــــرإا ان قــــل الجملــــ د  وانقوا ــــد انتــــي  فرزهــــا املحاف ـ

 .(4)(18 د ص2007املج م ات املت لفة". )طه   د ان   اد 

 تعريف أو جست كونت: – 1

ان طـوورد وانواـ  انط  لـ  ي ـدأ تاإـا ا ارة ه  التل ة ا و ـأ  ـ   سـا املج مـعد واننقطـة ا و ـأ انتـي  

 .(5)(25د ص2003واال  ماع  اندي يية ر  ف ه انفر . )حسيس   د الحم د رألواسد 

 تعريف أسحو: – 2

 ـــد و لن ـــه انط   ـــةد ح ـــ  يـــن ا ل ـــأ ا اـــرة  ألـــأ أاـــاس وظ ف إـــاد و حق ـــ  ا اـــرة هـــ  أو  ا  مـــا   

لألــ ا  انــدوافع ا ون ــة ن فــرا د وااــ مرار بقــاب ا فــرا  تــ   هــة أخــرىد وهــ   ن ــ ا  ــد و لن ــه انط   ــة أي أس 

 .(6)(2002 مع. )ام ع أبوت أل د ا ارة ه  انل نة ا ااا ة    ح اة املج

 تعريف بيرجس ولوك: – 3

( بأنإا ت مو ة ت  ا بتاص ار  طوا برواب  1953) رن ا ارة    ل ا إما ا ارة اندي صدر  ا   

ان واا واند د واالصطفاب أو ان   يد ت ونيس ح اة ا  ما  ة ت قنة وت فا لةد وو قااـموس الح ـاة اال  ما  ـة 

 ونها  قاف إا امل يةلة. )رألا   أل  توس يد  ل تع 
 
 خاصا

 
 ا  ما  ا

 
 .(7) (2009ا خرد ون ل ت  أفرا ها  ورا

 العنف األسري: -3

:العنف األسري 
ً
 اصحاحا

  قو  تن مة ا تا امل حدة أس ان نف ا اري هو: 

 
  .2006 أل  امو د لأل ان ة ان نف    املج مع الج اعري ت  أ ل تقاربة اوا ونو  ةد  ات ة باج  تن ارد "الج اعر"د  .طد ( 1)

 .2007د 1- اظا ان  هجد ان نف ا اريد قرابة    ان اهرة ت  أ ل ت  مع ال اد اندار ان  ياب "امل رل" واملرل  انلقا   ان راسد ط( 2)

 .50طه   د ان   ا حسيسد املر ع انساب د ص( 3)

 .50طه   د ان   ا حسيسد املر ع انساب د ص( 4)

  .2003 رااة     لا ا  ما  ا ارةد تؤاسة أل ال الجات ة "ت ر"د  .طد  –( حسيس   د الحم د رألواسد ا ارة واملج مع 5)

  .2002ام ع أبوت أل د ان ا ذة اال  ما  ة نلطفلد  ار ان ازوري ان لم ة نلا رد  ماسد  .طد ( 6)

 .54 د ص2009د 1 انا انل ج ن ر و وزاعد ط ا ة انقاهرةد طرألا   أل    د ان  و  توس ىد ا  لو  ة ان نف ضد ا طفا د ( 7)



 2022العدد التاسع  العنف األسري 

  

 

  

 19 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

 

ية أو الحرتـاس اننف ـ ي تـ  أو الجسـدانف ل انقاعا  ألأ الو   ن فد يـن ا  نـه اجيـدابد أو امل انـاة اننفسـ ة 

 .(1)(2007الحروة ان اتة أو التاصة. ) اظا ان  هجد 

 تعريف بروان وهاربرت: – 1

انقــــوة الجســــدية نحــــو انطــــرن "ان نــــف ا اــــري هــــو اــــلو  تــــدفو  بان يــــجد وو ملــــل  ــــ  ااــــ  ما   

 .(2)(19 د ص2006ا خر". )اه لة تحمد ن اتد 

 السلوك العدواني: -4

 لغة: العدوانيالسلوك 

 ف ه انقـدرد و ـ  حـدي  ق ـا ة بـ  انن مـاس أنـه  ـدى  
 
 و دا أي ظلا ظلما

 
يقا   دا فمس  دوا و دوانا

 ل ـه أي اـر، تانـه وظلـاد و ـدا ل ـدو  ألـأ اناـ يب لملا اخ لسـه وقـونها  ـدا  ل ـه أي ضـربةد بسـ فهد وان ـدوى 

 ساس ان رل".انفسا  و دا  ل ه انلا  داب و دوانا أي ارقة "اب  تن ورد ن

:السلوك العدواني 
ً
 اصحاحا

ــــةز )  ــــرن تيـ ــــا  ا ملى  (Mearsل ـ ــــه جيقـ ــــلو  املو ـ ــــ  انسـ ــــاالت تـ ــــه حـ ــــدواس بأنـ ــــ ل ان ـ ــــا ب ـ ــــتا تـ بلـ

 تلــــل: 
 
اجهانــــةد خفــــ  اال   ــــارد أو ت األــــرد أو ييــــة ت األــــرد وا ملى انــــدي يلحقــــه بانلــــتا قــــد ي ــــوس نفســــ ا

. )أحمد ان يبيد 
 
 .(3)(2005 سم ا

وا ــرن أحمــد  ــدوي ان ــدواس  ألــأ أنــه اــلو  يرتــس ل ــأ ليــداب ان يــةد أو انــداتد أو تــا يحــل تحلهــا تــ   

    الحرتاس اندي ل  ر به انلتا امل  ديد وان دواس لتا ي ـوس 
 
انرتوزد وا  بة انسلو  اال  داوس ت وويا

 أو ألــه
 
 أي ان ــدواس املو ــه ت األــرة نحــو ت ــدر اجح ــاط اــواب   ــاس بت ــا

 
 ت األــرا

 
 ت حــوال

 
د أو ي ــوس  ــدوانا

 
ذا

 .(4)(12 د ص2004وهو  دواس تو ه ل أ يية  ت در اجح اط. )حسيس فايدد 

وت رن اناب تحمد ان ـدواس أنـه اـلو  ي ـدر  ـ  فـر  أو  ما ـات نحـو فـر  آخـر أو  ما ـةد ا  ـا   

د أ  ت األـر أ  ييــة ت األـرد بسـ ج ت
 
 أ  اــل  ا

 
د لي اب ـا

 
  ــاس أ  تا يـا

 
واقــف ان يـج أو اجح ــاطد أو ملا ـه نف  ـا

اندفا     انداتد أو املم ل ات أو انري ة    االن قا د أو الح و   ألـأ ت ااـج تحـدو ةد و ر ـج  ل ـه للحـا، 

 .(5)(26 د ص2008ا ملى بدنس أو تا ي أو نف  ي بانطرن ا خرد أو ا طران ا خرى. )اناب تحمد ال ماسد 

: الدراسات السابقة
ً
 سابعا

 الدراسات العربية: -1

قـــا    ـــد ان  ـــي تـــ  صـــمر بدرااـــة توضـــو ها ان مقـــة بـــيس أاـــان ج ان ا ـــذة ييـــة املنااـــ ة وانســـلو   

ـــــ  )ان ــــــدوانسد وقــــــد   ــــــوس   نــــــة اندرااــــــة  ـــــا أس 863تـ ـــــل  لرإـ ـــــي  ح ـ ـــــاعل انتـ ـــــحت انن ـ ـــــدةد فأورـ ـــــد و لم ـ (  لم ـ

 بانسـلو  ان ـدوانسد أي  لمـا قـل ان ق
 
 ـل تـ  انوانـدي  زا  ان ـدواس  نـد ا بنـابد ا اان ج املناا ة  ر    اـل ا

 و لما زا ت ان فرقة    ت اتل ا باب تع ا بناب زا   دوانإا.

 
 .18(  اظا ان  هجد املر ع انساب د ص1)

  .2006د 1اه لة تحمد ن اتد ان نف ضد املرأةد أا ابه آ ار د ل ف ة  م هد امل يخ نلا ر وان وزاعد " ماس"د ط( 2)

د 1 وزاـــــع  ار انفلـــــرد  ت ـــــ د ط –درااـــــ ةد أاـــــ ا إا واـــــ ل  م هـــــا أحمـــــد تحمـــــد ان يبـــــيد ت ـــــلمت ا طفـــــا  اننفســـــ ة وانســـــلول ة وان( 3)

2005.  

  .2004( حسيس فايدد ان دواس واالل ذالد تؤاسة ط  ة نلا ر وان وزاعد انقاهرةد  .طد 4)

  .2008د 1اناب تحمد ال ماسد ت  لة ان نف وان دواسد  انا انل جد ن ر و وزاع ط ا ةد انقاهرةد ط( 5)
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صــطمي انل   ــةد اال لمــا قــا  انــدواس تــ  ن   ــا بدرااــة أق مــت حــو  ا حــداح الجــانحيس  ــ  تؤاســات  

لســو  ان مقــات بــيس ا بــاب فأورــحت ن ــاعل هــد  اندرااــة أس نســ ة تر ف ــة تــ  هــؤالب ا حــداح يــأ وس تــ  أاــر 

وا بنــاب فرإــا طــابع ان نــفد ح ــ  يم ــل آبــاب هــد  املجمو ــة ل ــأ ت ــاق  إا بــان نف املبــةيد وان ــوب خ انــممل د لمــا 

 تا يلجـأ هـؤالب ا بـاب ل ـأ 
 
أألارت نس ة تاإا ل أ أس ان مقات بيس ا باب وا تهات لسو ها انلخا  والتمفات ويان ا

 بنائإا.ضرل زو اوإاد بحيور أ

وهـــــدفت  رااـــــة  ق ـــــل ان ق ـــــل تـــــ  انســـــ و ية ل ـــــأ ت رفـــــة ان مقـــــة بـــــيس ان نـــــف ا اـــــري وانســـــلو   

تو  ــة ملات  النــة لح ــاع ة بــيس ان نــف ا اــري ان ــدوانس ف وصــلت ن ــاعل اندرااــة ل ــأ و ــو   مقــة ار  اط ــة 

 وانسلو  ان دوانس ندى ا بناب    تداراها.

س فأورـحت ن اع هـا أس يمـارس اـلو  ان نـف قـد  ـاه طفون ـه فرإـا أتا اندرااة انتي قا   إا ان ط ا 

  ــ  طفون ــهد نــدنت  انــت هنــا   نــف تلخ ــ د لتــا تــ  خــم  ت ــاهدة وانــد  
 
وهــو ييــرل أتــهد أو ضــربه بت ــ ا

%( تـــ  ا زواا قـــد ألـــاهد وانـــد  وهـــو 65 مقـــة بـــيس ان نـــف  اخـــل امللـــخ  و قل ـــد االبـــ  نوانـــد  ح ـــ  و ـــد أس )

 ف )انيرل( ضد واند ه.يمارس الو  ان ن

لمــــا  وصــــلت ن ــــاعل اندرااــــة انتــــي قــــا   إــــا خل ــــل أس تــــ  أهــــا ان واتــــل ان اتنــــة وراب ظــــاهرة انســــلو   

ان ـــدوانس نـــدى ا طفـــا   ـــ لتا  ـــ  انإ ـــار الجـــو ا اـــريد اضـــطرال انـــرواب  ا اـــروة وانا ـــار أاـــان ج انيةب ـــة 

د  لألــ ا  ت  ــا حا ــات التاطذــة  ــ  ا اــرة  اناســل  واجهمــا  وان دبــدل والحرتــاس تــ  انر ايــة ا اــروة و ــ

بـــدور  ل ـــأ اـــلو  ان ـــدواسد ولـــدنت و ـــو  ا   انطفـــل ا اااـــ ةد تمـــا يـــؤ ي ل ـــأ اجح ـــاط ان ـــديد انـــدي يـــؤ ي 

 وا ل ان دوان يس واندي  يفرطاس    اا ندا  أاان ج انقسوة وان قال.

 الدراسات األجنبية: 2

فـــا  انـــدي  ي  رضـــوس نل نـــف امللخ ـــ  ( أس ا ط1984) Pegelowأورـــحت ن ـــاعل اندرااـــة انتـــي قـــا   إـــا  

يــــننف   قــــدير انــــدات نــــد إا وا ــــ روس ب ــــد  االاــــ حقا، وانق مــــةد لمــــا أس انطفــــل قــــد يــــ  لا ان نــــف تــــ  

 نـهد وأس
 
د فا طفـا  ي  لمـوس تـا يرونـهد فـ ملا  انواندي  با   ارهما نمومل ـا

 
ان نـف نحـو ا بـتاص ي ـوس تق ـوال

لســ ند  ان نــف لطروقــة نل  اتــل تــع ان يــج تــ   مــة ل بــة  ــ  رأى انطفــل وانــد  ل ــ يب ت اتلــة أتــه فســون 

 أس ا بنـــاب انـــد ور نلـــدي  ل ـــاهدوس ان نـــف 
 
ييـــ ه ب ـــ ل  ن ـــف ف مـــا ب ـــدد وب اـــت ن ـــاعل هـــد  اندرااـــة أييـــا

انوانــدي أو ي  رضـــوس نـــه قـــد ي ــ حوس  ـــدوان يسد  ـــ  حـــيس أس ان نــات ي ـــ ح  اننـــحاب ات وا  ما يـــات. )طـــه 

 .(1)(57 د ص7200  د ان   ا حسيسد 

( بدرااــــة ان مقــــة بــــيس انســــلو  ان ــــدوانس انــــدي ل اتــــل بــــه انوانــــداس أبنــــائإا 1989) وقــــد قــــا  هيــــةا  

وامل ــــلمت انســــلول ة نــــدى هــــؤالب ا بنــــابد وقــــد  وصــــلت اندرااــــة ل ــــأ أس هنــــا   مقــــة ار  اط ــــة تو  ــــة بــــيس 

ــا . ــلو  ان ـــدوانس نـــدى هـــؤالب ا طفـ ــل بـــه انوانـــداس أبنـــائإا وانسـ ــ انســـلو  ان ـــدوانس انـــدي ل مـ الر )اواـــ  ألـ

 .(2)(131د ص2008ت  دد 

ــا   ــي قـــا   إـ ــة انتـ ــا  انـــدي  ي  رضـــوس نل نـــف أو Bell jinkins (1991لمـــا أورـــحت اندرااـ ( أس ا طفـ

ــا ب ــــد ان ــــدتة ب ــــد ت ــــاهدة الحــــدح ان ن ــــف وهــــد  ا  ــــرا   ل ــــاهدونه ضــــد أتهــــاوإا ل ــــانوس اضــــطرال تــ

اننــــو د ظهــــور اــــلول ات ان  نــــج    يــــم  صــــور أحــــم  تؤملــــةد اننفــــا   ــــ  تســــ وى انا ــــاطد اضــــطرابات  ــــ 

 
 .50ان   ا حسيسد املر ع انساب د صطه   د  ( 1)

  .2008د 1اوا  ألالر ت  دد ان نف وانطفونةد  رااة نفس ةد  ار صفاب نلا ر وان وزاعد  ماسد ط( 2)
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لضـــافة ل ـــأ ان ـــ ور بانـــدنجد وقـــد ل ـــ ر ا طفـــا  أس تســـ ق لها ق ـــية وأنإـــا ال ل ه ـــوس حتـــى ترحلـــة انرألـــدد 

 .(1)(53 د ص2007 ألأ اننفا  ا  اب امل ر   وان ح  ل ا  ا يمي. )طه   د ان   ا حسيسد  موة 

( أورــــحت ن اع هــــا أس ا طفــــا  امل  رضــــيس 1995) Feldmanأتــــا ف مــــا ينــــا اندرااــــة انتــــي قــــا   إــــا  

نل نف ند إا  مقات ا  ما  ة تيطربة تع ا قراسد لما ل انوس ت  امل ـاي ة وانلـجار انـداعا واالننـحال 

 تــ  ان ربــاب وا ــانوس الدجـل ان ــديد. )طــه   ــد ان  ــ ا تـ  ا ن ــطة اال  ما  ــةد لمــا أس نــد إا 
 
 تفرطــا

 
خوفـا

 .(2)(54 د ص2007حسيسد 

ــا )   13( طفـــل  ـــ   مـــر )33(  ألـــأ   نـــة ت  ونـــة تـــ  )2000وقـــد  وصـــلت اندرااـــة انتـــي أ روـــت  ـــ  أملان ـ

( طفــــل  ــــ  ان مــــر نفســــه ونلــــاإا ييــــة  ــــدوان يسد ل ــــأ أس آبــــاب ا طفــــا  ان ــــدوان يس ـ ـــانوا 22اــــنة(  ــــدوان يسد و)

تــــ  انناح ــــة اننفســــ ة ل ــــاق وس أطفــــانها ب ــــ ل أقاــــ ى حتــــى  ألــــأ ا خطــــاب ان ســــ طة وـ ـــانوا رافيــــيس  بنــــائإا 

ا بـاب  ـ  املجمو ـة انيـابطةد وظهـور انسـلو  ان ـدوانس ب ـ ل تيـا ف  نـد املجمو ـة باملقارنـة تـع ت مو ـة 

 ان  رو  ةد وهدا تا يؤلد أ ر الو  انقدرة    ت لا انسلو  ان دوانس  ند ا بناب.

 أس ا طفــا  ا لرــة  وحــدا تــع بت ــ ة وانــد إا ي هــروس نســ 
 
 ة ألبــة تــ  ان ــدواس  ـــ  لمــا   ــيس أييــا

انل ج باندت د وأس  أ ية ا ل    لظهار انلخ ة ان دوان ة  ند ا طفا  ألرة ت   أ ية ا  . )أحمد تحمد ان يبيد 

 .(3)(154د ص2005

( هــدفت ل ــأ ت رفــة هــل هنــا  فــرو، بــيس ا طفــا  انــدي  ي  رضــوس 2004) Jacobsأتــا توضــع  رااــة  

نــــا ي  رضــــوا نل نــــف ا اــــري  ــــ  امل ــــلمت انســــلول ة انداخل ــــة والتار  ــــةد نل نــــف ا اــــري وأقــــرانإا انــــدي  

ــيس ا طفـــا  انـــدي  ي  رضـــوس نل نـــف ا اـــري  ــا  فـــأظهرت ن ـــاعل هـــد  اندرااـــة و ـــو  فـــرو، بـ ــرانإا انـــدي  نـ وأقـ

 د 2009ل نف ا اري    امل لمت انسلول ة انداخل ة والتار  ـة. )رألـا   ألـأ   ـد ان  وـ  توسـ ىد ي  رضوا ن

 .(4)(205ص

: اإلطار النظري ) أدبيات البحث ( 
ً
 ثانيا

 تمهيد:

ل ــد ان نــف ا اــري تــ  امل ــلمت انرعهســ ة انتــي ظهــرت  ــ  املج مــع الحــدي د ح ــ  ل  بةهــا انــ     

ــاب  ــأ بنـ ــي  حـــافظ  ألـ ــات انرعهســـ ة انتـ ــةة تـــ  ان مل ـ ــذة اال  ما  ـــة  ـــوس هـــد  ا خيـ لمؤألـــر نف ـــل  مل ـــة ان ا ـ

هة ي ـهج انل نـة ا و ـأ ا ارة وأتاإاد وا  ل ان نف ا اري خطورة ل يةة  ألأ ح اة انفر  واملج مع فهو ت   

نلم  مــع بالتلــل تمــا ل  قهــا  ألــأ أ اب وظ ف إــا اال  ما  ــة وانيةبووــةد وتــ   هــة أخــرى ل مــل  ألــأ لن ــاا أنمــاط 

انســلو  وان مقــات ييــة انســووة بــيس أفــرا  ا اــرة انواحــدةد وتــ  هنــا ار أينــا االه مــا   إــد  ان ــاهرة نلحــد تاإــا 

 تما قد يا ل  اإا ت     ات.

 م العنف األسري:مفهو -1

 
 .50( طه   د ان   ا حسيسد املر ع انساب د ص1)

 .50  د ان   ا حسيسد املر ع انساب د صطه ( 2)

 .154أحمد تحمد ان يبيد املر ع انساب د ص( 3)

 .205رألا   أل    د ان  و  توس ىد املر ع انساب د ص( 4)



 2022العدد التاسع  العنف األسري 

  

 

  

 22 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

 

ـــي ) ـــما  ل حلمــ ـــم  لاــ ــه  ــ ــ ( بأنـــــه: "تماراـــــة انقـــــوة ان دن ـــــة جنـــــ ا  ا ملى با بـــــتاص أو 1999ل رفـ

 أو ان ـــدخل  ــ  الحروـــة انلت ـــ ة". )تحمـــد 
 
  ســـمان ا

 
املم ل ــاتد لمـــا أنـــه انف ــل أو امل اتلـــة انتـــي  حـــدح ضــررا

 .(1)(73د ص2008ا  د التوا  د 

ـــي ) ـــة (  ألــــأ 2000ل رفــــه حلمـ ـــ  و ــــو   مقــــة ييـ ـــ ل  ـ ـــدي ياـ ـــلو  ان ــــدوانس انـ ـــد أنمــــاط انسـ أنــــه: "أحـ

ت  افذة    لطار ن ا   قس ا ان مل بيس انر ل واملرأة  اخل ا ارةد تما يية ج  ل ه  حديد أ وار وت انـة ن ـل 

 .(2)(19د ص2006فر  ت  أفرا  ا ارة". )اه لة تحمو  بناتد 

ه: "أنماط الول ة   نف ضم  أنماط ان نف وه  أف ا  ( ان نف ا اري  ألأ أن1996ل رن ان ية )

ير ل إــا ا قووــاب  ــ  ا اــرةد ووــدهج رــح  إا انيــ فاب وخاصــة ا طفــا  اجنــاح تــاإا وقــد  ــابت هــد  اناســم ة 

 .(3)(19د ص2006 نه يحدح    تح   ا ارة أو ان اعلة". )اه لة تحمو  بناتد 

أو ف ـل  ـداوس يق ـد بـه للحـا، ا ملى وانيـرر يقـع  ـ  يمل  انقو  أس ان نـف ا اـري هـو  ـل اـلو   

 ت  ا فرا  ا لرة قوة ل أ ا فرا  ا قل قوة وومللوس    ان انج ا بناب.
 
 لطار ان اعلة و ا ة تا ي وس تو ها

 مفاهيم ذات صلة بالعنف: – 2

 العنف والعدوان:

د وقــد قــا  انــ    
 
 ل يــةا

 
ان م يــخ بــيس املفهــوتيس ن فــا ي  ان ــدواس وان نــف تفهوتــاس ي ــداخمس  ــدخم

ــأ امل ــــاهر ان ا يــــة  ــ  حــــيس أس ان ـــدواس ل ــــ مل  ألـ ــابع تــــا يد  ـ ــا ح ــــ  أس ان نـــف نــــه طـ ضـــرول االن  ــــاس ب اإمـ

 .(4)(2005وامل نووة. )حسيس فايدد 

( أس ان نــــف: هــــو ون ــــد ان ــــ ور بان ــــدواسد وان نــــف نإايــــة املطــــان 2002ووــــرى تســــ د اــــ د  ــــواس ) 

 .(5)(111د ص2008تحمد ا  د التوانفد نلسلو  ان دوانس. )

 العنف واإلساءة:

ت اتـــل ب ـــ  ان ـــاحليس تـــع هـــدي  املفهـــوتيس بان  ـــا   بوصـــفهما تيـــةا فيس ب ـــد أنـــه أصـــ   تـــ  امل فـــ   

 ل ه بيس  مهرة ان احليس ا س أنإما تسـ قمسد وقـد   ألـأ ملنـت  ـ  ان  روـف انـدي أقيةفـه  ـل تـ    ماـو ورنس 

ي أو انلف ــس أو اننف ــ ي انتــي ( ح ــ   رفــا اجاــابة  ألــأ أنإــا: صــورة ت نو ــة تــ  اجيــداب ان ــدنس أو الجا ــ 1982)

يماراــــها طــــرن اج  ــــار طــــرن آخــــر  ألــــأ ل  ــــاس أو االت نــــا   ــــ  أف ــــا  ت  نــــةد أو هــــ    يــــم  ب ــــ  الجوانــــج 

ان دن ــة أو اننفســ ة أو لهمــا  ر ايــة طــرن تو ــل ل ــأ امل ــ يب ر اي ــهد  ــاالب  ان ــ يةد وانوانــد املســ د ح ــ  أس 

ملقا  ا و د ب د أنه قد يؤ ي ل أ أضرار نفسـ ة لال أنـه قـد   ـوس ان نف يق  ر فق   ألأ الجوانج ان دن ة    ا

 .(6)(112د ص2008نا  ة  نه ح اذد. )تحمد ا د التوا  د 

 العنف واإلرهاب:

ين لــــف اجرهــــال  ــــ  ان نــــفد واجرهــــال ل  ــــي ان نووــــف وانيةواــــع وبــــ  انــــد ر  ــــ  نفــــس بــــتا تــــا  ــــ  نفــــوس 

 ما ــة تــا وون لــف اجرهــال  ــ  ان نــف  ــ   ــدة  وانــجد فاجرهــال   ــوس نــه ط   ــة فلروــة أو  اطف ــة وواســا 

 
  .2008تحمد ا  د التوا  د ان نف    تواقف الح اة ان وت ةد نطاقات و فا متد تل  ة ا ن لو امل روةد انقاهرةد  .طد ( 1)

 .19اه لة تحمو  ن اتد املر ع انساب د ص( 2)

 .19اه لة تحمو  ن اتد املر ع انساب د ص( 3)

 .80س فايدد املر ع انساب د صحسي( 4)

 .111تحمد ا  د التوا  د املر ع انساب د ص( 5)

 .112تحمد ا  د التوا  د املر ع انساب د ص( 6)
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بدايــة وملروة ونإايــةد  باالاــ مراروة وخــانف تنــام  ــا  تــ  ان ــو ر وانقلــ د  ــ  حــيس أس ان نــف ل ــية ل ــأ حــدح نــه

 وو ــوس لحــدى ن اع هــا. )طــه   ــد ان  ــ ا 
 
فاجرهــال لســ   ان نــف وومهــد نــه لمــا أنــه يا ــع حــوا ح ان نــف أييــا

 .(1)(22د ص2007حسيسد 

 العنف والغضب:

 تــــ  ت ــــاهر ان   يــــة  ــــ  ان يــــجد وا ــــد ان يــــج أحــــد انــــدوافع انتــــي  ــــؤ ي ل ــــأ  
 
ل ــــد ان نــــف ت هــــرا

 يج يملـل ت ـ لة بـيس طـرفيس يقـع  نـد أحـدهماد انقمـع مل ـا ر ان يـج ووقـع ان نـف ان نفد ف ملا ا  بةنا ان

 نـد انطـرن ا خـر ح ـ  يـ ا ان   يـة  ـ  ت ـا ر ان يـج  ـ  صـورة  نـف و ـدتية و ـدواسد ونل يـج لليـة تــ  

  ا  ار انسل  ة  ألأ ان واف  انلتا ي وا اري واال  ماع  واندراس ي نلفر  ح   يؤ ي ل أ حدوح أضرار انفر 

نفســه وا خــرو  وإ ــمن ا ألــ اب وإفســـا  ان مقــات اال  ما  ــة بــيس انفــر  وييـــة  تــ  اننــاس. )طــه   ــد ان  ـــ ا 

 .(2)(21د ص2007حسيسد 

 العنف والجريمة:

وباناس ة نلجرومة فهنا ان  روفات ت  د ة نها بحسج انو هة انتي  ن ا  إا لنرإـاد والجرومـة  ـل ف ـل  

ه انقــــانوس  قوبــــة  ناع ــــةد وهــــ  التــــروا  ــــ  امل ــــا   وانقوا ــــد وانســــلو  انتــــي أو ات نــــا  تــــ  ف ــــل يية ــــج  ل ــــ

يحــــد ها ووراــــمها املج مــــع ن فــــرا د وهــــ  تــــ  انوقــــاوع اال  ما  ــــة انتــــي الزتــــت املج م ــــات ان  ــــروة تنــــد أقــــد  

  ــــــورها و انــــــت تاإــــــا اجنســــــان ة  ألــــــأ تــــــر ا   ــــــا . والجرومــــــة اــــــلو  ينــــــانف انقــــــانوسد وهــــــ   حــــــدح ضــــــررا 

تاص واملم ل ات ريا أنإـا قـد ال   ـوس ت ـحوبة ب نـف بانيـرورةد وتـ  هنـا ي هـر ان ـداخل انوارـمل بـيس با ب

تفهـو  الجرومــة وتفهــو  ان نـفد ح ــ  ل ــ مل  ألــأ  لـت انتــي ال ل اقــج  لرإــا انقـانوس. )تحمــد اــ  د التــوا  د 

 .(3)(114د ص2008

 أسباب العنف األسري: – 3

 أسباب تتعلق باملكونات الشخصية:

 و فا م ال ا وإي ابـا تـع  
ًّ
لس ت مو ة امل ونات ا خمق ة وانلقاف ة  و ه انفر  نحو ان  اتل الول ا

أفرا  أار ه وت  م هد و لما  انت  لت امل ونات ال  ة اان لس ال ا  ألأ ت اتلـه تـع ا اـرة واملج مـعد وتـ  

 أها امل ونات انتي قد  ؤ ي ل أ ان نف ندلر:

صورة تن لفة تلل  دنس انوع  بان مقات  اخل ا ارة ول ف ة ان  اتـل ت هـاد أو ي ـال : ح   يأخد الجهل  أ (

تهـــارات ان واصـــل نديـــه تـــع بق ـــة أفـــرا  أاـــر ه أو  ـــ  اال  قـــا  التـــاطال بـــأس ان نـــف هـــو انســـ  ل لحـــل امل ـــلمت 

 .(4)(2007ا اروةد أو    الجهل  ند انواندي  بأاان ج انيةب ة انسل مة. ) اظا ان  هجد 

: ووــأتس  ــ  صــور ت  ــد ة تاإــا  ــد  االاــ قرار  ــ  ر و  انف ــل   ــا  تــا لســم ه أو يــرا  لمــا ي هــر  ــ  ب( الغضــب

ي ــال اال ــ اس االنف ــا   والحسااــ ة املفرطــة   ــا    ــرفات ا خــرو د وان   يــة انــداعا  ــ   ــد  انرضــا  حــوا  

ابة ان اضـ ة تـ  ق ـل انفـر   ـ  ا اـرة   ـا  أو ا ارة وواق هاد ان رو  ل أ انـ حلا وانسـ طرة  ـ  ان يـة واالاـ  
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  ألــــــأ 
ًّ
 أو ح ا  ـــــا

ًّ
نحـــــو  اعل ـــــه و مل ـــــة و  ــــــرفا هد ان  ـــــاس ت انـــــاة أحــــــد انـــــ و يس أو أي فـــــر   ـــــ  ا اــــــرة تا يـــــا

 .(1)(63د 62د 61د ص2007ان مقات انداخل ة ن ارة. ) اظا ان  هجد 

 ت( ت اطس التمور واملتدرات.

 ح( االضطرابات اننفس ة.

"نـهس  –صـألأ    ل ـه واـلا  –( ض ف انواز  اندي ي واجخم  بأر اس اندي د فاجام  أتر بانرحمـة نقونـه   ا

 تنا ت  نا يرحا ص يةنا وووقر ل يةنا".

 أسباب تتعلق بالوالدين:

و  يم  ا  انواندي  وا    حديداد فقـد   ـيس أس ا تهـات ان ـ يةات ألرـة  رضـة لتطـ  ااـ ندا   

ــ  ت  ــ ــــف  ـ  انلت ـــــ ة ييـــــة انســـــووةد االضـــــطرابات ان قل ـــــةد ان  نـــــة ان نـ
 
اتلـــــة أطفـــــانه د وتـــــ  ا اـــــ ال أييـــــا

اال  ما  ـــةد انـــ واا انفاألـــلد اننـــجل اج راتـــسد ان  ـــر  نل نـــف خـــم  انطفونـــةد  ـــد  انقـــدرة  ألـــأ توا هـــة 

لح ـــو   ألـــأ انيــ وط وانـــنقا  ـــ  املهـــارات اندهن ـــةد وانقســـوة وان دوان ـــةد واال  مـــا  املفـــرط  ألـــأ ا خـــرو  ن

 رضاها و أب دها.

لضـافة ل ـأ الت ـاعا انلقاف ـة نلوانـدي  انتـي    لــ  ب ـأ ية ا بـاب بامل طل ـات الحيـاروة  ـ  ت ــ م ها  

وفها ن لت امل طل ات انتي تساها    حدوح ان نف  اخل ا ارة  ندتا   وس  لت امل طل ات يية ت قونة ويية 

ــا ا ــ ــــل وتاإـ ــا تن ـ ــ ــــا ا ل نهـ ــــ ةد أو أس فهـ ــــة تنااـ ــــة االنف ان ـ ــ ا  انري ـ ــ ــــ  اجألـ ــــه خلـ ــــاس أنـ ــــأ أاـ ــــل  ألـ ــــر نلطفـ نن ـ

 .(2)(170د ص2009نلواندي . )رألا  توس ىد 

 أسباب تتعلق بالحفل:

  يـــم  انطفـــل نا  ـــة حمـــل ييـــة تريـــول ف ـــه وانطفـــل ييـــة  اتـــل ان ـــفات الجســـم ةد  نـــه ينـــانف  

 ل ألبـةد و و ـد ب ـ  الت ـاعا نـدى ان وق ات ا بووةد وو ود ت  أ  اب انواندي  بس ج حا  ه نلر اية ب 

انطفــل  ــؤ ي ل ــأ حــدوح ان نــف  انطفــل لليــة ان  ــابد ألــديد االنف ــا د قل ــل اننــو د أو انطفــل انــ  ب املن ــ   

 اندي ال لس   ج ملا حونه.

( أس تــــ  أاــــ ال اــــلو  ان نــــف انتــــي    لــــ  بلت ــــ ة انطفــــل ضــــ ف 2001و ــــرى ن ــــاة انسنوســــ ي ) 

اال يــخا  بانلت ــ ة قــد ي ــوس ملنــت  ألــأ حســال ان يــة واملمــل ل ــأ اــلو  ان نــفد واالضــطرال انلقــة بانــداتد 

االنف ــا   واننف ـــ يد و مـــر  انطفـــل  ــ  ا اـــرة واملدراـــة وت لـــه نلجما ـــات انفر  ــةد و ـــد  انقـــدرة  ألـــأ توا هـــة 

 .(3)(171د ص2009امل لمت ب راحة. )رألا  توس ىد 

 أسباب تتعلق بالعوامل االقتصادية:

ــأ ي  ــا، يقلـــل تـــ   ور انوانـــدي   ألـ ــ  حـــدوح ان نـــف فانيـــ   نا  ـــة امل ـــقة واجرهـ   ـ
 
ــر  ورا ل ـــج انفقـ

 حمــــل أي ضــــ وط أو ت ــــا ر أخــــرى ن رهــــا،د لمــــا أس ضــــ ف الحانــــة املا يــــة  منــــع ا بــــوو  تــــ   ــــوفية ان ــــداب 

  ـــ
 
  ان مـــلد لمـــا أس ان اتـــل وانر ايـــة ان ـــح ة انيـــروروة نلطفـــل و ـــ  ا  امل ـــ لة اـــواب لملا ـ ــاس انوانـــد  ـــاطم

ت  ا ان اعمت انتي يحدح فرإا ان نف   وس نوووة ونهس نهـا  ـدور  ـ  بهذ إـا امل األـرةد فـم   ـوفر املسـاندة تـ  
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 اعلتي ان و يس ملسا دوإا    توا هة ان  ال لما يدلر ام   و وري أس ا ارة أحا يـة انوانـد وا اـرة ملات 

 .(1)(172د 2009خل ا ارة. )رألا   أل  توس ىد اندخل امل دنس يماراوس ان نف ب  ل ألبة  ا

 أسباب تتعلق بالعوامل االجتماعية:

 ي ملل هدا اننو  ت  ا ا ال   :

نقــا انــوع  اال  مــاع  بحقــو، اجنســاسد وبنطــورة املماراــات ان اعل ــة ان ن فــة  ألــأ الجــو ا اــريد  

مـي انـدي يـؤ ي ل ـأ اف قـار ا بـوو  نلم رفـة و ألأ  ور ا ارة    ان ا ذة اال  ما  ةد واننفـا  املسـ وى ان  ل 

بواـــاعل انيةب ـــة الحديلـــةد ولجـــوئإا ل ـــأ انيـــرل وان نووـــف  ـــ  ان  اتـــل تـــع أبنـــائإاد لضـــافة ل ـــأ و ـــو  نـــو  تـــ  

  قل ديـة تحاف ـةد  ـ  حـيس يم ـل ا بنـاب 
 
صرا  انق ا بيس ا   ا   اخل ا ارة انواحدةد ح   يا  ى ا باب ق ما

رةد تما يؤ ي ل أ ن ول التمفات انتي ين ا  اإا تماراات  ن فة ضد ا بنابد وا د  ل ت  ل أ    ي ق ا ت حو 

ان فلــــت ا اــــري وان ــــدن ل ان اعــــد تــــ  انوانــــدي  وانقســــوة ان اعــــدةد و ــــد  ت اب ــــة ا اــــرة ن بنــــاب تــــ  ان واتــــل 

 .(2)(173د 172د ص2009املس  ة نل نف ضم  نطا، ا ارة. )رألا   أل  توس ىد 

  ووحد  ان    لما مللر انلندري أا ال ان نف باملس  ات ان ان ة:

 تــ  انــ و يس ي مســت برأيــه  وس  -1
 
 ــد  فهــا  ــل تــ  انــ و يس ننفســه وط ــا  انطــرن ا خــرد ح ــ  ن ــد لليــةا

 ترا اة نلطرن ا خر.

فــا، تســؤون ة   هـر امل ــلمت  ــ  ب ــ  ا اــرة بســ ج  مــل املـرأةد ول ف ــة صــرن تيخان ــة ا اــرةد وهــدا اجن -2

 انر ل أ  أنإا ي ج أس ت ارلهد ا تر اندي ي  ل نهدا ان اتل    ب   ا ح اس  أ ية  ألأ ان مقات ا اروة.

وقـــد  ر ـــع امل ـــلمت ا اـــروة ل ـــأ لفـــرازات الحيـــارة الحديلـــةد تلـــل  م ـــع املـــرأة بحروـــة تطلقـــةد فـــدهج ابـــ   -3

ة  ـــ  ا اـــرةد تمـــا يـــدفع انـــ وا ل ـــأ الحـــد تـــ   لـــت الحروـــة ت ـــاب وتتـــى أرا تد وبان ـــا   قـــد ال ت ـــرن اناـــ يب انلليـــ

 ف ا أ  نه التمفات ان و  ة.

وتــ  أهــا أاــ ال ان نــف  اخــل ا اــرة انــ واا انــدي يا ــأ  ــ  انطمــعد وانلســجد ف نــدتا ال لســ ط ع أحــد  -4

 انطرفيس  حق   هد  امل ااج  قع امل لمت ب اإما

ــر  -5 ــات ا اـ ــ  امل ـــلمت وا زتـ ــ ج  ـ ــات ل ـــو  انسـ ــ  املج م ـ ــا  ملنـــت  ـ ــاد تلـ ــا  ا اـــرة بأطفانهـ ــأ تـــدى اه مـ وة ل ـ

 التل   ة الحديلة ن د ب   ا ار  رلت االه ما  بانطفل نلتد .

لس للية ت  امل لمت وبالت وص ان نف ا اريد قد ير ع أصلها ل أ  د  نيوا  قل ة انـ وا أو ان و ـة   -6

  ا  ملنت ل أ ان وا امل لر    ب   ا ح اس.باندر ة ان اف ة ملوا هة أتور الح اةد وومل  لر 

لما  ؤ ر ان اهات الجس مة  أ ية س يب    ان مقات ان و  ـةد فقـد  ـؤ ي ل ـأ اجحسـاس بـاننقاد تمـا يـؤ ي   -7

 
 
ل ــأ االنلمــاه  ــ  ان مقــات  اخــل ا اــرةد أو قــد  ــؤ ي ل ــأ زوــا ة حا ــة انفــر  ل ــأ اال  مــا   ألــأ ا اــرة ا  مــا ا

    قياب 
 
 حا ا ه ا تر اندي لس ج نه اني  د وبان ا   ار ة االاانارة.ل يةا

لمــا أس ان اهــات  ــؤ ي ل ــأ ألجــ  رل ا اــرة  ــ  ل ان إــا تمــا ل ــر  ا اــرة  زتــات أاــروةد وقــد يــدفع 

با اــرة ل ــأ التــروا ل ــأ ان مــلد وبــدنت  يــ ف  ناي إــا بأطفانهــاد فقــد ي  ــر  ا طفــا  نمنحــراند وقــد يــدفع 
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اال  ما   ألأ  مل أطفانها ق ل أس ينضجواد وبدنت يحرتوس ت  فرص ان  ل ا وقد ي  رضـوس   ملنت ا ارة ل أ

 .(1)(2006نمنحران. )  د املحس  ب   مار املطيةيد 

 أسباب تتعلق بالعوامل النفسية:

 ؤلد ان ديد ت  اندرااات االر  اط انو    بيس ان نـف واالضـطرابات اننفسـ ة املت لفـةد اـواب نـدى  

املســـــ  يس أو امل  رضـــــيس نـــــهد لمل أس ا بنـــــاب ي ميـــــخوس بيـــــ ف قـــــدروإا  ألـــــأ  حمـــــل تواقـــــف اجح ـــــاط وانيـــــ ف 

تهــات انــدي  يماراــوس اننف ــ ي وضــ ف لحسااــها باملســؤون ة   ــا  ا اــرةد وت ــية اندرااــات ل ــأ أس ا بــاب وا  

د وانلليــــة تــــاإا ي ونــــوس قــــد ت رضــــوا 
ًّ
 ونفســــ ا

ًّ
ان نــــف هــــا تــــ  تيــــطر بانلت ــــ ةد وأنإــــا ت  ونــــوس ا  ما  ــــا

ن اــابة وهــا أطفــا د وا طفــا  نهســو بمنــأى  ــ  ان نــفد فهــا ي  رضــوس تــع أتهــاوإا ن ــتى أنــوا  ان نــفد أتــا 

ـــيس نل  ـــي   ــــدو  ألــــأ ا طفــــا  امل  رضـ ــاب انــــداعاد ان دوان ــــةد ان ــــأخر ا  ــــرا  اننفســــ ة انتـ ـــ  ان  ــ نــــف   ملــــل  ـ

ــابها ل ــــأ ان  ــــدي ب دوان ــــة   ــــاههاد ح ـــ   اســــ ج ا تــــرا د ان ــــديدة تلــــل  ــ يد ا تــــر انــــدي يــــدفع آبـ اندراسـ

ان يةة ان ديدةد وان  ور بانقل د واالضـطراباتد   ونـد  اإـا ان  ـ  ةد فـان وا املـرو  يحـس بلقـل املسـؤون ة 

وأل وتســـؤو   ـــ  به ـــهد و نـــدتا  ا ـــابه بـــه حانـــة نفســـ ة ي  ـــرن بنـــو  تـــ  انقســـوة  امللقـــاة  ألـــأ  ا قـــه لـــ وا

 .(2)(2009وانق ر )يات  اه ل ت طف د 

 أسباب تتعلق بالعوامل املناخية:

 ل ــــج ن ــــرون املناخ ــــة لدر ـــــة الحــــرارة املر ف ــــة أو املتفيــــةد وانرطوبـــــةد وحرلــــة انهــــواب  ور ييـــــة  

ــة  ــ  حـــدوح ا ن نـــفد وتـــ  املفيـ ــر  ـ ــان نفد  س ان  ـــر  ت األـ  بـ
 
ــا ــا ار  اطـ ــو ألرةهـ ــة الحـــرارة هـ ــا   ر ـ   أس ار فـ

ــ ة تـــ  ا تـــمي نا  ـــة  ــد نسـ ــ ونو  ة نـــدى انفـــر د بســـ ج فقـ ــأ ان  يـــةات انفسـ ــة يـــؤ ي ل ـ ــة الحـــرارة املر ف ـ ندر ـ

ن وــــا ة ت ــــد  لفــــراز ان ــــر، تمــــا يــــؤ ي ل ــــأ ار فــــا   ر ــــة االاــــالارة  ــــ  الجهــــاز ان  ــــبيد وانتــــي   وــــد بــــدورها تــــ  

 .(3)(173د ص2009اا  دا  انفر  ملماراة ان نف )رألا   أل  توس ىد 

 صور العنف األسري: – 4

 العنف ضد املرأة:

  انيـرل وانر ـل وانـدفع  
 
ان نف املو ه ضد املرأة ل  ي ت مد ا ملى  إا وو وس هدا ان نف لتـا  سـديا

  االي  ــالد وإيـــرا  ان و ـــة  ألــأ املماراـــة الجاســـ ة 
 
  انســـج وان ـــ ا وان  ــرو د أو  اســـ ا

 
بقــوةد وإتـــا نف  ــا

 .(4)(2005بقوة )اه لة تحمو  ن اتد 

س ف ه ان وا ان نف بأأل انه املت لفة  ألأ زو  ه ا ية ج  ل ه ونهس ت  ان ت أس امللخ  اندي يمار  

د و ألــأ ان و ـة  ـ  هـد  الحانــة 
 
الت ـا  وان ـداوة وان قـد ووؤاــس  ألـأ اللحـ ا انـدي يل ــوي بنـار  ا بنـاب الحقـا

لتـا أس  ـرف  ان نـف و قاوتـه ب نـف آخـر تمـا يـدفع انـ وا ل ـأ امل وـد تنـه وال نا ـ ى هنـا لـا نل اتـل االق  ـا ي 

 ور  ـــ  ق ـــو  املـــرأة نل نــف املو ـــه ضـــدها أو رفيـــهد و ــا ة فـــ س املـــرأة ييـــة ان اتلــة ال تســـ ط ع  ـــر  تلخنهـــا  تــ 

ان وج  نعج ها    ل انة نفسها وإ انة أوال هاد ف قدر تا   وس      إا املا ية ن و ها قووة ي وس  ق ل ان نف 

 
  ـد املحسـ  بـ   مــار املطيـةيد ان نـف ا اــري و مق ـه بـانحران ا حـداح نــدى نـ الب  ار املحاف ـة اال  ما  ــة بمدينـة انروـا د راــانة ( 1)

 .2006ةد انروا د تا س يةد قسا ان لو  اال  ما  ةد  ل ة اندراااتد  ات ة نايف ان رب ة نل لو  ا تن 

يات  اه ل ت طف د ان نـف ا اـري و مق ـه بـان واف  نـدى املـراهقيس راـانة تا سـ يةد قسـا اجرألـا  اننف ـ يد  ل ـة ان ـرا ةد  ات ـة (  2)

 .2009 ت  د اورواد 

 .173رألا   أل    د ان  و  توس ىد املر ع انساب د ص( 3)

 .23اه لة تحمو  ن اتد املر ع انساب د ص( 4)
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 ــة نا  ـة نهـد  ا حــوا   م  هـا أنإـا ا ضــ ف انـ وا تـ   وس اح ــاا أو رفـ  أو  ـر  امللــخ د وويةلـو نـدى ان و 

 ت  انر لد وأس  لرإا أال  قاو  )رألا   أل  توس ىد 
 
 .(1)(148د ص2009وأنإا ا قل قدرا

 العنف ضد األبناء:

  ـدة تاإـا: اجاـابة ان دن ـةد أو ت ـ  له  ـ  أ مـا  ال  ل ـ  وال  
 
لس ان نف ضد ا طفا  قد ي ند أألـ اال

ــه ان د ــا د وأ مــــا   انااـــج تــــع قدرا ـ ــا  الجرومــــةد وانســـرقةد وانن ــــج واالح  ـ ــة أو تســــ نية    مـ ن ــــة وان قل ـ

 بـــان لاد والحقـــد  ألـــأ املج مـــع وإس ااـــ ندا  ا هـــل نل نـــف و أنـــه 
 
ان نـــف وان ـــدواسد تمـــا يونـــد انطفـــل ألـــ ورا

 انوا لة انوح دة نليةب ة وان أ يج قد يدفع ا بناب ل أ تا يأل :

  ان   اسد وانهرول وتماراة انرمليلةد واالح  ا د ت اطس املتدرات.االنحران  -

- .
 
 و قل ا

 
 وقد يؤ ي ت ل ل بت  ة تيطربة وه ة نفس ا

 تع  ناصر ان هذةد تع أصدقاعهد تع   -
 
لضافة ل أ ملنت ف س يمارس  ل ه ان نف وهو ص ية ا ماراه هو الحقا

 .(2)(142د 141د ص2009ت  ي  اتل ت ها. )رألا   أل  توس ىد 

 العنف بين الزوجين:

 تــا  
 
يــرى  ــل تــ  رألــا  توســ ىد "وزواــج ان ــالا" أس ان نــف ان وجــ  ت رلــة ت  ا نــة بــيس انطــرفيس يان ــا

لســ  مل  ــل تاإمــا أحــد أألــ ا  انســلو  ان ــدوانس الجســديد أو انلف ــسد أو انرتــ يد وإس نــا يلــ  ااــ نداتها 

 بانيـــرورةد وظـــاهرة ان نـــف بــيس انـــ و يس 
 
 مـــر  بـــة أطـــوار نمــو  وري ي ـــدي  بـــة  ـــمح تراحـــل   لـــر نهــا تيخاتنـــا

  ألأ اننحو ان ا  :
 
  وروا

يمحــظ فرإــا   ايــد ان ـو ر  ــ  ان مقــة بـيس انــ و يس  اــ ال تن لفــةد وقـد   ــوس  افهــةد ووأخــد املرحلــة األو:ــ :  -1

.
 
 نس  ا

 
 ت  دال

 
 أو رت وا

 
 نف  ا

 
 ان دواس    هد  املرحلة أللم

ح     دأ  ندتا ير فع ان و ر ل أ  ر ة  فو،    ة ان حمل  ند أحد انطرفيسد وفرإا ي هر :  املرحلة الثانية -2

ان نف الجسدي وانلف ـس بأألـد صـور  تـ  طـرن واحـدد أو تـ  لـم انطـرفيسد ووـؤ ي هـدا ان نـف ان ـاهر  ور  

    خف  ان و ر.

ــاملرحلــــة الثالثــــة:  -3 ــر فرإـــا اـــلو  انـــ و يس االننـــحااس وا ـــ ر فرإـ ــاو  ح ـــ  ي هـ ا انـــ وا ب أنهـــج انيـــمية ووحـ

اايةضــابها بطــر، ألــتىد ووــنفمل  ــا ة  ــ  ملنــت ف أخــد ان مقــة ب اإمــا ألــلم تســم ة "ألــهر ان ســل انــدوري"  ــا 

 وهلــدا   أاــس املراحــل انوحــدة ب ــد ا خــرى 
 
ب ــد تىــ ى ب ــ  انوقــت ل ــو  ان ــو ر نمر فــا  تــ   ديــد  ــدرو  ا

 .(3)(148د ص2009)رألا  توس ىد 

  ألــأ الح ــاة ان و  ــة وت ــية اندرااــ
 
ات اننفســ ة ل ــأ أس خمفــات انوانــدي  وت ــا روإما قــد  ــؤ ر اــل ا

د ح   أس ان قا  ان را  ان وج  ت    ل  خر يا ل  ندها ال ي  لا ا بنـاب تهـارات ان حـدح 
 
 بنائإما تس ق م

ــــ ــــيس أبنـ ــــدح بـ ــــي  حـ ــــات انتـ ــــراق  إا نلتمفـ ــــاهدوإا وتـ ــــ ج ت ـ ــــاها بسـ ــــل وان فـ ــــلول ات ان واصـ ــــراق  إا واـ ائإا وتـ

 نلتمفات انتي  حدح بيس آبائإا وأتهاوإا ول ف ي  اتلوس ب يها تع ب   ب  ل البي.

لمــا أس ت ــاهدة ان نــات ان نــف تــ  ق ــل آبــائإا   ــا  أتهــاوإا يــدفع  إــا ل ــأ لراه ــة انر ــا  ولراه ــة 

 الح اة ان و  ةد وبان ا   لربا  اناس ل اال  ماع .

 
 .148رألا   أل    د ان  و  توس ىد املر ع انساب د ص( 1)

 .142-141رألا   أل    د ان  و  توس ىد املر ع انساب د ص( 2)

 .148رألا   أل    د ان  و  توس ىد املر ع انساب د ص( 3)
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 األسري:أشكال العنف  – 5

 العنف الجسدي:

هو ألرة أ مـا  ان نـف خطـورة وخاصـة لملا  ـح ه  ـروي أو لسـور   ـهج امل  ـدى  ل ـهد وقـد يأخـد  

د 2003اجيــداب ان ــدنس ألــ ل اال  ــداب بانيــرل  وس لحـــداح أضــرار  ســم ة ب ســا امل  ــدي )حســيس رألـــواسد 

 .(1)(149ص

ــــأ   ــــدي  ألـ ــــف الجسـ ــــة ان نـ ــــل اندون ـ ــــة ان مـ ــــت تن مـ ــــد  رفـ أنـــــه "ااـــــ ندا  انقـــــدرة الجســـــدية ضـــــد وقـ

 وويـــة  
 
بــتا آخـــر أو ت مو ــة أبـــتاص ياـــ ل  اإــا أملى  ســـدي أو نف ــ يد فـــان نف الجســـدي ي ــوس وارـــحا

 تــــا   ملــــل هــــد  انواــــاعل  ــــ  ااــــ ندا  ان ــــدي  
 
آ ــــار وارــــحة نل  ــــاسد وتســــ ند  ف ــــه واــــاعل تن لفــــةد ويان ــــا

واـــاعر تنــاط  الجســاد لضـــافة ل ــأ ألــد ان ـــ رد  وانــر ليس بح ــ    و ـــه نلمــات نلضــح ة  ألـــأ انو ــه وانــرأس

وقــــد يــــ ا انلجــــوب ل ــــأ أ وات أخــــرى  ــــ  تماراــــة ان نــــف تلــــل ان  ــــا انســــليسد أو  لســــية ا  وات وقــــدفها  ألــــأ 

 .(2)(72د ص2009انضح ة )أتل اانا  وا ةد 

 ووــرى  ــاظا ان ــ هج أس ان نــف ا اــري ي ــأنف تــ  أف ــا   انيــرلد وانا ــابت با يــديد وانا ــا رد 

وإحــداح ان اهــاتد وان ــفعد وانللــاد تمـــا ياــ ل  نــا الجــروي أو انلســـور أو اج اقــة أو انق ــلد حســج انطروقـــة 

املس  ملة    ان نفد انتي  يةاوي بيس  نف بان د وانر ل ل أ اا ندا  ا الت الحا ة  انس اليسد أو الحداب أو 

 .(3)(31س ص2007انسمي انقا ل ) اظا ان  هجد 

 العنف الجنس ي:

  
 
 أو صــ يةا

 
 أو أن ــى  –يـرى حســيس رألــواس أس ان نــف الجا ــ ي ي ــوس  بــة للـرا  امل  ــدى  ل ــه ل يــةا

 
مللــرا

 .(4)(32د ص2007 ألأ تماراة الجاس أو انق ا  بأ ما   اس ة نارجة ) اظا ان  هجد 

د وو وس  نف ان وا الجا  ي ضد زو  ه ب   ارها  ألأ امل األرة الجاس ة  وس ترا اة وض ها اننف  ي 

أو ان ح د ولجوب ان وا ل أ اا ندا  قو ه والط ه ملماراة الجـاس تـع زو  ـهد وتـ  أألـ ا  ان نـف الجا ـ ي 

د و ــد  ترا ــاة ري  إــا الجاســ ةد وااــ ندا  انطراعــ  وا اــان ج املنحرفــة 
 
: اــوب ت اتلــة ان و ــة  اســ ا

 
أييــا

ا ــ ي جملالنهــا و حقيــة ألــأنإاد ونوتهــا التار ــة  ألــأ قوا ــد التلــ   ــ  ا  ــانه الجا ــ ي ب و  ــهد ومل  أاــلو إا الج

 (.26د ص2008 ألأ ألج   أو  م ي قدرا ه الجاس ة )اه لة تحمو  ن اتد 

 العنف النفس ي:

وا ــــد تــــ  أخطــــر أنــــوا  ان نــــف فهــــو ان نــــف ييــــة تحســــوس أ ا ان يــــة امللمــــوس ونــــهس نــــه ملنــــت ا  ــــر  

انوارمل نل  اسد وهو ألاوع     م ع املج م ات ين ة أو فقيةةد ت قدتة أو نات ةد ونه آ ـار تـدترة  ألـأ ان ـحة 

دة  إــدن ليقــا   ألــأ أنــه "اــلو   ــدوانس ي هــر تــ  خــم    ــرفات ت  مــ Randdاننفســ ةد وقــد  رفــه رانــدو  

 . (5)(42د ص2009أ ن   سدي أو نف  ي أو ت نوي )أتر اانا  وا ةد 

 
 .2003د تؤاسة أل ال الجات  ةد ت رد  .ط – رااة     لا ا  ما  ا ارة  –حسيس   د الحم د رألواسد ا ارة واملج مع ( 1)

 .2009أتل اانا  و ةد ان نف ضد املرأة    انقطا  ان ح د  ار ان ازوري ان لم ة نلا ر وان وزاعد  ماسد  .طد ( 2)

 .32 اظا ان  هجد املر ع انساب د ص( 3)

 .26اه لة تحمو  ن اتد املر ع انساب د ص( 4)

 .42أتل اانا  وا ةد املر ع انساب د ص( 5)
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واســــ ند  انــــ وا ا   ــــارات ان ــــحة ان قل ــــة نيــــ   ألــــرول ه ألرــــة فقــــد ينبــــة زو  ــــه أنإــــا ت نونــــةد  

س ج وزو ة اهذةد وا  بة ان إديد اواب وإديد ان و ة بانطم،د أو أنه ا ية  ان لد وا طفا  ت  ا تور انتي ت

 .(1)(24د ص2008امل اناة اننفس ة ان و  ة )اه لة تحمو  ن اتد 

 انسـج وانلجـوب ل ـأ لهانـة امل  ــدى  ل ـه والحـ  تـ  ق م ـهد و ت ــه  
 
وتـ  أألـ ا  ان نـف اننف ـ ي أييــا

ــاننفس  ــة بـ ــه نمنطـــوابد وفقـــداس انلقـ ــهد  ـــا  ف ـ ــا  تـــ  ألـــرفه أو ألـــرن أهلـ ــة  حـــ  تـــ  قـــدر  و نـ بأنفـــاد بداع ـ

 . (2)(31د ص2007 ) اظا ان  هجد

 العنف االقتصادي:

ــاس انـــ وا زو  ـــه تـــ  امل ـــروند وملنـــت    وو ملـــل ملنـــت  ـــ  حرتـ
 
ــا  تا يـ

 
ــا ي نـــد ان نـــف ا اـــري ألـــلم وهنـ

جملالنها وزوا ة أل ورها بأنإا ال تس ط ع ان ـها  ونـه خاصـة لملا نـا  لـ  ان و ـة ت مـلد و ـ  حانـة  مـل ان و ـة 

ف املـا ي   ملـل  ـ  أس يحرتهـا تـ  را  إـاد أو يـ حلا هـو بطروقـة صـرفه قد يلجأ ان وا ل أ أأل ا  أخرى ت  ان نـ

 (.25د ص2008)اه لة تحمو  ن اتد 

وتــ  أألـــ ا  ان نـــف االق  ـــا ي ق ـــا  انل ـــار بم اق ـــة أبنـــائإا وبنـــاوإا  بـــة قطـــع امل ـــرون  ـــاإاد أو  

 (.32د ص2007 د   ل  ة حا اوإا  املمبسد أو ت طل ات املدراة ) اظا ان  هجد 

 لعنف االجتماعي:ا

ي ــوس  ــ  صــورة فــر  ان  نــة اال  ما  ــة  ألــأ أحــد أفــرا  ا اــرةد وتــ  ملنــت  ألــأ اــ  ل امللــا   ق  ــد  

حرلة ا بناب    حيخ ت انس ت يس يمن ها ت  االخ مط بأبناب الجيةاسد أو بأقرانإا ت  ا قارل )حسـيس رألـواسد 

 .(3)(149د ص2003

ــــ  حرتـــــا  ــــف اال  مـــــاع   ـ ـــر ان نـ ــا ي هــ ــ س ان و ـــــة تـــــ  تماراـــــة حقوقهـــــا اال  ما  ـــــة وانلت ـــــ ةد لمـ

ــاد  ــا  ـــ  املج مـــع وتماراـــة أ وارهـ وان ـــ ا ها مل طل ـــات انـــ وا انفلروـــة وان اطف ـــةد وتحاونـــة الحـــد تـــ  اننراطهـ

  ألــأ ألــ ل حرتــاس ان و ــة تــ  زوــارة أهلهــاد وأصــدقائإا وأقار إــاد وان ــدخل  ــ   مقاوإــا انلت ــ ة 
 
وو هــر أييــا

 .(4)(25د ص2008اب انرأيد و د  أخد رأ إا    فقرات ا ارة )اه لة تحمو  ن اتد وحرتانإا ت  لبد

ــرا  ا اـــرةد وأف ــــانها وملنـــت تـــ  أ ـــل فــــر      بــــة تراق ـــة حرـ ــات أفـ
 
ــا ــاع  أييـ وو ـــوس ان نـــف اال  مـ

 .(5)(32د ص2007الطة أاروة  اعرة وتسا دة ) اظا ان  هجد 

 األبناء:آثار العنف األسري عل   – 6

 عل  النواحي االنفعالية:أثار العنف 

ــا  انــــدي  ي  رضــــوس نل نــــف ل ــــانوس تــــ  اننفــــا  انلقــــة بــــاننفسد وت ــــا ر االل ذــــالد ور و    ا طفـ

ف ـــل اـــرا ة وان ـــو ر انـــداعاد وان ـــ ور بـــالتون و ـــد  ا تـــاسد و ـــد  انهـــدوب واالاـــ قرار اننف ـــ يد وان يـــج 

بـــانعج د واننفـــا   قـــدير انـــدات وان ـــ ر بانـــدنج وانـــ م ةد وتمـــا  واجن ـــارد وانل ـــتد ونـــو  انـــداتد وان ـــ ور 

 ؤلــد  اندرااــات ان  ا يــة أس انطفــل انـــدي يمــارس  ل ــه ان نــف بااــ مرار يا لـــد الحســ  نديــهد وو ــ   قل ـــل 

 
 .24ملر ع انساب د صاه لة تحمو  ن اتد ا( 1)

 .25 اظا ان  هجد املر ع انساب د ص( 2)

 .149حسيس رألواسد املر ع انساب د ص( 3)

 .25اه لة تحمو  ن اتد املر ع انساب د ص( 4)

 .32 اظا ان  هجد املر ع انساب د ص( 5)
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ان ـــأ ية با حـــداح انتـــي ل ال ـــها وانتـــي تســـالية انف ـــا  ا خـــرو  تمـــ  نـــا يمـــارس  لـــرإا ان نـــف لمـــا ي ونـــد نـــد إا 

 .(1)(133د ص2009س بان دوان ة نا  ة مل ا ر انعج  والتون امليةلتة ترة ب د ترة )رألا  توس ىد اجحسا

 عل  النواحي السلوكية:أثار العنف 

  مـــــارس  
 
ــا ا طفـــــا  انـــــدي  ي  رضـــــوس نل نـــــف ياســـــا اـــــلولها بانمت ـــــاالةد وان  ـــــ  ة ان اعـــــدة وأح انـــ

ات  ــــــــ  املدراــــــــةد وإألــــــــ ا  الحراعــــــــ د وان نل ــــــــل انســــــــرقة وانلــــــــدلد وقــــــــد يقوتــــــــوس ب حطــــــــ ا ا  ــــــــاح واملم ل ــــــــ

 .(2)(133د ص2009بالح واناتد لما أس الولها قد ياسا بان نف امل اني ف ه )رألا  توس ىد 

ــانهلعد وانســـــــلو    ــال بــــ ــات أس انطفـــــــل انــــــدي ي  ــــــر  نل نــــــف  اخـــــــل ا اــــــرة ي ــــ ــا ب اــــــت اندرااــــ لمــــ

ت أو مللروــــات ت لــــررة وتلحــــة  ــــ  ان ــــدتة امليــــطرل وييــــة املســــ قرد وو ــــو  صــــور ملهن ــــة أو أف ــــار أو ل راـ ـــا

 لضافة ل أ ا حم  امل ألجة أ ناب اننو  وص وبة اننو .

 عل  النواحي التعليمية:أثار العنف 

تما ال ألت ف ه أس اجاران    اا ندا  ان قال ندى ا طفا  ت  ألأنه أس ل ر، ت   مل ة ان  وو   

 ي فقــــد ل ــــأ انرقابــــة ا نــــا ا  ألــــأ  نــــد انطفــــلد أتــــا تــــا يملــــل انيــــميةد و 
 
هــــاز انقــــ ا وو  ــــل تــــ  انطفــــل لنســــانا

 اندا  ةد وونا ى ان قال ان ا ل وورهج انسلطة طاملا  انت حاضرة أتاته.

لمــا ل ــانس ا طفــا  انــدي  ل ــانوس وو  رضــوس نل نــف تــ  اننفــا   ــ  تســ وى االنا ــا د وانقــدرة  ألــأ  

 ح ــــ لها وإن ــــازاوإا ا  ا يم ــــةد و ــــأخر وي ــــال ت لــــرر  ــــ  انيةليــــخ تمــــا قــــد يــــؤ ي ل ــــأ اننفــــا   ــــ  تســــ وى 

 . (3)(134د ص2009املدراةد و د  انقدرة  ألأ تماراة    ا ن طة املدرا ة )رألا  توس ىد 

وقد ب ات ن اعل  رااة ارحاس أس ت ر  ا طفا  نل نـف ق ـل وانـد إا يـؤ ي ل ـأ ان نـف نـد إاد لمـا  

 يؤ ي ل أ ض ف ان ح  ل اندراس ي.

 عل  النواحي االجتماعية:العنف  أثار 

 ح ــــ  يقطــــع صــــل ه بــــا خرو د وال ل ــــار   ــــ  انا ــــاطات الجما  ــــةد لمــــا أس  
 
ــا ي ــــ   انطفــــل ان  ان ــ

ا  اها ه نحو ا خرو   اسا بان دوان ةد ح   ي    انطفل  دوانس يأخـد حقـه بـانقوة حتـى نـو ـ اس ف ـه ضـرر 

 .(4)(134د ص2009تع املج مع )رألا  توس ىد  ألأ املج مع وبان ا   يفقد انقدرة  ألأ ان  اتل 

ووـــرى ان ـــاحلوس أس ان قـــال انـــدي يوق ـــه انوانـــدي   ألـــأ انطفـــل ي وـــد تـــ   دوانه ـــهد وألرااـــ هد وقـــد  

ــ    ـــوو   مقـــات صـــدافةد و ــــد   ــأ ا خـــرو د وصـــ وبة  ـ ــلو  ان ـــدواس  ألـ ــ  اـ ــاس  ـ ي ـــوس ر  ف ـــل انطفـــل اجت ـ

 ة وانوحدة واوب ان واف  اال  ماع .انرضا     مقات انراألدي د وان  ور بان  ن

 عل  النواحي الجسمية:أثار العنف 

ـــا   ــابة  اخــــل ا اــــرة  انيــــرل وانر ــــل وان ــــفع انتــــي    لهـ ي  ــــر  ا بنــــاب  ألــــ ا   ديــــدة تــــ  اجاــ

ل ــــانوس تــــ  انناح ــــة انفيخيونو  ــــة وهــــد  ا خيــــةة قــــد  ــــؤ ر  ألــــأ نمــــوها الجســــمي انســــل ا بســــ ج نقــــا ا  ــــل 

وان ـــرا  واننفـــا   ـــ  تســـ وى ان ـــحة ان اتـــة واضـــطرابات  ـــ  انلـــم . )طـــه   ـــد ان  ـــ ا  واضـــطرابات اننـــو 

 (.2007حسيسد 

 
 .133رألا   أل    د ان  و  توس ىد املر ع انساب د ص( 1)

 .134توس ىد املر ع انساب د ص( رألا   أل    د ان  و  2)

 .134رألا   أل    د ان  و  توس ىد املر ع انساب د ص( 3)

 .21طه   د ان   ا حسيسد املر ع انساب د ص( 4)
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 األساليب االرشادية املقترحة ملعالجة هذه الظاهرة -7

 هنا  طر، تمل  لن ا ها ملسا دة ان و ات وا طفا  اندي  ي  رضوس نل نف ا اري ندلر تاإا: 

نلاساب وا طفا  يملاإا اندهال لنرإا وان  ور با تاس ونـو نوقـت لسـيةد ووملـ  ت ـاب  إا  وفية أتال  آتنة   -1

 هنا  ت  ق ل املت  يس.

 ان مل  ألأ ت ل ا اناساب وا طفا   ألأ  طوور خط  ن تاس نها  اخل امللخ  وخار ه. -2

  ل أارة  ألأ حدى. ان  اوس تع الجهات املت  ة بر اية ا ار وا طفا  جي ا  حلو    واف  تع -3

4-  
 
 ــدروج ا طفــا   ألــأ تماراــة ر و  أف ــا  ييــة  ن فــة ن فراــي انلت ــ ات انســل  ة انتــي  ونــدت نــد إا ن ــرا

 نل نف اندي يمارس  لرإا.

ت ل ا ا طفا  الول ات لي اب ة بح    ملاإا ت  ان حلا بمو ات ان يج وامل ا ر انسل  ة تسا دها   -5

 آتنة وال مة.  ألأ   وو   مقات تس ق ل ة

 ان مل  ألأ  طوور انلقة باننفس ندى انطفل وأب ا       و ان نف اندي تارس  ل ه ان نف. -6

 املراجع 

  .2005أحمد تحمد التان د  لا اننفس ان ا د  ار امل رفة الجات  ةد  .طد  -1

أتـــل اـــانا  ـــوا ةد ان نـــف ضـــد املـــرأة  ـــ  انقطـــا  ان ـــح د  ار ان ـــازوريد ان لم ـــة نلا ـــر وان وزاـــع  مـــاسد  -2

 .2009 .طد 

حســـيس   ـــد الح ـــد رألـــواسد ا اـــرة واملج مـــعد  رااـــة  ـــ   لـــا ا  مـــا  ا اـــرةد تؤاســـة ألـــ ال الجات ـــة  -3

 .60د ص2003"ت ر"د  .طد 

 .2004 ر وان وزاعد انقاهرةد  .طد حسيس فايدد ان دواس واالل ذالد تؤاسة ط  ة نلا -4

رألـــــا   ألـــــ    ـــــد ان  وـــــ  توســـــ ىد اـــــ  ونو  ة ان نـــــف ضـــــد ا طفـــــا د  ـــــانا انل ـــــج ن ـــــر و وزاـــــعد طاب ـــــة  -5

 .54د ص2009د 1انقاهرةد ط

 .65د ص2002ام   أبو ت أل د ان ا ذة اال  ما  ة نلطفلد  ار ان ازوري ان لم ة نلا رد  ماسد  .طد  -6

 .2008د 1ن نف وان دواسد  انا انل جد ن ر و وزاع ط ا ةد انقاهرةد طاناب تحمد ال ماسد ت  لة ا -7

د 1اه لة تحمد ن اتد ان نف ضد املرأةد أا ابه وآ ـار د ل ف ـة  م ـهد امل يـخ نلا ـر وان وزاـعد  مـاسد ط -8

2006. 

طــــه   ــــد ان  ــــ ا حســــيسد اــــ  ونو  ة ان نــــف ان ــــاعأل  واملدرســــ يد  ار الجات ــــة الجديــــدةد اجاــــلندروةد  -9

 .50د ص2007  .طد

  ــــد املحســــ  بــــ   مــــار املطيــــةيد ان نــــف ا اــــري و مق ــــه بــــانحران ا حــــداح نــــدى نــــ الب  ار املحاف ــــة  -10

اال  ما  ة بمدينـة انروـا د راـانة تا سـ يةد قسـا ان لـو  اال  ما  ـةد ن ل ـة اندرااـات ان ل ـاد  ات ـة 

 .2006نايفد ان رب ة نل لو  ا تن ةد انروا د 

ن نف  ـ  املج مـع الج اعـري تـ  أ ـل تقاربـة اواـ ونو  ةد  ات ـة بـاج  تن ـارد  أل  امو د ي  ان ة ا -11

 .28د ص2006الج اعرد  .طد 

 اظا ان  هجد ان نف ا اري قـرابة  ـ  ان ـاهرة تـ  أ ـل ت  مـع اـل اد انـدار ان  يـاب "امل ـرل" واملرلـ   -12

 .18د ص2007د 1انلقا   ان راسد ط



 2022العدد التاسع  العنف األسري 

  

 

  

 32 جامعة المرقب –كلية التربية البدنية 

 

ــ -13 ــ  تواقـــف الح ـ ــة ا ن لـــو امل ـــروةد تحمـــد اـــ  د التـــوا  د ان نـــف  ـ ــات و فـــا متد تل  ـ اة ان وت ـــةد طاقـ

 .2008انقاهرةد  .طد 

 .2002د 1تروا ال اد  لا نفس اننمود تا ورات اناإية ان رب ةد بيةوتد ط -14

يـات  اـه ل ت ــطف د ان نـف ا اــري و مق ـه بــان واف  نـدى املــراهقيسد راـانة تا ســ يةد قسـا اجرألــا   -15

 .2009 ات ة  ت  د اورواد اننف  يد  ل ة انيةب ةد 



 2022العدد التاسع  االتجاهات النظرية لمفهوم القيم وتصنيفاته 

  
 

  

 33 ب المرقجامعة  –كلية التربية البدنية 

 

 االتجاهات النظرية لمفهوم القيم وتصنيفاته 
 د. ونيس محمـد الكراتي 

 ملخص الدراسة 
 النظرية ملفهوم العلم وتصنيفاته االتجاهات

  ررر  الو ررر   ااألنثروبولوجيرررتعتبرررر سةاارررة ال ررريم لرررس ت رررع  ال ةاارررات  ررر  
ل
كمرررا تل ال ررريم ال  ذاتررره وتكثرهرررا تقررروي ا

 تح سها ح وس واضحة وال يوج  لها نطاق خاص يمكننا التعرف عليها بسهولة .

وهرر    ال ةااررة للتعرررف عهرررا لفرراهيم ال رريم والكقررق عرررس تصررنيفات ال رريم لررر سيرررال الر يررة النظريررة ل ةاارررة 

االتجاهرات النظريرة  ر   ال يم  وتحترو  ال ةاارة عهر  املثاحرت التاليرة لفراهيم ال ريم   تصرنيفات لفهروم ال ريم  

 سةااة ال يم

وتظهررت النترراال العالررة لل ةااررة تل لفرر   يمررة  رر  ااررتر م ساتسرراا  رر  تررراا العلرروم االجتماعيررة كمررا ينظررر        

 إ ا تصنيفاتها. الت لل يم لس جانبها املوضوع  ولم ي تصر اختالف العلماء عها لفهوم ال يمة سل 

Abstract: 
The study of values is one of the most difficult studies in 

anthropology, and it's most interesting in same time. In addition, 

the values are not bounded by clear boundaries and have no 

special scope that we can easily identify  . 

This study also aimed to get acquainted with the concepts of 

values and to reveal the classification of values with statement 

of the Theoretical vision of the study of values . 

The study contains the following sections: 

The concepts of values, categories of the concepts of values and 

the Theoretical ways of the study of values.. 

The general results showed that, the term values has been 

widely used in the heritage of social Sciences, in the same time 

scholars look to the values from the objective side. Moreover, 

the differences between scholars were limited to the concepts of 

values, but rather extended to the classification of values 
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 االتجاهات النظرية لمفهوم القيم وتصنيفاته 
 : مقدمة

ال  م   لنذ  واملفكريس  العلماء  لس  الكثير  اهتمام  شغل   التي  املجاالت  لس  ال يم  لجال  تل    إال يع  

س الج    العقريس االهتمام  ال رل  إال     يظهر  لم  العلمي  للثحت  وإخضاعها  ال يم  تهم      ةااة  لس  ولعل 

سةااة   التي حتم   والتكنو االعوالل  العلمية  الثوةة  تح ثته  لا  علمية   سةااة  عوالل  ل يم  لس  وغيرها  لوجية 

الحياة    التغير االجتماع  والث ا   الكثير لس لعاة نا ولفاهيمنا     الذ  تسى إ ا ع م         إعاسة تقكيل  األلر 

الات الع ي  لس الفالافة  م تهوحظي  لسألة ال يمة سا  االات راة    ال يم املوةوثة واملكتسثة عها ح  اواء.

    والعلماء واملفكريس
ل
 ة املتفاعلة سيل ال يم والحضاةة واملجتمر لس جهة  وبيل ال يم واملثل والسلوك  للعال  نظرا

يسلك ويتعالل     إذ تع  ال يم اإلطاة الذ  يحول الفرس لس كااس سيولوج  إ ا كااس اوايولوج لس جهة تخرى   

 لر اآلخر و ق اياق  يم يحكم لس خالله عها املوا ق واألح اا ويح س لس خاللها ت عاله. 

  ال يم املوجه األااس ي لسلوكيات الفرس  هي تقكل السلوك لذلك  إل    ال وضياا اإلحساس  وتع

لا   إسةاكه ج وى  اإلحثاط لع م  تعمال عقوااية ويسيطر عليه  ين لل     الفرس  التعرف عليها يجعل  بها ع م 

إيجاس لعنى لحيته   وعها   الفرس عس   ةته عها  تعمال   هي تمثل لعت  ات  سه لس  ال يم لس  ي وم  هذا تع  

العال ات   تمس  ألنها  نظرا  واالجتماعية    والسيااية  اال تصاسية  الحياة  لياسيس  الجوهرية    جمير  املفاهيم 

إلنسانية سكا ة  وةها وذلك ألنها ضروةة اجتماعية  وألنها لعايير وته اف ال س  تل نج ها    كل لجتمر لنظم  

   أل راس    شكل اتجاهات وسوا ر وتطلعات. اواء كال لت  لا تم لتأخرا  هي تتغلغل   

: مشكلة الدراسة: 
ً
 أوال

ال ةااات      ال يم لس ت ع   الو   ذاته كما    وتكثرها  اإلنترسولوجياتعتبر سةااة  ال    تنها تقوي ا    

  إال ال يتعرضول لها    –سما    ذلك االنثرسولوجيول الث ا يول    –رسولوجييل  تنترلو لس املزالق ولذا كال لعظم اإل 

االجتماعية ولظاهر الحياة الث ا ية    املجتمعات التي  الوا  يها سثحوثهم ملي انية    لألنساق س  ة لس سةااتهم  

ذلك   إ  اة    إ اويرجر  االنزالق    خطأ  لس  ي ةاونها  األحكامالتروف  التي  ال يم  عها  هذه  وتع      الت ييمية 

الص س   هذا  و    كلها    وليس   ال يم  لس لجاالت  إح ى لقكالت سةااة  يوج  لجال  تنه ال  زاي   تحم   يرى 

لجال لح س لس لجاالت الحياة ولكنها    إ اتقعثا وتع ي ا لس لجال سةااة ال يم ذلك تل ال تنتمي    تكثرالثحت  

ة ال يستطير ال يعثر عها الوك ال تحكمه  تترلل كل لكونات الحياة االجتماعية  الثاحت    العلوم االجتماعي

تل   ذلك  عها  وترت   لعياة   ستوجيه  يرتثط  وال  يستغرق    ت ثح  يمة  وااعا  ضفاضا  تعريفا  ال يم  تعريق 

وال يوج  لها نطاق خاص يمكننا    ولس  ال ال يم ال تح سها ح وس واضحة اإلنسالجوان  لرتلفة لس نقاط  

كما تنها تؤثر    لجرى الحياة االجتماعية     ال يم لتع سة الصوة واألشكال  تلالتعرف عليها بسهولة و   الوا ر  

ثم   هماولس  هالتيل  سمسلمتيل  نؤلس  تل  الحياة  يج   لجرى  ال يمة     وتهمية  ال يمة   لفهوم  غموض   :

 .(1) االجتماعية  وتث و هاتال املسلمتيل لتنا ضتيل ولكس هذا التنا ض هو جوهر لفهوم ال يمة

ال يم  ساإلضا ة   ال يم    جوهرها لس كول  ضية  املحيطة س ةااة  املخاوف  تنثر بعض  لا اثق  إ ا 

ولا هو   تخالق تو تبعاس ااتر الها  غالثا لا تت اخل لفاهيم ال يم سيل لا هو     غير لح سة لس حيت طثيعتها

  إ ا اة ال يم  يرجر جان  كثير لس الخالف حول سةا  وتخيرا   اآلخرح ها عس  تسحيت يصع  تحيي       اجتماع 

 
 .57، ص1998وهدان محمد رشاد ، القيم األخالقية في المجتمع المصري المعاصر، القاهرة ، دار النصر للتوزيع والنشر، ( (1
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  األاالي  لعياة  يصع  تناوله علميا وثي ا    ضوء    تخرى بعثاةة    تولوضوا  لسفي    تنها تصوة الثعض لها عها 

 الفنية املستر لة    الثحت العلمي االجتماع . 

ذلك   ع ة  عوبات    تلويعني  واجهتها  علمية     سةااة  ال يم  االتجاهات    تولهاسةااة  ايطرة 

ةكيز  ال يم  لس  واتراذها  املثالية  لت  تاااية  ةالفلسفية  املجرس  الفكر   الثناء  عليها  ثم    وت كاةها لالتها  أي وم 

اللذال تعاني لنهما املحاوالت املختلفة التي  تحاطتها سذل  لتوضيح لفهوم    سالغيبية وثانيها االضطراب والخلط 

عها   وتعتم   وشخصية  ذاتية  ال يم  سال  االعت اس  وثالثها  االجتماعية    العلوم  الثاطنية    التألالتال يمة    

 . واأللزجة

 دراسة القيم فيما يلي: أهميةوتكمن 

الحالية    - ال ةااة  تفاعل    تهميتهاتكتس   خالل  لس  ال يم  س ضية  واتجاهاتهم    األ راسالهتمالها  وتطلعاتهم 

 وعال اتهم املختلفة. 

تتناول لوضوا ال يم االجتماعية والذ  يعتبر لس املوضوعات التي تناولتها الع ي     تنهاال ةااة      تهميةتعوس    -

له    ألنه لس املجاالت ولنها علم االجتماا نظرا   الثالغ   تعط  الخا ة وامللحة وبالتا      تهميتهلوضوا  االهتمام 

 عات . والجما األ راسس ةااته لس خالل طرح  ضية ال يم ولنا قتها وتحليلها وت عيمها ل ى 

ال ةااة    - هذه  النظرية    تهمية تكتس   الر ية  والتحليل  سالثحت  تناول   التي  ال ةااات  لس  كونها  خا ة    

  كر  ونظر  ووا ع . إطاة ملفهوم ال يم وتصنيفاتها    

لرجوة    إلكانيةال ةااة       تهمية تعوس    - تح يق  اا ة  ذلك     يسهم  سما  وتو ياتها  نتااجها  لس  االاتفاسة 

 .  للمجتمر

 ثا
ً
 :الدراسة أهداف: نيا

 السياق الث ا   واالجتماع  لس بساطته ا ا تع  ه    غرس وتنمية ال يم االجتماعية.  إاهام التعرف عها ل ى   -

واتجاهات    - للمجتمر  االجتماع   الو ر  لر  توا  ها  ول ى  لل يم  املختلفة  املفاهيم  عها    األ راس التعرف 

 والجماعات . 

-   
ل
نظرا ال يم  تصنيفات  عس  العلمي   ألهمية   الكقق  وتوضيحهاأل    التصنيق  سحثها  ظاهرة       تل وبالتا       ل 

  كرية ونظرية لرتلفة.  لحاوالت التصنيق املختلفة تعكس وجهات نظر تياةات واتجاهات

النظرية ل ةااة ال يم لس خالل عرض    - الر ية  النظرية  ت ذ  إالعلماء واملفكريس    وآةاء  ت كاةسيال  ل االتجاهات 

 ت ةس لس خالل نظريات لعرو ة سنظرية ال يم.  ت ثح لل يم    تطوةت تطوةا للحوظا حيت 

التي تساع  عها ت عيم وتنمية ال يم االجتماعية ل ى  ل   إ االو ول    - النتاال والتو يات    األ راس جموعة لس 

 والجماعات ساخل املجتمر. 

: مثالث
ً
 : م الدراسةاهيفا

لس   املفاهيم  املفاهيم    تهم إل  تح ي   ويع   العلمي   الثحت  لجال   الركااز    
ل
   تلرا

ل
الثحت    ضروةيا    

كثيرة   العلمي سةجة  إ ا  يحتاج  والتح ي   حيت  ال  ة  االجتماع     تلكما     لس  يستم     إ االثحت  ذلك  جان  

املفهوم عس لصطلح   ويعتبر  العلمية  الحياة  لغة  لس  يمثل    تولفاهيمه  لس    توجه ةلز  لتثايس  ع س  سيل  القثه 

 الظواهر وملعر ة املفاهيم واملصطلحات املستر لة    التعثير عس لقكلة الثحت و همها. 

سيل   لس  ال يم  لفهوم  يع   األخرى    تكثرال يم:  املفاهيم  لس  كثير  بع س  واةتثاطا  غموضا  االجتماعية  املفاهيم 

املصطلح لرتثط سالتراا الفلسفي لس    تل   إ االتجاهات واملعت  ات وال وا ر والرغثات  ويرجر هذا الغموض  اك 
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ولذا يع  لصطلح ال يمة لس     (1) تخرى   جهة ويعبر عس ةض لقتركة سيل لجموعة لس العلوم واملعاةف لس جهة 

    املصطلحات لتع سة املعاني
ل
لس خالل املثل العليا "الحق  الجمال  الخير" و   علم النفس     هي ت ةس  لسفيا

واالهتمالات   امليول  لثل  األخرى   الشخصية  لكونات  سثعض  واةتثاطها  الشخصية  سناء  سةااة  خالل  لس 

واالتجاهات لجال  تلا   والرغثات  و         والحاجات  االجتماع   التفاعل  خالل  لس  االجتماا  ت ةس  علم 

لوضوعات   خالل  لس  ت ةس  املختلفة    اإلنتاج اال تصاس  املفاهيم  تصق  ال  يمكس  ولهذا  والتوزير  والاتهالك 

لفهوم كل  يتبناه  الذ   العام  املنظوة  لس خالل  ال يمة  ذلك    (2)ملصطلح  عها  االختالف  ويترت   لس  عاال    ة 

  تو تعريق شالل    إ اس    الر ى سيل املقتغليل سالعلوم االجتماعية حول تعريق لفهوم ال يم والو ول  والتثاي

    لح س لها 
ل
  إ املختلفة لل يم و ل  اسيل التعريفات    ولس خالل لراجعة األسسيات نستطير ال ول إل هناك خلطا

 ح  التنا ض  يما سينها    بعض األحيال. 

سما   ال يم  ملفهوم  هنا  عرضنا  وليام "  إليه   تشاة ونستهل  يقير    "ةوبس  ال يم  لصطلح  ال    إ الس 

والواجثات وااللتزالات األخال ية واملطال  والحاجات واملصالح وتشكال    والتفضيالتاالهتمالات واملتر وامليول 

التوجيها ت     األخرى   اإلنسانيةت  االنجذاب والنفوة وبعض  العالم الواار واملتنوا    تلاملنت اة   ال يم توج     

التعريق ساالتساا الق ي  الحياة االجتماعية ويرجر تاذ يقمل     للسلوك املختاة  ويتصق هذا  غل  جوان  

ذاته ال يم  لطثيعة  لس      ذلك  لجموعة  عرض  يه   نحاول  يما  بعض    تهمواوف  لتوضيح  ال يم  تعريفات 

لر  جوان املفهوم  هذا  لنها    التأكي     كثير  تعوس    جزء  التعريفات  هذه  سيل  املوجوسة  االختال ات  ال    إ ا عها 

ايا ها   والتي  يغ   امل ةواة  املوضوعات  الترصصات    إ ا  ساإلضا ةطثيعة   اختالف 
ل
امل اةس    تحيانا او 

 . التعريفات حول هذا املفهوم عرض ع س لس ونحس نحاول  يما يه     النظرية التي تنطلق لنها هذه التعريفات

ال لعظم هذه التعريفات اتف   عها وجوس عنصر    إاللرغم لس تع س تعريفات لفهوم ال يم  اوعها  

  وهو التعثير عس الغايات واأله اف النهااية  ال يم ال تتعالل لر لا هو  اام سالفعل  تعريقواح  بعينه    كل  

 ريحة وحتمية    الو    تخال يةجتماعيا وث ا يا لذلك تعبر ال يم عس  يغ  ا تثحت عما يج  ال يكول   وإنما

 .(3)هنفس

حيت عر ها      ال يم   ااتر اله ملفهوم    اإلاهالات  تعظم  اح  واح  لس    "كالي  كالكهول "ويع   

سفرس    تو   ريح    تصوة    سأنها الث اال    تو  ضمني خاص  سيل  لس  عها االختياة  يؤثر  لجماعة عما هو لرغوب  لميز 

 ول   ترك هذا التعريق    (4) ووااال وغايات الفعل  تنماط املطروحة لس  
ل
  تثرا

ل
  تت عها لعظم التعريفات التي   كثيرا

والتوضيحات والتع يالت وعها ابيل    اإلضا اتلس بع ه اذ نج  الكثير لنها اةتكز عها نفس الفكرة لر بعض  

تقير   سينالية  ريحة    إح ى املثال  ولفاهيم  تصوةات  عس  عثاةة  ه   ال يم  ال  ا ا  تميز    توال ةااات  ضمنية 

ال او  الجالفرس  اختياة  وتؤثر     اجتماعيا  سه  لا هو لرغوب    واأله اف والوااال    واألاالي  طرق  ماعة وتح س 

اتجاهات   لظاهرها     وتتجس   سالفعل  ولعت  اتهم    وتنماطهموالجماعات    األ راسالخا ة  ولثلهم  السلوكية 

 .(5) سه وتتأثرولعاييرهم االجتماعية وترتثط سث ية لكونات الثناء االجتماع  تؤثر  يه 

 
 .  127، ص2003علي عبد الرازق جلبي، المجتمع والثقافة والشخصية ، اإلسكندرية دار المعرفة الجامعية ، ( (1

، 1990، عالم الكتب،   ةالقاهريوسف سيد محمود، تغير قيم طالب الجامعة، التغير القيمي لدى طالب الجامعة خالل ثالثين عاما ، ( (2

 . 33ص

منال عبد المنعم جاد هللا ، القيم في األمثال الشعبية المغربية مؤتمر اإلسكندرية الدولي األول حول التبادل الحضاري بين شعوب  ( (3

 .  397، ص 1994، اإلسكندرية ، جامعة اإلسكندرية ، كلية اآلداب ، خ المتوسط عبر التاري حوض البحر

 . 573شارلوت سيمور ، سميت ، ص( (4

 .16، ص1991كمال التابعي القيم االجتماعية والتنمية الريفية ، دراسة في علم االجتماع الريفي القاهرة مكتبة نهضة الشرق ، ( (5
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ال يم   تعرف  ذات    سأنها كما  او  العتثاةات    تهميةكل  فة  جمالية    تخال يةاجتماعية  او  نفسية  او 

املجموعة االجتماعية ساةتثاط انفعا   ش ي  يتيح    تعضاء ال يم عثاةة عس تصوة لجرس وعام للسلوك تقعر  

 .(1) الخا ة واأله اف   األ عال عها   ملهم لستوى الحك 

ال يم ه  األاس الواضحة التي يعكسها السلوك    تل بسثل التعثير عس ال يم  يرى    آخرويهتم تعريق  

تظهر   التي  الضمنية  ويعت  ول  يها  التي    واأللثال  األ وال او  الناس    ته ا هم لتح ي     إليها  ويلجئول يتمثلها 

تح ي ها   هذه    وتخال ية سينية    سأبعاس  األاسهذه    وتتأثرووااال  وتتوجه  لساا ة  القعثية  وبالث ا ة  وعملية 

نحو   او    ته اف ال يم  او جماعية  الفرس   ط  تقثر حاجات  كال يم    إنسانية رسية  ولجمالية    األخال يةعالة 

 كما نعرض لفهوم ال يم و ق جوان  لرتلفة:  .(2)املصلحة العالة للمجتمر  إسةاكوالعملية او 

 واهتمالات وتفضيالت:   وتغراضواحتياجات وةغثات   كأشياءال يم  -

 يه وجوبا ويؤثر    انت اء   ويح س لا هو لرغوب    إليها  يميز الفرس او الجماعة التي ينتمي    ال يمة لفهوم  

 العمل وواااله وغاياته.  تاالي 

 
ل
لفهولا كونها  حيت  لس  عنصر    وال يمة  عها  حيت     انفعا    يحتو   انت اء    تأثيرهاولس    تاالي    

      احثهيقعر سه    العمل تحتو  عها عصر نزوع  وال يمة ليس  لجرس تفضيل ولكنه تفضيل  
ل
  ويعتبر لسوغا

 
ل
وتكول لل يمة عاسة لا يبرةها عها     القائعة سيل الناس  األحكاماو    ضوء     ولنط ي  تخالق  تااسعها    ول ثوال

 موعة . واملرغوب  يه وجوبا هو لا يرغ   يه الفرس او املج   تااسلس   تكثر

هو   عما  لعت  ات  ه   وشرح   ت ضلوال يم  تح ي   ال يم     وتساع   صحيح  هو  لا  نحو  والسع  

وينظر   السلوك   االتجاه    تصحابلعايير  ساعتثاةها    إ اهذا  لرغوب    توولوضوعات لرغوب  يها    تشياءال يم 

غير امل ثولة التي ينثغ     واألشياء  اإلنساني يكول عليها السلوك    تلامل ثولة التي ينثغ     األشياءتمثل    تنهاعنها ت   

التي تمر سربرة الفرس تصثح  يما سالنسثة له  هذا ساإلضا ة   ال يم    تل  إ اتجنبها وال كل املوضوعات واألشياء 

 التي تمثل  
ل
 .تح ي ها  إ االتي يسعا الفرس واملجتمر    واأله افت والرغثات  ااالهتمالات واالحتياج تيضا

 :كاتجاهاتالقيم مفهوم  -

املفهوليل    تأثر املستر لة   سأه اف ااتر ام هذيس  التصميمات  او     الثحت ونوا  املنهجية  واملرحلة 

املنهج  تنوا     الت  م  بهما  هناك  لحق     الذ  
 

ااتر الهما  واختالف الثاحثيل     اختالف      سيل  نتيجة  وذلك 

الثاحثيل  اإلطاة التعالل لر املفهوليل سمسميات      النظر  لهؤالء  اتثاا تاالي   ياس      لرتلفة  حيت  وبالتا   

 . (3) وتصميمات لرتلفة

لل يم  وتسةك  النفس واالجتماا    سةااتهم  ال يم لس خالل لؤشر  ت   علماء  وتحليل  يمكس سةااة  نه 

 .(4)ةها اتجاهاتكما  اغوا الع ي  لس التعريفات التي يعبرول لس خاللها عس ال يم ساعتثا   االتجاهات

 ال يم لس خالل الفعل والسلوك: لفهوم  -

 
تحول القيم وتبدلها لدى الشباب المصري ، دراسة في أزمة القيم ، المؤتمر السنوي الخامس ، التغير  احمد مجدي حجازي، ( (1

، المجلد األول ، القاهرة المركز القومي للبحوث االجتماعية  2003أبريل  23، 20االجتماعي في المجتمع المصري خالل خمسين عاما 

 .  460، ص 2003والجنائية 

النسق القيمي في الريف المصري ، قيم اإلنتاج واالستهالك ، دراسة ميدانية في قرية مصرية ، القاهرة ، المركز   إنعام عبد الجواد ، ( (2

 . 86، ص1998القومي للبحوث االجتماعية والجنائية ،  

القومي للبحوث االجتماعية  جابر عبد الحميد جابر، التعليم الجامعي في العراق وتغير القيم، المجلة القومية االجتماعية، المركز ( (3

 .4، ص1990والجنائية 

 .37كمال التابعي ، دراسات في علم االجتماع الريفي، مرجع سابق، ص( (4
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تناول    إ ا لس  الثاحثيل  لس  هناك  لرتلفة  لؤشرات  خالل  لس  ال يم  التي   ل   التعريفات  جان  

 .(1)وت عالهال يم ه  لح سات لسلوك الفرس    تلال يم لس خالل لؤشر السلوك عها اعتثاة  

 ال يم لس خالل التصريح املثاشر بها:لفهوم  -

ال يم    تصحابيرى   واالتجاهات     ياس  السلوك  لؤشرات  عها  االعتماس  ينثغ   ال  انه  االتجاه  هذا 

الفرس   يسعا  بغايات  ترتص  لفاهيم  ال يم  ال  او    وتنهاتح ي ها    إ اطاملا  شخصيا  لرغوب  يه  هو  لا  تمثل 

ملفضلة   والتي  خالل لعر ة الغايات املرغوب  يها وا  لساجتماعيا ولس هذا املنطلق ينثغ  التعرف عها ال يم  

 . (2) لثاشرة  األ راسيصرح بها 

 توجهات ثقافية:ك القيم مفهوم  -

انه يمكس سةااة ال يم وتحليلها والتعرف عليها لس خالل  هم الث ا ة   إ اهذا االتجاه   تصحاب يذه   

الت ييمية    وتشكالها   وتنماطها  وامل اييس  ال يمية  والتوجيهات  الث ا ية  املثل  لجموعة  تمثل  ال يم  وال 

الجزاءات   السلوك وتطثيق  عها  الحكم  والجماعة  الفرس  يستطير  التي    ضوئها  املقتركة  الث ا ية  وملستويات 

الجمالية   او  األخال ية  واالتجاهات  املوضوعات  و   تووت  ير  املثل  هذه  تعمل  كما  ال يمية  املعر ية  املوجهات 

ساخل   والجماعة  للفرس  سا عة  الرلوز    الث ا ة  إطاةك وى  خالل  لس  نفسها  عس  واملثل  ال يم  هذه  وتعبر 

 .(3) الث ا ية

 القيم كمعتقدات: مفهوم  -

القا املعت  ات  لس  لجموعة  االتجاه  هذا  ال يم     سيل  ئتمثل  وبرا ة    تعضاءعة  الواح   املجتمر 

لرغوب غير  او  لرغوب  هو  سما  او  ثيح  حسس  هو  سما  يتعلق  نظام    آخروبمعنى      يما  عس  عثاةة  لع      ه  

 يتضمس  
ل
او الثية    تحكالا ايجاسية  ال ثول    تث تت ييمية    األشياء ذات طابر  كر  ولزاج  نحو     الر ض  إ الس 

املختلفة الحياة  ونحولوضوعات  سل  ال يم  وت  األشخاصو     والنظام    ته ا نا عكس  وحاجاتنا  واهتمالاتنا 

 .(4)االجتماع  والث ا   التي تنقأ  يهما ملا تتضمنه لس نواح سينية وا تصاسية وعلمية

التعريف خالل  نج   الس  الساس ة  حيت    تل ت  التابع   كمال  تعريق  لر  يتفق  كالكهول  كلوس  تعريق 

ال يم االجتماعية   الجماعة    سأنهاعرف  او  الفرس  تميز  عثاةة عس تصوةات ولفاهيم سينالية  ريحة او ضمنية 

الخا ة سالفعل     واأله اف والوااال    واألاالي وتح س لا هو لرغوب  يه اجتماعيا وتؤثر    اختياة الطرق  

لظاهره اتجاهات  وتتجس   ولعاييرهم    وتنماطهموالجماعات    األ راسا     ولعت  اتهم  ولثلهم  السلوكية 

 .(5)سه وتتأثراالجتماعية وترتثط لر س ية لكونات الثناء االجتماع  تؤثر  يه 

 نسترلص لس ذلك خصااص عالة لل يم لس خالل تلك التعريفات:  تل ويمكس 

 وبيل خبرات حياتية لعينة. األ راساالجتماع  سيل  ال يم ه  لعت  ات لص ةها الث ة والتفاعل    -ا

 التفضيل واالختياة سيل الث اال املتاحة.   تنماطال يم تفصح عس نفسها      -ب

 ال يم تتسم ساالاتمراة النسبي وترضر للتغيير.  -ج

 الم ال يم.  تونسبية تتح س ساخل لا يعرف ساام ال يم   تهميةال يم ذات   -س

 
 . 48، ص1992، الكويت ، 160عبد اللطيف محمـد خليفة ، ارتقاء القيم ، دراسة نفسية ، سلسلة عالم المعرفة رقم ( (1

 . 45كمال التابعي ، مرجع سابق، ص( (2

 . 49المرجع نفسه، ص( (3

 . 48عبد اللطيف محمـد خليفة، ارتقاء القيم، مرجع سابق، ص ( (4

 . 51كمال التابعي، دراسات في علم االجتماع الريفي، مرجع سابق، ص( (5
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: رابع
ً
 : مفهوم القيمتصنيفات ا

ال واع     األ راستجعل    تاثابهناك ع ة    تل  "سوةكايم"يرى   بهذه  الفرسية  يلتزلول لس وجهة نظرهم 

اال تصاسية    األخال ية تكول  اا تهم  سالت الي     توو    االلتزام  لجرس  تكول  الجمع     تو     القعوة  يكول     

 تجبره سصوةة لرتلفة عها االلتزام بها.  إنها واع  النفس ي املثاشر هو ال ا ر لاللتزام بهذه ال وتأثيره

ام    تلا سينية  كان   اواء  ال يم  لصاسة  ال  يرى  وال    تخال يةلاكس  يبر  سحثة  سينية  لصاسة  ه  

عها   ال  اإلنسالالبروتستانتية     رض  الربح  اجل  لس  الحر  السع   لثل  والزه   ن يم  القاق  والعمل      

خلق    إ ا  تست لحكولا بهذه ال يم ال ينية التي    اإلنسال   وت ثح   إلنساني ا رام  السلوك    واإلخالصوالت قق  

 سا عية ا تصاسية ااع ت عها نمو الرتامالية الح يثة. 

       نسق ةلز  لقترك ال يم عنصر   تل إ ا   كتاسه النسق االجتماع   "ساةاونز"ويذه  
ل
  ويعتبر لعياةا

  تااايةاو لستوى لالختياة سيل الث اال التوجيه التي توج     املو ق  وهذا لعناه ال ال يم لعايير عالة او  

 املجتمر.  تعضاءيقاةك  يها  

ساتساا      ااتر ل   لفظة  يمة     ال  الثالوا ر  تل  ل ةجة  االجتماعية  العلوم  يواجه  تراا  حت 

    سر بع ة عام لل يمة    لفهوم  إ اال يمة  واال ت اة    تجاه لقكلة تعريق    سوجهات نظر لرتلفة ولتنوعة

النظرة   الق ي  والتضييق و      إليهاتفسيرات لرتلفة لنذ كان   االتساا  سيل  ا ا ذلك    "ز"ويليال  تشاةلترسسة 

  تو السلوك النظرية    تنواا وجوس عنا ر  يمة    كل    إللكانيةس وله لفهوم واار وشالل له ليزة جذب االنتثاه  

  تأخذلم    إذا  تخطاء  إ االتعريق ال  يق ةبما يكول له ليزات لترصص والتج ي  ولكنه ةبما يؤس     تلااية  التل ا

 .(1) الظواهر املستثع ة    الحسثال اياق املفاهيم املتصلة سفرك ال يمة اتصاال وثي ا

لتصنيق تعريفات  وهذا لا جعل بعض املقتغليل واملهتميل سمقكلة ال يم ي ولول سثعض املحاوالت  

ل   ال يم حاوالت  في كتاب سةااات    املجتمر والث ا ة الشخصية   م  املعض  ثواوف يتعرض الثحت هنا 

ح هما يتناول لسالة  تيمكس لس خاللهما سةااة ال يم        نموذجيل لتصنيفات لفهوم ال يمرم  عه  لحمرلح

 . (2) ال يم لس وجهة نظر املوضوعات ولا تنطو  عليه لس  يمة

كل   التعريفات     لس  النماذج  بعرض  ن وم  ال يم اوف  لفهوم  تصنيفات  نماذج  عها  نتعرف  ولكي 

النموذج   تعريق كل لس    انأخذ الذ  ينظر ا ا ال يم لس وجهة نظر املوضوعات    األول نموذج عها ح ة  في 

  إنسانية  لذات    تهمية  ش يء ذو  تنهاال يمة عها    إ اكنماذج لهذا النموذج   ينظر سير     "سير  و لوةيال زنانيكي"

لعناه   و   تل وهذا  االهتمام  ه   ش يء  تال يمة  ت   والناس    إذا ل  يكتس   يمة  حتما  اهتمام  انه  لوضوا  كال 

 .(3) عها انها طيثة او ايئة صحيحة او زاافة  ضاال او خطايا األشياء  إ اينظرول 

زنانيكي"ويرى   املرتثط سجماعة    تل  " لوةيال  الوا ع   املحتوى  املعطيات ذات  تعني  االجتماعية  ال يم 

للنقاط لوضوعا  لنها  تجعل  لعينة  اجتماعية  لعال  عها  تنطو   والتي  لعينة  لهذا  (4) اجتماعية  وبال ياس    

واملثاني   البقر  لجموا  الحس ي     لحتواها  اجتماعية  يتمثل  تعتبر  يمة  يتمثل    واألجهزة الجالعة  سينما 

 لحتواها الخيا   
ل
    النظرية العلمية.  تيضا
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تح  هذا    "   الزلثانيرلحم"و  "جوةج لين سرج"و  "هواةس سيكر"ولس املمكس ال تن ةج تعريفات كل لس  

   إ ا  "هواةس سيكر"النموذج  يذه   
ل
   انه يج  اعتثاة لصطلح ال يمة لساويا

ل
   للموضوعات التي تحويها  او لراس ا

لصطل واملوضوعات  لتراس ال ال يمة  لين سرج"  تلا  (1) حال     إل ي ول    "جوةج 
ل
حينما    شيئا ذا  يمة  يصثح  لا 

 . (2) إسةاكهالوكا يسته ف تح ي ه او   إزاءهيسلك الناس  

الزلثاني"ويعرف   لجتمر    سأنهاال يم    "لحمر   يستثير     لا     إنسانيكل 
ل
   اهتمالا

ل
ال يمة     عالا هذه  كان   اواء 

تس  حاجات    تل ل ال يمة االجتماعية  أ ولس ش        فة لعنوية لستحثة  تم    حس ي للموس    لتمثلة    لوضوا  

والقعوة نحو ال يمة واالهتمام    األ راس     ع س كثير لس      نفسية عالة  اتجاهات    ي او ترض    اجتماعية حيوية

او يتم  النسبي  التعثير  ا ثل هذا االهتمبها يتصق سال يمولة واالاتمراة  م    وجوس  واع  الوكية تثيل كيفية 

ملس يحترم ال يم والثانية ملس ينتهكها ووجوس ةلوز اجتماعية    األو ال يم لر وجوس جزاءات وع وبات      تهميةعس  

 .(3) يتم بها التعثير عس احترام هذه ال ي واكتسابها

جان  املوضوع  ت  لس خالل خصااص تكمس  الال يم لس    إ اننظر     و   ضوء لا ت  م لس تعريفات

او   املوضوعات  ل ى    األشياءساخل  لرغوبة  تجعلها  هذا    األ راس  تل نج     األ راسالتي  سخل     ل يهم  ليس 

تعريق   ال  كما  يث و    "سيكر"و  "لين سرج"التفضيل  عها     إنهماجالعال    تنهما ال  ت ل  بعاللات  غير لصحوبيل 

 حرص الجماعة عها ال يمة االجتماعية واهتمالهم ساملحا ظة عليها.

ينظر    تلا والذ   الثاني  األشخاصالنموذج  يتبناها  كما  ال يم  لس  تعريف  نأخذ  إ ا  كل   "  يرنول "و  "تلبرت"ات 

تشياء لس  ال هناك ثالثة    إ ايقير   تلبرتكنماذج لهذا امل خل  مفهوم ال يم ل ى    "زويليالةوبيل  "و  "ول وكالكه"

: االعت اسات الوظيفية وه  االعت اسات التي تصق لا هو صحيح ولا هو خاطئ  االعت اسات التي تعكس ال يم

لا   تثيل  التي  وه   الت ييمية  خيرا    إذاواالعت اسات  االعت اس  لوضوا  التحريمية    توكال  واالعت اسات  شرا 

 .(4) كس الوكا لحرلا وغير لرغوب  يه نهاايا إذا وه  االعت اسات التي توضح للفرس لا  واإلةشاسية

 لا يج  عها الناس جماعات كانوا ام    تلالحكم ال يمي يتضمس    تلويؤك   يرنول  
ل
يفعلوه   تل  ت راسا

سمعنى    توجميل    تو واج     توحسس    ألنه ساملعياةية  تتصق  ال يمة  كان   ثم  ولس  س و   تنهاضروة   ع   اترتثط 

علينا    كل  كر و   كل  ول و   الوكية توضح كيفية االلتزام سال يم وهذه ال واع  السلوكية تفرض نفسها  

 .(5)كل الوك و   كل لو ق

سامل خل الثاةاوني و   ااتر م لف  ال يمة عها انه لفهوم املرغوب  يه ت  لا    تأثر "كالكهول " تلا

لفهوم ضمني   عن ه  للتبرير  ال يمة  يعتبر  اسال  او  يقعر  ل    تو    خا ية  او  الفرس  لميزات  لس  لميز   ريح 

 .(6)الفعل  وته افوااال  تنماط خصااص الجماعة حول لا هو لرغوب  يه والذ  يؤثر عها اختياة  

ليالز ةوبيل      رق سيل ال يم وبيل املعايير  املعايير  واع  للسلوك ملا ينثغ   عله الا ال يم  يو   تلا 

   ال يمة       روف الخا ة وهذا لس ناحية تخرى  هي لستويات ملا هو لرغوب  يه وه  لست لة ت ريثا عس الظ

سمثاسة تطثي ات لع ة  يم لنفصلة       تكول اطاة لرجعيا كثير لس املعايير املح سة وةبما يكول لعياةا لح سا 

 نفس الو  .
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يقير    "سيبر"الا   ل يه  ال يمة  والسعاسة    إ ا مصطلح  والواجثات    تلثالاالهتمالات  التفضيالت 

وااللتزالات   والجاذسيات وكثير لس    األخال يةالكراهيات  والحاجات  ال يمي    األخرى   األشكال والرغثات  للتوجيه 

السلوك    تخرى وبكلمات   ال  املفترض  ولس  االختياة  للسلوك  املتنوا  الواار  العالم  ال يم       الالإةاس  توج  

يعكس  يما   ال  العيل    تواملحض  غير    توت ييما  رلقة  الركثة  لس    تو  اإلةاسيتيل هزة  الحيوية    تالعمليات  

  ال تمثل الوكا   اإلنسالالكيميااية الع ي ة    جسم 
ل
 . يميا

غيت"ويذه    الرغثة    تل  إ ا  "عاطق  لوضوعات  ه   كل    اإلنسانية ال يم  تقمل  ولذلك  والت  ير 

التي   واملثاسئ  والظروف  تجربة    ت ثح املوضوعات  لعنى خالل  ناحية       اإلنسالذات  لس  وال يم  الطويلة 

االيجاسية  يم لرغوبة وال يم  التمييز ي وم عها لا هو لرغوب  يه ت  ال ال يم   وتااستكول ايجاسية او الثية  

   تخرى  ا ة  ا ال تكول كذلك    ثالسلبي  يم غير لرغوبة لثال ذلك ال الزهوة    تكول ايجاسية    ث ا ة سينم 

كما    لألشياء  ةالنسبي   ساألهميةاملتعل ة    األ كاةتعبر عس    ألنها ذات طثيعية نسبية    تاااهاولهذا كان  ال يم     

 . (1) ال اتجاه الفرس هو ليله سطري ة لعينة تجاه اح  ال يم

ت  ينظرول    تل هذا امل خل يرول    تصحاب   تل ويتضح لما اثق   الفرس  ال يم لس    إ اال يم لص ةها 

   إذاحكم يص ة لس الفرس يستطير لس خالل ال يحكم عها ش يء لا    تولفهوم    توخالل اعت اس 
ل
   كال خيرا

ل
   او شرا

الفعل الذ    تووبالتا   يح س السلوك    لرغوب  يه او لرغوب عنه  ضلفغير ل   تولفضال   ر لالاملالاما او غي 

الفرس لس خالله   الثعض ينظر    إ ا يصل    إل يستطير  لا جعل  لرتثطة س واع     تنهاال يم عها    إ اال يمة وهذا 

 لرجع  لكثير لس املعايير وظهر هذا واضحا    التعريفات الساس ة . إطاة  توالوكية  

 : تااايةيسترلص ع  ن اط   تلنه لس خالل هذا العرض الساسق يمكس  إو فوة ال ول  

املتع سة    -1 التعريفات  هذا  ولكس  لل يم  لح س  تعريق  عها  اتفاق  هناك  ليس  نظر     إنها انه  وجهات  تعكس 

 ع  االتجاهات الفكرية للعلماء .لرتلفة ولتثاينة وذلك نتيجة لت 

عها    -2 لل يم  نظرة  هناك  تكمس       تنهاال  للذات    األشياء فات  حق    اإلنسانيةوال سخل  تغييرها  الحق     

 سالنسثة للجمير وهذا لعناه ال ال يم ح ااق لوضوعية. 

وهذا    األشياءيمة عها  وه  التي تضفي ال   اإلنسانيةتكمس ساخل الذات    تنهالل يم عها    تخرى ال هناك نظرة    -3

 يعني ال ال يم ذاتية ت  نابعة لس ساخل الفرس. 

لرغوب     يئاسجوان  الث ا ة وعاسة لا تتناول ال يم ل ى كول الش يء طيثا او ة   تهم تع س لؤشرات ال يم لس    -4

  يه او لرغوب عنه. 

االتجاها التابع     كتاسه  ال يم  هي لكمال  الثانية لتصنيق لفهولات  ال يم  واملحاولة  املعا رة    سةااة  ت 

  تشياء ال يم عها انها    إ اوهو ينظر    األول والتي  نق  يها تعريفات ال يم ا ا ثمانية اتجاهات: االتجاه  والتنمية  

ال يم كاتجاهات و   هذا االتجاه نج     إ االتجاه الثاني ينظر  اواهتمالات وتفضيالت   و   وتغراضواحتياجات  

االتجاهات   لؤشرات  خالل  لس  ال يم  وتحليل  سةااة  لمكس  انه  يرى  لس  لنهم  التعريفات    لس  نوعيل  هناك 

انه    إ اتنظر    تخرى وتعريفات   الفعل ت   ال يم لس خالل  ا ا  الثالت وينظر  االتجاه  اتجاهات   ساعتثاةها  ال يم 

  وبذلك   األ راسبها    يأتيالتي    واأل عالالسلوكية    األنقطةالل التعرف عها  يمكس سةااته وتحليل ال يم لس خ

ه الرابر وهو ينظر ا ا ال يم لس خالل لؤشر  االتجاهات والسلوك   سلوك لؤشرا يعكس ال يم   واالتجايع  ال

حاول   االنت تصحاب  و    والسلوك   تجن   االتجاه  لؤشر   سيل  الجمر  االتجاه  التي  اهذا   إ ا    وجهسات 
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الخا االتجاه  الساس يل   ينظر  لاالتجاهيل  وهو  الغايات   إ اس  خالل  لس  ت   بها    التصريح  خالل  لس  ال يم 

بها   يصرح  والتي  واملفضلة   ث ا ية    األ راساملرغوب  يها  كمثل  ال يم  ا ا  وينظر  الساسس  االتجاه  لثاشرة   

والتعرف علي وتحليلها  ال يم  يمكس سةااة  انه  ت   الث ا ة  وتوجيهات  يمية    تشكالها    وتنماط ها لس خالل  هم 

ينظر   السابر  وال واع     إ اواالتجاه  املعايير  لس  لجموعة  عس  عثاةة  نظرهم  ال يم     ال  ت   كمعايير  ال يم 

 .(1) ال يم كمعت  ات إ ا هو ينظر   واألخيراالتجاه الثالس   تلاالوكهم و  ا لها    األ راس غالسلوكية التي يصو 

ال يم      تل ذا يالح   كوه لحاولة كمال التابع  لتصنيق تعريفات ال يم لم تكس لحاولة لتصنيق تعريفات 

واالن االجتماع   النفس  وعلم  النفس  علم  االجتماعية  العلوم  لعظم  شمل   سل  االجتماا   ط  رسولوج  تعلم 

لثل    األخرى يم واملصطلحات  لعظم التعريفات التي لم تفرق سيل املصطلح ال   توضح    تنهاوعلم االجتماا كما  

واملعايير واملعت  ات    ت  وتوضح االتجاهات 
ل
االتجاهات والسلوك وذلك  الؤشرات  ياس    يضا ل يم لس خالل 

 لس خالل االتجاه الثاني والثالت والرابر.

واشت سيولي  ملحم   ال يم  اجتماا  علم  كتاب  الثالثة  هي     املحاولة  لس  متلا  نماذج  ثالثة  عها  ل  

انه    التعريفات اله ف لس هذه املحاولة توضيح كيق  ال يمة وكال  تعكس ثالثة توجهات لرتلفة نحو لفهوم 

  األول لس املقكوك  يه ال اح  هذه التعريفات    غطى الجوان  املتع سة لل يمة وتنوا ظواهرها   النموذج  

ش يء    تنهاذوا ال يمة عها  املوجهات الفلسفية والث ا ية  ثعض علماء االجتماا    اخ  إ الس التعريفات يقير  

  ساةك   سرجس" عها ابيل املثال عر ا ال يمة عها انها ت  ش يء  يمته  اسلة    اإلنسانيةاو ةغثة للذات  تهميةذا  

للت  ير   ول   ااوى سوس ال يمة ساملرغوب  يه سمعنى ت  ش يء لرغوب  يه او لرتاة لس شخص لا    و   لا  

ةبط املعنى وال يمة واملعياة لثل    وآخر   ال يمة والوظيفة لثل لالينو سكيالا ساق  العلماء  الثعض ةبط سيل  

 .(2) اوةكس

  وتهمل نرلص لس ذلك ال هذا النموذج لركز عها جان  وح    ط لس ال يمة وهو الجان  الث ا    

ساق  الجوان  كذلك  ال تعريفات هذا النموذج لم تستطر ال تفرق سيل ال يم وال واع  والعرف واملعايير ت  ال  

 عر   ال يمة ستوار ش ي . هذه التعريفات    

ال يم      "تولاس وزنانيكي"لوجهات ايكولوجية       عرف  إ اويقير النموذج الثاني لس التعريفات 

اتجاه يع      سأنها ال يم   "ةوز"ج  لالتجاهات كما خلط سيل ال يم ول واع  وكذلك عرف  ل اسل املفهوم السيكولو 

الفرس   انه    توسوااطة  عها  الش يء   ة  هذا  ولثل  خيا    او  ح يق  لاس   غير  او  لاس   لوضوا  نحو  الجماعة 

لل يمة  فة   ويكول  سه  يتمسكول  سالذيس  ولهذا  انه    عال ته  االختياة    "  يقر "الا     والواج    األلر يستحق 

 .(3)لحتوى تجربة  تو كرة  تولوضوا   سأ لتصلة   إنسانيةةغثة    إةضاءال  ةة عها   تنهاال يم عها  إ اينظر 

ينظر   كما  واالتجاه  ال يمة  لفهوم  سيل  الخلط  وضح  النموذج  هذا  عها    إ او    لجرس    تنهاال يمة 

ال يم    إ ا  ساإلضا ة  إنسانيةةغثات    إلةضاءتفضيالت لرتاةة   سيل  العال ة  لنا  النموذج لم يوضح  ال هذا  ذلك 

 والسلوك الفعه .

النموذج الثالت للتعريفات  هو يعكس لوجهات اوايولوجية و   عر   ال يمة    هذا االتجاه    تلا 

 والفعل كتعثير عس ال يمة .  اإلجرائي  عريق ته  لوجهات الفعل االجتماع  وال  لس ثالا زوايا

 
 .  39- 19كمال التابعي، مرجع سابق، ص( (1

 .  150، 149محمـد أحمد بيومي ، علم اجتماع القيم، مرجع سابق، ص ( (2

 .  152، 151محمـد أحمد بيومي ، علم اجتماع القيم، مرجع سابق، ص ( (3



 2022العدد التاسع  االتجاهات النظرية لمفهوم القيم وتصنيفاته 

  
 

  

 43 ب المرقجامعة  –كلية التربية البدنية 

 

ل إل  ال ول  لعال  وخال ة  له  ال يمة  لتع سة    فهوم  عها    تل   إالوتفسيرات  تتفق  التعريفات  لعظم 

النهااية او كتح يق    واأله اف وهو ذلك العنصر ال اام    كل  يمة كتعثير عس الغايات    تال وجوس عنصر واح   

تماعيا  تثحت عما يج  ال يكول اج  وإنماحيت ال تتعالل ال يم لر لا هو  اام  الفعل االجتماع     تغراضلكل  

عس  يغ   تعبر  ال يم  ال  سمعنى  وضمنية  هي    تخال يةوث ا يا  ناحية    تخال ية ريحة  لس  وآلرة  ناحية  لس 

 . (1) تخرى 

     األااايةوهذا يجعلنا ونحس سص س تح ي  لفهوم ال يم االجتماعية انه يج  ال نراع  القروط  

التي تمثل خصااص ال يم والتي يمكس ال نوجزها  يما    واألااايةاملفهوم العلمي وال نراع  العنا ر املقتركة  

 :(2)يه 

  تل -1
ل
  لل يم عنصرا

ل
  تصوةيا

ل
 يحمي ال يم لس العقوااية .  لعر يا

 لس  اعليتها ونتااجها النهائي يرتثط ستح ي  املرغوب  يه واملرغوب عنه. تل -2
ل
 لل يم عنصرا نابعا

عملية الت ويم ت وم عها وجوس ل ياس ولضاهاة    ضوء لصالح الشخص لس جان  و   ضوء لا يتيحه    تل   -3

خر وبذلك  في ال يم عملية انت اء لقروط  آالح لس جان   لتح يق هذه املص   وإلكانات له املجتمر لس وااال  

 سالظروف املجتمعية املتاحة.

ال يم    إ اوباالاتناس   نعرف  ال  يمكس  اثق  لس خالل   سأنهالا  الجماعة  او  الفرس  ل ى  يتكول  لفهوم 

  لوبتالس خالله ال يح س لا هو لرغوب  يه ولا هو لرغوب عنه  ويؤثر    انت اء    يستطيرتفاعل اجتماع   

الحرية   لعناه  ليس  هنا  واالنت اء  املتاحة    املجتمعية  الظروف  ضوء  و    لصالحه  لتح يق  الفعل  ووااال 

املطل ة   ولكنه لقروط ولرتثط سكل لا ي وة حول الفرس لس ظروف اجتماعية وا تصاسية ساخل ملجتمر كما  

ولو  سمضاهاة  الشخص  ي وم  يها  لعر ية  ع لية  عملية  هو  االنت اء  الذ     زنة اتل  امل ياس  ضوء  األشياء    

او   االجتماع   رسا  الشخص  يكول  ال  ويمكس  واال تصاسية  االجتماعية  سظرو ه  تح س  والذ   لنفسه   وضعه 

 .(3)جماعة او طث ة او لجتمعا سرلته

  
ً
 االتجاهات النظرية في دراسة القيم: : خامسا

نظرية   الفكرية لس ع ة لصاسة  ت ولها  ال يم تستم   كا ة إل  الصع  حصر  لس  كال  وإذا  و كرية 

هذه   بعض  عها  الضوء  سإل اء  يكتفي  اوف  الثحت  ال يم  ال  لسالة  حول  ساةت  التي  الفكرية  اإلاهالات 

 . اإلاهالات

 االتجاه الوضعي ومشكالت القيم :  -1

التي    األخالق ال   العالة  ة  النزع  تصحاب  تعلنهاوال يس لس ظواهر املجتمر تلك ه  ال ضية الجوهرية 

  ها لها وظااف  انساق   تنهاعها    إليها سالنظر     وال يس األخالقولذلك يعالج علم االجتماا الوضع  ظواهر    الوضعية

االجتماع  الثناء  عها     وضروةاتها     السوايولوج   الثاحت  ي ةاها  لس خالل    تنهاكما  وتتفاعل  تتراسط  نظم 

 .(4) امليكانيزم االجتماع 

الخيرة  التي    واإلةاسةالخل ي    اإللزامالفلسفة  اعتبر عها  كرتي    تخالق  "كون "    ة ض  وضعية  

عن    الواج   ل ةاة  بهما  وه     إ اتستن     األخالق   إل   إ اوذه     "كانط"ت وم  الخيال  عها  ت وم  وال  املالحظة 

 
 . 149البناء االجتماعي، مرجع سابق، صقباري محمد إسماعيل ، أسس ( (1

 .207غريب سيد أحمد وآخرون، المدخل الى علم االجتماع، مرجع سابق، ص ( (2

 .207غريب سيد أحمد وآخرون، المدخل الى علم االجتماع، مرجع سابق، ص ( (3

 . 47قباري محمد إسماعيل، علم االجتماع الفرنسي، مرجع سابق، ص ( (4



 2022العدد التاسع  االتجاهات النظرية لمفهوم القيم وتصنيفاته 

  
 

  

 44 ب المرقجامعة  –كلية التربية البدنية 

 

الوضعية يعني انها نسبية حيت املعر ة     ساألخالقتستن   ا التجربة كما ال ال ول  ألنهاح ي ة ووا عية  تخالق

تفترض نسبية األخالق كنتيجة حتمية لها نظرا لالةتثاط الوثيق    إنما     غير وضعية  تم وضعية كان      كل  لسفة

 .(1) تخرى جهة واملقكلة الخل ية لس جهة   سيل نظرية املعر ة لس

وتنظر     األخالق املالحظة  عها  ت وم  كون   كون    اإلنسال   إ اعن   وااتثع   سالفل  كااس  هو  كما 

الوضعية    األخالقوالتسليم سنسبية الح ااق ولس ثم  ا ا ااتثعاس املطلق    تسىالتفكير امليتا يزي ي وهذا س وةه  

ك  الوضع   العلم  عها  كون   ه  ه  واعتم   يح ق  والخل ية    إعاسةوهو    األااس يي  الع لية  الحياة  تنظيم 

الثوةة الفرنسية وكال اله ف عن ه هو سناء لجتمر    تع ابى التي ااست     ض بع  االضطراب والفو   اإلنسانية

 ج ي  ينهض  
ل
  إيمال عها لجموعة لس ال يم واملعت ات املقتركة الل ت  لجتمر ال يستطير الحياة سول    تاااا

 .(2)س يم ولعت  ات لقتركة سهت را

كون    الترسية    تل   إ اويذه   يتمثل     عصره  املجتمر  في  بها  يزخر  التي  املقكالت  وليس      األخال يةحل 

الوضعية عها كل    األخالق الوااال السيااية وذلك كاالاتهجال او االاتنكاة العام  وهو الع اب الذ  تو عه  

السلطة الروحية الوضعية     سإشراف   األخال يةلا نفذت هذه الترسية    وإذا لفرطة     تنانيةلس يستر م ثروته     

 .(3) الرتاماليةلس يعوس الخوف لس نظام الطث ة 

بعي ة عس كل  كرة سينية او الهوتية خالصة عس كل لص ة  يزي ي   تخال ايصطنر    تلكون     وحاول 

عس    لألخالقاالات الل الكالل والفصل التام    وتعلس   األخال ية   كتاسه الترسية    " اليل سوةكايم" تلميذه    تعلسو    

ة لحضة ال تستن  ا ا ال يانات  عها ال تكول الترسية الخل ية ذات  ثغة سنيوي  التأكي ال يس وذه  ا ا ضروةة  

  اإلنساليربطنا بساار سني   ال النزعة املثالية  يما يرى سال كل    تصحاب الرس عها  "سوةكايم"كما حاول    (4)السماوية

لس لص ة    األخالق هذا الرباط    يأتي  وإنما وتجربته الفرسية    اإلنسال ليس عنصرا ذاتيا جوهريا يتح ق    ع ل  

كما الح     األخال يةوالذ  تص ة عنه ال يم    األلثلر لص ة ال يم  الذ  هو الكااس  مهو املجت  تامىجمع   

ال املجتمر يثجل ويعبر    "سوةكايم"الناس ي ةكول املجتمر عها انه ل  س و   هذا الت  يس يرى    تل  "سوةكايم"

 
ل
الوحي  لل يم    "سوةكايم"ملتجمر عن   ا   عنه ةلزيا الخل ي  خال ها وح  ألنههو املقرا  ا ظها وهو لعياة الت ييم 

ال يم    األليلالحاةس    ألنه الخير لص ة  التراا والحضاةة وهو الجواس  الر ي  عها  لكل خيراتنا و ضاالنا وهو 

الخير والنعمة  ويميز   الحياة وعنه تص ة كل لظاهر  ال يم وحكام    تحكام   لحاضراته عس    "سوةكايم"وواه  

ث يلة  وال حجم الغاز يتناا  عكسيا لر   األجسام  اآللم ال يمي  نحس ن ول الوا ر سيل الحكم الوا ع  والحك 

تلك   ثم يسميها سوةكايم    تحكام ضغطه   ال  الوا ر ولس  ا ا  الوا ر ولكس حيل    تحكاماو  ضايا علمية تستن  

   عال تها   األشياءالذات او ه   يمة    تحكامالقا  عس ال هوة  ال هذه    ت ضل  إننيلغرم سالصي  او    إنني  ت ول 

   تلحيل ن ول    تننا  إالسالذات  
ل
وال لتلك الصوةة  يمة جميلة عظمى  في تلك     خل ية عالية  لهذا الرجل  يما

تو إ اتنس     إنما  األلثلة الناس  ال    ءالش ي  إ ا  الذاتية حيت  ا ا ح  لا عس لقاعرنا   فة لوضوعية لست لة 

ع  اإلنسال يكول  ال  امو  كفرس     لس  كثير  ال ي   األخالقها   ة  طثيعة  لعر ة  لس  يمنعه  ال  ذلك  ة  مولكس 

 
 . 48، ص قباري محمد إسماعيل، علم االجتماع الفرنسي، مرجع سابق  ( (1

 . 48أحمد نوار مرجع سابق، ص ( (2

 . 82محمود عودة ، تاريخ علم االجتماع، دار النهضة العربية، بيروت ، ص( (3

 . 57قباري محمد إسماعيل ، علم االجتماع الفرني، مرجع سابق، ص ( (4
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الناس تنطو  تح   ئتيل   ئة ترتص سالفرس    إليهايات التي يسعا  ا  ويرى ال الغ(1) سجوهرها  واإليمال الخل ية  

 .(2) نفسه  وه  الغايات الشخصية و ئة ترتص بش يء غير الفرس وه  الغايات غير الذاتية 

سر  "وحاول   لوضوعية    تل  "ليفي  يح ق  وال  الوضع   او  النسبي  االتجاه  الح ي ة  يؤك   سةااة 

العاسات     أ ام  األخال ية والظواهر    األخال ية او  الظواهر  بعلم  ااماه  وةاء    وتنكر   األخال ية لا  الثحت  يما 

لتعم ها وع م ج واها  حذف    األخالق و   األخالقنظرا  الوضع   العلم  واحل  ل ةااة  املعياةية  النسبي  املو ق 

ويثحت الظواهر الخل ية    األخال ية  الفيزي ايؤلق نوعا لس    األخالق حيت ال علم االجتماا    األخال يةالظواهر  

 .(3)  اتاو وانيل تطوةها    لرتلق العصوة واملجتمعات والث 

 
ل
لثحت عس  احيت ينهض س  لألخالق  يام العلم الوضع  والنسبي    إلكال   إ اهذا الفهم ذه     إ ا  وااتناسا

وبذلك    األخال يةال واع  وال وانيل   الظاهرات  تحكم لرتلق  تتعلق   تنكرالتي  التي  والضروةة  العمولية  تلك 

الواج    وال يم    وتخالق سفلسفة  ال واع   لوضوعية  يؤك   حتى  ال    األخال يةالفلسفة  املو ق  سذلك  وحاول 

النظر املعياةية  وجهة    إ االفلسفة تستن     تخالقحيت ال    األخالقات الخل ية س يال عس  لسفة  يحل علم العاس

 .(4) لم االجتماا تت ي  سوجهة النظر النسبيةع تخالقعها حيل  

 : لقيم لاملادية التاريخية  -2

 
 
  لقكلة ال يم    هذا االتجاه الفكر  ساالهتمام الذ  حظي  سه لس خالل االتجاه الوضع   لم تح 

ال يم ساعتثاةها ظاهرة لس ظواهر الوع  االجتماع  التي تتصل سالوجوس االجتماع  ت  سمعنى    إ اسل كال ينظر  

سالثناء التحتي الذ  يسهم بقكل كثير    تقكيل الثناء    تتأثرال يم جزء لس الثناء الفوق  وبالتا    هي    تل  آخر

و وى   اإلنتاج  وتالوب  اإلنتاج  عال ات  خالل  لس  العملية    اإلنتاجالفوق   ت ةس  التاةيرية  املاسية  الل  ذلك 

ت ة  كما  لتراسط  ككل  للمجتمر  التاةيخ   واملساة  للمجتمر  الوا ر  التاةيرية  جوان   سيل  املتثاسلة  العال ات  س 

التاةيخ   املختلفة والوا ر ككل و   لساةه  الجوان   سيل  الج لية  العال ات  املختلفة وبالتا   ت ةس  االجتماع  

اهتمام    األلر  سالعام والجزئي لس خالل عال ة ج لية سول  صل اح هما عس اآلخر ولر  الذ  جعلها تحتف  

بهذا   التاةيرية  الوا ر االجتماع  وهذا  املاسية  العال ات االجتماعية ساعتثاةها جانثا لس جوان    هي تركز عها 

  اإلنتاج ولس ثم نراها تركز عها عال ات    تهمية    األ لالتركيز تميز سيل العال ات الهالة والعال ات االجتماعية  

لس   غيرها  تؤثر     االجتماع   الوا ر  هالا لس جوان   جانثا لوضوعيا  ويمكس  ساعتثاةها  االجتماعية  العال ات 

 .(5) سةااتها سةااة لوضوعية

تنظر    موبالرغ ال  ذلك  لر  كلية شمولية  هي  نظرية  تعتبر  التاةيرية  املاسية  ال  نظرة    إ ا لس  املجتمر 

تتعمق    املجتمر لتركز عها الجوان  املوضوعية  يه واملؤثرة    العال ات االجتماعية    وإنما    لسطحة  ت  ية

اال  عال ات  والتفاعل  وعها  االجتماع   الوجوس  عها  ستركيزها  وذلك  وع    اإلنتاججتماع    تقكيل  تسهم     التي 

املجتمر ال    إ اواعيا وخال ا للتاةيخ وليس لجرس تابر لظروف لفروضة عليه وه  عن لا تنظر    ساعتثاةه  اإلنسال

لس خالل السياق التاةيخ  الذ  يعيقه هذا املجتمر ولا يستتثعه لس وجوس    وإنمالطل ة    تس يةنظرة    إليهتنظر  

 .(6)لاسية تؤثر    حركة التاةيخ إنتاجية وى 

 
 . 313االجتماع الفرنسي، مرجع سابق، ص قباري محمد إسماعيل ، علم( (1

 .208، 207، ص1995السيد محمد بدوي، األخالق بين الفلسفة وعلم االجتماع، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ( (2

 .  130قباري محمد إسماعيل ، علم االجتماع الفرنسي، مرجع سابق، ص( (3

 .  133، 132المرجع نفسه، ص ( (4

 .  127، 126احمد وآخرون، المدخل إلى علم االجتماع، مرجع سابق، صغريب سيد ( (5

 . 135المرجع نفسه ، ص( (6
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ر وبالوضر الطث ي الساا   موهكذا  ال ال يم    املاسية التاةيرية لرتثطة سالظروف التاةيرية للمجت

االجتماع    وبالوع   املجتمر  ساختالف    لأل راس    ت   التاةيرية  الظروف  ساختالف  ترتلق  ال يم  وظيفة  وال 

املجتمر   بها  يمر  التي  اشتراكية  ةتاماليةاملرحلة  ام  االجتماع      كان   الوع   ظاهرات  لس  ظاهرة  ال يم  وتع  

ا لكونات  سلول  وتتلول  املجتمر  املجتمر  (1) لثناءالساا      العال ات    الرتاما     في  عها    الرتاماليةتستن  

السياس ي اةتثاطا وثي ا بعال ات   الثناء  البرجوازييل عها العمال ويرتثط  حيت    اإلنتاج امللكية الخا ة وايطرة 

عها   يسيطرول  الذيس  لبرجوازييل  ا ا  تنتمي  ال ولة  السلطة     تتميز    اإلنتاجال  برجوازية  ال  األخال ياتوهكذا 

   لربح البرجواز  ا   العمل وه  انعكاس للعال ات البرجوازية التي ته ف ا ا تح يق اكبر   ة لس    األنانيةسروح  

السيااية   والنظريات  البرجوازية  الفلسفة  ترضر  ثم  املجتمر    الرتامالييل ملصالح    واألخال يةولس  الا    

    إننااالشتراكي  
ل
الجماعيةا للعال ات ينقا  ج ي ل   نج  طرازا الحياة     لر ليالس امللكية  التي تعمل عها تغير  تلك 

 الناس    هذه العال ات الج ي ة    اإلنتاجكنتيجة لتغير عال ات    األي يولوجيةالروحية والسيااية والعال ات  

 .(2)تعبر عس لصالح كل  رس    املجتمر تخال ياتتحكمهم  

 : البنائية الوظيفية والقيم -3

االجتماعية   النظم  لس  نس ا  املجتمر  اعتثاة  ا ا  املجتمر  سةااة  لوظيفي     الثنائي  االتجاه  يذه  

االجتماعية    واألنماط  النظم  وتع   لس    تنماطالث ا ية  االةتثاط    األ عاللنظمة  اش   املرتثطة  االجتماعية 

 .(3) وال يم العالة املقتركةولصالحه تلك الحاجات واملصالح ت وم عها األحاايس واملقاعر   اإلنسال سحاجات 

وينهض االتجاه الثنائي الوظيفي عها ا تراض لث ئي لؤساه ال املجتمر هو نسق لؤلق لس لجموعة  

الفعل الجتماع     وتنماطلح سة للث ا ة وال النظم االجتماعية خاضعة لتنظيم لح س    وتنماطنظم اجتماعية  

وترتكز عها عواطق  وية وتمثل   اإلنسانيةلثنية    هيكل خاص بها  وتضرب سجذوةها    الحاجات واملصالح  

سالنظم  وثي ا  اةتثاطا  يرتثط  الذ   والروح   والع ه   املاس   الجهاز  ه   والث ا ة  االجتماعية  لل يم  تجسي ا 

النظالية للمجتمر ولس ثم يمكس تحليل الثناء االجتماع   الث ا ة لرتثطة سالصياغة     أنماط   وإذل االجتماعية  

 .(4)    ضوء ملضمول النظالي الث ا   للمجتمر ككل

ال يم   نسق  لفهوم  الوظيفيول  النسق    لإلشاةةويستر م  املقاةكول     يتبناها  التي  ال يم  ا ا 

كما   والوح ة   التوازل  عس  املسؤولة  ه   ال يم  وهذه  التماا  تنهااالجتماع   االجتماع   تح ق  الفعل  وتمنح  ك 

 . (5) شكال وتعطيه لعنى

ولذلك    "ساةاونز"ويوظق   االجتماعية  املوا ق  لفعل     لوجهات  ساعتثاةها  عنا ر    ت ثح  ال يم  سمثاسة 

و ق   الفرس     لسلوك  لنظمة  عنا ر  االجتماع   هي  التفضيل  تصوةات  عس  تعبر  سمثاسة    تنها   إالث ا ية 

لرغوب  يها  ولس هنا   ةت نسبية لوجهات الفعل و   سةااة سااونز عس    تشياءتصوةات ث ا ية تص ة عس  

نظر   الفعل  وانساق  ال يم  تركي  إ ا لوجهات  ااتناسا  ال يم كعنصر جوهر      االجتماع   الثناء  ال يام    إ ا   

الثناء   عها  الحفاظ  اجل  لس  التمااك  وظيفة  ه   تلك  ال يم   انساق  بها  ت وم  وضروةية  عضوية  سوظيفة 

وحساايته واعتماسه ث ا يا واجتماعيا    اإلنسال ونظرا ملرونة     ككعوالل االنهياة والتف  ت استه االجتماع  واال  

 
 .  205المرجع نفسه، ص( (1

السيد الحسيني وآخرون، دراسات في التنمية االجتماعية ، سلسلة علم االجتماع المعاصر، الكتاب العاشر،دار المعارف، القهرة،  ( (2

 . 350، ص1992

 .  136حمد وآخرون، المدخل إلى علم االجتماع ، مرجع سابق، صغريب سيد أ( (3

، 444، ص1993محمد علي محمد ، تاريخ علم االجتماع ، الرواد واالتجاهات المعاصرة، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية، ( (4

445 . 

 .  447المرجع نفسه، ص( (5
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ال ي   اآلخريسعها   يكتس   ال يم عها عملية   انه  االجتماعية وحيت تساع   التنقئة  لنذ ح اثته    عملية  م 

 .(1) السلوك وتنماط  واألسواة التكيق الث ا   وعها  هم النظم 

الوضعييل حاولوا   إل  ال ول  يمكس  االجتماا  ال يم    علم  ل ضايا  العرض  هذا  نهاية  ي يموا    تل و   

 
ل
الحظة وسةااة الوا ر  وكال كون  يه ف لس وةاء ذلك سناء لجتمر  وضعية تستن  ا ا العلم وت وم عها مل  تخال ا

  ت راسه   إيمال عها لجموعة لس ال يم واملعت  ات املقتركة الل ت  لجتمر ال يستطير الحياة سول    تااسينهض  

  ت راسهيوج  سه وال يقير سيل   تل س يم ولعت  ات لقتركة   املجتمر الذ  يتميز ستفاعالت ايجاسية نقطة الس  

هو   لا  عالة  وبصفة  يجوز  ال  ولا  يجوز  لا  وال ثيح حول  الحسس  هو شر حول  ولا  خير  هو  لا  اتفا ات حول 

ت  يوج  ساخل املجتمر   يتفق عها    ةت لرغوب  يه ولا هو لرغوب عنه  ثثات وااتمراة نسبي    تاسعام  لها 

 .(2)لضثط السلوك

ال يم    تل  ةتتيت  حثم جاءت املاةكسية لتضيق بع ا ج ي ا    سةااة ال يم اال وهو الثع  التاةيخ   

  ةتاما   ترتلق ساختالف املرحلة التي يمر بها املجتمر  ال يم    لجتمر اشتراكي ترتلق عس ال يم    لجتمر  

ال اع  املاةكسية نحو التغير لس  وحاول  تفسير ذلك لس خالل التطوةات التي يمر بها املجتمر ولس املالح   

 وت  م املجتمعات جعلها لم تعط ال يم االهتمام الكا   التي حظي  سه    االتجاه الوظيفي.  اإلنسالاجل حرية  

ال يم   سوة  اهمية  لس  ي لل  ال  ال يم  تناول  االتجاهات     وتع س  اآلةاء  اختالف  ال  ال شك  يه  ولما 

الفرس يرتاة لا هو لرغوب  ال يكول    كضاسط تجعل  املجتمر وانه يج   الذ  ح سه  املساة   يه وال يحي  عس 

سحيت يستطير الفرس ال يتصرف او يسلك    ضوء هذه    األعضاءهناك سناء  يمي لتفق عليه لس  ثل جمير  

لس لرحلة   ويث تبقكل عقوائي سل يج  ال يرطط له  يتأتىال واع  واملعايير التي يفرزها الثناء ال يمي وهذا ال 

يلثك ال  يج   ال  انه  الطفل  يتعلم  العمر  عن لا  لس  هو جزء  سرة  املثكر  الت ةي   يكذب  هذا  ال  او  لس    رق 

وك لكي تمكنه لس سناء لجموعة  يم لتراسطة  و   لرحلة النضوج يج  ال يملك  واع  السل  نسق ال يم ةتنمي

 . األخالق النسق  حكم نسبي ملا هو  واب لكي يقكل  إ  اة كما يج  ال يكول ل يه ال  ةة عها 

الفرس   ث ا ة  وتلع   طويلة  اجتماعية  عمليات  خالل  لس  يتقكل  جماع   نتاج  ه   اجتماعية  كعملية   ال يم 

سوةا    والجماعة  يها 
ل
و      تااايا لها   عيل  والم  لل يم  لعينة  نظم  ت ثل  الكثيرة  املجتمعات  لس  كل   في 

يجبر   لثال  الث ااية  عاملجتمعات  املجتمر  سرالف  تعضاء  وذلك  تهاول  ت   س ول  لل ي  لعيل  الم  ها  ثول 

 . األ راستطوةا التي تظهر تسالحا سالنسثة الختال ات ال يم سيل   األكثراملجتمعات  

 :للدراسة األساسية  ت االستخالصا

ل يم نج  اختال ا سيل املذاه  الفلسفية حول لوضوا ال يم  منهم لس  الس خالل تعرضنا ل ضية  

ح ست لس  ثل سوااطة لص ة الهي او ع الني ولنهم لس ير ض هذا االسعاء ويذه     تنهاال يم عها    إ اينظر  

ال يم       إ ا جوهر  ال   إ ا ينظر    وآخرالحس ي    اإلسةاك ال  انها  عها  الثيئة    ال يم  خالل  لس  اال  يمكس  همها 

 هو ال يمة العليا. اإلنسالولنهم لس يؤك  ال   لإلنسالاالجتماعية 

النفس   علم  عها    س تتو    وتأثيرها  الفرس  ساخل  ال يم  وتطوة  ال يم  خالل  ياس  لس  ت ةس  ال يم 

انت ل     ل العمليات اإلسةاكية بهذا تكو  العلمية  إ اس عالم الخيال  ل ال يم     الوا ر وال ةااة  علم    تلا   عالم 

له   الغربي  كال  وضعية  األثر االجتماا  انها  عها  ال يم  ا ا  كون   ال يم  ينظر  سةااة  ا ا    الواضح     وتستن  

 
 . 145االجتماعي، مرجع سابق، صقباري محمد إسماعيل ، أسس البناء ( (1

، المركز القومي للبحوث  3محمد ابراهيم كاظم ، التطور القيمي وتنمية المجتمعات الريفية ، المجلة االجتماعية القومية، العدد ( (2

 . 9، ص1997االجتماعية والجنائية، القاهرة، 
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  ت راسه   إيمالسناء ت  لجتمر ال يستطير الحياة سول    تااس  إنها املقاه ة واملالحظة وال ت وم عها الخيال كما  

وجاء   لقتركة  ولعت  ات  عها    "سوةكايم"س يم  لص ة    تصحاب ليرس  لص ةها  ال يم  ال  س وله  املثالية  النزعة 

وي ول ال    "سوةكايم"جاء سه      اوجاء  يبر ليضيق ا ا ل  اإلنسالجمع  املجتمر وليس شيئا ذاتيا يتح ق    ع ل  

ترجر ا ا ااتجاسة وع   املجتمر ليس ال وة العليا التي يص ة عنها كل ش يء لست ال عس الوجوس الفرس   ال يم  

ا ا    األ راس للفعل االجتماع     تاااية ال يم كعنا ر    إ ا ينظر    "ساةاونز"الا     سحتة  سينية  لصاسة وه  ترجر 

 املجتمر.  تعضاءوسوةها    توجيه الفعل االجتماع  كضاسط يجعل الفرس يرتاة لا هو لرغوب  يه ويوا ق عليه 

ال   وج نا  ال يم  ملفهوم  تعرضنا  خالل     هناك ولس 
ل
العلوم   تيضاوتنوعا    اختال ا سيل  ليس  اآلةاء     

س االتجاهات الفكرية والنظرية  الفالافة يتصوةل  املختلفة ولكس ساخل العلم الواح  وهذا    يرجر ا ا تع 

  إسراز لجرسة وهناك علماء النفس الذيس ينطل ول لس املنظوة السيكولوج  ويركزول عها    وتشياءال يم كمثل  

عها   ويركزول  اوايولوج   لنظوة  لس  لل يم  ينظرول  الذيس  االجتماا  علماء  وهناك  الذاتية    إسراز الجوان  

  يم. الجوان  االجتماعية لل

الضوء عها جمير جوان  ال يمة وذلك   إل اءوالوا ر ال هذا االختالف والتنوا كال لفي ا وايجاسيا     

لفهوم   الثحت لس وضر  لكس  و    ال يمة  ملفهوم  والتنوا  االختالف  وهذا  الثيري ية  سةااة   يساع     
ل
  إجراايا

ه ال يم  سال لص ة  اليل سوةكايم  لا لر لفهوم  ا ا ح   يتماثل  ال يم  لل يم  ال  املفهوم لؤساه  و املجتمر وهذا 

لفهوم يتكول ل ى الفرس او الجماعة لس خالل تفاعله االجتماع  ويستطير لس خالله ال يح س لا هو لرغوب  

ووااال الفعل لتح يق لصالحه    ضوء الظروف املجتمعية    تالوب  يه ولا هو لرغوب عنه ويؤثر    انت اء  

 املتاحة. 

االختال  هذا  ي تصر  خالل ولم  ال يم  مس  تصنيق  ا ا  الت   سل  ال يمة  لفهوم  عها  العلماء  سيل  ف 

عرض الثحت للتصنيفات املختلفة وج نا ال هناك لحاوالت لتع سة  هناك تصنيق حس  املحتوى ولوضوا  

لا  طثيعة ال يم وخصااصها ولنها لا هو لستن  ا ا املنفعة لتي تح  ها ال يم ولنها   إ اال يم ولنها لا هو لستن   

عها   بها    األ راسيركز  لسترش ا  هذه  النظر  وجهات  خالل  لس  الثحت  خلص  و    ال يم  اختياة    إ الحتضني 

 تصنيق يالام هذه ال ةااة . 

عالم    إ ا  والتأللسةااة ال يم    تطوةت تطوةا للحوظا  انت ل  لس عالم الخيال    إلو فوة ال ول  

العلمية   للظروف    ت ثح ال    إ اال ةااة  نتيجة  كال  ال يم وهذا  سنظريات  لعرو ة  نظريات  ت ةس لس خالل 

 ال يم لرتثطة سالتغيرات التي تح ا    املجتمعات .  إلوالتغيرات التي ح ث     املجتمعات وهذا يعني 

 : النتائج العامة للدراسة

الثاحث  -1 االجتماعية ل ةجة ال  العلوم  ساتساا    تراا  يل واألكاسيمييل يواجهول  ال لف   يمة    ااتر م 

 سوجهات نظر لرتلفة ولتنوعة تجاه لقكلة تعريق ال يمة واال ت اة إ ا تعرف عام لل يمة. 

التي    -2 العنا ر  او  املوضوعات  ساخل  تكمس  خصااص  خالل  لس  ت   املوضوع   جانبها  لس  ال يم  ا ا  تنظر 

 التفصيل.  تجعلها لرغوبة ل ى األ راس  نج  ال األ راس ال عال ة لهم    هذا 

لس    -3 يستطير  الفرس  لس  يص ة  حكم  او  لفهوم  او  اعت اس  تكمس     ال يم  ولهذا  ال  الفرس  ال يم لص ةها 

او   او غير لضل لرغوب  يه  او غير لالام   لفضل  اذا كال خيرا او شرا لالاما  ال يحكم عها ش يء لا  خالله 

 لس خالله تل يصل إ ا ال يمة.  لرغوب عنه وبالتا   يح س السلوك او الفعل الذ  يستطير الفرس 
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ليس هناك اتفاق عها لفهوم لح س لل يمة ولكس هذه التعريفات املتع سة  إنها تعكس وجهات نظر لرتلفة    -4

 لتثاينة وذلك نتيجة لتع س االتجاهات الفكرية للعلماء .

ييرها وهذا لعناه تل ال يم  هناك نظرة لل يم عها تنها  فات تكمس    األشياء وال سخل للذات اإلنسانية    تغ -5

 ح ااق لوضوعية. 

ال يمة عها األشياء هذا يعني تل    -6 التي تضفي  تنها ساخل الذات اإلنسانية وه   هناك نظرة تخرى لل يم عها 

 ال يم ذاتية ت  نابعة لس ساخل الفرس.

 تع س لؤشرات ال يم لس الوك ولعت  ات ولعايير واهتمالات وحاجات لرغوب  يها.  -7

تو غير لرغوب  تع  -8 الش يء لرغوب  يه  ال يم ل ى كول  تتناول  لا  الث ا ة وعاسة  تهم جوان   ال يم لس  تبر 

  يه.

 يحمي ال يم لس العقوااية .  -9
ل
 لعر يا

ل
 تصوةيا

ل
 تل لل يم عنصرا

 تل لل يم عنصرا نابعا لس  اعليتها ونتاجها النهائي يرتثط ستح ي  املرغوب  يه وغير املرغوب.  -10

ال يم تأثيرا كثيرا    تح ي  شخصية الفرس وتح س اتجاهات إزاء لقكالت الحياة والعالم الذ  يعيش    تؤثر  -11

التغيير   إ ا  وتطلعه  األ ضل  نحو  الفرس  لحياة  توجيها  وتعتبر  ولنس ا  لوح ا  نقاطه  حف   عها  وتعمل   يه  

 الث ا   ولالح ته للزلس والتغير الث ا   لس حوله. 

اية ي وم عليها املجتمر سل ال املجتمر الذ  يملك نظالا  يميا ةاسخا ولتينا تج ه     ال يم ه  سعالة تاا -12

 التلك لعظم ل ولات التطوة  سحيت يستطير لواجهة تح يات التطوة. 

انها تعمل    -13 املتع سة والنظم التي تث و  العنا ر  الث ا ة بعضها ساألخر  ترسط  ال يم تعمل عها ةبط تجزاء 

ال إ ا هذه الث ا ة كما يستر م  عها إعطاء هذه  نظم تاااا ع ليا يست ر    ذهس تعضاء املجتمر املنتسثيل 

 ال يم كمعايير ولوازيس ي اس بها العمل وي يم سم تضاها. 

 : قائمة املراجع 

إنتر  -1 سةااة  املصر    القعبي  التراا  الصبر     األاوس   حا    السي   ت  يم  زي    اسو  بولوجية    و احم  

 . 1990  لنقأة املعاةف  اإلاكن ةية

احم  زاي    امل اخل النظرية    سةااة ال يم    اعتماس عالم وآخرول  التحوالت االجتماعية و يم العمل       -2

 . 1994املجتمر ال طر    طر  جالعة  طر  

ال اهرة   ساة    -3 املعا ر   املجتمر املصر   ال يم األخال ية     للتوزير والنقر   وه ال لحم  ةشاس    النصر 

1998 . 

 .1993تحم  تنوة  االنفتاح وتغير ال يم    لصر  لصر العربية للنقر والتوزير   -4

 . 2003عه  عث  الرازق جلبي  املجتمر والث ا ة والشخصية   اإلاكن ةية ساة املعر ة الجالعية    -5

 . 1990ة عيل شمس  ال اهرة  غسال زكي س ة  ل  لة    علم االجتماا   لكتثة اعي    جالع -6

لنقأة    -7 االجتماعية    للنظم  تكاللية  وظيفية  سةااة  االجتماع     الثناء  تاس  إاماعيل    لحرم    ثاة  

 . املعاةف   اإلاكن ةية

  السي  الحسيني وآخرول  سةااات    التنمية االجتماعية   السلة علم االجتماا املعا ر  الكتاب العاشر    -8

 . 1992هرة  ال ساة املعاةف  ا

 .  لحم  عه  لحم    تاةيخ علم االجتماا   الرواس واالتجاهات املعا رة  ساة املعر ة الجالعية   اإلاكن ةية -9
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 .  1992  لكتثة النهضة   ال اهرة   ةاالنتروبولوجياني  ال يم االجتماعية ل خال لل ةااات ثلحمر  الزل -10
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 طلبة الدراسات العليا )املاجستير( بالجامعات الليبية" دي "الضغوط النفسية ل

 

                   د. ميلود عمار النفر. أ.ك.

 د. املهدى عبد السالم الذويب أ.م 

 ملخص البحث

الليبية، والزيادة املطردة فى عدد الرساااااااااية العل ية على الرغم من التطور والتقدم فى حركة البحث العلمي فى الجامعات       

املقدمة، إال أن طلبة الدراساااااااات العليا االجامعات الليبية عامة، وطلبة مرحلة املاكلاااااااتام الليات وأللاااااااام ال ماية البد ية 

رضاااون إ ى والرياضاااة على وكل الص،اااوو، ليلاااوا ف  مظرو عن الارو  واملوالة الليااية وال،اااراعات ايصتل ة،   م  تع

 وط وحات وأ دا  تلاتدإ  
م
تغامات   ايية و  لاية واكت اعية و لايولوكية  جتع عا ا مطالو وحاكات تلاتدإ  إعاباعا

 ورغبة مللة لتحقيق االستقاللية والت رد والبحث عن الذات ككيان ملتقة ومت از
م
  .احقيقا

 ف  حياة طلبة الدراسااااااااات العليا يلاااااااات د البحث اللا   أ  يتل من صو ل ي ااااااااصغ أك م م،ااااااااادر ال ااااااااغو  
م
الظ لااااااااية ار اما

الجامعية، و م عااااااااريحة م  ة فى ايجت ، اللي ي، د  م ع اد ايجت ، ولادة ملااااااااتقبلل ومركز طالاال املظت ة ادور م ال ام 

فى إحادا  التظ ياة الماااااااااااااااملاة والبمااااااااااااارياة لل  ت ، فى م اان وال،اااااااااااااغ م م يلااااااااااااا ى ايجت ، اللي ي من  الل م ا ى الوين 

اللوادر، والعظااا ااااااااااااار والصومات ادصاااد  يااة والعل يااة وال ظيااة املاادرقااة واملم لااة والقااادرة على  قااة العلوم واملعر ااة والصومات  

الريااضاااااااااااااياة املتظوعاة ا ى عااااااااااااارايم ايجت ، ايصتل اة، ت اد  إعاداد م لتظ ياة ولياادة ايجت ، فى امللاااااااااااااتقباة فى م اان ال ماياة 

 .البد ية والرياضة

البحث اللا    و محاولة من الباحثون للتعر  على م،اااااااادر ال اااااااغو  الظ لاااااااية لطلبة الدراساااااااات العليا  ومن  م  إن      

)مرحلة املاكلااااتامل الليات وأللااااام ال ماية البد ية والرياضااااة االجامعات الليبية، من  الن احلية م،ااااادر ال ااااغو  ال    

   كظظا  
م
 حيويا

م
من مواز ة الزيادة فى حدة  ذو ال اااااغو ، م، محاولة اللد  اواكل طلبة الدراساااااات العليا ااعتبارو موضاااااوعا

ما ا والتغلو علي ا ا عر ة أساااااااااابات ا اللقيقية، وكذا التعر  على ال رو  اان طلبة الدراسااااااااااات العليا )مرحلة املاكلااااااااااتامل  

 لل تغامات التاااليااة  )  و  العيظااة
م
 – محااة االااامااة   -  الليااات وأللااااااااااااااام ال مايااة البااد يااة والرياااضااااااااااااااة اااالجااامعااات الليبيااة و قااا

 ال ،ة الدراس ي ل. -التل،غ  –سظوات الصومة  -الوظي ة  –اللالة االكت اعية  -املرحلة الع رية  -الجامعة 

Psychological stress among graduate students (Masters) in Libyan universities 

A.K.D. Miloud Ammar El-Nafar. 

    A.M.D. Al-Mahdi Abdul Salam Al-Dhoib 

Research Summary 

      Despite the development and progress in the scientific research movement in Libyan universities, and 

the steady increase in the number of scientific theses submitted, postgraduate students in Libyan 

universities in general, and master’s students in the faculties and departments of physical education and 

sports in particular, are not immune to the circumstances, life situations and conflicts They are subjected to 
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developmental, psychological, social and physiological changes that result in demands and needs that 

require satisfaction, aspirations and goals that require realization and an urgent desire to achieve 

independence and individuality and to search for oneself as an independent and distinct entity. 

The current research derives its importance from the fact that it diagnoses the most influential sources of 

psychological stress in the lives of university graduate students, and they are an important segment in the 

Libyan society, because they are the backbone of the community, the leaders of its future and the center of 

its productive energies, with their important role in bringing about comprehensive and human 

development of society in an important field and specialty that the Libyan society seeks from Through them, 

the formation of cadres, elements and academic, scientific and technical expertise, trained and qualified and 

able to transfer science, knowledge and various sports experiences to different segments of society, with the 

aim of preparing them for the development and leadership of society in the future in the field of physical 

education and sports. 

Hence, the current research is an attempt by researchers to identify the sources of psychological stress for 

graduate students (Master’s stage) in the faculties and departments of physical education and sports in 

Libyan universities, by analyzing the sources of stress facing graduate students as a vital topic that enables 

us to balance the increase in the severity of these pressures. , with an attempt to reduce and overcome them 

by knowing their true causes, as well as identifying the differences between postgraduate students (Master’s 

stage) in the faculties and departments of physical education and sports in Libyan universities according to 

the following variables: (sample type - place of residence - university - age stage - social status - job Years of 

experience, specialization, semester. 
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" طلبة الدراسات العليا )املاجستير( بالجامعات الليبية" دي  "الضغوط النفسية ل  

 

د. ميلود عمار النفر.                  أ.ك.  

 أ.م د. املهدى عبد السالم الذويب 

 مقدمة: 

والزيادة املطردة فى عدد الرساااااااااية العل ية   فى الجامعات الليبية،على الرغم من التطور والتقدم فى حركة البحث العلمي       

وطلبة مرحلة املاكلاااااااتام الليات وأللاااااااام ال ماية البد ية طلبة الدراساااااااات العليا االجامعات الليبية عامة،  املقدمة، إال أن  

  م  تعرضاااون إ ى   ،ليلاااوا ف  مظرو عن الارو  واملوالة الليااية وال،اااراعات ايصتل ة  والرياضاااة على وكل الص،اااوو،

 وط وحات وأ دا  تلاتدإ  تغامات   ايية و  لاية واكت اعية و لايولوكية  جتع عا ا مطال
م
و وحاكات تلاتدإ  إعاباعا

 ورغبة مللة لتحقيق االستقاللية والت رد والبحث عن الذات ككيان ملتقة ومت از. 
م
 احقيقا

 البحث: أهمية 

 ف  حياة طلبة الدراسات العليا 
م
يلت د البحث اللا   أ  يتل من صو ل ي صغ أك م م،ادر ال غو  الظ لية ار اما

الجامعية، و م عريحة م  ة فى ايجت ، اللي ي، د  م ع اد ايجت ، ولادة ملتقبلل ومركز طالاال املظت ة ادور م ال ام فى 

ا ى الوين اللوادر،    مإحدا  التظ ية الماملة والبمرية لل  ت ، فى م ان وال،غ م م يل ى ايجت ، اللي ي من  الل 

ادصاد  ية والعل ي والصومات  الرياضية  والعظا ر  والصومات  واملعر ة  العلوم  والقادرة على  قة  واملم لة  املدرقة  ة وال ظية 

 املتظوعة ا ى عرايم ايجت ، ايصتل ة، ت د  إعداد م لتظ ية وليادة ايجت ، فى امللتقبة فى م ان ال ماية البد ية والرياضة. 

ال اااااااغو  الظ لاااااااية لطلبة الدراساااااااات العليا ى م،اااااااادر  للتعر  عل  ون محاولة من الباحث و    البحث اللا  ومن  م  إن       

من  الن احلية م،ااااادر ال ااااغو  ال      )مرحلة املاكلااااتامل الليات وأللااااام ال ماية البد ية والرياضااااة االجامعات الليبية،

   كظظا من مواز ة الزيادة فى حدة  ذو ال اااااغو ، م، محاول
م
 حيويا

م
ة اللد  اواكل طلبة الدراساااااات العليا ااعتبارو موضاااااوعا

التعر  على ال رو  اان طلبة الدراسااااااااااات العليا )مرحلة املاكلااااااااااتامل  ما ا والتغلو علي ا ا عر ة أساااااااااابات ا اللقيقية، وكذا  

 لل تغامات التاااليااة   
م
 – محااة االااامااة   -)  و  العيظااة  الليااات وأللااااااااااااااام ال مايااة البااد يااة والرياااضااااااااااااااة اااالجااامعااات الليبيااة و قااا

 .ال ،ة الدراس ي ل -التل،غ  –صومة سظوات ال -الوظي ة  –اللالة االكت اعية  -املرحلة الع رية  -الجامعة 

 فيما يلى: البحث هميةوتتمثل ا 

علم  ودحد"ف     دراساااااة  إي، حيث لم ت تم  الظ سااااا يم ان القياس والتقويم  إضاااااا ة كد دة للبجية املعر ية ف     البحثقدم     ❖

الدراسااات العليا )مرحلة املاكلااتامل الليات وأللااام ال ماية البد ية  ال ااغو  الظ لااية لطلبة م،ااادر  اتحد د   ون"الباحث

  والرياضة االجامعات الليبية.

ال ااااااااااااغو  الظ لااااااااااااية لطلبة الدراسااااااااااااات العليا )مرحلة م،ااااااااااااادر  عدم اوا ر أدوات لياس مظاساااااااااااابة تلاااااااااااا م االتعر  على  ❖

لبظاء مقياس    مدراسااا    ون وقظاء عليل وكل الباحث  املاكلاااتامل الليات وأللاااام ال ماية البد ية والرياضاااة االجامعات الليبية،

طلبة الدراسااااات العليا )مرحلة املاكلااااتامل الليات وأللااااام ال ماية على م،ااااادر ال ااااغو  الظ لااااية ل  التعر  وإى  او ا

  البد ية والرياضة االجامعات الليبية.   

 أهداف البحث: يهدف البحث الى : 

التعر  على م،ادر ال غو  الظ لية لدو طلبة الدراسات العليا )مرحلة املاكلتامل الليات وأللام ال ماية البد ية    -1

 والرياضة االجامعات الليبية.  
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التعر  على ال رو  اان طلبة الدراسات العليا )مرحلة املاكلتامل الليات وأللام ال ماية البد ية والرياضة االجامعات    -2

 لل تغامات التالية   الليبي
م
  - الوظي ة    – اللالة االكت اعية   -املرحلة الع رية   - الجامعة    – محة االامة   -)  و  العيظة  ة و قا

 ال ،ة الدراس ي ل.   -التل،غ  –سظوات الصومة 

 تساؤالت البحث: 

م،ادر ال غو  الظ لية لدو طلبة الدراسات العليا )مرحلة املاكلتامل الليات وأللام ال ماية البد ية    ه ما  -1

   الليبية؟ والرياضة االجامعات  

 ة اوكد  رو  فى م،ادر ال غو  الظ لية لدو طلبة الدراسات العليا )مرحلة املاكلتامل الليات وأللام ال ماية البد ية    -2

االجامعات   لل تغامات  والرياضة   
م
و قا العيظة    التالية  الليبية  االامة    -)  و   الع رية    -الجامعة  -محة  اللالة    - املرحلة 

 ال ،ة   الدراس ي ل ؟   -التل،غ   -سظوات الصومة  -الوظي ة   -االكت اعية 

 ملالءمتل  الو  ي املظهج  ون الباحث استلدم  :منهج البحث
م
 البحث. واكراءات  لطبيعة  ااستلدام الدراسة املسلية  ارا

 ا ثة ك ي، أ راد ايجت ،  267ام ا تيار م ت ، وعيظة البحث اطريقة ع د ة وصان لوام ا )  مجتمع وعينة البحث:
م
ل طالبا

الجامعات الليبية للعام لليات وأللام ال ماية البد ية والرياضة اطالباتل الدراسات العليا )مرحلة املاكلتامل ا  - من )طالب  

( )مل    2018  -2017الجام    و)242ااوال،   ،
م
طالبا )25ل  استبعاد  طالبة، ولد  م  البحث9ل  عيظة  وقالتا   ا،بم    ل طالب، 

 وطالبة ،ام اقلي  م ا ى )233االساسية )
م
 وطالبة اكراء  40ل طالبا

م
  ، )ال،د  والثباتل  املعامالت العل ية لالستبيانل طالبا

 وطالبة اكراء الدراسة االساسيةل طال193و)
م
 . للبحث با

     ل طالو وطالبة من كامعة طراالس وذلك لألسباب التالية9ولد  م استبعاد )

  .الغياب ولت اطبيق املقياس 

   عدم استي اء واستك ان البيا ات ال ص،ية املطلوقة ملتغامات البحث 

 .عدم االكااة على ك ي، عبارات املقياس 

 (1جدول ) 

 تصنيف عينة البحث حسب الكليات واألقسام والفرق الدراسية

 املستبعدون 

 

 العينة

 االساسية 

 العينة

 االستطالعية
 طلبة طالبات 

العدد 

 الكلى

الفرق  

 الدراسية
 الجامعة  القسم 

 

 

 

 

 ادون  34 31 3 8 28
ال ماية  

 البد ية 

 )التدريسل

 

  كامعة 

    طراالس

صلية ال ماية  

البد ية  

وعلوم  

 الرياضة 

 الثاني 30 29 1 6 21

 الثالث  21 19 2 5 13

 الراب، 31 26 5 7 24

 املجموع  116 105 11 26 86 4

 

 

 

  ادون  16 16 0 3 11

 

 التدريو 

 الثاني 14 13 1 5 8

 الثالث  7 6 1 3 4

 الراب، 24 21 3 5 19
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ابظاء مقياس ال اااااااااااغو  الظ لاااااااااااية لطلبة الدراساااااااااااات العليا   ون فى ضاااااااااااوء أ دا  وطبيعة البحث لام الباحث  :البحث  أداة

وذلك اتحد د م،ادر ال غو  الظ لية  )مرحلة املاكلتامل الليات وأللام ال ماية البد ية والرياضة االجامعات الليبية،  

 على كا بان أساسيان  ااالعت ادالرييلية لل قياس وذلك 

من   ولد وردت  ،الي ا)م توحل لعيظاااااااااااااااااة الدراسااااة االسااااتطالعية اللااااااق ااعااااارة    اسااااتكماااااف من  الن اوكيااااااااااااااااال ساااامان    ول:األ 

لل غو  الظ لية لطلبة الدراسات العليا )مرحلة املاكلتامل    اعت اد ا ك ،ادرامل حو ان سبعة م،ادر مق محة   كن 

  وه ال ماية البد ية والرياضة االجامعات الليبية الليات وأللام 

 اإكراءات القيد ا رحلة الدراسات العليا. ال غو  املرابطة. 1

 لطلبة الدراسات العليا.                 العلمياالتر ية  ال غو  املرابطة. 2

 موضو  الدراسة أو البحث.                   اا تيار غو  املرابطةال  . 3

 على الرساية العل ية.               العلمياااعرا   ال غو  املرابطة. 4

 من الرسالة.       لال   اء والبمرية. ال غو  املرابطة ااملعولات املاد ة 5

 . ال غو  املرابطة اجمر اقارير البحث واالست ادة من  تاي  ا.            6

 . ال غو  املرابطة ااملمكالت الظ لية لطلبة الدراسات العليا.7

ل من ادسااااااذة الصوماء املتل،اااا،ااااان فى م ان  15ام عرض م،ااااادر ال ااااغو  الظ لااااية ا،ااااورت ا ادولية على عدد ) الثاني:

 لرأو الصوماء، ام لبون امل،اااااادر ال    ، وقالرياضااااا يعلم الظ س 
م
حلااااااب اد  ية الجلااااابية مل،اااااادر ال اااااغو  الظ لاااااية و قا

 %ل من رأو الصوماء.75زادت نلبة املوا قة علي ا )

 املجموع  61 56 5 16 42              3

 

إعادة   ادون  12 12 0 4 9

 التر ية 

والعالج  

 الطبي  

 الثاني 18 16 2 4 11

 الثالث  12 10 2 4 8

 الراب، 20 20 0 5 15

 املجموع  62 58 4 17 43 2

9 171 59 20 219 239 
 إك ا                     

 طراالس كامعة    

 

0 

 

15 

 

4 

 ادون  5 4 1

 التدريو 

كامعة  

الزاوية صلية   

علوم ال ماية 

البد ية  

 والرياضة 

 الثاني 7 5 2

 الثالث  2 2 0

 الراب، 5 5 0

 املجموع  19 16 3 4 15 0

 

0 

 

7 

 

2 

 

2 

 

7 

 

9 
 اام سظة   

 دراسية 

 علوم 

 ال ماية

 البد ية 

كامعة  

اظغازي  صلية  

 اآلداب 

 املجموع الكلى  267 242 25 65 193 9



الدراسات العليا )الماجستير( بالجامعات الليبيةالضغوط النفسية لدي طلبة  2022العدد التاسع  "  

  
 

  

جامعة المرقب –كلية التربية البدنية   56 

 

 

 
 غام موا ق           موا ق               

 ( 1شكل ) 

افقة السادة الخبراء على مصادر الضغوط النفسية املقترحة    نسبة مو

 

امل،در        واستبعاد  الظ لية  لل غو   م،ادر  عن لبون ستة  ااكراء  أس ر  ذا  اقارير    اللادس  ولد  اجمر  املتعلق 

الصوماء على اااقاء على مل   ااق  امل،ادر دون تغيام،  م لاالبحث واالست ادة من  تاي  ا، ولد أك ،    الباحثون   ميات 

ادو ى على    ااملقياس فى  ورت عبارات  ل عبارة موزعة على م،ادر املقياس اللت امللتلل،ة، وام إعادة عرض  76،ياغة )ا

ااق ااعارة إلي م، وام وض، مازان اقد ر  ظائي )نعم ، الل أمام صة عبارة من عبارات املقياس بغرض  اللادة الصوماء الل

ل للة إكااة على عبارات املقياس، حيث احلو االكااة  2،1حيث ا ثة لي ة عدد ة )  ،حلاب دركات اصليم املقياس 

 ل. 1ل ، وااكااة اال تلاوو )2اظعم تلاوو )

الثبات ل ملقياس ال غو  الظ لية لطلبة الدراسات    –ام إ  اد املعامالت العل ية ) ال،د     :للمقياس  املعامالت العلمية

    التا  العليا )مرحلة املاكلتامل الليات وأللام ال ماية البد ية والرياضة االجامعات الليبية، وذلك على الظحو  

 : صدق املقياس 
ً
 صدق االتساق الداخلي:  -1-أوال

 إ  اد معامالت االرابا  اان دركة صة عبارة من عبارات املقياس والدركة الللية لل ،در الذو اجتم  إليل. -

 إ  اد معامالت االرابا  اان م  و  دركات صة م،در من م،ادر املقياس، والدركة الللية لل قياس. -

وم  و  دركات صة م،ااااااااادر من امل،اااااااااادر إ  اد معامالت االرابا  اان م  و  دركات صة م،ااااااااادر من م،اااااااااادر املقياس،    -

 اد رو، وذلك اإكراء م، و اة االراباطات البيجياة.

 والجدون التا    وضح ذلك 

 

 

 

 

100%
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 (2جدول ) 

   معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة املصدر الذى تنتمى اليه

 ( 40)ن =                                                                                                                                       

 املصدر السادس  الخامس  املصدر  املصدر الرابع  املصدر الثالث  الثاني املصدر  ول املصدر األ 

طة
راب

امل
  

غو
 

ال
 

ليا
لع

ت ا
سا

ا در
 ال

لة
رح

ا 
د 

قي
 ال

ت
ءا

كرا
اإ

 

 لي ة م

 )رل

ة 
 ي

لتر
 اا

طة
راب

امل
   

غو
 

ال
مي

عل
ال

 
ليا

لع
ت ا

سا
ا در

 ال
بة

طل
ل

 

 لي ة )رل م

ة 
ط

راب
امل

   
غو

 
ال

ار
تي

 
اا

 
 

حو
الب

ت 
عا

ضو
مو

 

  لي ة )رل م
  

عرا
اا

ة ا
ط

راب
امل

   
غو

 
ال

مي
عل

ال
 

ية
ل 

لع
ة ا

ساي
لر

ى ا
عل

 

 لي ة )رل م

ة 
ط

راب
امل

  
غو

 
ال

رية
م

الب
 و

 ة
اد

امل
ت 

ولا
ملع

اا
  

لة 
سا

لر
ن ا

 م
اء

   
ال

ل
 

 

 لي ة م

 )رل

ليا 
لع

ت ا
سا

ا در
 ال

بة
طل

ة ل
لي

ظ 
 ال

ت
ال

مك
امل

ة ا
ط

راب
امل

  
غو

 
ال

 

 لي ة )رل م

1 .366 1 0.449 1 0.555 1 0.649 1 0.587 1 0.189 

2 .448 2 0.422 2 0.556 2 0.639 2 0.295 2 0.096 

3 .556 3 0.211 3 0.006 3 0.627 3 0.714 3 0.498 

4 .514 4 0.617 4 0.673 4 0.480 4 0.183 4 0.619 

5 .443 5 0.551 5 0.207 5 0.501 5 0.519 5 0.287 

6 .373 6 0.561 6 0.259 6 0.607 6 0.231 6 0.413 

7 .254 7 0.599 7 0.336 7 0.583 7 0.525 7 0.513 

8 .588 8 0.599 8 0.066 8 0.397 8 0.480 8 0.322 

9 .058 9 0.545 9 0.515 9 0.622 9 0.480 9 0.287 

10 .129 10 0.340 10 0.318 10 0.445 10 0.567 10 0.584 

11 .589 11 0.490 11 0.233   11 0.327 11 0.522 

12 .378 12 0.011 12 0.562 12 0.319 12 0.335 

 13 0.403    

14 0.478 

 اااا  اااا 

  0.304=  0) .05قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )*      0.393( = 0.01قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )**   

اان بعض    أاضح عدم وكود عاللة دالاة  ،وقحلاب معامالت االرابا  اان دركة صة عبارة ودركة امل،در الذو اجتم  اليل

 ل عبارة من املقياس. 17، وقالتا   ام حذ  )العبارات وقان امل،در الذو اجتم  إليل

 قياس الضغوط النفسية: صدق التمييز مل -2

عيظة البحث عن طريق إ  اد لي ة )تل اان  لطلبة الدراسات العليا    ام حلاب  د  الت ياز ملقياس ال غو  الظ لية      

 ر املقياس، والذو  وضلل الجدون التا   االعلى واددنى مل،اد   رقاإاد 

 (3جدول ) 

 صدق التمييز ملصادر مقياس الضغوط النفسية 

 ( 40)ن =                                                                                                                                

 املعالجات االحصائية      

 مصادر املقياس 

  ( 10 = )ن   األرباعى األدنى ( 10 = )ن  األرباعى األعلى

 قيمة )ت( 
  ± س  ± س

 9.934 1.505 17.4 0.516 22.4 ون امل،در اد 

 12.540 1.549 18.8 0.994 26.1 امل،در الثاني

 11.663 0.966 18.6 0.788 23.2 امل،در الثالث

 10.995 1.702 13.7 0.421 19.8 امل،در الراب،
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 10.167 1.337 19.7 0.000 24.0 امل،در الصامس

 14.145 0.918 18.2 0.674 23.3 امل،در اللادس

 9.482 5.421 113.5 3.741 134.0 املقياس ككل 

 ( 2.101= ) 0) .05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )*    (  2.878( = )0.01قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )**                    
 عظد ملااااتوو     تضااااح من كدون       

م
االعلى واددنى فى ك ي، م،ااااادر    ل اان االرقاإ0.01)اللااااااق وكود  رو  دالة اح،اااااييا

مقيااس ال اااااااااااااغو  الظ لاااااااااااااياة لطلباة الادراساااااااااااااات العلياا )مرحلاة املااكلاااااااااااااتامل اللياات وأللاااااااااااااام ال ماياة الباد ياة والريااضاااااااااااااة  

 االجامعات الليبية م ا يعن  ان املقياس   از اان امللتويات ايصتل ة، ولل القدرة على لياس ما وض، من أكلل.

  ثاني
ً
 املقياس: ثبات -ا

 طريقة الت زية الظ، ية ااستلدام حلاب معامة الثبات  -1 

ااضاااااااااااااح ان ك ي، ليم معاامالت االراباا  ملقيااس و  ،طريقاة الت زياة الظ،ااااااااااااا ياةاااساااااااااااااتلادام  ام حلاااااااااااااااب  باات املقيااس        

 ل.0.01ال غو  الظ لية حققت ملتوو معظوية دان عظد )

مل،ااااااااااااااادر املقيااس اااساااااااااااااتلادام صاة من  معااماة  باات "أل اا كرو باا " ومعااماة "كوا اان" والاذو  ام إ  ااد معااماة الثباات   -2

 ل.4 وضلل كدون )

 

 (4جدول ) 

 ومعامل "جوتمان" ملصادر الضغوط النفسية  " معامل "ألفا كرونباخ

 وللمقياس ككل  

 ( 40)ن =                                                                                                                  

 معامة )كوا انل للثبات  معامة أل ا كرو با   م،در ال غو 

اااااإكراءات   ال اااااااااااااغو  املرابطااااة  /امل،اااااااااااااااادر ادون 

 القيد ا رحلة الدراسات العليا.
669 .  600 .  

ااااالتااار ياااة   ال اااااااااااااغو  املرابطاااة  /امل،ااااااااااااااادر الثااااني

 لطلبة الدراسات العليا. العلمي
.740 687 . 

ااااا تياااار    ال اااااااااااااغو  املرابطاااة  /امل،ااااااااااااااادر الثاااالاااث

 موضوعات البحو .
.634 .683 

اااعااااااااااااارا     ال اااااااااااااغو  املرابطة /امل،ااااااااااااادر الراب،

 على الرساية العل ية. العلمي
736 .  796 .  

ال اااااااغو  املرابطة ااملعولات   /امل،ااااااادر الصامس

 من الرسالة. والبمرية لال   اءاملاد ة 
692 .  817 .  

ال ااغو  املرابطة ااملمااكالت   /امل،اادر اللااادس

 الظ لية لطلبة الدراسات العليا.
.554 .792 

 613. 834. املقياس ككل 
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وقذلك ا اااااااااابم املقياس فى  ااااااااااورال الا ايية على دركة عالية من ال،ااااااااااد  والثبات، م ا  مكد الثقة فى الظتايع ال     كن       

ل عبارة موزعل على ساااتة 55الل،اااون علي ا عظد اطبيقل على عيظة البحث االسااااساااية، وقالتا   ا ااابم املقياس  حتوو على )

مرحلة املاكلااااااااااااتامل الليات وأللااااااااااااام ال ماية البد ية والرياضاااااااااااة  م،ااااااااااااادر لل ااااااااااااغو  الظ لااااااااااااية لطلبة الدراسااااااااااااات العليا )

     االجامعات الليبية. 

ال ماية        وأللام  الليات  املاكلتامل  )مرحلة  العليا  الدراسات  طلبة  لدو  الظ لية  ال غو   ودركة  ملتوو  ولتحد د 

والجلبة املئوية ودركة م،ادر مقياس ال غو  الظ لية  ل امللتوو  5البد ية والرياضة االجامعات الليبية،  وضح كدون )

 .   لطلبة الدراسات العليا )مرحلة املاكلتامل الليات وأللام ال ماية البد ية والرياضة االجامعات الليبية

 (5جدول ) 

 الضغوط والنسبة املئوية ودرجة مصادر مقياس الضغوط النفسية لطلبة الدراسات العليا    مستوى 

أقسام التربية البدنية والرياضة بالجامعات الليبية     )مرحلة املاجستير( بكليات و

 

املصادر  

 واملقياس 

 ككل 

 مستوى الضغوط 

 النفسية
 الدرجة  النسبة املئوية

 املصدر

 األول 

.عالية ادركة 
م
 دركة 16 –دركة  18 % 90 -% 100 كبامة كدا

 دركة 14 –دركة  15 % 80 -% 89 عالية ادركة كبامة. 

 دركة 13 % 70 -% 79 ادركة متوسطة. 

 دركة 11 –دركة  12 % 60 -% 69 ادركة مظل  ة. 

.
م
 دركة 11ألة من  % 60ألة من  ادركة مظل  ة كدا

 املصدر

 الثاني 

.عالية ادركة كبامة 
م
 دركة 22 –دركة  24 % 90 -% 100 كدا

 دركة 19 –دركة  21 % 80 -% 89 عالية ادركة كبامة. 

 دركة 17 –دركة  18 % 70 -% 79 ادركة متوسطة. 

 دركة 14 –دركة  16 % 60 -% 69 ادركة مظل  ة. 

.
م
 دركة 14ألة من  % 60ألة من  ادركة مظل  ة كدا

 املصدر

 الثالث

.عالية ادركة كبامة 
م
 دركة 13 –دركة  14 % 90 -% 100 كدا

 دركة 11 –دركة  12 % 80 -% 89 عالية ادركة كبامة. 

 دركات  10 % 70 -% 79 ادركة متوسطة. 

 دركات 8 % 60 -% 69 ادركة مظل  ة. 

.
م
 دركات  8ألة من  % 60ألة من  ادركة مظل  ة كدا

 املصدر

 الرابع

.
م
 دركة 18 –دركة  20 % 90 -% 100 عالية ادركة كبامة كدا

 دركة 16 –دركة  17 % 80 -% 89 عالية ادركة كبامة. 

 دركة 14 –دركة  15 % 70 -% 79 ادركة متوسطة. 

 دركة 12 –دركة  13 % 60 -% 69 ادركة مظل  ة. 

.
م
 دركة 12ألة من  % 60ألة من  ادركة مظل  ة كدا

 املصدر

 الخامس

.
م
 دركة 16 –دركة  18 % 90 -% 100 عالية ادركة كبامة كدا

 دركة 14 –دركة  15 % 80 -% 89 عالية ادركة كبامة. 
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 دركة 13 % 70 -% 79 ادركة متوسطة.  

 دركة 11 –دركة  12 % 60 -% 69 ادركة مظل  ة. 

.
م
 دركة 11ألة من  % 60ألة من  ادركة مظل  ة كدا

 

 ومناقشتها:  البحث نتائج عرض 

إليل وااكراءات امللتلدمةفى ضوء أ دا  البحث وتلاؤالال وعيظة البحث        التو ة  من  تايع    ، ومن  الن ما أمكن 

   التا  على الظحو   البحث  تايع ون املعالجات ااح،ايية،  يعرض الباحث  ااستلدام 

ال ااغو  الظ لااية لطلبة الدراسااات العليا )مرحلة املاكلااتامل الليات وأللااام ،ااادر ملاظاء مقياس   التو ااة ا ى  املقد       

 لألساااااااااااس العل ية لبظاء املقا يس فى م ان القياس والتقويم  
م
  ،الظ سااااااااااا ي ال ماية البد ية والرياضاااااااااااة االجامعات الليبية، و قا

 لل غو . ل عبارة موزعة على ستة م،ادر55 تلون من )

التكرارات والجلو املئوية والوزن        إ  اد  طلبة الدراسات  لعبارات م،ادر مقياس ال غو  الظ لية لدو    الجل ي ام 

أ م ال غو  الظ لية  ، للتعر  على  العليا )مرحلة املاكلتامل الليات وأللام ال ماية البد ية والرياضة االجامعات الليبية 

  لى   ، ولد أاضح ماليد البحث اكلتامل طلبة الدراسات العليا )مرحلة املال   اواكل  

ل  7أن العبارة رلم )  ل ابان املرابطة اإكراءات القيد ا رحلة الدراسات العليا  ) ال غو من  الن عبارات امل،در ادون       

، ا ثة  لالدراسات العلياك مة الللبيات اادارية املوكودة ف  الجامعة والللية وعدم اقد ر القيادات اادارية لارو  طلبة  )

أعاني من بعض  )ل  1ل، ايظ ا ارتى العبارة رلم )350وقوزن نل   )  ، أحد أ م ال غو  ال   اواكل الطالو عظد التقدم للقيد

 ل.302ملرابة اد امة وقوزن نل   )فى ا لااكراءات البامولراطية اادارية الروايجية املعقدة عظد التسجية االدراسات العليا

الثاني  فى  و      امل،در  العليا)عبارات  الدراسات  لطلبة  العلمي  االتر ية  املرابطة  )  لال غو   رلم  العبارة  أن  ل 4 تضح 

 زعجني  قغ املراك، والكتو املتل،،ة واللد ثة وايجالت العل ية والدوريات، وعدم وكود اا،ان ااملكتبات العاملية  )

الدولية املعلومات  عبكة  طريق  ا ثة  لعن  الطالو  ،  اواكل  ال    ال غو   أ م  لطلبة  أحد  العلمي  االتر ية  واملرابطة 

 ( نل    وقوزن  العليا  ) 367الدراسات  رلم  العبارة  ارتى  ايظ ا  الظ، ية  )ل  11ل،  االمتحا ات  أسئلة  من  عوقة  أا ا ق 

 ل.284فى املرابة اد امة وقوزن نل   ) لوالا ايية

  ا قني عدم او ر اللوا ز الت جيعية املظاسبة ال ي تلاعد طلبة  )ل  6ك ا ارتى عبارات امل،در الثالث، والعبارة رلم )     

واملرابطة اا تيار  ا ثة أحد أ م ال غو  ال   اواكل الطالو  ،  لالدراسات العليا على ااادا  واالاتلار ف  مواضي، احوث م

املصدر  

 السادس

.
م
 دركة 14 –دركة  16 % 90 -% 100 عالية ادركة كبامة كدا

 دركة 13 % 80 -% 89 عالية ادركة كبامة. 

 دركة 11 –دركة  12 % 70 -% 79 ادركة متوسطة. 

 دركات  10 % 60 -% 69 ادركة مظل  ة. 

.
م
 دركات 10ألة من  % 60ألة من  ادركة مظل  ة كدا

 املقياس

 ككل 

.
م
 دركة 99 –دركة  110 % 90 -% 100 عالية ادركة كبامة كدا

 دركة 88 –دركة  98 % 80 -% 89 كبامة. عالية ادركة 

 دركة 77 –دركة  87 % 70 -% 79 ادركة متوسطة. 

 دركة 66 –دركة  76 % 60 -% 69 ادركة مظل  ة. 

.
م
 دركة 66ألة من  % 60ألة من  ادركة مظل  ة كدا
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ال أالقى الت جي، من املمر ان وبعض ادسااذة ف   ) ل  7ايظ ا ارتى العبارة رلم )ل،  360موضوعات البحو ، وقوزن نل   )

  ل 302، فى املرابة اد امة وقوزن نل  )لالللية )القلمل على ا تيار موضو  م از للبحث واالست رار ف  الدراسات العليا

من      الر   ك ا  تضح  على  العلمي  اااعرا   املرابطة  الراب،  امل،در  )عبارات  رلم  العبارة  أن  العل ية،   زعجني  )ل  4ساية 

، ا ثة أحد  لانمغان املمر ان اايلاضرات وضعة ملتوو املتابعة وااعرا  وللة دا عية ادسااذة املمر ان على البحث

ارة  ل ايظ ا ارتى العب353واملرابطة اااعرا  العلمي على الرساية العل ية، وقوزن نل   )أ م ال غو  ال   اواكل الطالو  

املرابة اد امة وقوزن فى    القلمل،او  أععر اال يق لعدم التعاون واالنسجام اان أع اء  يئة التدريس االللية  )ل  3رلم )

 ل. 312نل  )

امل،در الصامس ال غو  املرابطة ااملعولات املاد ة والبمرية  لال   اء من الرسالة، أن العبارة  عبارات  ايظ ا  تضح من        

 زعجني عدم وكود أماكن لل،الة واملرا ق الصلية والليوية لألنمطة إال مظهجية والرياضية الصا ة اطلبة  )ل  7رلم )

واملرابطة ااملعولات املاد ة والبمرية   اواكل الطالو    ا ثة أحد أ م ال غو  ال    القلمل،او  الدراسات العليا ف  الللية  

أععر االقلق وسرعة الغ و والتوار وحدة املزاج  )ل  4ل، ايظ ا ارتى العبارة رلم )396لال   اء من الرسالة، وقوزن نل   )

 ل.303املرابة اد امة وقوزن نل  )فى  لوعدم ال مكاز ف  تعامل  م، اآل رين معام الولت دون مومر

ك ا  تضح من عبارات امل،در اللادس ال غو  املرابطة  ااملمكالت الظ لية لطلبة الدراسات العليا، أن العبارة رلم       

لل  ت ،)ل  8) وارقوية  عل ية  لي ة  ذات  ليلت  والرياضة  البد ية  ال ماية  أن  البعض  اعتبار  أ م    ل  ا قني  أحد  ا ثة 

ل، ايظ ا ارتى العبارة  355الت الظ لية لطلبة الدراسات العليا، وقوزن نل   )واملرابطة ااملمكال غو  ال   اواكل الطالو  

ملرابة اد امة وقوزن  فى ا لأا ن  لو كظت أدرس كطالو دراسات عليا ف  ال،غ أ ر غام ال ماية البد ية والرياضة)ل 2رلم )

 . االكااة على ال د  والتلاؤن ادون للبحثاحققت  ل ، وت ذا 240نل   )

ا      ، ام  الثاني للبحث  ال د  والتلاؤن  العليا فى دركة  لتعر  على  ولتحقيق واالكااة على  الدراسات  ال رو  اان طلبة 

 ) لظو  العيظة  
م
الوظي ة    –اللالة االكت اعية    -املرحلة الع رية    -الجامعة    –محة االامة    -م،ادر ال غو  الظ لية و قا

  حلو االتي لدراس ي لال ،ة ا  -التل،غ    –سظوات الصومة  -

 لنوع عينة البحث  -
ً
الطلبة، والطالبات عيظة البحث فى     تضح    طبقا  اان 

م
م،ادر ال غو   وكود  رو  دالة اح،اييا

  ، وامل،در الراب،، وامل،در الصامس، وامل،در اللادس، صة من امل،در الثالث  فى    وذلك ل،الح عيظة الطلبةالظ لية،  

الطلبة والطالبات ل،الح اال ا  فى صة من امل،در االون  الثاني، ك ا اوكد  رو ايظ ا اوكد  رو  اان  دالة    ، وامل،در 

 
م
 فى إك ا   م،ادر ال غو  ل،الح عيظة الطالبات. إح،اييا

 ملحل اإلقامة  -
ً
 يلة ااطبقا

م
عيظة البحث  لامة ل، لريو، وبعيد  تضح وكود  رو  دالة إح،اييا م ف  م،ادر ال غو  طبقا

القلمل، وفى    –من  قيم )لريول من الجامعة )الللية  وذلك ل،الح  م،ادر ال غو  الظ لية لطلبة الدراسات العليا،فى  

الثالث امل،در  من  اوكد  رو   صة  ك ا  اللادس،  ،وامل،در  الراب،    ، وامل،در 
م
املقياس  دالة إح،اييا إك ا   م،ادر  فى 

الجامل،الح   من  )لريول  )الللية  من  قيم  )بعيدلعن  ايظ ا  القلمل،    –عة  من  قيم   ل،الح 
م
إح،اييا دالة  اوكد  رو  

 من امل،در الثاني، وامل،در    – الجامعة )الللية  
م
القلمل ،فى امل،در االون ، ويتضح عدم وكود   رو  دالة معظوية فى كال

 الصامس. 

 للجامعة  -
ً
 ل،الح الطلبة الدارسان فى للم ال ماية  ال    درس ت ا أ راد عيظة البحث  تضح وكود  رو  د  طبقا

م
الة إح،اييا

   ك ا اوكد  رو   وامل،در اللادس،  ،البد ية كامعة اظغازي ف  امل،در، وامل،در الصامس
م
فى إك ا   م،ادر    دالة إح،اييا

 فى    الطلبة الدارسان فىكامعة اظغازي، ويرتي  للم ال ماية البد ية  املقياس ل،الح الطلبة الدارسان فى  
م
كامعة الزاوية  ا يا
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وارتى كامعة  من أك م امل،ادر لل غو  االجلبة للطلبة الدارسان ت ا،  ال مايو حيث   ثة امل،در االون، وامل،در الثاني  

 حيث   ثة امل،در الراب، 
م
 أكوم لل غو  االجلبة للطلبة الدارسان ت ا. طراالس  الثا

م
 م،درا

 للمرحلة العمرية  -
ً
 ف  امل،در الثاني، وامل،در الثالث، وامل،در  د راد عيظة    طبقا

م
البحث  تضح وكود  رو  دالة إح،اييا

 أكوم لل غو  االجلبة لل ئة  ،  الراب،، وامل،در الصامس، وامل،در اللادس
م
وفى إك ا   م،ادر املقياس حيث ا ثة م،درا

 ل سظة  رك م من عيظة البحث. 41الع رية من )

  ، وكذلك عن ايج وعة ل سظة30  - 23من )ل سظة عن ايج وعة  41ايج وعة ادك م من )  زيادة ال غو  لدوك ا  تضح        

 ل سظة.40 -31)  عن ايج وعة من  ل سظة30 -23)زيادة ال غو  لدو ايج وعة ادك م من ل سظة، و 40 -31من )

 للحالة االجتماعية  -
ً
 ل،الح  ئة م زوج ولل )  طبقا

م
ل ااظاء   ا أك م  3د راد عيظة البحث  تضح وكود  رو  دالة إح،اييا

 ف  امل،در االون، وامل،در الثاني، وامل،در الثالث، وامل،در اللادس، وكذلك فى إك ا   م،ادر املقياس.

 للوظيفة  -
ً
 للوظي ة ال   يع ة ت ا أ راد عيظة  ال   يع ة ت ا أ راد عيظة البحث  تضح وكود  رو  دالة إح،ايي  طبقا

م
 طبقا

م
ا

امل،در االون  فى صة من  القلمل  او  )الللية  فى  املعيد ن  الجامعة اي  فى  العاملان  الراو ل،الح  ئة  فى متوسط  ،  البحث 

 أكوم لل غو    إك ا   م،ادر املقياسوامل،در الثالث، وامل،در الراب،، وامل،در الصامس، وكذلك فى 
م
حيث   ثة م،درا

 فى  ل
م
 فى متوسط الراو ل،الح  ئة العاملان فى ايجان الرياض ي واحد دا

م
دي م، ك ا  تضح أ  ا وكود  رو  دالة إح،اييا

، وامل،در اللادس، فى حان ارتى ااق  ال ئات متقارقة فى نلبة ال غو  الظ لية  )م ان التدريول فى صة من امل،در الثاني

 موزعة على امل،ادر اللت لل قياس.

 لسنوات الخبرة  -
ً
 للظوات  طبقا

م
 طبقا

م
الصومة   فى الع ة أو الوظي ة د راد عيظة البحث  تضح وكود  رو  دالة إح،اييا

، وامل،در  ل سظة  رك م فى صة من امل،در الثاني11لدو أ راد عيظة البحث فى متوسط الراو ل،الح  ئة يع ة م،  ومة من )

 أكوم لل غو  االجلبة للطلبة  ئة يع ة م،    إك ا   م،ادر املقياس الثالث، وامل،در الراب،، وكذلك فى  
م
حيث   ثة م،درا

 ل سظة  رك م. 11 ومة من )

 عدم وكود ويتضح 
م
 للظوات الصومة لباق   ئات عيظة البحث   أ  ا

م
 فى م،ادر ال غو  الظ لية طبقا

م
 رو  دالة إح،اييا

 على م،ادر مقياس ال غو  الظ لية. 

 للتخصص    -
ً
 للتل،غ الذو  درس ال الطالو فى  طبقا

م
 طبقا

م
الذو  درس ال الطالو  تضح وكود  رو  دالة إح،اييا

متوس فى  املاكلتام  الثالثمرحلة  امل،در  فى  اظغازي  كامعة  فى  عامة  طلبة ععبة  ل،الح  الراو  الصامس،  ط  وامل،در   ،

 أكوم لل غو  االجلبة للطلبة ف  المعبة   وكذلك امل،در اللادس، وكذلك فى إك ا   م،ادر املقياس
م
حيث   ثة م،درا

 فى م،ادر ا  ويتضح كذلكالعامة فى كامعة اظغازي،  
م
 للتل،غ  عدم وكود  رو  دالة إح،اييا

م
ل غو  الظ لية طبقا

 لباق   ئات عيظة البحث على م،ادر مقياس ال غو  الظ لية. 

 للفصل الدراس ي   -
ً
 لدو أ راد عيظة    طبقا

م
الذو  درس ال الطالو فى مرحلة املاكلتام  تضح وكود  رو  دالة إح،اييا

ف    الثالث، وكذلك  امل،در  فى  اظغازي  فى كامعة  اظاام سظة دراسية  الدارسان  الطلبة  الراو ل،الح  متوسط  فى  البحث 

حيث ازداد ال غو  ا، ة عامة    ملقياسوامل،در الصامس، وامل،در اللادس، وكذلك فى إك ا   م،ادر ا  ال ،ة الراب،،

 لدو الطلبة ف  ال ،ة الثالث والراب،، و اام اللظة الدراسية فى للم ال ماية البد ية ا امعة اظغازي.

الظ لية        ال غو   إك ا    ا لام  ف   ملا  ة  )الت،جي اتل  العوامة  أك م  على  العليا  لدو  وللتعر   الدراسات  طلبة 

لام الباحثون ااستلدام احلية اال حدار  ية والرياضة االجامعات الليبية،  ات وأللام ال ماية البد )مرحلة املاكلتامل اللي

 املتعدد التدريج  ولد أد ة إ ى التحلية املتغامات التالية  
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 صودل –أ ث    /الظو  )ذكر -1

 محة االامة )صودل -2

 الجامعة )صودل -3

 املرحلة الع رية )االلظةل  -4

 االكت اعية )صودلاللالة   -5

 الوظي ة )صودل -6

 سظوات الصومة )االلظةل -7

 التل،غ )صودل -8

 ال ،ة الدراس ي )صودل -9

ل  وضااااح  تايع اال حدار املتعدد مللااااا  ة العوامة )الت،ااااجي اتل ف  ا لااااام إك ا   ال ااااغو  الظ لااااية  6والجدون )

 طلبة الدراسات العليا )مرحلة املاكلتامل الليات وأللام ال ماية البد ية والرياضة االجامعات الليبية.  لدو 

 
 ( 6جدول )

 نتائج االنحدار املتعدد ملساهمة العوامل )التصنيفات( في تفسير إجمالي الضغوط النفسية

 (193ن = )                                                                                                                         

 دالالت التجبم

 

 اال تبارات

معامة  

االرابا  

 املتعدد

R 

امللا  ة  

الللية 

لل تغامات 
2R 

الجلبة 

املئوية  

 لل لا  ة

معامة  

اال حدار 

 الجزئي 

لي ة )تل   

 لإلضا ة

 لي ة 

 ) ل

لي ة الصطر  

املعياري  

 لل عادلة

 6.07 *7.684 *2.772 0.948 3.90 0.039 0.197 ال ،ة الدراس ي 

 36.658 لي ة القاط، 

 ل 3.841،   الجدولية = 1.652) ت الجدولية =   0.05* دان عظد ملتوو 

والصاو اجتايع اال حدار املتعدد مللا  ة العوامة )الت،جي اتل ف  ا لام إك ا   ال غو     تضح من كدون اللااق      

طلبة الدراسات العليا )مرحلة املاكلتامل الليات وأللام ال ماية البد ية والرياضة االجامعات الليبية، أن  لدو  الظ لية  

 لل ،ة الدراس ي  لر نلبة )
م
ملا  ة ااق  الت،جي ات ف  ا لام    ،ايظ ا صا ت  %ل من إك ا   ال غو 3.90الت،جية طبقا

اللااق   كن استلراج معادلة للتجبم ا لتوو   ، وقظاء على  تايع الجدون 
م
إك ا   ال غو  الظ لية غام دالة إح،اييا

الظ لية   البد ية والرياضة االجامعات  لدو  ال غو   املاكلتامل الليات وأللام ال ماية  الدراسات العليا )مرحلة  طلبة 

 لل ،ة الدراس ي صالتا   ،  الليبية
م
 طبقا

 ×  صود ال ،ة الدراس ي.  معامة اال حدار الجزئي  + لي ة القاط، = ملتوو ال غو  الظ لية 

 × صود ال ،ة الدراس ي.  0.948 + 36.658= ملتوو ال غو  الظ لية 

 ارن صود ال ،ة الدراس ي  
م
ل لظاام  5ل لل ،ة الراب،، )4لل ،ة الثالث، )ل  3ل لل ،ة الثاني، )2ل لل ،ة ادون ، )1(  =)عل ا

 اللظة الدراسيةل. 

 اطبق املعادلة  الثانيو ذا يعن  ا ل ملعر ة ملتوو ال غو  لدو طالو اال ،ة 
م
 ك ثان   التاليةمثال

 .ل2× ) 0.948+  36.658ملتوو ال غو  الظ لية = 
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 االستنتاجات: 

فى ضااوء أ دا  البحث وتلاااؤالال، وعيظة البحث، وااكراءات امللااتلدمة، ومن  الن ما أمكن التو ااة إليل من  تايع       

  التا  استجتاكات البحث على الظحو  الصيغاملعالجات ااح،ايية،    كن  ااستلدام

املاكلاااتامل الليات وأللاااام ال ماية البد ية ام اظاء مقياس م،اااادر ال اااغو  الظ لاااية لطلبة الدراساااات العليا )مرحلة  -1

   والرياضااااة االجامعات الليبية،
م
وعلى دركة عالية ،  الظ ساااا يالعل ية لبظاء املقا يس فى م ان القياس والتقويم   لألسااااسو قا

 .لل غو  الظ لية ل عبارة موزعة على ستة م،ادر55) املقياس من والثبات، ويتلون من ال،د  

للتعر  على أ م    الظ لاااااااااية،لعبارات م،اااااااااادر مقياس ال اااااااااغو     الجلااااااااا يوالجلاااااااااو املئوية والوزن    ام إ  اد التكرارات -2

ال اااااااااااغو  الظ لاااااااااااية ال   اواكل طلبة الدراساااااااااااات العليا )مرحلة املاكلاااااااااااتامل الليات وأللاااااااااااام ال ماية البد ية والرياضاااااااااااة  

 .االجامعات الليبية

التعر  على دركة ال رو  اان طلبة الدراساااااااات العليا )مرحلة املاكلاااااااتامل ليد البحث فى م،اااااااادر ال اااااااغو  الظ لاااااااية   -3

 ملتغامات
م
 -الوظي ااة   –اللااالااة االكت اااعيااة    -املرحلااة الع ريااة    –الجااامعااة    –محااة االااامااة    -)  و  العيظااة  البحااث وه    و قااا

 ال ،ة الدراس يل. -التل،غ  –سظوات الصومة 

مااااااااام  تايع البحث ا ى ارا ا  دركة ال ااااااااغو  الظ لااااااااية والتوار واالضااااااااطراب الظ ساااااااا ي لدي عيظة البحث  تي ة اردي ت -4

 ال   ا ر ت ا البلد فى  ذو اآلو ة.   للتغامات وااللت،اد ة، و تي ةوعدم استقرار االوضا  االمظية واللياسية 

الظ لاية للتعر  على أك م العوامة )الت،اجي اتل ملاا  ة ف  ا لاام  أمكن اساتلراج معادلة للتجبم ا لاتوو ال اغو    -5

إك ا   ال اااااااااغو  الظ لاااااااااية لدو طلبة الدراساااااااااات العليا )مرحلة املاكلاااااااااتامل الليات وأللاااااااااام ال ماية البد ية والرياضاااااااااة  

 االجامعات الليبية.

 التوصيات: 

 ملا  ت از ال  ذا البحث من طبيعة وفى حدود ما أمكن الت     
م
 ،   كن التو ية ا ا  لى استجتاكاتو ة إليل من  ارا

ال غو  الظ لية لطلبة الدراسات العليا )مرحلة املاكلتامل الليات وأللام ال ماية  م،ادر  أ  ية استلدام مقياس    -1

 البد ية والرياضة االجامعات الليبية ا،ورال الا ايية.  

لل غو   -2 املمد ة  ادسباب  عن  ال ماية    الكمة  وأللام  الليات  املاكلتامل  )مرحلة  العليا  الدراسات  لطلبة  الظ لية 

 ل ا.  والت،ديملعالج  ا   امعات الليبية،البد ية والرياضة االج

اظاء  -3 املتل،،ان أ  ية  من  التعليم   ع لية سيقود الذي  ريق  والتطوير ملمسلات  العليا    العا  التغيام  والدراسات 

 الليات وأللام ال ماية البد ية والرياضة االجامعات الليبية.  

  من  مع ا والتوا ة  املعر ة، م،ادر  من وغام ا جمرال  ودور  للبحث ومراكز  جامعاتال م،  رابط لل علومات إنماء مركز  -4

 .  ال ماية البد ية والرياضةم االت  ف  علوم املعر ة ف  كد د  و  ما صة على لل،ون ل الوساية املتاحة  الن

 ، ورسومالليات وأللام ال ماية البد ية والرياضة االجامعات الليبية  تلل ة املاد ة للدراسات العليا  الضرورة ال يض   -5

 ،وأسعار الكتو واملراك،، وصة ما  و متعلق االدراسات العليا. رسالة املاكلتام إعداد
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الليات وأللام ال ماية البد ية والرياضة االجامعات الليبية    الدراسات العليا اطلبة  ا ة مكتبية ع ة على ال،يغال  -6

 ولت غام أولات ايلاضرات الدراسية. أي ف  اد ول ا والل اح ل م ، 

على    -7 الليبية  طلبة  ا يازالع ة  االجامعات  والرياضة  البد ية  ال ماية  الليات وأللام  العليا  من   غام م عن  الدراسات 

من البلالوريوسل  )مرحلة  ادو ى  الجامعية  ااملرحلة  وازويد ا  ا ة دراسية    لاعات  او ام  الن الطلبة   اايلاضرات، 

 الولو    ظب م والتسجية للدراسات العليا، بملة القبون  ملراكعة  ام ولوايم آلية الالزمة، واو ام التعلي ية  االتقظيات

 .اآل رين الطلبة م، طوااام ف 

،  الليات وأللام ال ماية البد ية والرياضة االجامعات الليبية  العليا الدراسات  ار امع  اان  مقار ة على إكراء دراسة الع ة    -8

 العرقية الدون   بعض ف  االجامعات اال رو لليات ال ماية وأللام ال ماية البد ية والرياضة  الدراسات العليا ا  وقان ارامع

 .اآل رين  ومات من واالست ادة واال تال   التماال عظا ر على وادكظبية، للولو 

الدراساااااااااااااات العلياا اللياات وأللاااااااااااااام ال ماياة الباد ياة والرياضاااااااااااااة االجاامعاات   طلباة م، وطارية دورية لقااءات أ  ياة عقاد -9

وآرائ م  الطلبة ومماااااصل م ايصتل ة،   حاكات على وأ دا  ا، واقة الللية والجامعة سااااياسااااات اادارة  ي ا تماااارحالليبية،  

ايلاضااااارات    ومواعيد والوم امع الدراساااااية الصطط وضااااا، ف  الطلبة الدراساااااية، و عااااارا  الق اااااا ا ملتلة ف  وال ماحات م

 .واالمتحا ات
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 الجامعة  علي ا، رسااااااالة ماكلااااااتام غام مجمااااااورة، التغلو وساااااابة ااسااااااالمية
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 ضغو  اللياة واالضطرااات الظ لية، مكتبة اال  لو امل،رية، القا رة.   2004 بمرو إس اعية 8

حلااااااااان كدو  مالوم   9

 و كريم االسم  لة

  ار وك ة من القادسااااية االعرا  كامعة ف  العليا الدراسااااات ارامع اقويم   2007

ل ايجلد  3،4الطلبة، م لة القادساااااية فى اآلداب والعلوم ال ماوية، العددان )

 ل.6)

الااالااالااايااام  10 عاااباااااااد  عاااااااادن 

حيااااادر، اثيظاااااة مح اااااد  

  اضة

أساااااااابات ا مق محات لعالك ال )املمااااااااكالت ال   اواكل طالب الدراسااااااااات العليا    2013

ياد ملركاات الادراساااااااااااااات العلياا وتعزيز دور اا فى احقيق  املما ر العلمي لت و 

معة  ا ة كالعليا ،التظ ية امللااااااااااتدامة وادمن المااااااااااامة، صلية الدراسااااااااااات ا

 العرقية للعلوم ادمظية، اللعود ة.
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   باألداء لالعبي كرة القدم الثقة بالنفس وعالقتها

 صبحي العجيلي القاللي د 

 ملخص البحث 

 الثقة بالنفس وعالقتها باألداء لالعبي كرة القدم  

 أ.ك.د صبحي العجيلي القاللي 

تعد الثقة العالية بالنفس من أهم القيم السللللللللتي ية الأن تعتن أا تعفعدها الفضي الضها للللللللية احها            ا  ا  

واسلللللللللللللفعضااهفهللا و نعيفهللا ت  مللدن اضي ومسللللللللللللللاااب  عللا أحهللا تععللا مة    قي    للا للاب بللاهضن ت  االعللا  الضهللا للللللللللللليللة  

النفسللللللللية وظللللللللما مالعيي مند مع م ال مل ا  تتع  والسلللللللللاطاب والليييب الأن تمي لللللللليحها م  الفضي ا نا سللللللللة   

الجلا ل  النفيللللللللللللل ن  واا هلاملا ت  معتيلة  ملدا  ال مل  واللو  ي تقلا أهعيلة من الجيا ل  الللد يلة وا  لااهلة وال يييلة  

  مند  نفيو الي دن الفداهبية وا لااهاب الف ضهبية واإلمدا  لتعنا ساب والو  غاللا ما  زهد  يه الضغيااب

 يث تفعضض يم   ضن القدم     التث ر من الضلللغيااب النفسلللية أهع ا مدم الثقة بالنفس والأن   يض سلللتليا مة  

أ ائللله وملللدم  قلللدتم أ ضلللللللللللللللا ملللا منلللدال لالعرللللللللللللليج مة   فلللائ   يلللدن  ومن   ج   رن الللللا لللث ت  ا جلللاج اا لللا ت ن  

  الللدي  وا  لاا  وال يي  وي يع روا أهعيلة  والفلداهين ت   ضن القلدم ي أ أا مع م ا لدا  ا تض زوا مة  الجلا ل

لالجا   النفيللل ن أو  نقرللل م ال  رن أو مدم  ااتفهم بعا تفعت  بالثقة بالنفس والضلللغي  النفسلللية واي فعايب و عا 

أا الجا   النفيل ن م م ت  معتية ههيةة ال مل ا من أ ا الففيي ت  ا نا سلاب لوا تغل   مة  ا  سلسلاب الضها لية  

دتلة " الفعلاطلد م  ا فمرلللللللللللللرللللللللللللل ا ت  الجلا ل  النفيللللللللللللل ن لغضض  ملدا  ال مل ا  فسللللللللللللليلا وههيةفهم لتعظلللللللللللللاا لة ت  " اا ل

الع طلة ب ا مسلللللللللللللفيس الثقلة  و  امسلللللللللللللفيس الثقلة بلالنفس ل مل  يهلد  الل لث لتفعض  مة و ا نلا سلللللللللللللاب الضهلا للللللللللللليلة 

مدم اللا ث ا نهج اليصف  بااستي  اسفو    بالنفس واا اء ل مين الفضه  ااوج لتضن القدم بنا   صقيا الع لقة

 م ا فياا مينة الل ث باليضهقة الععدتة من يمين الفضه  ااوج لتضن القدم بنا   صللللقيا الع لقة و اا و   ا سلللل  

 (  2022 – 2021( يم  لتعيسم الضهاض ن ) 19مد هم )

( ملاااب  9),( ملاان ات ابية12ملاان منها )  (21لقيا  مسلللللللللللللفيس الثقة بالنفس وهفميا من )  و م اسلللللللللللللفمدام مقيا 

" و ا ت أهم  معاما ايا لا  -  ألفا  ضو لاخ  -ا فيسللللح العسللللا    "اسللللفمدم اللا ث ا عالجاب اإل رللللائية  و سللللاللة  

فيسلللح لسلللفة ا سلللفيس  وت  ا ( يملا  13أا  ا ة مسلللفيس الثقة بالنفس  ا ت ت  مسلللفيس ما   لث ية مظلللض )  النفائ 

الع طة و   ا ة اا اء ل مل ا  ا ت مالية  أاو    ااوج لتضن القدم بنا   صللللقيا الع لقةالفضه( يمل ا من يمين  6)

 ب ا مسفيس الثقة بالنفس ومسفيس اا اء  ا ت اض تة  عيفة 
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ResearchSummary 

confidence and its relationship to performance of football players-Self  

Dr. Sobhi alajili elgallali 

confidence is one of the most important behavioral values that-High self  

can adopt because it leads to their success, continuity and sports teams  

development in several ways and paths. It also works to achieve impressive  

ts, races and championships that they compete withsuccesses in spor  

competing teams. Significantly psychological for most players. The 

psychological aspect plays an important role in the player's preparation  

planningprocess, which is no less important than the physical, skill and   

aspects when implementing the training unit, experimental matches and  

preparing for competitions, in which pressures often increase .  

Where the footballer is exposed to a lot of psychological pressure, the most  

confidence, which negatively affects-lfimportant of which is the lack of se  

his performance and the failure to provide his best to obtain good results  .

Through the researcher’s experience in the academic and training field in  

l and tacticalfootball, he noticed that most coaches focus on the physical, skil  

aspect and do not pay attention to the psychological aspect or lack  

confidence, psychological-experience or lack of knowledge regarding self  

pressures and emotions, and since the psychological aspect is important in  

players for Excellence in competitions. Thereforethe process of preparing   ,

sports institutions “clubs” should contract with specialists in the  

psychological aspect for the purpose of preparing players psychologically  

esearch aimsrThe and preparing them to participate in sports competitions.   

the relationshipnAnd confidence of the players -to find outThe level of self  

team football-confidence and performance of first-between the level of self  

researcher used the descriptive.The Alalaqah Club -players at Suqur Al  

the research sample was chosen in, and survey method approach using the   

-a deliberate way from the players of the first football team in the Suqur Al

lalaqah Club, and their number was (19) players for the sports seasonA   )

2021-2022.(  

confidence and it consists of-level of selfto measure the A scale was used   

)21(the, and (9) negative statements , There are (12) positive statements   

researcher used the statistical treatments    "Cronbach's -arithmetic mean   

that theere “The most important results wCorrelation coefficient  -alpha. "  

, andconfidence was at a high level for thirteen (13) players -degree of self  

level for six (6) players fromat the average   the first football team players at  

Alalaqah Club-Suquor Al.thatThe degree of performance of the playersand   

confidence and the-the relationship between the level of selfd anwas high   

level of performance was positively negative.  



 2022 يونيو العدد التاسع الثقة بالنفس وعالقتها باألداء لالعبي كرة القدم

  
 

  

 69 جامعة المرقب  –كلية التربية البدنية 

 

 البحث:  وأهمية  قدمةامل

 وج العلالم تض         للاا ااسلللللللللللللاليل  واليسلللللللللللللائلا العلدتثة   ع م لل لث العت ن ا ت    ا الفييا العلاصلللللللللللللا

يظل د  يياا مالعياا من   ج ا سلفيهاب الضها لية العالية لتيصليج     ااهدا  ا يتي ة لوا  نا ا جاج الضهاضل ن  

 الو   اءب  تي ة اإل اان والفمييح الجيد وا  رم  

وطتي  ما  فيضي       وال يييةاللد ية وا  ااهة  و ث را ما  ف دث من مياما الن اح  نو ض منها العياما  

ذلك مة  اا اء والنفائ   ينجح   وايعماسلللللللابوا دا  ا  ا ا ا تع  أو  اا ه    العياما النفسلللللللية وسلللللللتي  ال مل ا

و وحها لن تفعتن من   قي  أتة مماسلللللللل     اآل ضهنال م    ا   فع  هوال العياما الأن   هته لولك والففيي مة   

(10 :4) 

ومةلللللللللل  صللللللللللعيد  للللللللللضن القللللللللللدم تف لللللللللله التث للللللللللروا لفيلللللللللليهض الجيا لللللللللل  ا ا تللللللللللة مللللللللللن ميامللللللللللا الن للللللللللاح ومنهللللللللللا 

باللغيلللللللة الف فيللللللللة و لللللللي  ر مللللللللدا  ا ذو  فلللللللاءن ماليللللللللة و لللللللي  ر اا واب الضها للللللللية وغ لللللللر ذلللللللللك ملللللللن ااملللللللليا  ايهفعلللللللام

لتللللللن القتيللللللا مللللللن يهللللللفم بالجيا لللللل  النفسللللللية تلللللل  ا جللللللاج الضهاضلللللل ن أ  أا ت علللللل  ا ا تللللللة ال اصللللللة وعقللللللي  ال مللللللل ا 

سللللللليا هلللللللي أ لللللللد أهلللللللم مياملللللللا والنفسلللللللية  لملللللللدا  ال مللللللل  وههي فللللللله  ف وال يييلللللللةبللللللل ا الجيا للللللل  اللد يلللللللة وا  ااهلللللللة 

الن لللللللاح وتلللللللل  الللللللا غيللللللللا  هلللللللوا العامللللللللا للللللللن تللللللللفعتن ال مللللللل  مللللللللن  قلللللللدتم  يا لللللللل   نيلللللللة و تلللللللل  اوح ملللللللن الفعللللللللاوا 

 اسللللللفا ومللللللن ا للللللا ا تعلللللل  وهللللللوا بيليعللللللة العللللللاج تلللللل يض سللللللتلا مةلللللل  أ اء الفضهلللللل   مللللللا وهعثللللللا  قيللللللة تلللللل  اي  للللللداا 

د يا هلللللل  الثقللللللة بللللللالنفس  ا للللللا ا تعلللللل   الثقللللللة أهللللللم القضللللللاتا ا يتللللللي   ي ضهللللللا أو  ي  رهللللللا ل ملللللل  وعللللللد  داهللللللله بلللللل

:  14)    ا الفللللللني ر  ا للللللا ا تعلللللل  مةلللللل  أ ائللللللله  شلللللل نء متتسلللللل  وهلللللل  ذاب  للللللني ر مةلللللل  يملللللل   للللللضن القلللللللدم وهنيللللللل  هللللللو

28 ) 

 يث تتع  العاما النفيلللل ن  واا ائ سلللليا ت   مدا  ال مل ا ومعف ر ماما الثقة بالنفس ت  مقدمة العياما   

ياما النفسلللللللية ا ض لية بف قي  الفيا واي  اا الضهاضللللللل ن  يث تث ر العدتد من اي فعايب النفسلللللللية  ي ه أ د الع

 ( 23:8ايت ابية لدس ال مل ا )

الثقة العالية بالنفس من أهم القيم السلللللللللتي ية الأن تعتن أا تعفعدها الفضي الضها لللللللللية احها       وتعد 

اااب  عللا أحهللا تععللا مة    قي    للا للاب بللاهضن ت  االعللا        للا  للا واسلللللللللللللفعضااهفهللا و نعيفهللا ت  مللدن اضي ومسلللللللللللللل

 الضها ية والسلاطاب والليييب الأن تمي يحها م  الفضي ا نا سة  

وي شلللللللك أا ال م  وظلللللللما مام ت  االعا  الفض تة أو الجعامية تفعضض      يا من الضلللللللغي  النفسلللللللية   

ال ي  والقت  والفي ض أينلاء ا للااان معلا ت         قلداا الثقلة ا فللاتنلة ت  شلللللللللللللدههلا والأن           لدوث  لاللة من 

بالنفس ومدم السلللللييضن والف تم مة  ا فعاي ه واسلللللفقضااال ت  اا اء  ذ يظلللللعض الفض  بن ه طد ييللللل     را ه السلللللابقة 

 ( 368:  4وشعياال بال ي  من ا نا س واإل سا  ت   قد الثقة بقداا ه الوا ية  )

   لللو وع ا ايمفللللاا منلللد  ملللدا  ال مللل  لتعنلللا سلللللللللللللللاب وأا تض ز ا لللدا  اهفعلللامللله     يلللث من ااهعيلللة أا

بلالنلا يلة النفسللللللللللللليلة ل مل  وقميلائله مزهلد من الثقلة بقلداا له ت  الفعلاملا م  ا ياطن واضو  التعل  ا  فتفلة  ذ أا  

 489:  3)   لقضاااب بثقة   يقة ال م  ت  طدا ه مة  الفعاما م  ااشياء والف تم ت  ا ياطن الغ ر مفيطعة وقصداا ا

 ) 

 قدم   تت أهعية الل ث ت  ا ح الجا   النفي ن وا فعثا بالثقة بالنفس بعفيتلاب اا اء    ومن   ج ما

 بتضن القدم معا ل ا اايض ت   ييهض اا اء ل وال التعلة  
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 مشكلة البحث: 

هعيلللة من الجيا للل  الللللد يلللة ت  معتيلللة  ملللدا  ال مللل  واللللو  ي تقلللا أ   واا هلللاملللا  الجلللا للل  النفيللللللللللللل ن  تتعللل 

تعنلا سللللللللللللللاب واللو  غلالللا ملا  زهلد ل  واإلملدا وا للااهلاب الف ضهبيلة    الي لدن الفلداهبيلةوا  لااهلة وال يييلة منلد  نفيلو 

  مع م ال مل ا يه الضغيااب النفسية وظما مالعيي مند 

 الأن   يض و الثقة بالنفس مدم      التث ر من الضللللللللغيااب النفسللللللللية أهع ا  القدم   يث تفعضض يم   ضن 

   يدن مدم  قدتم أ ضا ما مندال لالعريج مة   فائ أ ائه و مة   ستليا

ال مللللللللللللل ا تللللللللللللل   لللللللللللللضن القلللللللللللللدم  لللللللللللللا مع لللللللللللللم الألللللللللللللن  يا للللللللللللله  ا ظلللللللللللللا ا ملللللللللللللن أهللللللللللللمبلللللللللللللالنفس  الثقلللللللللللللةعف للللللللللللر وت  

 ال ملللللللللللللل  منللللللللللللللدما يعفقللللللللللللللد بن لللللللللللللله  ا ا تعلللللللللللللل بن ائلللللللللللللله  ا للللللللللللللايسللللللللللللللفعفاا  عللللللللللللللدم مللللللللللللللن أيللللللللللللللاا سللللللللللللللتلية  ث للللللللللللللرن  ال لللللللللللللل

معلللللللللللللا طلللللللللللللد يسلللللللللللللب  لللللللللللللله  للللللللللللليا ملللللللللللللن الضلللللللللللللعن تللللللللللللل  الثقلللللللللللللة بلللللللللللللالنفس  طلللللللللللللا ا مةللللللللللللل  اا اء بالظلللللللللللللما ا يتلللللللللللللي   غ لللللللللللللر

ا علللللللللللللللا  مللللللللللللللليا سلللللللللللللللبلا تللللللللللللللل  ابفعلللللللللللللللا  لإلصلللللللللللللللابة و وهمللللللللللللللليا ال مللللللللللللللل  مض لللللللللللللللة  اللللللللللللللللة صلللللللللللللللضاا  ا تيلللللللللللللللة  تللللللللللللللل      للللللللللللللل  

 الجيا لللللللللللللل  ج  فعيللللللللللللللامللللللللللللللن  لللللللللللللل  ا للللللللللللللدتض الف للللللللللللللن  وا تفضللللللللللللللح لنلللللللللللللا وهنللللللللللللللا ال مللللللللللللل  مللللللللللللللن معااسللللللللللللللة  للللللللللللللضن القللللللللللللللدم 

 ملللللللللللللللللن الجيا للللللللللللللللل  النفسلللللللللللللللللية الفقتيلللللللللللللللللاو  أ ضلللللللللللللللللا النفلللللللللللللللللائ تللللللللللللللللل    قيللللللللللللللللل  تسلللللللللللللللللاهم النفسلللللللللللللللللية ايت ابيلللللللللللللللللة الألللللللللللللللللن 

اللد يلللللللللللللللة وا  ااهلللللللللللللللة  ا فيتللللللللللللللللاب يلللللللللللللللث    لللللللللللللللأ أا  نعيلللللللللللللللة  أ اء ال مللللللللللللللل  للللللللللللللل يض سلللللللللللللللتلا مةللللللللللللللل   الألللللللللللللللن السلللللللللللللللتلية

وسللللللللللللللللللائا النفسللللللللللللللللللية   فللللللللللللللللللا    لللللللللللللللللل   ا فيتلللللللللللللللللللاب ا للللللللللللللللللدا  ا  ي أا مةلللللللللللللللللل وال يييللللللللللللللللللة للللللللللللللللللل س بللللللللللللللللللاامض الرللللللللللللللللللع  

ااا الثقللللللللللللللللة  ملللللللللللللللن أ لللللللللللللللاوأسلللللللللللللللالي   اصلللللللللللللللة لتفعاملللللللللللللللا مللللللللللللللل  ال ملللللللللللللللل ا و لللللللللللللللي  ه م وظلللللللللللللللما  لللللللللللللللض   أو  علللللللللللللللا   

ومللللللللللللللللن  ا نا سلللللللللللللللة أينلللللللللللللللاءبلللللللللللللللالنفس لتلللللللللللللللفمتك ملللللللللللللللن  لللللللللللللللا ا  لللللللللللللللاهض السلللللللللللللللتلية الأللللللللللللللللن تعتلللللللللللللللن أا    لللللللللللللللض متللللللللللللللل هم 

ا لللللللللللللللدا  ا ي لللللللللللللللأ أا مع لللللللللللللللم تللللللللللللللل   لللللللللللللللضن القلللللللللللللللدم الفلللللللللللللللداهين و   لللللللللللللللرن اللا لللللللللللللللث تللللللللللللللل  ا جلللللللللللللللاج اا لللللللللللللللا ت ن  للللللللللللللل ج  

تض للللللللللللللللللللللزوا مةلللللللللللللللللللللل  الجا لللللللللللللللللللللل  اللللللللللللللللللللللللدي  وا  للللللللللللللللللللللاا  وال ييلللللللللللللللللللللل  وي يع للللللللللللللللللللللروا أهعيللللللللللللللللللللللة لالجا لللللللللللللللللللللل  النفيلللللللللللللللللللللل ن أو 

والضلللللللللللللللللغي  النفسلللللللللللللللللية واي فعلللللللللللللللللايب  بالثقلللللللللللللللللة بلللللللللللللللللالنفس نقرللللللللللللللللل م ال  لللللللللللللللللرن أو ملللللللللللللللللدم  ااتلللللللللللللللللفهم بعلللللللللللللللللا تفعتللللللللللللللللل  

تللللللللللللللل  ا نا سلللللللللللللللاب للللللللللللللللوا الففللللللللللللللليي و علللللللللللللللا أا الجا للللللللللللللل  النفيللللللللللللللل ن م لللللللللللللللم تللللللللللللللل  معتيلللللللللللللللة ههيةلللللللللللللللة ال ملللللللللللللللل ا ملللللللللللللللن أ لللللللللللللللا 

ا فمررللللللللللللللللللل ا تللللللللللللللللللل  الجا للللللللللللللللللل  النفيللللللللللللللللللل ن " اا دتلللللللللللللللللللة " الفعاطلللللللللللللللللللد مللللللللللللللللللل  ا  سسلللللللللللللللللللاب الضها لللللللللللللللللللية  مةللللللللللللللللللل تغل للللللللللللللللللل  

   تعظاا ة ت  ا نا ساب الضها يةوههيةفهم للغضض  مدا  ال مل ا  فسيا 

الثقللللللللللللللللة بللللللللللللللللالنفس وم طفهللللللللللللللللا بللللللللللللللللاا اء ل ميللللللللللللللللن هللللللللللللللللوا معللللللللللللللللا   لللللللللللللللل  اللا للللللللللللللللث لتقيللللللللللللللللام  هللللللللللللللللوا الل للللللللللللللللث "  

  ضن القدم"

 هدفا البحث: 

 مة : يهد  الل ث لتفعض   

  بنا   صقيا الع لقة تضن القدمل الفضه  ااوج   الثقة بالنفس ل مينمسفيس   -

  بنا   صقيا الع لقة تضن القدمل  الفضه  ااوج   واا اء ل مينالع طة ب ا مسفيس الثقة بالنفس  -

 تساؤال البحث: 

 ؟ بنا   صقيا الع لقة  القدمتضن ل الفضه  ااوج   ما ه  يسلة الثقة بالنفس ل مين -

 ؟بنا   صقيا الع لقة  تضن القدمل الفضه  ااوج  واا اء ل مين ما ه  الع طة ب ا مسفيس الثقة بالنفس  -

 

 مصطلحات البحث: 

 الثقة بالنفس: -
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 ( 197:  13" ه    اا  الفض  لتفاء ه وم اا ه وطدا ه مة  الفعاما بفعالية م  ا ياطن ا  فتفة )  

 : الدراسات السابقة

 ( 7( ) 2003)  دراسة سعود بن شايش العنزي -1

 : " الثقة بالنفس و ا   اي  اا لدس مينة من الي   ا ففيط ا  ااسيا والعا ت ا ت  ا ض تة ا فيسية" العنوان

 الفعض  مة  الع طة ب ا الثقة بالنفس و ا   اي  اا لدس الي   ا ففيط ا  ااسيا والعا ت ا   -: الهدف

 الفعض  مة  الفضوي ت  الثقة بالنفس ب ا الي   ا ففيط ا  ااسيا والعا ت ا  -

 الفعض  مة  الفضوي ت   ا   اي  اا ب ا الي   ا ففيط ا  ااسيا والعا ت ا  -

 ا نهج اليصف  بااستي  ا س    :املنهج

 ( سنة ميامة مة  م عيمف ا: 16-12( اال   ضاو ت أمعااهم ما ب ا ) 300: اشفعتت العينة مة  )العينة

 ( اال    150ا جعيمة ااو  : شعتت الي   ا ففيط ا  ااسيا ومد هم ) 

   ( اال  150ا جعيمة الثا ية: شعتت الي   العا ت ا  ااسيا ومد هم ) 

 ي د م طة اا لااية  الة   رائيا ب ا الثقة بالنفس و ا   اي  اا لد  مينة من ا ففيط ا  ااسيا ت    -: النتائج

 ا ض تة ا فيسية بعدتنة مضمض  

ي  ي د م طة اا لااية  الة   رائيا ب ا الثقة بالنفس و ا   اي  اا لد  مينة من العا ت ا  ااسيا ت  ا ض تة     -

 بعدتنة مضمض  ا فيسية

 ( 9( ) 2004)  دراسة عصام محمد عبد الرضا-2

 : "  ااسة مقاا ة لعالة الثقة بالنفس لدس يمين  ضن الستة ت   امعة ا يصا " العنوان

 الفعض  مة  الفضوي الفض تة ت   الة الثقة بالنفس لدس يمين  ضن الستة    -: الهدف

 : ا نهج اليصف  بااستي  ا س   املنهج

 الزاامة "   –متيم العاسلاب   –(  تياب " ايطفرا   3( يملا ميام ا مة  ) 30: اشفعتت العينة مة  ) ةالعين

 الة الثقة بالنفس لدس يمين الفضي الث ية بتضن الستة  عمدم و ي   ضوي معنيهة ل -: النتائج

  عف  يمين الفضي الث ية بعسفيس مفقاا  من  الة الثقة بالنفس  -

 ( 2( ) 2014)   دراسة أفراح رحمان كاظم -3

 : " م طة  ا عية اي  اا والثقة بالنفس بدطة الفريه  من القفز ماليا بتضن اليد" العنوان

 الفعض  مة   ا عية اي  اا والثقة بالنفس بدطة الفريه  من القفز ماليا بتضن اليد   -: الهدف

 : ا نهج اليصف  بااستي  ا س   املنهج

 ( يملا تعثتيا منفم   امعة القا سية لتضن اليد  12: اشفعتت العينة مة  ) العينة

 تفعف  يمين منفم   امعة القا سية لتضن اليد بدا عية اي  اا ويقة بالنفس مالية   -: النتائج

 و ي  م طة  ت ابية ب ا  ا عية اي  اا و طة الفريه    -

 لنفس و طة الفريه  من القفز ماليا  مدم و ي  م طة اا لا  ب ا الثقة با -

 ( 11( ) 2014)  دراسة غفران جليل فرحان-4

 : " م طة الثقة بالنفس باا اء ا  اا  ت  التضن اليائضن لياللاب  تية التربية الضها ية لتلناب " العنوان

للاب  تية التربية الضها ية  الفعض  مة  الع طة ب ا الثقة بالنفس واا اء ا  اا  ت  التضن اليائضن ليا  -: الهدف

 لتلناب 
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 : ا نهج اليصف  بنستي  الع طاب ايا لااية  املنهج

 ( االلة من االلاب ا ض تة الثا ية بالمتية 30: اشفعتت العينة مة  ) العينة

 أا اها ن الثقة له أيض ات ا   ت  مسفيس اا اء ا  اا  بالتضن اليائضن    -: النتائج

 (6( ) 2016)  ندراسة خالدي رضوا -5

 : " الثقة بالنفس و واها ت  الض   من أ اء يمين  ضن القدم   ج مض تة ا نا سة " العنوان

  بضاا  وا سعة الثقة بالنفس واليطي  مة  ممفتن أسلا   عف ا وغية  ل ا أهعيفها والععا مة   داهبها    -: الهدف

 : اسفمدم اللا ث ا نهج اليصف  املنهج

 (يم   ضن طدم من ي ث أ دتة ل ر  بيمضهضه    " أشلاج " 45: اشفعتت العينة مة  ) العينة

  وا ت  الض   من أ ائهم   ج مض تة ا نا سة  ا ثة  بالنفس لدس ال مل ا  تثقة ل -: النتائج

 ة لنقك الثقة بالنفس لدس ال مل ا بن فس م ل س له  وا ت  الض   من أ ائهم   ج مض تة ا نا س -

 لتثقة الزائدن بالنفس لدس ال مل ا  وا ت  الض   من أ ائهم   ج مض تة ا نا سة   -

 ( 12( ) 2021) دراسة فاطمة سالم الشعاب  -6

 ( " 2021العنياا: " الثقة بالنفس وم طفها بغفائ  ا لااهاب ل مين  ضن الياولة ت  بييلة ليبيا لأل ابض)

 (  2021مسفيس الثقة بالنفس ل مين  ضن الياولة ا ظاا  ا ت  بييلة ليبيا لأل ابض)   -: الهدف

ن  ضن الياولة ا ظاا  ا ت  بييلة ليبيا  الفعض  مة  الع طة ب ا مسفيس الثقة بالنفس و فائ  ا لااهاب ل مي -

 (    2021لأل ابض ) 

 : اسفمدمت اللا ثة ا نهج اليصف  املنهج

( الوتن  نهتيا   2021( يمل ا لتضن الياولة لفةة اا ابض ا ظاا  ا ت  بييلة ليبيا ) 8: اشفعتت العينة مة  ) العينة

 لتدوا الثاي  

 النفس ل مين  ضن الياولة  ا ت منمفضة أا  ا ة مسفيس الثقة ب  -1: النتائج 

 أا  ا ة  فائ  ال مل ا ت  ا لااهاب  ا ت مض فعة    -2

 أا الع طة ب ا الثقة بالنفس و فائ  ا لااهاب م طة متسية طيهة و الة معنيها  -3

 : إجراءات البحث

 :املنهج املستخدم

 ا نهج اليصف  بااستي  ا س   وذلك   ئعفه ليليعة الل ث وأهدا ه    اللا ث  اسفمدم  

 : مجتمع البحث

( يم   35بنا   صقيا الع لقة و اا مد هم ) لقدمتضن ال الفضه  ااوج   عثا م فع  الل ث مة  يمين  

 (  2022 – 2021لتعيسم الضهاض ن ) 

 :  عينة البحث

يمين الفضه  ااوج لتضن القدم بنا   صقيا الع لقة و اا  من   م ا فياا مينة الل ث باليضهقة الععدتة 

 (  2022 – 2021( يم  لتعيسم الضهاض ن ) 19مد هم )

 :األدوات املستخدمة في البحث

 استبيان مقياس الثقة بالنفس. -
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اسللللللللفمدم اللا للللللللث اسللللللللفبياا لقيللللللللا  مسللللللللفيس الثقللللللللة بللللللللالنفس وذلللللللللك وعللللللللد ايالللللللل ا مةلللللللل  العدتللللللللد مللللللللن  

) السلللللللللليميلي   ( م للللللللللر   للللللللللم ا فيللللللللللاا اايسلللللللللل  ل للللللللللوا الل للللللللللث والللللللللللو   للللللللللم اطفلاسلللللللللله مللللللللللن ميطلللللللللل   ا قللللللللللات س  يللللللللللث

-16-13-11-10-9-8-6-4-2-1( ملللللللللللللاان ات ابيللللللللللللة وهلللللللللللل  ) 12(ملللللللللللللاان منهللللللللللللا )21اي تر للللللللللللت وهفملللللللللللليا ا قيللللللللللللا  مللللللللللللن )

( بلللللللللللدائا 3و لللللللللللم و للللللللللل  أملللللللللللام  لللللللللللا مللللللللللللاان )(  21-19-17-15-14-12-7-5-3هللللللللللل  ) ( مللللللللللللاااب سلللللللللللاللة و 9( , ) 18-20

( تللللللل   اللللللللة العللللللللاااب ا ي للللللللة أملللللللا تللللللل   اللللللللة  1 – 2 – 3وواملللللللت اللللللللدا اب )   ي( –أ يا لللللللا  –مةللللللل  ا قيلللللللا  ) يعلللللللم

 (  3 – 2 – 1العلاااب الساللة  ما ت ) 

 مقياس الثقة بالنفس لالعبي كرة القدم 
 

 ال أحيانا نعم  العبارات 

    امفتك القدان الما ية لتد اا من  قيق   1

 من ا ا   قي  أهدات امعا  2
ً
     اهدا

    أ س بضي  الفنفس ت  ا ياطن العامة  3

    امفعد مة   في ن ت   ا مظا ة  4

     ز ا   طاب طتين مند مقابتة أش اص  د  5

    أ متم بي طة  امة مند الف دث م  اآل ضهن 6

    مند الف دث أمام م عيمة من اا ضا    ض  ن  اضات  7

    ي أ د صعي ة ت  بناء م طات  اي فعامية 8

    ام ر من اأم  وس يلة  امة  9

    لد  القدان مة  ا فياا المتعاب ا ناسلة مند الف دث ت  مي يا ما 10

    أ اطش اآل ضهن ب ضأن  11

    اآل ضهن ت  ااما ن أ ضا الجتي  وعيدا من  12

    أ رض  ب ضهة  امة ت  ممفتن ا ياطن  13

    تضيض  صيت  مند الف دث أمام م عيمة من اا ضا   14

    أ د صعي ة ت  الفعل ر معا تدوا ت   ااض   15

    أ عتن من   قي  أهدات  الأن ا د ها  16

    أ ض   مند ا  اا  لععا ما 17

    خجا أم ر معا تدوا بمااض   وا  18

    أ  ن  مظاا ة اآل ضهن ت   ث ر من الغظاااب اي فعامية  19

    أوا ه ا ياطن الياائة بثلاب  وا ا فعاج 20

    أ ش   الفظا مند القيام وععا ما  21

 اأ  ا  الععا والجدوج الفا   تيضح ذلك:   ا الفي يح  ا ة ت  أسةتة ايسفبياا    سفمدم مقيا  ليتضب الث ث أ

 ( تيضح  ا اب مسفيهاب مقيا  ليتضب الث ث   1الجدوج )

 ما   مفيسح  منمفض  مسفيس القيا   

 3 2 1 الدا ة  
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ولففسلللل ر طيعة اليسللللح العسللللا   بما   ابة من   اباب ايسللللفبياا والأن سلللل فم العرلللليج مت ها  م   دتد اليسللللح 

 ا ضجح )الياا ا ضجح( لما   ابة من   اباب ا ظاا  ا مة  الن ي الفا  : 

 ( تيضح ا فيسياب العسابية ا ضجعة بعقيا  ليتضب الث ث 2الجدوج )

   الرضامستوى   املتوسط املرجح   ت  

 منمفض  66 1     00 1 1

 مفيسح  33 2     67 1 2

 ما   00 3     34 2 3

 

 صدق املقياس: -

لتفلن لد من صللللللللللللللدي ا قيلا   م مض لللللللللللللله مة  ملد  من أمضللللللللللللللاء هيةلة الفلدامس بلالمتيلة وذللك لتفعلدتلا أو  

 ا قيا  و م  يامع ا مة  مينة الل ث اإل ا ة أو العو  وطد  عت وعض الفعدت ب مة  ملاااب 

 ثبات املقياس: -

( يملللللللل  مللللللللن م فعلللللللل  الل للللللللث ولللللللللم تمي لللللللليا مللللللللن  للللللللعن مينللللللللة 12طللللللللام اللا للللللللث بفياملللللللل  ا قيللللللللا  مةلللللللل  ) 

الل لللللللللث واسلللللللللفمدم اللا لللللللللث ا فللللللللللاا ألفلللللللللا  ضو للللللللللاخ  يلللللللللث يعف لللللللللر ملللللللللن اي فللللللللللاااب اإل رلللللللللائية ا  علللللللللة ي فللللللللللاا 

أسلللللللةتة ا قيلللللللا  و لللللللل ا أا طيعلللللللة معاملللللللا ألفلللللللا  ضو للللللللاخ طلللللللد بتغلللللللت  ملللللللدس مرلللللللداطية   ابلللللللاب أ لللللللضا  العينلللللللة مةللللللل 

( معللللللللا 70 0( ومعف لللللللر هللللللللوا اي فللللللللاا  ا يللللللللا لإلشللللللللاان مةللللللل  ميييطيللللللللة الليا لللللللاب  ذا  للللللللاا مسللللللللاوها أو أ  لللللللر مللللللللن )79 0)

 يعي  م شضا  يدا إلمما ية ايمفعا  مة  اإل اباب ا ف را مت ها من ا قيا   

 : التجربة األساسية

و م اسللللف م ايسللللفبياا   2021 –8 – 12ا يا      ال ع سيام  ايسللللفبياا مة  ال مل ا وذلك تيم لقد  م   

من ال مل ا وعد اإل ابة متيه وطام اللا ث بففضمغ الليا اب ومن  م القيام بل ضاء ا عالجاب اإل رللللللللائية ا ناسلللللللللة  

 لتيصيج      فائ  هوا الل ث  

 : املعالجات اإلحصائية

 ( إلت ا  اات :spssث ا عالجاب اإل رائية باسفمدام بض ام  )اسفمدم اللا  

    ا فيسح العسا   -

   ألفا  ضو لاخ -

 معاما ايا لا    -

       ( يوضح املتوسطات الحسابية لدرجة الثقة بالنفس ودرجة األداء لكل 3الجدول ) 

 19ا =                            العب                                     

 متوسط درجة األداء  متوسط درجة الثقة بالنفس  الالعبون  ت

 8 2.71 1ال م   1

 7 2.43 2ال م   2

 7 2.76 3ال م   3

 8 2.86 4ال م   4

 7 2.24 5ال م   5
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 7 2.62 6ال م   6

 8 2.67 7ال م   7

 7 2.62 8ال م   8

 8 2.48 9ال م   9

 6 2.52 10ال م   10

 8 2.62 11ال م   11

 8 2.24 12ال م   12

 7 2.57 13ال م   13

 8 1.81 14ال م   14

 6 2.19 15ال م   15

 6 2.62 16ال م   16

 5 2.05 17ال م   17

 8 2.19 18ال م   18

 8 2.43 19ال م   19

 7.21 2.45 املتوسط العام 

( وهللللللللوا تللللللللدج مةلللللللل  أا معللللللللدج الثقللللللللة 45 2( أا ا فيسللللللللح العللللللللام لتثقللللللللة بللللللللالنفس طيعفلللللللله )3تفضللللللللح مللللللللن الجللللللللدوج )

وهلللللللللي  86 2لدتللللللللله  بلللللللللالنفس لللللللللاا طيعلللللللللة ا فيسلللللللللح العسلللللللللا   لتثقلللللللللة  4ل ملللللللللل ا ملللللللللا    فضهللللللللل    يلللللللللث أا ال مللللللللل  

تثقلللللللللللة  يلللللللللللث بتغللللللللللت طسللللللللللعة ا فيسلللللللللللح العسللللللللللا   ل 3أمةلللللللللل  مسللللللللللفيس ا لللللللللللضا  العينللللللللللة  وهتيلللللللللله تللللللللللل  ذلللللللللللك ال ملللللللللل  

لدتلللللللله مللللللللنمفض مقاا للللللللة بلللللللللال مل ا  بللللللللالنفس قللللللللح  للللللللاا مسللللللللفيس الثقللللللللة  14  أمللللللللا ال ملللللللل  76 2بللللللللالنفس لدتلللللللله 

  ملللللللللن  ا يلللللللللة أ لللللللللضس  قلللللللللد بتلللللللللغ ا فيسلللللللللح 81 1اآل لللللللللضهن بلللللللللالفضه   يلللللللللث بتغلللللللللت طيعلللللللللة اليسلللللللللح العسلللللللللا   لدتللللللللله 

 (21 7العام  سفيس اا اء )

 

 لالعبي كرة القدم  ن الثقة بالنفس واألداء( يوضح قيمة معامل االرتباط ومستوى داللته بي4جدول ) 

 05 0الديلة مند مسفيس  مسفيس الديلة   يا الع طة  طيعة معاما ايا لا   

 غ ر  اج  48 0 اض تة  عيفة   0.17

 

وه  م طة  17 0أا طيعة معاما ايا لا  ب ا الثقة بالنفس ومسلللفيس اا اء طد بتغت طيعة  (4)  تفضلللح من الجدوج 

 ( 05 0غ ر  الة مند مسفيس الديلة )اض تة  عيفة وه  

 مناقشة النتائج: 

ما ه  يسلة الثقة بالنفس ل مين الفضه  ااوج لتضن القدم بنا   صقيا   " مناقشة نتائج التساؤل األول  -أوال

 الع لقة ؟

( وال للللللللللللللللللاص با فيسللللللللللللللللللياب العسللللللللللللللللللابية لدا للللللللللللللللللة الثقللللللللللللللللللة بللللللللللللللللللالنفس و ا للللللللللللللللللة اا اء 3) تفضللللللللللللللللللح مللللللللللللللللللن الجللللللللللللللللللدوج 

 يللللللللللللللللللث  ضاو للللللللللللللللللت  ا للللللللللللللللللة الثقللللللللللللللللللة بللللللللللللللللللالنفس ل مللللللللللللللللللل ا مللللللللللللللللللاب ا ا سللللللللللللللللللفيس العللللللللللللللللللا   وا سللللللللللللللللللفيس  لمللللللللللللللللللا يملللللللللللللللللل 
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 76 جامعة المرقب  –كلية التربية البدنية 

 

( يملللللللللللللللللللا مةلللللللللللللللللل   ا للللللللللللللللللة الثقللللللللللللللللللة بللللللللللللللللللالنفس بعسللللللللللللللللللفيس مللللللللللللللللللا    يللللللللللللللللللث 13ا فيسللللللللللللللللللح و  رللللللللللللللللللا ي يللللللللللللللللللة مظللللللللللللللللللض )

( 76 2( بدا لللللللللللللللللة )3( وهتيللللللللللللللللله ال مللللللللللللللللل  اطلللللللللللللللللم )86 2( مةللللللللللللللللل  أمةللللللللللللللللل   ا للللللللللللللللة و ا لللللللللللللللللت )4  رللللللللللللللللا ال مللللللللللللللللل  اطلللللللللللللللللم )

( بدا للللللللللللللللللللللة 8( وال ملللللللللللللللللللللل  اطللللللللللللللللللللللم )67 2( بدا للللللللللللللللللللللة )7( وال ملللللللللللللللللللللل  اطللللللللللللللللللللللم )71 2( بدا للللللللللللللللللللللة )1وال ملللللللللللللللللللللل  اطللللللللللللللللللللللم )

( 16( وال ملللللللللللللللللللللل  اطللللللللللللللللللللللم )62 2( بدا للللللللللللللللللللللة )11( وال ملللللللللللللللللللللل  اطللللللللللللللللللللللم )62 2( بدا للللللللللللللللللللللة )6( وال ملللللللللللللللللللللل  اطللللللللللللللللللللللم )62 2)

( وال مللللللللللللللللللللللل  52 2( بدا لللللللللللللللللللللللة )10( وال مللللللللللللللللللللللل  اطلللللللللللللللللللللللم )57 2بدا لللللللللللللللللللللللة )( 13( وال مللللللللللللللللللللللل  اطلللللللللللللللللللللللم )62 2بدا للللللللللللللللللللللة )

( أملللللللللللللللللللا 43 2( بدا لللللللللللللللللللة )19( وال مللللللللللللللللللل  اطلللللللللللللللللللم )43 2( بدا لللللللللللللللللللة )2( وال مللللللللللللللللللل  اطلللللللللللللللللللم )48 2( بدا لللللللللللللللللللة )9اطلللللللللللللللللللم )

( يمللللللللللللللل ا 6ال مللللللللللللللل ا التللللللللللللللوتن   رللللللللللللللتيا مةلللللللللللللل   ا للللللللللللللة الثقللللللللللللللة بللللللللللللللالنفس بعسللللللللللللللفيس مفيسللللللللللللللح  للللللللللللللاا مللللللللللللللد هم )

( وال مللللللللللللللللللل  24 2( مةللللللللللللللللللل   ا لللللللللللللللللللة )12مللللللللللللللللللل  اطلللللللللللللللللللم )( وال  24 2( مةللللللللللللللللللل   ا لللللللللللللللللللة )5 ف رلللللللللللللللللللا ال مللللللللللللللللللل  اطلللللللللللللللللللم )

( مةلللللللللللللللللللل  17( وال ملللللللللللللللللللل  اطللللللللللللللللللللم )19 2( مةلللللللللللللللللللل   ا للللللللللللللللللللة )18( وال ملللللللللللللللللللل  اطللللللللللللللللللللم )19 2( مةلللللللللللللللللللل   ا للللللللللللللللللللة )15اطللللللللللللللللللللم )

  ( 81 1( مة   ا ة )14( وال م  اطم )05 2 ا ة )

ومعللللللللللللللللزو اللا للللللللللللللللث بللللللللللللللللنا يقللللللللللللللللة ال مللللللللللللللللل ا بن فسلللللللللللللللل م وقصللللللللللللللللضااهم مةلللللللللللللللل    قيلللللللللللللللل   فللللللللللللللللائ   يللللللللللللللللدن مللللللللللللللللن  لللللللللللللللل ج 

ن وأتضلللللللللللللللا  لللللللللللللللبهم لنلللللللللللللللا يهم سلللللللللللللللامدهم  ث لللللللللللللللرا مةللللللللللللللل  الفقتيلللللللللللللللا ملللللللللللللللن يسللللللللللللللللة الضلللللللللللللللغيااب ا ثلللللللللللللللابضن تللللللللللللللل  الفعلللللللللللللللضه

النفسللللللللللللللللية  يللللللللللللللللث أا الدا للللللللللللللللة العاليللللللللللللللللة  للللللللللللللللدا مللللللللللللللللن الفللللللللللللللللي ض سللللللللللللللللي   لللللللللللللللل يض سللللللللللللللللتلا تلللللللللللللللل  حهاتللللللللللللللللة اامللللللللللللللللض مةلللللللللللللللل  

مسللللللللللللللللفيس اا اء الف للللللللللللللللن ل مللللللللللللللللل ا وأا الدا للللللللللللللللة ا عقيلللللللللللللللللة وا قليلللللللللللللللللة تلللللللللللللللل   الللللللللللللللللة الفللللللللللللللللي ض وايسللللللللللللللللتثاان تعتللللللللللللللللن 

 ل ا لالععا  والجدتة و  قي  الفيا  أا  ميا  ا   م م تد   بال م

( أا  الة الياطة النفسية ا ثة  تعد أ ضا ههيةة أو تعلةة  فسية   1( )  2004ما أ دال أسامة  اما اا   ) وهوا 

 لدس الضهاض ن  أ  يسفيي  من   ل ا   قي  أ ضا أ اء أيناء ا نا سة 

ة مقليلة من الفي ض لدس ا دا  وال مل ا تعتن أا  ( أا هنا   ا  5( )  2011وهو ض يامض م عي  ومنها  يا  ) 

 ميا  ا زا م عا ت فزهم مة  اا اء ب دتة و عا    ج ا نا سة لف قي  ااهدا  واي  اا الو  تيع يا  

  ليه بثقة مالية  

ه  الثقة بالنفس لغضض الفقتيا من الفي ض النفي ن مند   ال مل ا وهضين أا أهم القضاتا ا يتي   ي ضها مند  

 قتا من الفي ض النفي ن لدته معا يسامدال مة    القدم الفداه   الثقة بالنفس مندما  ميا مالية مند يم   ضن 

 أ اء م امه بالظما الصعيح وهوا تنعتس مة  أ اء ال مل ا أيناء ا نا ساب  

 يث أا ضب  فائ  ا بنا   (12) (2021 ااسة  ااعة سالم الظعا  )و مفتن  فائ  هوال الدااسة م   فائ  

 منمفض   اا مسفيس الثقة بالنفس ل مين  ضن الياولة 

" ما ه  الع طة ب ا مسفيس الثقة بالنفس واا اء ل مين الفضه  ااوج لتضن   مناقشة نتائج التساؤل الثاني -ثانيا

 القدم بنا   صقيا الع لقة ؟

وال اص بقيعة معاما ايا لا  ومسفيس  يلفه ب ا الثقة بالنفس واا اء ل مين  ضن   (4) تفضح من الجدوج 

( وه  م طة اض تة  عيفة  17 0أا طيعة معاما ايا لا  ب ا مسفيس الثقة بالنفس ومسفيس اا اء  ا ت )القدم 

 (  05 0وه  غ ر  الة مند مسفيس  يلة )

مدم اإل ابة من ملاااب ايسفبياا  عزو اللا ث أا هوال النفائ  العتسية  ا ت  تي ة لعدن اضو  ومن أهع ا مو 

احها   ا ت مففاو ة ب ا ال مل ا ال ضو  الصعية والنفسية واي فعامية واامنية بفععن و ولك ا ظا ا الييمية و 

   يض مة   فسية ال مل ا والثقة بن فس م  
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 77 جامعة المرقب  –كلية التربية البدنية 

 

( مدم و ي  م طة اا لا  ب ا الثقة  2( ) 2014ا الل ث م   فائ  ب ث أ ضاح ا عاا  اام ) و فف   فائ  هو 

 بالنفس و طة الفريه  مند يمين  ضن اليد  

بن ه ي  ي د م طة ب ا مسفيس الثقة بالنفس   (12( )2021 ااسة  ااعة سالم الظعا  ) فائ  م   أتضاو فف  

 و ا ة  ض    ال مل ا 

( أ ه  تعا اا  مسفيس الثقة بالنفس  11( )2014غفضاا  تيا  ض اا ) ااسة م   فائ   هوال الدااسة و مفتن  فائ  

 ت ا    اا ف  مسفيس اا اء وظما  

 - االستنتاجات والتوصيات:

 : أوال: االستنتاجات

 من   ج النفائ   م الفيصا ل سفغفا اب اآل ية: 

الفضه  ااوج لتضن القدم  يمين   ( يملا من13 ا ت ت  مسفيس ما   لث ية مظض ) أا  ا ة مسفيس الثقة بالنفس -1

   بنا   صقيا الع لقة

الفضه  ااوج لتضن القدم  ( يمل ا من يمين  6أا  ا ة مسفيس الثقة بالنفس  ا ت ت  مسفيس مفيسح لسفة ) -2

   بنا   صقيا الع لقة

 أا  ا ة اا اء ل مل ا  ا ت مالية  -3

   الع طة ب ا مسفيس الثقة بالنفس ومسفيس اا اء  ا ت اض تة  عيفة أا   -2

 : ثانيا: التوصيات

 باات : يص ن اللا ثتمن   ج ايسفغفا اب 

   ضن القدم  اسفمدام مقات س أ ضس لتثقة بالنفس ل مل ا -1

 اسفمدام مقيا  الثقة بالنفس ل مين االعا  الضها ية اا ضس  -2

   التر  ز مة  ا    ا ة الثقة بالنفس ل مل ا من   ج  ييهضهم و نهيت م -3

 تعاطد اا دتة الضها ية م  ا فمرر ا ت  الجا   النفي ن   -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2022 يونيو العدد التاسع الثقة بالنفس وعالقتها باألداء لالعبي كرة القدم

  
 

  

 78 جامعة المرقب  –كلية التربية البدنية 

 

 املراجع 
 .رالقاهرة, مص النشاط البدني واالسترخاء ,دار الفكر العربي,  : (2004) أسامة كامل راتب -1

اليةد, عالقةة دافعيةة االنجةاا والثقةة بةالنفس بةدقةة التصةةةةةةةةةةةةوكةب من القف  عةاليةا بكرة  : (2014) أفراح رحمان كاظم -2

 ةالركةةاضةةةةةةةةةةةةيةةة, جةةامعةة ,كليةةة التربيةةة  4,العةةدد  8  دالركةةاضةةةةةةةةةةةةيةةة, مجلةة علوم التربيةةة    ةمجلةة 

 بابل,العراق.

 إبراهيم مجدي أحمد -3

 

  سةةةةةةةةةةةةنةةة وعالقتهةةا بنتةةائج   18السةةةةةةةةةةةةمةةات االنفعةةاليةةة لالعبي منتخةةب كرة القةةدم تحةة    (: 1996) 

,العةةدد 8علوم وفنون الركةةاضةةةةةةةةةةةةةة,مجلةةد    ةللشةةةةةةةةةةةةبةةاب, مجلةة البطولةةة الةةدوليةةة الثةةالثةةة  

 .الثالث

 السعدي عامر جبار -4

 هيثم عبد الرحيم الراوي 

للمتقةدمين, االنفعةاالت النفسةةةةةةةةةةةةيةة املصةةةةةةةةةةةةاحبةة للمبةاركةات عنةد العبي الكرة الطةائرة   : (1994)

 ,بغداد.19التقني والعلوم التقنية,العدد  ةمجل

 حمود دنون ثامر م -5

 منهل خطاب سلطان

التوتر النفسةةةةعي وعالقته بمسةةةةتوى االنجاا الركايةةةةعي لالعبي منتخبات كليات جامعة  (: 2011)

افةةدين للعلوم الركةةاضةةةةةةةةةةةةيةةة,   املوصةةةةةةةةةةةةةةل لبعي األلعةةاب الفرديةةة والفرقيةةة,مجلةةة الر
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 تأثير الكتيب املبرمج في تعليم الوثب الثالثي لطالب كلية التربية البدنية 

 . عادل مفتاح ضوء أ

 العربي   علي   أ. فؤاد

 أ. العجيلي إبراهيم القاللي 

 

 ملخص البحث 

 تأثير الكتيب املبرمج في تعليم الوثب الثالثي لطالب كلية التربية البدنية 

 في تحسين مستويات التعلم للمهارات  أن 
ً
املعلومات والواجبات النظرية التي قدمت للطالب عن طريق الكتب املبرمج قد لعبت دورا

 من التصور الحركي والخبرة التي تخزن في الذاكرة الحركية لغرض االستفادة 
ً
الجديدة إذ تكون هذه املعلومات لدى الطالب نوعا

( وأن الوسائل التعليمية البصرية إحدى أفضل 97:4اعهم ملواقف تعليمية تخص تلك املهارات. ) منها مستقبل الطالب عند إخض

الوسائل التي تستخدم في درس التربية البدنية ملا لها من مردود ايجابي في إتقان األداء املهاري ملختلف املسابقات الرياضية ومنها  

( ومن خالل تواجد الباحثون في الكلية  29:2صعوبة مثل مسابقة الوثب الثالثي.)مسابقات امليدان واملضمار والتي تتميز بدرجة من ال

كأعضاء هيئة تدريس للمنهج املقرر على طالب السنة الثالثة والذي يحتوي ضمن مفرداته على مسابقة الوثب الثالثي الحظوا تدني  

ة الطالب على التصور الصحيح )التكتيك( املهارة مستوى األداء التقني لهذه املسابقة وأحسوا بوجود مشكلة تكمن في عدم قدر 

وضعف املعلومات النظرية حول هذا التصور وتأثيره السلبي على االنجاز وكذلك عدم قدرة الطالب على الوصول إلى اإليقاع السليم 

االتزان. ويهدف البحث  للوثبات الثالث نتيجة الفشل في توزيع الجهد على تلك الوثبات وضعف التوافق بين أجزاء الجسم وفقدان  

للتعرف على تأثير أسلوب الواجبات النظرية عن طريق الكتيب املبرمج في تعليم مسابقة الوثب الثالثي لطالب السنة الثالثة بالكلية  

التجريبي  املنهج  الباحثون  بالكلية. واستخدم  الثالثة  السنة  الثالثي لطالب  الوثب  تعلم مسابقة  في  التقليدي  وتم   وتأثير األسلوب 

إن استخدام أساليب    -1( طالب. وكانت أهم النتائج  10اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من طلبة السنة الثالثة وكان عددهم ) 

إن   -2التدريس الحديثة بشكل مترابط ومتسلسل له تأثير ايجابي في رفع مستوى تعلم مسابقة الوثب الثالثي ضمن الوقت املحدد.

دلت نتائج البحث على أن تطبيق أسلوب تدريس الواجبات    -3حديثة تساعد في تطوير مستوى األداء الحركي.استخدام األساليب ال

 
ً
 ملحوظا

ً
 في عالج بعض صعوبات تعلم مسابقة الوثب الثالثي حيث ظهر تقدما

ً
النظرية عن طريق الكتيب املبرمج قد حقق نجاحا

 في مستوى األداء.
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SummaryResearch  

The effect of the programmed booklet on teaching the triple jump for students of the  

Faculty of Physical Education 

a. fair light switch 

Arabi-a. Fouad Ali Al  

Qalali-Ajili Ibrahim Al-a. Al  

students through programmed The theoretical information and duties that were provided to  

books have played a role in improving learning levels of new skills, as this information is a kind of  

motor perception and experience that is stored in the motor memory for the purpose of benefiting  

en they are subjected to educational situations related to those skillsfrom the students’ future wh  .

(97:4  )and that the visual teaching aids are one of the best methods that are used in the physical  

nce of variouseducation lesson because of their positive impact on mastering the skillful performa  

sports competitions, including the field and track competitions, which are characterized by a 

degree of difficulty such as the triple jump competition )29:2(. During the presence of the  

rriculum for the third year students, whichresearchers in the college as faculty members of the cu  

contains within its vocabulary the triple jump competition, they noticed the low level of technical  

performance of this competition and they felt that there is a problem that lies in the students  ’

rrectly visualize )tactic( skill and weak theoretical information about this perceptioninability to co  

And its negative impact on achievement, as well as the students’ inability to reach the proper  

fort on those jumps, poorrhythm of the three jumps as a result of the failure to distribute the ef  

compatibility between body parts and loss of balance. The research aims to identify the effect of  

the theoretical homework method through the programmed booklet in teaching the triple jump 

ts and the effect of the traditional method on learning thecompetition for third year college studen  

triple jump competition for third year college students. The researchers used the experimental  

method, and the research sample was chosen in a deliberate manner from the third year students  ,

The use of modern -heir number was )1 0 ( students. The most important results were 1and t  

teaching methods in a coherent and sequential manner has a positive effect in raising the level of  

use of modern methodsThe  -learning the triple jump competition within the specified time. 2  

helps in developing the level of motor performance. Theoretical assignments by means of the  

programmed booklet have achieved success in treating some difficulties in learning the triple jump 

ress in the level of performancecompetition, as it showed a remarkable prog.  
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 مقدمة البحث وأهميته  

 علرررررررررى مررررررررا تتمترررررررررع برررررررره األمرررررررررم مرررررررررن تقرررررررردم عل ررررررررري حيررررررررث أن كرررررررررل الررررررررردول 
ً
يعتبررررررررر التقررررررررردم الرياترررررررراي دلررررررررريال

تتسررررررررررابق فرررررررررري النرررررررررروا ي العلميررررررررررة والتكنولوجيررررررررررة للنهرررررررررروض فرررررررررري مختلررررررررررف املجرررررررررراالت  وهررررررررررذا التطررررررررررور قررررررررررد أصرررررررررربح 

املجرررررررراالت الترررررررري  ررررررررملها هررررررررذا التغيررررررررر طررررررررر  وأسرررررررراليب ترررررررردريس مسررررررررابقات السررررررررمة املميررررررررزة لهررررررررذا العصررررررررر ومررررررررن 

 امليدان واملضمار.

( أن املعلومررررررررات والواجبررررررررات النظريررررررررة الترررررررري قرررررررردمت للطررررررررالب عررررررررن 1999حيررررررررث يررررررررذكر ظررررررررافر جعفررررررررر )

 فرررررررررري تحسررررررررررين مسررررررررررتويات الررررررررررتعلم للمهررررررررررارات الجديرررررررررردة إذ تكررررررررررون هررررررررررذه 
ً
طريررررررررررق الكتررررررررررب املبرررررررررررمج قررررررررررد لعبررررررررررت دورا

 مرررررررررن التصرررررررررور الحركررررررررري والخبررررررررررة التررررررررري تخرررررررررزن فررررررررري الرررررررررذاكرة الحركيرررررررررة لغرررررررررررض املعلومرررررررررات لررررررررردى الطرررررررررال 
ً
ب نوعرررررررررا

 (97:4االستفادة منها مستقبل الطالب عند اخضاعهم ملواقف تعليمية تخص تلك املهارات. )

( أنرررررررررررره بررررررررررررالرسم مررررررررررررن ك رررررررررررررة أسرررررررررررراليب الترررررررررررردريس وتعررررررررررررددها والتطررررررررررررور 2004ويرررررررررررررى هشررررررررررررام  جررررررررررررازي )

املتبرررررررررع فررررررررري تررررررررردريس التربيرررررررررة البدنيرررررررررة وفيررررررررره يكرررررررررون املعلرررررررررم صررررررررراحب  املسرررررررررتمر لهرررررررررا أن األسرررررررررلوب التقليررررررررردي هرررررررررو

القررررررررررار فررررررررري كرررررررررل العمليرررررررررات املرتبطرررررررررة برررررررررالتخطيط والتنفيرررررررررذ والتقرررررررررويم للررررررررردرس وبالترررررررررالي يحرررررررررول برررررررررين الطالرررررررررب 

 (6:17واالبداع والتميز. )

( أن الوسررررررررررائل التعليميررررررررررة البصرررررررررررية احرررررررررردى أفضررررررررررل الوسررررررررررائل 2005وتؤكررررررررررد زيعررررررررررب سررررررررررالم جمعررررررررررة )

فررررررررررري درس التربيرررررررررررة البدنيرررررررررررة ملرررررررررررا لهرررررررررررا مرررررررررررن مرررررررررررردود ايجرررررررررررابي فررررررررررري اتقررررررررررران األداء املهررررررررررراري ملختلرررررررررررف التررررررررررري تسرررررررررررتخدم 

املسرررررررابقات الرياضرررررررية ومنهرررررررا مسرررررررابقات امليررررررردان واملضرررررررمار والتررررررري تتميرررررررز بدرجرررررررة مرررررررن الصرررررررعوبة مثرررررررل مسرررررررابقة 

 (29:2الوثب الثالثي.)

 بمكوناتررررره  وقرررررد سررررر ث الوثرررررب الثالثررررري  هرررررذا االسرررررم النررررره
ً
يتركرررررب مرررررن ثرررررالث وثبرررررات متتابعرررررة ولرررررو أنررررره يسررررر ث أيضرررررا

الحركيرررررررررررة أي )الةجلرررررررررررة  الخطررررررررررروة  الوثبرررررررررررة( وااليقررررررررررراع املختلرررررررررررف برررررررررررين الوثبرررررررررررات هرررررررررررو الصرررررررررررفة املميرررررررررررزة لتلرررررررررررك 

 املسابقة.

ومررررررررن هنرررررررررا تبررررررررررز أهميرررررررررة هرررررررررذا البحرررررررررث فرررررررري التأكيرررررررررد علرررررررررى ضررررررررررورة اسرررررررررتخدام الوسرررررررررائل التعليميرررررررررة ال 

التقنيرررررررررة كالصرررررررررور املتسلسرررررررررلة عرررررررررن طريرررررررررق الكتيرررررررررب املبررررررررررمج الرررررررررذي يحتررررررررروي علرررررررررى سررررررررريما التررررررررري تتميرررررررررز بحداثرررررررررة 

 مررررررررررن 
ً
الحسررررررررررية واملعرفيرررررررررة الترررررررررري تسررررررررراعد الطررررررررررالب علرررررررررى تكرررررررررروين التصررررررررررور  اإلخطررررررررراراتمعلومرررررررررات تشرررررررررركل نوعرررررررررا

الحركررررررري لغررررررررض ترسررررررريه عمليرررررررة تعلرررررررم األداء املهررررررراري ملسرررررررابقات تتميرررررررز بالصرررررررعوبة مثرررررررل الوثرررررررب الثالثررررررري كرررررررذلك 

 يعتبرررررررر تتضررررررر  أهميرررررررة البحرررررررث فررررررر
ً
ي طرررررررر  بررررررردائل ل سرررررررلوب التقليررررررردي املسرررررررتخدمة باسرررررررتمرار فررررررري كلياتنرررررررا  أيضرررررررا

 هذا البحث إضافة جديدة إلى الوسائل التعليمية التي يندر استخدامها في دروس امليدان واملضمار.

 : مشكلة البحث

السرررررررررنة مرررررررررن خرررررررررالل تواجرررررررررد البررررررررراحثون فررررررررري الكليرررررررررة كأعضررررررررراء هيئرررررررررة تررررررررردريس للمرررررررررنهج املقررررررررررر علرررررررررى طرررررررررالب 

ترررررررردني مسررررررررتوى األداء التقنرررررررري  االثالثررررررررة والررررررررذي يحترررررررروي ضررررررررمن مفرداترررررررره علررررررررى مسررررررررابقة الوثررررررررب الثالثرررررررري الحظررررررررو 

لهرررررررذه املسرررررررابقة وأحسررررررروا بوجرررررررود مشررررررركلة تكمرررررررن فررررررري عررررررردم قررررررردرة الطرررررررالب علرررررررى التصرررررررور الصرررررررحيح )التكتيرررررررك( 

كرررررررذلك عررررررردم قررررررردرة املهرررررررارة وضرررررررعف املعلومرررررررات النظريرررررررة حرررررررول هرررررررذا التصرررررررور وترررررررأثيره السرررررررلبي علرررررررى االنجررررررراز.. و 

الطرررررررررالب علرررررررررى الوصرررررررررول إلرررررررررى االيقررررررررراع السرررررررررليم للوثبرررررررررات الرررررررررثالث نتيجرررررررررة الفشرررررررررل فررررررررري توزيرررررررررع الجهرررررررررد علرررررررررى تلرررررررررك 

 الوثبات وضعف التوافق بين أجزاء الجسم وفقدان االتزان.
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 2000ويشررررررير قاسررررررم حسررررررن )
ً
( إلررررررى أن الررررررذي يحرررررردث عنررررررد الطررررررالب عررررررادة هررررررو أ هررررررم يررررررؤدون الةجلررررررة عاليررررررا

سررررررررعة كبيررررررررة أثنرررررررراء البررررررردء باالرتقرررررررراء فررررررري الوقرررررررت الررررررررذي يرررررررؤثر فرررررررري  المررررررررتالكهمطررررررررأ لتحقيرررررررق أكبرررررررر مسررررررررافة ت

 (329:9مسافتي الخطوة والوثبة األخيرة. )

إن كررررررررل هررررررررذه الحركررررررررات تتطلررررررررب التحليررررررررل والتوضرررررررريح وتعزيررررررررز املمارسررررررررة الصررررررررحيحة فرررررررري الوقررررررررت املناسررررررررب 

الررررررررررذي يرررررررررروفر الجهرررررررررررد  ويسررررررررررتلزم ترررررررررروفير املعلومررررررررررات الكاملررررررررررة لرسررررررررررم املسررررررررررار الحركرررررررررري السررررررررررليم باألسررررررررررلوب

والوقرررررررررررت خاصرررررررررررة أن هرررررررررررذه املسرررررررررررابقة صرررررررررررعبة والوعررررررررررراء الزمنررررررررررري املخصرررررررررررص لهرررررررررررا محررررررررررردود ممرررررررررررا يسرررررررررررتد ي 

 البحث في الوسائل التعليمية املساعدة للتوصل إلى الوسيلة األسرع واألفضل.

أن اسررررررررتمرار االعتمرررررررراد علررررررررى األسررررررررلوب التقليرررررررردي فرررررررري ترررررررردريس مررررررررنهج  (2004ويؤكررررررررد هشررررررررام  جررررررررازي )

 يقررررررررروم بتنفيرررررررررذ مرررررررررا يرررررررررؤمر بررررررررره مرررررررررن متطلبرررررررررات داخرررررررررل التربيرررررررررة البدن
ً
 سرررررررررلبيا

ً
يرررررررررة جعرررررررررل مرررررررررن املرررررررررتعلم متلقيرررررررررا

 ( 24: 17املوقف التعلي ي دون مشاركة ايجابية. )

وخرررررررالل مراحرررررررل الرررررررتعلم يمكرررررررن اسرررررررتخدام العديرررررررد مرررررررن الوسرررررررائل املعنيرررررررة التررررررري تسرررررررهم بدرجرررررررة كبيررررررررة 

ي تعتمرررررررررد بشررررررررركل مبا رررررررررر علررررررررررى فررررررررري اكتسررررررررراب الطرررررررررالب للمهرررررررررارات الحركيررررررررررة منهرررررررررا الوسرررررررررائل البصررررررررررية الترررررررررر

اكسرررررررررراب الطالررررررررررب التصررررررررررور البصررررررررررري للمهررررررررررارة مثررررررررررل اسررررررررررتخدام الكلمررررررررررة املكتوبررررررررررة كالكتيبررررررررررات املبرمجررررررررررة 

اسررررررررررتخدام الوسررررررررررائل التعليميررررررررررة ( ألن 6:5املهررررررررررارة الحركيررررررررررة وتحليلهررررررررررا) واملطبوعررررررررررات الترررررررررري تتنرررررررررراول  ررررررررررر 

الطالرررررررب بشررررررركل عملررررررري علرررررررى يحرررررررول النظررررررررة العمليرررررررة التعليميرررررررة مرررررررن االعتمررررررراد علرررررررى املعلرررررررم إلرررررررى مسررررررراهمة 

االعتمررررررررراد علرررررررررى نفسررررررررره فرررررررررري حرررررررررل مشررررررررركالته  مررررررررررن خرررررررررالل املشررررررررراهدة الترررررررررري تسررررررررراعد تصررررررررروير األداء الحركرررررررررري 

للمهررررررررارة وبالتررررررررالي الررررررررتمكن مررررررررن اتقرررررررران األداء املهرررررررراري بشرررررررركل أفضررررررررل كمررررررررا تن رررررررري عنررررررررده التفكيررررررررر واالبررررررررداع. 

(162:6) 

يررررررررة مسرررررررراعدة جديرررررررردة ممررررررررا سرررررررربق كرررررررران مررررررررن الواجررررررررب البحررررررررث عررررررررن أسرررررررراليب ترررررررردريس ووسررررررررائل تعليم

وذلررررررررررك بغرررررررررررض ترررررررررروفير الجهررررررررررد والوقررررررررررت داخررررررررررل الوعرررررررررراء الزمنرررررررررري املحرررررررررردد و رررررررررري مسررررررررررابقة الوثررررررررررب الثالثرررررررررري 

 بالذات فربما تكون أعمق أثر وأك ر فاعلية وتعمل على التذكر الحركي والتصور لدقائق األداء.

 : البحث اهدف

 يهدف البحث للتعرف على: 

النظريرررررررررة عرررررررررن طريرررررررررق الكتيرررررررررب املبررررررررررمج فررررررررري تعلررررررررريم مسرررررررررابقة الوثرررررررررب الثالثررررررررري تررررررررأثير أسرررررررررلوب الواجبرررررررررات  -1

 لطالب السنة الثالثة بالكلية.

 تأثير األسلوب التقليدي في تعلم مسابقة الوثب الثالثي لطالب السنة الثالثة بالكلية. -2

 :فروض البحث

بلررررررررري والبعررررررررردي ( برررررررررين القيررررررررراس الق0.05توجرررررررررد فررررررررررو  ذات داللرررررررررة احصرررررررررائية عنرررررررررد مسرررررررررتوى الداللرررررررررة ) -1

 للمجموعة التجريبية )الكتيب املبرمج( في تعليم مسابقة الوثب الثالثي ولصال  القياس البعدي.

توجرررررررررررررررد فررررررررررررررررو  ذات داللرررررررررررررررة احصرررررررررررررررائية برررررررررررررررين القيررررررررررررررراس القبلررررررررررررررري والبعررررررررررررررردي للمجموعرررررررررررررررة الضرررررررررررررررابطة  -2

 )األسلوب التقليدي( في تعليم مسابقة الوثب الثالثي ولصال  القياس البعدي.

( بررررررررررين القياسررررررررررات البعديررررررررررة للمجمرررررررررروعتين 0.05  ذات داللررررررررررة احصررررررررررائية عنررررررررررد مسررررررررررتوى )توجررررررررررد فرررررررررررو  -3

 التجريبية والضابطة ولصال  املجموعة التجريبية.
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 :املصطلحات املستخدمة في البحث

 الوسائل البصرية: -

تعتبررررررررر كمصرررررررردر رئيسرررررررراي للتعلرررررررريم فاإلنسرررررررران يشرررررررراهد األ ررررررررياء ويتعرررررررررف عل هررررررررا ليرررررررردركها ويفهمهررررررررا ثررررررررم "

 (173:1. )"بمعنث التعلم عن طريق العرض واملشاهدةيعلمها 

 أسلوب الواجبات النظرية:  -

تقررررررررررديم املعلومررررررررررات الترررررررررري تخررررررررررص طريقررررررررررة األداء الفنرررررررررري للمهررررررررررارات الجديرررررررررردة املتعلمررررررررررة  أسررررررررررلوبهررررررررررو "

 (99:4). "كواجبات بيتية تسبق  ر  هذه املهارات من قبل املعلم في مواقف تعليمية الحقة

 الكتيب املبرمج:  -

هرررررررررو أسرررررررررلوب للتعلررررررررريم يمكرررررررررن كرررررررررل طالرررررررررب مرررررررررن أن يعلرررررررررم نفسررررررررره بنفسررررررررره بحيرررررررررث يسرررررررررير فررررررررري عمليرررررررررة "

قدراترررررررره الخاصررررررررة واهتماماترررررررره وميولرررررررره وحاجاترررررررره وحسررررررررب سرررررررررعته فرررررررري اكتسرررررررراب الخبرررررررررات تعلمرررررررره حسررررررررب 

 (566:10. )"وتحقيق األهداف

 الدراسات املشابهة

 ( 7)  ( 2000دراسة عبد الوهاب الصادق راشد )  -1

تووووووأثير اسووووووتخدال اعووووووة الوسووووووائل التعليميووووووة علوووووو  مسووووووتو  تعلووووووم مسووووووابقة القفوووووو  " : الدراسووووووة عنوووووووا 

 " م املتوسط بليبيابال انة ملرحلة التعلي

 هدف الدراسة: •

تهررررررردف الدراسرررررررة إلرررررررى التعررررررررف علرررررررى ترررررررأثير اسرررررررتخدام بعرررررررض الوسرررررررائل التعليميرررررررة علرررررررى مسرررررررتوى تعلرررررررم 

 مسابقة القفز بالزانة بمرحلة التعليم املتوسط بليبيا.

 منهج الدراسة: •

 التجريبي.استخدم الباحث املنهج 

 :عينة الدراسة

 مررررررررررررن الصررررررررررررف الثالررررررررررررث 33بالطريقررررررررررررة العشرررررررررررروائية وعررررررررررررددهم )تررررررررررررم اختيررررررررررررار عينررررررررررررة البحررررررررررررث 
ً
( طالبررررررررررررا

.26م  وبلغ  جم العينة )99-98بمنطقة الجفارة للعام الدراساي 
ً
 ( طالبا

 نتائج الدراسة: •

الترررررررررررأثير إيجررررررررررررابي للوسررررررررررررائل التعليميرررررررررررة علررررررررررررى تنميررررررررررررة مكونررررررررررررات الصرررررررررررفات البدنيررررررررررررة ومسررررررررررررتوى االنجرررررررررررراز  -أ

 القياسات البعدية.الرق ي للمجموعة التجريبية في 

إقتصررررررررررار التعلرررررررررريم علررررررررررى البرنررررررررررامج التقليرررررررررردي دون اسررررررررررتخدام الوسررررررررررائل التعليميررررررررررة أدى إلررررررررررى تحسررررررررررين  -ب

 املستوى الرق ي ولكن بمستوى أقل.

 (  2)  ( 2005دراسة زينب سالم جمعة )  -2

)الكمبيوووووووووووتر( يوسوووووووووويلة تعليميووووووووووة علوووووووووو  مسووووووووووتو  تعلووووووووووم  اعنوووووووووووا  )تووووووووووأثير اسووووووووووتخدال ا حاسووووووووووب ا لووووووووووي  

 حواج (  110مسابقة عدو 

 هدف الدراسة: •
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تهرررررررردف الدراسررررررررة للتعرررررررررف علررررررررى تررررررررأثير اسررررررررتخدام الحاسررررررررب األلرررررررري كوسرررررررريلة تعليميررررررررة علررررررررى مسررررررررتوى تعلررررررررم 

 حواجز. 110مسابقة عدو 

 منهج الدراسة: •

 استخدمت الباحثة املنهج التجريبي ملالءمته لطبيعة البحث.

 :لدراسةعينة ا •

 مرررررررروزعين علرررررررى مجمرررررررروعتين واحرررررررردة تجريبيرررررررة وأخرررررررررى ضررررررررابطة 32ا رررررررتملت عينررررررررة الدراسررررررررة علرررررررى )
ً
( طالبررررررررا

.16قواك كل منها )
ً
 ( طالبا

 :نتائج الدراسة •

 فرررررررررررري مسررررررررررررتوى األداء املهرررررررررررراري للمجموعررررررررررررة التجريبيررررررررررررة الترررررررررررري اسررررررررررررتخدمت 
ً
وجررررررررررررود فرررررررررررررو  دالررررررررررررة احصررررررررررررائيا

 الحاسب األلي كوسيلة تعليمية بين القياس القبلي والبعدي ولصال  القياس البعدي.

 (  5)  ( 2008دراسة عادل مفتاح ضوء )  -3

يوووووو  الصوووووو  التاسوووووو  )تووووووأثير اعووووووة أسوووووواليب التوووووودرلت فووووووي تعلووووووم الوثووووووب الثالثووووووي لتالم الدراسووووووة عنوووووووا 

 من التعليم ا ساس ي( 

 هدف الدراسة: •

 تهدف الدراسة للتعرف على:

ترررررررررأثير األسرررررررررلوب التبرررررررررادلي فررررررررري تعلرررررررررم مسرررررررررابقة الوثرررررررررب الثالثررررررررري لتالميرررررررررذ الصرررررررررف التاسرررررررررع مرررررررررن التعلررررررررريم  -1

 األساساي.

الثالثررررررررري ترررررررررأثير أسرررررررررلوب الواجبرررررررررات النظريرررررررررة عرررررررررن طريرررررررررق الكتيرررررررررب املبررررررررررمج فررررررررري تعلرررررررررم مسرررررررررابقة الوثرررررررررب  -2

 لتالميذ الصف التاسع من مرحلة التعليم األساساي.

تررررررررأثير األسرررررررررلوب التقليررررررررردي فررررررررري تعلرررررررررم مسرررررررررابقة الوثرررررررررب الثالثررررررررري لتالميرررررررررذ الصرررررررررف التاسرررررررررع مرررررررررن مرحلرررررررررة  -3

 التعليم األساساي.

التقليرررررررردي( علررررررررى بعررررررررض متطلبرررررررررات األداء  –الواجبرررررررررات النظريررررررررة  –تررررررررأثير األسرررررررراليب الثالثررررررررة )التبررررررررادلي  -4

 اصة بمسابقة الوثب الثالثي.البدنية الخ

 منهج الدراسة: •

اسرررررررررررتخدم الباحرررررررررررث املرررررررررررنهج التجريبررررررررررري بتصرررررررررررميم املجموعرررررررررررات املتكافئرررررررررررة وذلرررررررررررك ملالءمتررررررررررره لطبيعرررررررررررة 

 البحث.

 عينة البحث: •

 وزعرررررررررروا بالطريقررررررررررة العشرررررررررروائية علررررررررررى املجرررررررررراميع الثالثررررررررررة بواقررررررررررع )30تررررررررررم تحديررررررررررد عرررررررررردد )
ً
( 10( تلميررررررررررذا

 %( من املجتمع األصلي.3.73تالميذ العينة ما نسبة )تالميذ لكل مجموعة وقد مثل عدد 

 نتائج الدراسة: •

هنرررررررراك فررررررررررو  معنويررررررررة فررررررررري معظرررررررررم االختبررررررررارات قيرررررررررد الدراسررررررررة فررررررررري القيررررررررراس البعرررررررردي لصرررررررررال  املجموعرررررررررة  

 التجريبية الثانية 

 :منهج البحث
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 استخدم الباحثون املنهج التجريبي وذلك ملالئمته لطبيعة البحث وأهدافه,

 :مجتم  البحث 

وعلررررررررروم الرياضرررررررررة للعرررررررررام  تمثرررررررررل مجتمرررررررررع البحرررررررررث فررررررررري طرررررررررالب السرررررررررنة الثالثرررررررررة بكليرررررررررة التربيرررررررررة البدنيرررررررررة

 60والبالغ عددهم )  2022 – 2021الجامعي 
ً
 ( طالبا

  :عينة البحث

(  10)  عينررررررررررة البحررررررررررث بالطريقررررررررررة العمديررررررررررة مررررررررررن طلبررررررررررة السررررررررررنة الثالثررررررررررة وكرررررررررران عررررررررررددهم  تررررررررررم اختيررررررررررار

 بة الغير منتظمين في الدراسة.طالب بعد استبعاد الطل

  :االختبارات املستخدمة في البحث

ترررررررررررررم تحديرررررررررررررد االختبرررررررررررررارات الالزمرررررررررررررة إلجرررررررررررررراء التجربرررررررررررررة بعرررررررررررررد الرجررررررررررررروع إلرررررررررررررى بعرررررررررررررض أسررررررررررررراتذة القسرررررررررررررم 

 العمية والدراسات املشا هة:  باإلضافة إلى املراجع

(51:14(  )179:17-  180  )(  132:13)  (  316:15  ) 

 (1تحديد االختبارات اآلتية كما هو موضو  بالجدول )وقد أسفر ذلك عن 

 10  =  البدنية لعينة البحث ( يوضح االختبارات1جدول )

 املرجع الغرض  االختبار 

 ( 51:14) قياس السرعة متر من البدء الطائر 30عدد 

 ( 179:17) مسافة ا حجلة برجل واحدة   ثالث  جالت باليمنث 

 ( 180:17) مسافة ا حجلة برجل واحدة   ثالث  جالت باليسرى 

 ( 132:19) قياس ا خطوة ثالث خطوات من الثبات 

 ( 316:15) قياس القدرة العضلية  وثب طويل من الثبات  
 

   : تجانت وتكافؤ عينة البحث

العينررررررررة فرررررررري املتغيرررررررررات األساسررررررررية )العمررررررررر   طررررررررالب بررررررررتجراء التجررررررررانس والتكررررررررافؤ بررررررررين ون قررررررررام البرررررررراحث

الطررررررررول  الرررررررروزن( وكررررررررذلك املتغيرررررررررات البدنيررررررررة ذات الداللررررررررة بخصررررررررائص األداء املهرررررررراري للوثررررررررب الثالثرررررررري وكانررررررررت 

 على النحو التالي:

        البحث لد  عينة( يوضح املتوسط ا حسابي واالنحراف املعياري وقيمة االلتواء للمتغيرات ا ساسية والبدنية 2جدول )

 =  10 

 معامل االلتواء االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي   املتغيرات 

 1.42 0.54 16.64 العمر

 0.15 0.05 1.65 الطول  

 0.87 6.83 57.50 الوزن 

 0.53 0.73 7.58 من البدء الطائر  30عدد 

 0.27 0.4 3.65 ثالث  جالت باليمنث 

 0.31 0.47 3.54 ثالث  جالت باليسرى 

 1.07 0.84 4.90 ثالث خطوات من الثبات 

 0.21 0.06 1.30 وثب طويل من الثبات
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كافرررررررة املتغيررررررررات قرررررررد ( أن جميرررررررع قررررررريم معامرررررررل االلترررررررواء لررررررردى إجمرررررررالي عينرررررررة البحرررررررث فررررررري 2يتضررررررر  مرررررررن الجررررررردول)

( ممرررررررا يرررررردل علررررررى تجررررررانس وتكرررررررافؤ أفررررررراد العينررررررة فررررررري 3 ∓( و ررررررري تقررررررع مررررررا بررررررين )1.42 – 0.15انحصرررررررت مررررررا بررررررين )

 كافة املتغيرات.

 :ا جه ة وا دوات املستخدمة في البحث

 حواجز  -ميزان معاير                -

 كرات طبية  -ساعة إيقاف                -

 جير -    ريط قياس              -

 عالمات ) واخص( -رستا متر لقياس الطول      -

 أدوات البرنامج  -حفرة وثب               -

  :الكتيب املبرمج

وبررررررررالرجوع للعديررررررررد مررررررررن املراجررررررررع العلميررررررررة والدراسررررررررات املشررررررررا هة وكررررررررذلك  رررررررربكة املعلومررررررررات الدوليررررررررة 

(35:3(  )166:8(  )44:11(  )73:14(  )272:12(  )17:16) 

 
ً
 لطريقرررررررة األداءقرررررررام البررررررراحثون بتصرررررررميم الكتيرررررررب املبررررررررمج الرررررررذي تضرررررررمن  ررررررررحا

ً
 مفصرررررررال

ً
لكرررررررل  نظريرررررررا

مراحررررررررل مسررررررررابقة الوثررررررررب الثالثرررررررري وبالترررررررردريج الررررررررذي يضررررررررمن وصررررررررول الطالررررررررب إلررررررررى اإلحسرررررررراس بالتسلسررررررررل 

 ف هررررررررررا أهررررررررررم األخطرررررررررراء 
ً
 بالرسرررررررررروم التوضرررررررررريحية املتسلسررررررررررلة ملراحررررررررررل األداء وحررررررررررددا

ً
الحركرررررررررري السررررررررررليم معررررررررررززا

 ة مع وجود اطار للتمهيد والرابط واملراجعة.الشائع

وتررررررم عررررررررض الكتيرررررررب علررررررى الخبرررررررراء السرررررررتطالع أراءهررررررم حرررررررول طريقرررررررة التصررررررميم واملحتررررررروى وسررررررربل التنفيرررررررذ 

وترررررررم إخرررررررراج الكتيرررررررب فررررررري صرررررررورته النهائيرررررررة بعرررررررد تعرررررررديل املالحظرررررررات الرررررررواردة مرررررررن الخبرررررررراء وقرررررررام البررررررراحثون 

دان واملضرررررررررمار للسرررررررررنة الثالثرررررررررة لتنفيرررررررررذ الوحررررررررردات بالتعسررررررررريق مرررررررررع األسرررررررررتاذ املكلرررررررررف بتررررررررردريس مقررررررررررر امليررررررررر

التعليميرررررررة لكرررررررل مرررررررن مجمررررررروعتي البحررررررررث التجريبيرررررررة والضرررررررابطة ولكرررررررل أسررررررررلوب علرررررررى حررررررردى  علرررررررى أن يررررررررتم 

 توحيد البرنامج في إطار زمني موحد.

فررررررررري األسررررررررربوع حسرررررررررب  ( سررررررررراعات4رات ملررررررررردة  رررررررررهر أي بمعررررررررردل )( محاضررررررررر8ويحترررررررروي البرنرررررررررامج علرررررررررى عررررررررردد )

 الدراساي.الجدول 

 :التجربة االستطالعية

قررررررررررررام البرررررررررررراحثون بررررررررررررتجراء تجربررررررررررررة اسررررررررررررتطالعية علررررررررررررى عينررررررررررررة مررررررررررررن مجتمررررررررررررع البحررررررررررررث وخررررررررررررارج العينررررررررررررة 

والهرررررررردف منهررررررررا التأكررررررررد مررررررررن صررررررررالحية األدوات واختيررررررررار  10/2/2022( طررررررررالب بترررررررراريه 10األساسررررررررية وعررررررررددهم )

لتعرررررررررف علررررررررى مسررررررررتوى األداء الفنرررررررري األمرررررررراكن املناسرررررررربة لالختبررررررررارات والوقررررررررت الررررررررالزم إلجررررررررراء االختبررررررررار وكررررررررذلك ا

 للطالب والصعوبات التي قد يواجهها الباحثون.

 :التجربة ا ساسية

 2022/  2/  28-27مررررررررن قررررررررام البرررررررراحثون بررررررررتجراء القياسررررررررات القبليررررررررة علررررررررى عينررررررررة البحررررررررث فرررررررري الفترررررررررة 

وبعرررررررد  30/3/2022إلرررررررى  1/3/2022وترررررررم تطبيرررررررق البرنرررررررامج التعلي ررررررري املقترررررررر  علرررررررى عينرررررررة البحرررررررث خرررررررالل الفتررررررررة 

 م.31/3/2022االنتهاء أجرى الباحثون القياسات البعدية يوم 
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  :اإلحصائيةاملعا جات 

( لتحليرررررررررررررررل البيانرررررررررررررررات وتررررررررررررررررم SPSSللعلرررررررررررررررروم االجتماعيرررررررررررررررة ) اإلحصرررررررررررررررائيةاسرررررررررررررررتخدم البررررررررررررررراحثون الحقيبرررررررررررررررة 

 استخدام الوسائل اآلتية:

 املتوسط الحسابي. -

 االنحراف املعياري. -

 معامل االلتواء. -

 ( Tاختيار )ت  -

 :عرض النتائج

 من خالل االختيارات واملعالجات االحصائية توصل الباحثون إلى النتائج التالية:

( يوضح املتوسط ا حسابي واالنحراف املعياري وقيمة )ت( ومستو  الداللة بي  القياسي  القبلي والبعدي  3جدول رقم )

 (  1.10للمجموعة التجريبية في متغيرات البحث )ت=

 قيمة )ت(  املجموعة التجريبية املجموعة الضابطة املتغيرات  

 ع س ع س

 0.327 1.036 5.950 0.763 5.495 من البدء الطائر 30عدد 

 0.004 3.829 5.430 0.978 4.263 ثالث حجالت باليمنى

 0.150 1.572 5.065 1.062 4.464 ثالث حجالت باليسر  

 0.015 3.004 5.535 0.502 4.704 ثالث خطوات من الثبات 

 0.074 2.024 1.734 0.286 1.528 وثب طويل من الثبات 
 

م واختبررررررررررار ثررررررررررالث  جررررررررررالت بالرجررررررررررل اليسرررررررررررى 30( أنرررررررررره فرررررررررري اختبررررررررررار عرررررررررردو 3يتضرررررررررر  مررررررررررن الجرررررررررردول رقررررررررررم )

( 0.327 -0.074وكررررررررررذلك اختبررررررررررار الوثررررررررررب الطويررررررررررل مررررررررررن الثبررررررررررات أن قرررررررررريم املتغيرررررررررررات انحصرررررررررررت مررررررررررا بررررررررررين )

 ( وبذلك تكون الفرو  سير معنوية.0.05و ي أكبر من مستوى الداللة )

( وثررررررررالث خطرررررررروات مررررررررن 3.829منررررررررث فقررررررررد بلغررررررررت )ت( املحتسرررررررربة )أمررررررررا اختبرررررررراري ثررررررررالث  جررررررررالت بالرجررررررررل الي

( و ررررررررررري اقرررررررررررل مرررررررررررن مسرررررررررررتوى الداللرررررررررررة 0.015 – 0.004( وانحصررررررررررررت قررررررررررريم الداللرررررررررررة برررررررررررين )3.004الثبرررررررررررات )

 ( وبذلك تكون الفرو  معنوية ولصال  القياس البعدي.0.05)
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ومستو  الداللة بي  القياسي  القبلي  املحتسبة ( يوضح املتوسط ا حسابي واالنحراف املعياري وقيمة )ت( 4جدول رقم )

 (  1.10في متغيرات البحث )ت= الضابطةوالبعدي للمجموعة 

 

( 5.630-1.449( أن قررررررررررررررريم املتوسرررررررررررررررطات الحسرررررررررررررررابية قرررررررررررررررد انحصررررررررررررررررت برررررررررررررررين )4يتضررررررررررررررر  مرررررررررررررررن الجررررررررررررررردول رقرررررررررررررررم )

( 1.603 – 0.006( وقرررررررررررررد انحصررررررررررررررت قررررررررررررريم )ت( املحتسررررررررررررربة برررررررررررررين )1.023 – 0.307وبرررررررررررررانحراف معيررررررررررررراري برررررررررررررين )

( لرررررررررررذلك تكرررررررررررون الفررررررررررررو  سيرررررررررررر معنويرررررررررررة برررررررررررين 0.05وبمرررررررررررا أن مسرررررررررررتوى الداللرررررررررررة لكافرررررررررررة املتغيررررررررررررات اكبرررررررررررر مرررررررررررن )

 لقبلي والبعدي.القياسين ا

 التوصي  االحصائي في القياس البعدي للمجموعتي   ( 5جدول رقم )

   ث في متغيرات البح

 

 

 مناقشة النتائج

  :رض ا ول فمناقشة ال

م والررررررررثالث  جررررررررالت 30( أنرررررررره فرررررررري اختبررررررررارات عرررررررردو 3مررررررررن خررررررررالل املعطيررررررررات االحصررررررررائية فرررررررري الجرررررررردول )

( 0.327  0.74بالرجرررررررررل اليسررررررررررى والوثررررررررررب الطويرررررررررل مرررررررررن الثبررررررررررات أن قررررررررريم املتغيررررررررررات قررررررررررد انحصررررررررررت مرررررررررا بررررررررررين )

 ( وهذه الفرو  سير معنوية.0.05و ي أكبر من مستوى الداللة )

( وثررررررررالث خطرررررررروات مررررررررن 3.829نررررررررث فقررررررررد بلغررررررررت )ت( املحتسرررررررربة )أمررررررررا اختبرررررررراري ثررررررررالث  جررررررررالت بالرجررررررررل اليم

( و ررررررررررري اقرررررررررررل مرررررررررررن مسرررررررررررتوى الداللرررررررررررة 0.015 – 0.004( وانحصررررررررررررت قررررررررررريم الداللرررررررررررة برررررررررررين )3.004الثبرررررررررررات )

 ( وبذلك تكون الفرو  معنوية ولصال  القياس البعدي.0.05)

 مستو  الداللة قيمة )ت( املحتسبة  املجموعة التجريبية املجموعة الضابطة املتغيرات  

  ع س ع س

 0.143 1.603 0.531 5.375 0.345 5.630 من البدء الطائر 30عدد 

 0.170 1.490 0.925 4.345 0.604 4.862 ثالث حجالت باليمنى

 0.883 0.152 1.023 4.520 0.664 4.470 ثالث حجالت باليسر  

 0.711 0.383 0.525 4.640 0.660 4.752 ثالث خطوات من الثبات 

 0.995 0.006 0.221 1.450 0.307 1.449 وثب طويل من الثبات 

 املجموعة التجريبية املجموعة الضابطة املتغيرات  

 ع س ع س

 0.97 5.95 0.53 5.37 من البدء الطائر 30عدد 

 0.92 5.43 0.84 4.34 ثالث حجالت باليمنى

 0.71 5.06 0.02 4.52 باليسر   ثالث حجالت

 0.72 5.53 0.53 4.62 ثالث خطوات من الثبات 

 0.23 1.73 0.22 1.45 وثب طويل من الثبات 
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تررررررائج دراسررررررة مرفررررررت وهررررررذا مررررررا أكدترررررره ن إلررررررى البرنررررررامج املسررررررتخدم )الكتيررررررب املبرررررررمج( ذلررررررك ويعررررررزوا البرررررراحثون 

( الترررررررري دلررررررررت علررررررررى أن أسررررررررلوب الترررررررردريس الفررررررررردي باسررررررررتخدام الكتيررررررررب املبرررررررررمج حقررررررررق 1997)علررررررررى حسررررررررن 

 فرررررررري مسررررررررتوى أداء الطررررررررالب ممررررررررا 
ً
 فرررررررري عررررررررالج بعررررررررض صررررررررعوبات تعلررررررررم املهررررررررارة وظهرررررررر التقرررررررردم ملحوظررررررررا

ً
نجاحرررررررا

 (.272: 15أدى إلى تحسن في مسافة الوثب. )

( بررررررررأن املعلومررررررررات الترررررررري تررررررررزود  هررررررررا الطالررررررررب عررررررررن 1999فررررررررر)وتتفررررررررق هررررررررذه النتررررررررائج مررررررررع مررررررررا ذكررررررررره ظررررررررافر جع

 فرررررررررري تحسررررررررررين مسررررررررررتويات الررررررررررتعلم للمهررررررررررارات الجديرررررررررردة إذ تكررررررررررون هررررررررررذه 
ً
 مهمررررررررررا

ً
طريررررررررررق الكتيررررررررررب تلعررررررررررب دورا

 مرررررررن التصرررررررور الحركررررررري والخبررررررررة التررررررري تخرررررررزن بالرررررررذاكرة الحركيرررررررة لغررررررررض االسرررررررتفادة منهررررررررا 
ً
املعلومرررررررات نوعرررررررا

 كون قد تحقق الجزء األكبر من الغرض.(  وبذلك ي97:4في تحسين األداء املهاري )

 :رض الثانيفمناقشة ال

-1.449( أن قررررررررررررريم املتوسرررررررررررررطات الحسرررررررررررررابية قرررررررررررررد انحصررررررررررررررت برررررررررررررين )4يتضررررررررررررر  مرررررررررررررن الجررررررررررررردول رقرررررررررررررم )

 – 0.006( وقرررررررررررررد انحصررررررررررررررت قررررررررررررريم )ت( املحتسررررررررررررربة برررررررررررررين )1.023 – 0.307( وبرررررررررررررانحراف معيررررررررررررراري برررررررررررررين )5.630

( لرررررررذلك تكرررررررون الفررررررررو  سيرررررررر معنويرررررررة برررررررين 0.05( وبمررررررا أن مسرررررررتوى الداللرررررررة لكافرررررررة املتغيررررررررات اكبرررررررر مررررررن )1.603

 لقبلي والبعدي.القياسين ا

ويعرررررررزوا البررررررراحثون إلرررررررى البرنرررررررامج املسرررررررتخدم )الكتيرررررررب املبررررررررمج( وهرررررررذا مرررررررا أكدتررررررره نترررررررائج دراسرررررررة هشرررررررام  جرررررررازي 

(2004 
ً
( حيررررررث ذكرررررررر أن أسرررررررلوب مرررررررن اسرررررراليب التررررررردريس إذ اسرررررررتخدم لفتررررررررة مررررررن الرررررررزمن يمكرررررررن أن ينجرررررررز قررررررردرا

 من األهداف فتذا تغيرت األهداف وجب أن يتغير معها 
ً
 .(25:17تدريس )ال أسلوبمعينا

 :رض الثالثفمناقشة ال

( الخررررررررراف بررررررررررالتوظيف االحصررررررررررائي فررررررررري القيرررررررررراس البعررررررررردي للمجمرررررررررروعتين فرررررررررري 5مرررررررررن خررررررررررالل الجررررررررردول رقررررررررررم )

متغيرررررررررررات البحررررررررررث يتضرررررررررر  أن هنرررررررررراك فرررررررررررو  ذات داللرررررررررررة معنويررررررررررة وذات داللررررررررررة احصررررررررررائية بررررررررررين املجمررررررررررروعتين 

 ولصال  املجموعة التجريبية.

( التررررررررررري دلرررررررررررت علرررررررررررى أن أسرررررررررررلوب التررررررررررردريس 1997) علرررررررررررى حسرررررررررررنوهرررررررررررذا مرررررررررررا أكدتررررررررررره نترررررررررررائج دراسرررررررررررة مرفرررررررررررت 

 لوجررررررررررررود الرسرررررررررررروم 
ً
الفررررررررررررردي باسررررررررررررتخدام الكتيررررررررررررب املبرررررررررررررمج سرررررررررررراهم فرررررررررررري تنرررررررررررروع األسررررررررررررلوب التعلي رررررررررررري نظرررررررررررررا

التوضررررررريحية التررررررري زادت مرررررررن الحمررررررراس والدافعيرررررررة لررررررردى الطرررررررالب كمرررررررا أن وضرررررررع املهرررررررارة فررررررري مجموعرررررررة مرررررررن 

مشررررررروقة وتعمرررررررل علرررررررى تفرررررررادي امللرررررررك وسررررررراعده علرررررررى إثرررررررراء الحصررررررريلة املعرفيرررررررة وأدى  اإلطرررررررر جعلرررررررت املرررررررادة

 لتررررررررررروافر التصرررررررررررور الجيرررررررررررد 
ً
إلرررررررررررى تحسرررررررررررن مسرررررررررررتوى األداء املهررررررررررراري وبالترررررررررررالي تحسرررررررررررن مسرررررررررررافة الوثرررررررررررب نظررررررررررررا

 (.273:15ملكوناته املهارة. )

 :االستنتاجات 

 على النتائج توصل الباحثون إلى اال 
ً
 ستعتاجات التالية:من خالل اجراءات البحث واعتمادا

إن اسرررررررتخدام أسررررررراليب التررررررردريس الحديثرررررررة بشررررررركل متررررررررابط ومتسلسرررررررل لررررررره ترررررررأثير ايجرررررررابي فررررررري رفرررررررع مسرررررررتوى  -1

 تعلم مسابقة الوثب الثالثي ضمن الوقت املحدد.

 ساعد في تطوير مستوى األداء الحركي.تإن استخدام األساليب الحديثة  -2
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ق أسرررررررلوب تررررررردريس الواجبرررررررات النظريرررررررة عرررررررن طريرررررررق الكتيرررررررب املبررررررررمج قرررررررد يرررررررنترررررررائج البحرررررررث علرررررررى أن تطب تدلرررررر -3

 فررررررررري 
ً
 ملحوظرررررررررا

ً
 فررررررررري عرررررررررالج بعرررررررررض صرررررررررعوبات تعلرررررررررم مسرررررررررابقة الوثرررررررررب الثالثررررررررري حيرررررررررث ظهرررررررررر تقررررررررردما

ً
حقرررررررررق نجاحرررررررررا

 مستوى األداء.

 :التوصيات

 في ضوء النتائج واالستعتاجات وفي حدود عينة البحث يوصاي الباحث بما يلي:

 االهتمام بالفرو  الفردية بين الطالب عند استخدام أسلوب معين. -1

الكتيرررررررررب املبررررررررررمج ملرررررررررا لررررررررره مرررررررررن أهميرررررررررة فررررررررري تحسرررررررررين مسرررررررررتوى  اتبررررررررراع أسرررررررررلوب التررررررررردريس الفرررررررررردي باسرررررررررتخدام -2

 النوا ي الحركية واملعرفية.التعلم في كافة 

 املسررررررراعدة بشررررررركلعلرررررررى اسرررررررتخدام الوسرررررررائل التعليميرررررررة فررررررري التربيرررررررة العمليرررررررة  تررررررردريب الطرررررررالب التأكيرررررررد علرررررررى -3

 مناسب.

ضرررررررررورة مراعرررررررراة اسررررررررتخدام الصررررررررور املتسلسررررررررلة مررررررررن قبررررررررل أعضرررررررراء هيئررررررررة الترررررررردريس عنررررررررد تعلرررررررريم مسررررررررابقات -4

 .امليدان واملضمار

  الكتيب املبرمج على مختلف املسابقات. املزيد من البحوث باستخدام إجراء-5

 املوووووراج   

 م.2002  القاهرة  دار الفكر العربي  1  طالرياضيةتدريس في التربية ال: طر  كامل إبراهيمزكية  .1

حواجز   رسررالة   110عدو   يعب سررالم جمعة: تأثير اسررتخدام الحاسررب األلي كوسرريلة تعليمية على مسررتوى  ز  .2

 .2005البدنية  جامعة الزاوية       ماجستير سير معشورة  كلية التربية 

 .1999,طرابلس,1طالوطنية,    ليمان عا ور الزبيدي: طرائق التدريس العامة,دار الكتاس .3

املهارات األسررررراسرررررية بالتعس    افر جعفر عبد الزهرة: تأثير الواجبات النظرية على مسرررررتوى التعلم لبعض  ظ .4

 م.1999سبها  سات  مجلة املؤتمر العل ي األول      كلية التربية البدنية  جامعة 

الصف التاسع من التعليم    بعض أساليب التدريس في تعلم الوثب الثالثي لتالميذ  ادل مفتا  ضوء: تأثير  ع .5

 م.2008  جامعة الزاوية  البدنية معشورة  كلية التربية   األساساي  رسالة ماجستير سير 

واالنجاز  عبدهللا األحرش  اء  : تأثير بعض الوسررررررررررررائل التعليمية في تحسررررررررررررين مسررررررررررررتوى األدبد الرزا  الرما يع .6

 م.2001الزاوية  ليلى الصويعي      م( حواجز  كلية التربية  جامعة 100الرق ي لعدو )

تعلم فعالية القفز    بد الوهاب الصررررررراد  را رررررررد: تأثير اسرررررررتخدام بعض الوسرررررررائل التعليمية على مسرررررررتوى  ع .7

 كلية التربية البدنية جامعة   رسالة ماجستير سير معشورة    بالزانة بمرحلة التعليم املتوسط بليبيا  

 م.2000طرابلس        

 م.1993, 1للعشر,مصراته,ط . عبدهللا األمين النع ي: طر  التدريس العامة,دار الجماهيرية  8

 .   2000                 عمان  , 1باحة  دار الفكر للطباعة  ط. قاسم حسن حسين: مبادئ وأسس الس9

 .     2003  عمان  1. كمال جميل الر ي: الوثب العالي  دار وائل للعشر والتوزيع  ط10

 م.2003  القاهرة  2واالختيار في التربية البدنية  مركز الكتاب  ط. ليلى السيد فرحات: القياس 11

 م.1987محمد حسن عالوي: سيكولوجية التدريب واملنافسات  دار املعارف  مصر  . 12

 م.1994  3. محمد نصر الدين رضوان: اختبارات األداء الحركي  دار الفكر العربي  ط13
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على جوانب التعلم . محمد سرررررعد زسلول: تأثير برنامج تعلي ي مقتر  باسرررررتخدام أسرررررلوب الوسرررررائط املتعددة    14

الرطرويرررررررل   الروثرررررررب  نرظرريرررررررات  لرلرترلرمريرررررررذات ملرهرررررررارة  لرلربرنريرن  ةكرلريررررررر  وترطربريرقرررررررات   مرجرلرررررررة  الرريررررررراضررررررررررررريرررررررة  أبروقرير       الرترربريرررررررة 

 .2003,ةاإلسكندري

عالج بعض صررررررعوبات التعلم    : اسررررررتخدام التدريس الفردي االر ررررررادي بالكتيب املبرمج في حسررررررن. مرفت علي 15

التربية الرياضررررية    ومسررررتوى األداء للوثب الطويل  املجلة العلمية الرياضررررية  كلية     وأثره على التحصرررريل املعرفي 

 م.1997  29للبنات بالهرم  جامعة حلوان 

 .2007الرياضية العراقية,بابل, ةاألكاديمي املبرمج . ناهد الدلي ي: مفهوم التعليم 16

املتطلبررات البرردنيررة واملهرراريرة  . هشررررررررررررررام  جررازي عبررد الحميررد: تررأثير اسرررررررررررررتخرردام بعض أسرررررررررررررراليررب الترردريس على  17

كلية التربية الرياضرررية  جامعة املنصرررورة    دكتوراه سير معشرررورة, الكاراتيه رسرررالةللمبتدئين في  واملعرفية الخاصرررة  

 م.2004
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 الدراسة بكليات التربية البدنية وعلوم الرياضة على بعض السمات الشخصية للطالب "  أثر " 

 الحكيم سالم تنتوش د. عبد *                                                                        

 د. عمران جمعة تنتوش **                                                                                                         
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 ملخص البحث : 

  القناة  فهي وتقدمه، املجتمع تطور  في توليه الذي بالنظر للدور  الحضارية، املقومات أهم من الجامعات تعد     

  املؤهلة الكوادر إلنتاج  الرئيسة
 
  علميا

 
 .والتكنولوجي والتطور الحضاري  االقتصادي االزدهار  لتحقيق  وعمليا

إن عمليةة التعليم في مراللهةا امللتل ةة ال سةةةةةةةةةةةةةيمةا املرللةة الجةامعيةة تممةا محور البنةا  والةدعم الحقيق  لتطور       

شةةةةةةلصةةةةةةية الطاله اال عابية فهناط ع قة ارتبامية تبادلية ما بسن الاةةةةةةلصةةةةةةية وسةةةةةةما  ا امللتل ة وعملية التعلم 

 ومن جهة أ رم فةن عملية  والتعليم، فالسةةةةةةةمات الاةةةةةةةلصةةةةةةةية للطاله تؤ ر ع   أدائه ا  ا
 
 أو سةةةةةةةلبيا

 
د مي ا عابيا

 في بنا  الالصية وقد تطور من سما  ا امللتل ة.
 
 التعليم ومعاال  ا امللتل ة تؤ ر أ ضا

 السةةةةةةةمنادها للعد د من ا سةةةةةةةس العلمية       
 
وتعد مهنة تدريس التربية البدنية من املهن ذات ا صةةةةةةةوو التربوية نظرا

والعملية التي تؤدم ل رتقا  بمسةةةةةةةةةتوم االفراد والجماعات وزيادة إل ا   م اإلنتاجية وذلم من   و معموعة من  

الذي لد ه القدرة ع   التكيف مع البيئة واملجتمع الذي  ا نشةةةةةةةةةةةةةطة التي تسةةةةةةةةةةةةةهم في تشةةةةةةةةةةةةةكيا ال رد املت ن املتكاما  

 يعيش فيه.

Research Summary : 

Universities are one of the most important elements of civilization, given the role they play 

in the development and progress of society. They are the main channel for the production of 

qualified cadres scientifically and practically to achieve economic prosperity and cultural 

and technological development. 

      The education process in its various stages, especially the university stage, represents the 

focus of building and real support for the development of the student’s positive personality. 

There is a reciprocal relationship between the personality and its various characteristics and 

the learning and teaching process. It also affects the building of the character and has 

developed from its various traits. 

      The profession of teaching physical education is one of the professions with educational 

origins due to its reliance on many scientific and practical foundations that lead to raising 

the level of individuals and groups and increasing their productive efficiency through a set 

of activities that contribute to the formation of a balanced, integrated individual who has the 

ability to adapt to the environment and the society in which he lives. . 

     Since physical education is an educational method that works on developing the  
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 املقدمة ومشكلة البحث: 

  القناة  فهي وتقدمه، املجتمع تطور  في توليه الذي بالنظر للدور  الحضارية، املقومات أهم من الجامعات تعد     

  املؤهلة الكوادر إلنتاج  الرئيسة
 
  علميا

 
 .والتكنولوجي والتطور الحضاري  االقتصادي االزدهار  لتحقيق  وعمليا

إن عمليةة التعليم في مراللهةا امللتل ةة ال سةةةةةةةةةةةةةيمةا املرللةة الجةامعيةة تممةا محور البنةا  والةدعم الحقيق  لتطور       

شةةةةةةلصةةةةةةية الطاله اال عابية فهناط ع قة ارتبامية تبادلية ما بسن الاةةةةةةلصةةةةةةية وسةةةةةةما  ا امللتل ة وعملية التعلم 

 ومن جهة أ رم فةن عملية  والتعليم، فالسةةةةةةة
 
 أو سةةةةةةةلبيا

 
مات الاةةةةةةةلصةةةةةةةية للطاله تؤ ر ع   أدائه ا  اد مي ا عابيا

 في بنا  الالصية وقد تطور من سما  ا امللتل ة.
 
 التعليم ومعاال  ا امللتل ة تؤ ر أ ضا

 السةةةةةةةمنادها للعد       
 
د من ا سةةةةةةةس العلمية وتعد مهنة تدريس التربية البدنية من املهن ذات ا صةةةةةةةوو التربوية نظرا

والعملية التي تؤدم ل رتقا  بمسةةةةةةةةةتوم االفراد والجماعات وزيادة إل ا   م اإلنتاجية وذلم من   و معموعة من  

ا نشةةةةةةةةةةةةةطة التي تسةةةةةةةةةةةةةهم في تشةةةةةةةةةةةةةكيا ال رد املت ن املتكاما الذي لد ه القدرة ع   التكيف مع البيئة واملجتمع الذي  

 يعيش فيه.

 لمشةةةةةةةةةةةةةعه  نية وسةةةةةةةةةةةةةيلة تربوية تعما ع   تطوير ال رد واملجتمع في العد د من الجوانه  وبما أن التربية البد      
 
نظرا

ومناشةةةةةةةةة  التربية البدنية ع   معاال  ا دعت الضةةةةةةةةةرورة ام  توفسر معلمسن لدة م القدرة والك ا ة ع   تن يذ برام   

 مختلف أنواعها ومع   ا.   

  همية موضةةوا السةةمات      
 
  ا في ال رد تمناوو   ن ا العلما ؛ ب ا اهتم التي املواضةةيع ألد  ونه الاةةلصةةية ونظرا

 ورإلز محيطه، مع ت اعله ف  عليه تؤ ر متنوعة أنشةةةةةةةةةطة من به  تعلق وما والعقلية والبدنية الن سةةةةةةةةةية جوانبه

 تتمس  للاةةةةلصةةةةية ممس ة ع مة لكون ا شةةةةلصةةةةية، وذلم اي بنا  في اعتبروها أسةةةةاسةةةةية إذ السةةةةمة؛ ع   البالمون 

 االنسةةةةان وتصةةةةف ا فراد بسن والتميس  الاةةةةلصةةةةية تقويم في االلتكام الي ا  مكن لذا النسةةةة ي، والمبات بالعمومية

 .امللتل ة املواقف في سلوط من عنه  صدر ما ع   بنا 

إن الكمسر من السةمات الاةلصةية تكمسةه في مرللتي الط ولة واملراهقة إلنميعة للمؤ رات البيوية واملمارسةات        

البدنية، وبالتامي  مكن غرس وتعد ا هذه السةمات، وتعتبر الدراسةة عبر مراللها امللتل ة مصةدر وعاما أسةا ة ي  

 معرفية عد دة مكونات من ةلفتت في اإلمسةةةةةةةةةةاع وتعد ا  عل السةةةةةةةةةةمات الاةةةةةةةةةةلصةةةةةةةةةةية للط ع، فالاةةةةةةةةةةلصةةةةةةةةةةية

 .ووجدانية

الةذ ةا  والقةدرات العقليةة وع قب ةا بةالةدراسةةةةةةةةةةةةةةة لط ع  ليةات التربيةة   و ةاصةةةةةةةةةةةةةةة الجوانةه املعرفيةة لظيةت وقةد      

البدنية وعلوم الرياضةةةةة باهتمام العد د من البالمسن، أما الجانه الوجدان  و اصةةةةة ما  تعلق بقياس شةةةةلصةةةةية  

سةةةةةةةةةنوات الدراسةةةةةةةةةة باملرللة الجامعية فقد اللد البالمون وف  لدود ام عهم ندرة   الطاله ومدي تطورها   و

 وجود دراسات سابقة في البيئة املحلية   تم ب ذا الجانه.

رائةد عبةد ا مسر عبةاس   (2006لسةةةةةةةةةةةةةسن عبةد الحميةد رشةةةةةةةةةةةةةوان  (  2000ويشةةةةةةةةةةةةةسر  ةا  من محمةد قةاسةةةةةةةةةةةةةم عبةد          

عات علم الن س  ن من  ريد تناوو دراسةةةةةةةةةةب ا فهو في الحقيقة  ( أن موضةةةةةةةةةةوا الاةةةةةةةةةةلصةةةةةةةةةةية من أهم موضةةةةةةةةةةو 2008 

 مناوو دارسةةةةةةةةةةة الاةةةةةةةةةةل  بكا جوانبه الجسةةةةةةةةةةمية واالن عالية والعقلية واالجتماعية وما  تعلق ب ذه الجوانه من  

أنشطة ذهنية ولرإلية، واتعاهات ن سية واجتماعية، تتعلق بت اعا الال  مع بيوته إلما أنه  مناوو الال   

 (46:  9(  91: 8     (22: 18 املؤ رة في نموه. والعواما 

ويعد القياس الدقيق لسةةةةةمات الاةةةةةلصةةةةةية من ا مور الصةةةةةعبة، إذ ال توجد وسةةةةةيلة للوصةةةةةوو ام  مشةةةةةاعر ال رد       

وأعماقه لتظهر آماله وآالمه وعوام ه، ويعتقد  عل علما  الن س أن أفضةةةةةةةةا مريقة ل هم شةةةةةةةةلصةةةةةةةةية ال رد  ي 
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السةةةةةةةةةةةمات املوجودة فيه، فسن لكا فرد سةةةةةةةةةةةمات شةةةةةةةةةةةلصةةةةةةةةةةةية  ابتة  مكن أن ت لد إلما  مكن ع   دراسةةةةةةةةةةةة تنظيم  

 أن ت رخ بسن شةةةةل  وآ ر وأن تمس  بسن ا شةةةةلات، وذلم  سةةةةعه وجود اسةةةةتعدادات معينة عند  
 
أسةةةةاسةةةةها أ ضةةةةا

 (17ال رد تتمس  بالمبات واالستمرار وهذه االستعدادات  ي مكونات شلصية لل رد.     

وتعربب م في التدريس الجامعي بكليات التربية البدنية وعلوم الرياضةةةةةةةةةةةةةة فقد اللظوا    البالمون   و عما ومن       

 في شةةةةةةةةةةةةلصةةةةةةةةةةةةية الط ع الدارسةةةةةةةةةةةةسن ب ا لي   متد هذا ا  ر ام  ما  عد 
 
أن للدراسةةةةةةةةةةةةة الجامعية في تلم الكليات أ را

 املرللة الجامعية. 

راسةةةةةةةةةة إلمحاولة للتعر  ع   أ ر الدراسةةةةةةةةةة بكليات التربية البدنية  من هذا املنطلق نشةةةةةةةةةةت فكرة إجرا  هذه الد      

وعلوم الرياضةة ع    عل السةمات الاةلصةية للط ع الدارسةسن ب ا، والتي  عه توفرها بمسةتوم عاوط لدم ملبة  

الجامعات ليسةةةةةةةةةتطيعوا مواجهة التحد ات ا  اد مية واالجتماعية التي ت رضةةةةةةةةةها علي م البيئة الجامعية ليتمكنوا  

 من مواصلة تعليمهم بنعاح.

إلذلم تنبع أهمية هذه الدراسةةةةةةةةةةةةة من  ون ا تبح  في عنصةةةةةةةةةةةةر هام للطاله الجامعي عامة ولطلبة  ليات التربية       

الدراسةةةات    من  -  البالمون في لدود علم  –البدنية وعلوم الرياضةةةة و ي سةةةماته الاةةةلصةةةية، وتعتبر هذه الدراسةةةة  

التي   تم بدراسة السمات الالصية التى  تمس  به ملبة  ليات التربية البدنية    الجامعية القليلة في البيئة املحلية

وعلوم الرياضةةةةة بالجامعات الليعية، الن الدراسةةةةات التي تناولت السةةةةمات الاةةةةلصةةةةية لدم الطلبة  انت محدودة، 

 ومن هنا ظهرت الحاجة ام  القيام بمما هذه الدراسة.

 على:                 تهدف الدراسة للتعرفأهداف الدراسة:   -

أ ر الدراسةةةةةةةةةة التخصةةةةةةةةةصةةةةةةةةةية بكليات التربية البدنية وعلوم الرياضةةةةةةةةةة ع    عل السةةةةةةةةةمات الاةةةةةةةةةلصةةةةةةةةةية   .1

 للط ع.

 السمات الالصية املمس ة لط ع  ليات التربية البدنية وعلوم الرياضة. .2

 تساؤالت الدراسة: -

البدنية وعلوم الرياضةةةةةةة ع    عل السةةةةةةمات  ما ا  ر الذي تترإله الدراسةةةةةةة التخصةةةةةةصةةةةةةية بكليات التربية   .1

 الالصية للط ع؟

 ما ي السمات الالصية املمس ة لط ع  ليات التربية البدنية وعلوم الرياضة؟ .2

 مصطلحات الدراسة: -

                                                                       (    10:250    ".من ا فراد غسره ال رد عن ب ا  تمس  نسعيا،  ابتة مريقة متمس ة أي  ي" السمة: •

 27:14) "  ي نظام متكاما من الص ات  مس  ال رد عن غسره".  الشخصية:  •

 ـ اإلطار النظري:

       
 
انشةلا اإلنسةان من قد م أ زو بمحاوالت فهم ذاته ومعرفة صة ات وسةمات شةلصةيته، إلما اهتم الناس أ ضةا

بمعرفة مبيعة السةةةةمات وصةةةة ات الاةةةةلصةةةةيات التي  تعاملون معها، ومعرفة إليف تتصةةةةر  تلم الاةةةةلصةةةةيات في 

 املواقف امللتل ة.

رخ العلمية ملعرفة هذه السةةةةةةةمات ومباا الاةةةةةةةلصةةةةةةةية  ولقد توصةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةات إم  العد د من ا سةةةةةةةاليه والط      

 ومدم تكون ا والتي تشكا سلوط ال رد النات  من ت اع ت املكونات الن سية واالجتماعية واالن عالية.

  :الشخصية
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 التينية  لمة املسةةةةةةةرح، و ي ع    شةةةةةةةبة دوره  ؤدي الذي املمما  لعسةةةةةةةه الذي القناا تعني  انت الاةةةةةةةلصةةةةةةةية      

  بالدراسةةةةةة امللتصةةةةةسن من العد د تناولها وقد اال رين، مع تت اعا عندما ن سةةةةةها تعبر عن والاةةةةةلصةةةةةية،  االصةةةةةا

   و من عليه التعر  نسةةةةةةتطيع الذي النشةةةةةةا  من إلمية عن" عبارة ان ا ترم  السةةةةةةلوإلية فاملدرسةةةةةةة والتحليا،

 االسةةةةةةةةتعدادات من الكلية الكمية وامل اهيم باملدر ات املهتمون   راها لسن الزمن"، في من ملدة الدقيقة  امل لظة

 (503، 11:502   .املورو ة ال طرية البيولوجية والقوم  والدوافع واللرائز وامليوو 

 السمات الشخصية: 

السةةةةةةةةةةةةمات الاةةةةةةةةةةةةلصةةةةةةةةةةةةية  ي صةةةةةةةةةةةة ات  مكن من   لها أن  مس  ال رد بسن ا شةةةةةةةةةةةةلات و جا التعر  ع   هذه       

السةةةةةةةةمات البد من إصةةةةةةةةدار االلكام والتنبؤ بالسةةةةةةةةلوط الذي سةةةةةةةةيسةةةةةةةةلكه هذا ال رد، فالسةةةةةةةةمة  ي صةةةةةةةة ة فطرية أو 

ة رغم ان ا تمبا ن من  مكمسةةةةةبة  مكن أن ن رخ ع   أسةةةةةاسةةةةةها بسن فرد وآ ر، والسةةةةةمات الاةةةةةلصةةةةةية لدم ال رد  ابت

 فرد آل ر.

والسةةةةةةةةةةةةةمةة م هوم معرد ال ن لظهةا بطريقةة مبةاشةةةةةةةةةةةةةرة، و ي أإل ر عموميةة من العةادة، فقةد تنتظم معموعةة من        

العادات لتكوين سةةةةةةةةةةةمة من السةةةةةةةةةةةمات، و ي ذات دوام نسةةةةةةةةةةة ي ع       الحالة، فالحالة مؤقتة سةةةةةةةةةةةريعة الزواو،  

 ما قد لصةةةةةةا ع   قدر عاوط  والسةةةةةةمات مرتبطة بصةةةةةةورة ا عابية  عضةةةةةةها ب
 
البعل اآل ر، أي أننا إذا عرفنا أن فردا

من سةةةةةةةةةةةةةمة ما ولتكن  املمابرة( عندئذ  مكننا أن نتوقع منه أن  حصةةةةةةةةةةةةةا ع   ن س القدر من سةةةةةةةةةةةةةمة أ رم مرتبطة  

             (                                                              27:172با وم  مما  الص بة( وهكذا.  

  مفهوم السمة:

تعبر السمات عن الولدات ا ساسية للالصية، ويرم البالمون أن معنى السمة  ي الب يئة العامة التي  تمس         

 ب ا ال رد عن غسره في مواجهة املواقف املحامة به واتخاذ القرارات املناسبة لها.

ناس أو تمبا ن من فرد آل ر، مماو ذلم نقوو إن ف ن سةةةةةةةةةةةةةمة " أي  اصةةةةةةةةةةةةةية  ختلف في ا ال "واملقصةةةةةةةةةةةةةود بل د       

  السةةةةمات املزاجية، مما شةةةةدة االن عاو أو ضةةةةع ه، 
 
 فطريا

 
مسةةةةيطر وآ ر مسةةةةتكسن، وقد تكون السةةةةمة اسةةةةتعدادا

 وقد تكون السمة مكمسبة  السمات االجتماعية مما ا مانة أو اللداا.

الاةةةةلصةةةةية اإلنسةةةةانية ويعرفها بةن ا " نظام ن  ةةةة ي عصةةةة ي ويشةةةةسر البورت أن السةةةةمة  ي ولدة صةةةةالحة لدراسةةةةة        

 (5 تمس  بالتصميم والتمرإلز ويخت  بال رد ة ".    

( بةن ا  صةةةةةةةةةةةاو لتفراد، نسةةةةةةةةةةةتنتعها من سةةةةةةةةةةةلوإلهم، تمسةةةةةةةةةةةم بالدوام النسةةةةةةةةةةة ي  Guilford.1975ويعرفها جيل ورد      

مة لها  صةةائ  معينة، وأن ا توجد لدم ويشةةترط ف  االتصةةا  ب ا مختلف ا فراد بدرجات مت اوتة، ويري ان السةة

 (  814ة23:802معظم ا فراد الذ ن  نتمون إم   قافة والدة.  

 الاةةةلصةةةية  والسةةةمات وآ ر، فرد بسن أسةةةاسةةةها ع   ت رخ  أن  مكن مكمسةةةبة أو فطرية صةةة ة  ي إذن فالسةةةمة      

 أو الطرفسن ويمما  مختل ة مسةةةتويات في توجد ال روخ هذه ولكن آل ر، فرد من تمبا ن أن ا رغم  ابتة ال رد لدم

والوزن،   الطوو  سةةةةمات  مما الجسةةةةمية اللصةةةةائ  للسةةةةلوط، فهناط املوضةةةةوعية املظاهر لها املتطرفسن القطبسن

 .والرغبات  املشاعر ال رد  ارج من مباشرة ت لد ال دا لية ألداث و ي ذاتية سيكولوجية ألداث

 إلذلم (satajnirسةةتاج ر    وينظر به، والتنبؤ السةةلوط جوانه  عل لتنظيم ومبدأ مرجعي إمار إذن فالسةةمة      

 والتعلم االنتقائ ، النسةةةةةةيان، اإلدراط : ي   ث وظائف   و من للذات تنظيمية عمليات أن ا ع   السةةةةةةمات إم 

  )23: 15  االنتقائ .  
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 أنواع السمات الشخصية:

بما أن لكا شةةةةةةةةل  سةةةةةةةةمة تمس ه عن غسره وتتوقف ع   عدة عواما ورا ية وجسةةةةةةةةمية متعلقة بالجهاز العصةةةةةةةة ي        

مملمةةةا تتوقف ع   عوامةةا البيئةةةة والتعلم وتعتمةةةد ع   قوة التراب  بسن عوامةةا أ ر، فةةةنةةه البةةد من تحةةةد ةةد أنواا  

 السمات الالصية لسه العواما  التامي:

 املعار  العامة، القدرات االدراإلية(.. سمات معرفية:  الذ ا ، 1

 . سمات وجدانية وان عالية:  الحالة املزاجية، االستقرار االن عامي(.2

 . سمات واقعية:  الرغبات، امليوو، االتعاهات، العوامف(.3

 . سمات اجتماعية:  الحساسية للمشك ت االجتماعية، االشتراط في ا نشطة االجتماعية(. 4

 (  عما تصني ات للسمات الالصية ع   النحو االت :1983لق، قام  عبد اللاو  

 السمات العامة واللاصة.  •

 السمات االساسية والسطحية. • 

 السمات ألاد ة القطه مقابا  نائية القطه.  •

 السمة إلمتصا قابا للتدرج.  •

 مبيعة السمات.    •

 (66 -59: 3      .مشكلة عدد السمات  •

 :السمات خصائص

 السمات  مكن تعد لها بالتعلم.. 1

 . السمات من ا ما هو إ عاب  ومن ا ما هو سل ي. 2

 وليست أسما  توضع للتصنيف.3
 
 لقيقيا

 
 . أن السمات موجودة دا ا ال رد ذاته وجودا

. تتصةةةةةةةةف وتخت  بالعمومية بمعنى أن الاةةةةةةةةل   مكن وصةةةةةةةة ه  شةةةةةةةةكا عام وبدرجة إلبسرة من المبات بةنه إلذا  4

 ت امللتل ة التي  مكن إسنادها إليه.وإلذا من السما

. السةةةةةةةةةةمات تكوين فر ةةةةةةةةةة ي ال  مكن م لظب ا مباشةةةةةةةةةةرة والنما نسةةةةةةةةةةتدو ع   وجودها من   و م لظتنا لسةةةةةةةةةةلوط 5

 اإلنسان.

. السةةةةةةةةةةةةةمةات لهةا قوة دافعيةة، فهي نظةام د نةام  دا ةا الاةةةةةةةةةةةةةل  و ي تعمةا بةةسةةةةةةةةةةةةةلوع د نةام  مت ةاعةا ممةا  ؤإلد  6

 (230:6(رها إلدافع للسلوط.   دورها في تحد د سلوط ال رد ودو 

 معايير تحديد السمات:

 (  عل املعا سر لتحد د السمة و ي:Allport 1961العالم  جوردون ألبورت.  لقد وضع     

 ( السمة د نامية تحرط سلوط ال رد.1

 ( السمة لها أإل ر من وجود أسمي.2

3.
 
 أو إلصائيا

 
 (  مكن تحد د السمة تعريعيا

 مع امل هوم االجتماعي.( السمة قد 4
 
 تت ق أوال

  ا من ا ع   ا  رم.5
 
 ( السمات مستقلة نسعيا

عمع عادتسن ف  صورة ص ه.6
 
 ( السمة أإل ر عمومية من العادة فقد ت

 ( السمات  مكن ان تكون عامة أو مشترإلة أو فرد ة مما االستعدادات اللاصة.7
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 ع 8
 
  عدم وجود سةمة، فقد تظهر سةمات تناقضةية لدي الاةل   ( ا فعاو والعادات غسر املسةتقلة ليسةت دلي 

 (13:713 النظافة واإلهماو.        

 ـ الدراسات السابقة:

بعض الســـــمات الشـــــخصـــــية لد  املمارســـــين و ير املمارســــين     بعنوان  ( 20(   2007دراســـــة هامد أممد ســـــمير   

ال روخ بسن الط ع املمارسةةةةةةةةةةةةسن وغسر املمارسةةةةةةةةةةةسن  التي هدفت إم  التعر  ع    و   لألمشـــــــــــطة الطالبية    ا  امعة 

  214لتنشةةةةةطة الط بية امللتل ة، والطالبات املمارسةةةةةات لها في سةةةةةمات الاةةةةةلصةةةةةية ، و انت عينة البح   
 
( مالبا

ومالبة، من النتائ  التي توصةةةةةةا إلي ا البح  وجود فروخ بسن الط ع املمارسةةةةةةسن لتنشةةةةةةطة الط بية والط ع غسر  

ه ا نشةةةةةةةطة في جميع السةةةةةةةمات الاةةةةةةةلصةةةةةةةية، وأن السةةةةةةةمات اإل عابية باتعاه املمارسةةةةةةةسن والسةةةةةةةمات  املمارسةةةةةةةسن لهذ

السةةةلبية باتعاه غسر املمارسةةةسن لتنشةةةطة الط بية، فضةةة  عن وجود فروخ بسن الطلبة والطالبات املمارسةةةسن وغسر  

 املمارسسن في سمة العصابية؛ أي املمارسسن وغسر املمارسسن,  تص ون ب ذه السمة .

ـــــــام التربية  1(   2009دراســـــــــة اممد ميمود    ( بعنوان  الســـــــــمات الشـــــــــخصـــــــــية وعالربها بات اهات طالب أرســ

هدفت الدراسة ام  التعر  ع   مبيعة الع قة بسن سمات الالصية واالتعاهات  البدنية نحو مهنة التدريس(   

الصةةةةةةةةة و  الدراسةةةةةةةةةية ا ربعة وذلم نحو معاالت مهنة تدريس التربية البدنية لدم م ع قسةةةةةةةةةم التربية البدنية في  

 من   و العواما التالية:

 نسبة التلسر في سمات الالصية لدم م ع الص و  ا ربعة. •

 الكشف عن ال روخ في اتعاهات الط ع نحو معاالت مهنة التربية البدنية في الص و  الدراسية ا ربعة. •

واالتعاهات املهنية لدم م ع عينة البح  في الصةةةةةة و  البح  عن الع قة املمكنة بسن سةةةةةةمات الاةةةةةةلصةةةةةةية   •

 الدراسية ا ربعة.

وقد تم تطبيق مقياس "البروفيا الاةةةةةةةةلرةةةةةةةة ي" لجوردن، ومقياس لي   عبد السةةةةةةةة م لقياس االتعاهات نحو مهنة  

 ( ماله. 400التربية البدنية ع   عينة قوامها  

 في السةمات الاةلصةية لدم م ع قسةم  ومن اهم النتائ  التي توصةلت الي ا الدراسةة وجد ف      
 
روخ دالة إلصةائيا

 بسن  ةا من سةةةةةةةةةةةةةمةات السةةةةةةةةةةةةةيطرة واملسةةةةةةةةةةةةةئوليةة  
 
التربيةة البةدنيةة، إلمةا توجةد ع قةة ارتبةاميةة  إ عةابيةة دالةة الصةةةةةةةةةةةةةائيةا

واالجتمةةةاعيةةةة وبسن االتعةةةاهةةةات نحو املجةةةاالت املهنيةةةة  الع قةةةات العةةةامةةةة والتةةةدريس واالع م للتربيةةةة البةةةدنيةةةة لةةةدم 

 م ع ق
 
سةةةةةةةةةةةم التربية البدنية(،  ختلف ترتيه سةةةةةةةةةةةمات الاةةةةةةةةةةةلصةةةةةةةةةةةية لدم م ع الصةةةةةةةةةةة و  ا ربعة امللتل ة وفقا

 لللبرات التي  تعرض لها الصف الدرا  ي. 

طبيعة الدراســـــــة بقســـــــن التربية البدنية وا رســـــــام    ( بعنوان  اثر 7(   2013دراســـــــة مســـــــ   ـــــــميد  و خرون   

 ا خر  على بعض السمات الشخصية للطالبات بكلية التربية ككلة جامعة ا  بل الغربد(.

هدفت الدراسةةةة إم  التعر  ع   أ ر مبيعة الدراسةةةة التخصةةةصةةةية بالكلية ع   السةةةمات الاةةةلصةةةية للطالبات       

مي ومعلمة ال صةا ورياض ا م او( بكلية التربية إلكلة جامعة الجبا اللرب  بةقسةام  التربية البدنية والحاسةه اآل

 والسمات الالصية املمس ة لكا تخص .

( مةالبةة من مةالبةات  56اسةةةةةةةةةةةةةتخةدم البةالمون املن،  الوصةةةةةةةةةةةةة   املسةةةةةةةةةةةةة ي، وأجريةت الةدراسةةةةةةةةةةةةةة ع   عينةة قوامهةا        

ا م او( تم تطبيق الدراسةةةة االسةةةتط عية   التخصةةةصةةةات  التربية البدنية والحاسةةةه اآلمي ومعلمة ال صةةةا ورياض

( مةةالبةةة  مملون  41( مةةالبةةة  مملون التخصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةات ا ربعةةة، إلمةةا أجريةةت الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة ا سةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةيةةة ع    15ع    
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التخصةةصةةات الدراسةةية ا ربعة، وتم اسةةتخدام مقياس السةةمات الاةةلصةةية  عد تقنينه ع   العينة االسةةتط عية  

 في املجتمع اللي ي. 

م النتائ  عن أن  ا تخصةةةةة   مسةةةةةم  سةةةةةمات شةةةةةلصةةةةةية تختلف نسةةةةةعيا عن التخصةةةةة  الدرا ةةةةة ي  وأسةةةةة رت أه      

اآل ر لي  أإلسةةةةعت الدراسةةةةة بقسةةةةم التربية البدنية الطالبات سةةةةمات القابلية ل سةةةةممارة واالجتماعية والسةةةةيطرة  

إلسةةةةةعت  والضةةةةةب . إلما أإلسةةةةةعت الدراسةةةةةة بقسةةةةةم الحاسةةةةةه اآلمي الطالبات سةةةةةمات العصةةةةةعية والعدوانية. في لسن أ

 الدراسة بقسم معلم ال صا ورياض ا م او الطالبات سمات اإلإلتئابية والهدو . 

اربين    2005دراســــــــة ماكري وتيرا ــــــــيانو    ــــــية م  وجهة نظر املر ــــــخصــ ( بعنوان: "ميزات عاملية لســــــــمات الشــ

 املرملة ا  امعية"

( من  11985نة الدراسةةةة من  هدفت الدراسةةةة ام  ا تبار فرضةةةيات لوو عاملية سةةةمات الاةةةلصةةةية، وتةل ت عي    

 الط ع الراشد ن الذ ور واالناث في املرللة الجامعية من  مسون  ل ية  قافية.

ولتحقيق الهد  من الدراسةة تم اسةتخدام نةةلة  الاةل  المال ( من قائمة الاةلصةية الجد دة املنقحة التي  

الطيبة، ليوية الضةةةةةمسر، العصةةةةةابية، ( فقرة لقياس أ عاد الاةةةةةلصةةةةةية الرئيسةةةةةية  االنعسةةةةةامية،  240تحتوي ع    

والت تح(، وأسةةةةةةةةةةةة رت أهم النتائ  عن وجود فروخ الصةةةةةةةةةةةةائية في الجنس تطابق نتائ  سةةةةةةةةةةةةابقة للتقرير الذات  التي  

اظهرت ا ت فات واضةةةةةةةةةحة في المقافات اللربية، وإلذلم أسةةةةةةةةة رت عن فروخ متوسةةةةةةةةةطة في عمر املرللة الجامعية  

ن، وهذه البيانات أسةةةةندت ال رضةةةةيات التي تظهر أن السةةةةمات الاةةةةلصةةةةية  وتلسرات  سةةةةيطة في ما  عد سةةةةن االربعس

 (119:19تمسم بالعمومية لدم  ا املجموعات االنسانية.  

 الدراسة: ـ إجراءات

 منهج الدراسة:

 مل ئمته لطبيعة والجرا ات الدراسةة، التحلي ي الوصة   املن،  الحالية الدراسةة اتبعت      
 
 ون هذا املن،  هو  نظرا

 واقع وتحليا رصةةةةةد   و  من  ي إلما الظاهرة ا نسةةةةةه لدراسةةةةةة الظواهر الن سةةةةةية واالجتماعية، وذلم بوصةةةةةف

 .املطرولة البحمية املشكلة

 :الدراسة م تمع

ملبة  ليات التربية البدنية وعلوم الرياضةةةةةةةةةةةةةة بعامعات  الج ارة، غريان،   من الدراسةةةةةةةةةةةةةة الحالية معتمع تكون       

 (.2021-2020والزاوية( الدارسسن في العام الجامعي  مرابلس، اللمس، 

 الدراسة: عينة

 وبنسةةةةةةةةةبة  (  25مكونة من  اسةةةةةةةةةتط عية  تم أ د عينة العينة االســــــــتطالعية:   
 
%( من معتمع الدراسةةةةةةةةة  2.4مالبا

ومن  ارج عينب ا االسةةةةةةةةاسةةةةةةةةية، ب د  التحقق من معاما المبات ل قرات مقياس فرا بورج للسةةةةةةةةمات الاةةةةةةةةلصةةةةةةةةية  

 املستخدم  ةداة لجمع البيانات ف  هذه الدراسة.

 وبنسةةةةةةةةبة  100عشةةةةةةةةوائية قدرها   عينة ا تيار تمالعينة االســــــــاســــــــية:   
 
الدراسةةةةةةةةة، من    %( من معتمع12( مالبا

 من  ةةا  ليةةة، وبمعةةدو  25الطلبةةة الةةذ ور فق  بةةالكليةةات محةةا الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة بواقع  
 
( ملبةةة من  ةةا سةةةةةةةةةةةةةنةة  5( مةةالبةةا

 دراسية.
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 البيانات: جمع ووسائل الدراسة أدا 

  مان  مناوو  عام  مقياس وهو)  Jochen Fahrenbergفرا بورج.   (مقياس  في هذه الدراسةةةةةةة  البالمون  اسةةةةةةتخدم      

  ،الهدو    ،االجتماعية  ،ل سةةةةةةةةممارة القابلية  ،العدوانية ، اإلإلتئابية، العصةةةةةةةةعية   :و ي للاةةةةةةةةلصةةةةةةةةية سةةةةةةةةمات(  أ عاد

 (.والكف ،السيطرة

، وتم تعةةد ةةا 12م( ويتكون من  1970سةةةةةةةةةةةةةنةةة  أسةةةةةةةةةةةةةتةةاذ علم الن س بعةةامعةةة فرا بورج   صةةةةةةةةةةةةةمم هةةذا املقيةةاس
 
(  عةةدا

 ( ا عاد و ي  التامي: 8ي بحي  أصبح  تكون من  املقياس ع   البيئة العربية من قبا محمد لسن ع و 

 (.3,4,15,18,23,38,54 تضمن البعد ا وو  العصعية( سبع عبارات ا عابية و ي العبارات ذات ا رقام   .1

 (.7,10,26,27,41,44,49 تضمن البعد المان   العدوانية( سبع عبارات ا عابية وترقيم العبارات هو   .2

 (.21,25,34,37,40,52,55ئابية( سبع عبارات ا عابية والعبارات  ي   تضمن البعد المال   اإلإلت .3

 (.31,33,36,39,46,53,5 تضمن البعد الرا ع  القابلية ل سممارة( سبع عبارات ا عابية وارقامها هو   .4

( واالربع ا  رم 12,28,48 تضةةةةةةةةةةةةةمن البعد اللامس  االجتماعية( سةةةةةةةةةةةةةبع عبارات    ة من ا إ عابية و ي   .5

 (.2,14,47,51 ي  سلبية و 

 (.1,20,29,42,43,45 تضمن البعد السادس  الهدو ( سبع عبارات ا عابية وارقامها   .6

 (9,11,16,22,24,30,50 تضمن البعد السا ع  السيطرة( سبع عبارات إ عابية وارقامها   .7

                                                                  (.6,8,13,17,19,32,35ويتضمن البعد المامن  الكف( سبع عبارات إ عابية وارقامها  .8

 اوزان عبارات املقياس: 

 أوزان العبارات اال عابية  ي درجتان عند االجابة بنعم ودرجة والدة عند االجابة ب .  −

 أوزان العبارات السلبية  ي درجة والدة عند االجابة بنعم ودرجتان عند االجابة ب . −

 با بعاد الثمانية ملقياس  فرايبورج(: التعريف 

الدرجة العالية في هذا البعد تمس  ا فراد الذ ن يعانون من اضطرابات جسمية  اضطراع    العصبية: .1

 النوم وسرعة االلساس بالتعه واضطرابات لرإلية ووضوح  عل مظاهر العصعية والجسمية. 

  الدرجة العالية في هذا البعد تشسر إم  ا فراد الذ ن  قومون با عماو العدوانية البدنية أو   العدوانية:  .2

 الل ظية أو التخيلية ويتمس ون باالندفاا وعدم السيطرة ع   أن سهم. 

الدرجة العالية في هذا البعد تمس  ا فراد الذ ن  مسمون باالإلتئاع والتذبذع املزاجي وعدم اإلكتئابية:  .3

 الرضا واللو  وااللساس بالذنه.

ذ ن  مسمون باالسممارة العالية وشدة الدرجة العالية في هذا البعد تمس  ا فراد ال القابلية لالستثار :   .4

 التوتر وعدم الصبر واللضه عند االلبا  وسرعة التة ر والحساسية. 

ومحاولة  االجتماعية:   .5 ا  رين  مع  الت اعا  ع    القادرين  ا فراد  تمس   البعد  هذا  في  العالية  الدرجة 

 التقرع للناس وسرعة تكوين الع قات ويمسمون باملجاملة وسرعة البدة ة. 

الدرجة العالية في هذا البعد تمس  ا فراد بالمقة بالن س وعدم االرتباط واعتداو املزاج واالبتعاد الهدوء:   .6

 عن السلوط العدوان . 

الدرجة العالية في هذا البعد تمس  ا فراد بردود أفعاو عدوانية واالرتياع من اال رين وعدم السيطر :   .7

 عاها  م ع   ا  رين.المقة ب م وامليا للسلطة ومحاولة فرض ات
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في  الكف:   .8 و اصة  ا  رين  مع  الت اعا  ع    القدرة  ا فراد  عدم  تمس   البعد  هذا  في  العالية  الدرجة 

 (16املواقف االجتماعية إلما  تص ون بالخجا.  

 : املقياس  دق

والذي صدخ من  للتحقق الظاهري  الصدخ  باستخدام  البالمون  قام       عبارات  عرض ع   يعتمد   املقياس، 

 تحقق وقد قياسها، املراد الظاهرة قياس في ص ليب ا مدم وامللتصسن لتقد ر را اللب من معموعة ع   املقياس

الدراسة  مقياس في الظاهري  الصدخ هيئة   معموعة  ع    املقياس  فقرات عرض    و  من  هذه  اعضا   من 

الليعية، وقد تم ا  ذ باقترالا  م وعدلت  في العلوم االنسانية، ببعل   اللبرا  وامللتصسن  التدريس الجامعات 

  عل ال قرات ومبقت في وص ها الن ائ  املعدو. 

 ثبات املقياس: 

ل تساخ الدا  ي،    تم التحقق من  بات أ عاد السمات الممانية وفقرات املقياس باستخدام معاما ال ا إلرونباخ     

 من معتمع الدراسة ومن  ارج عينب ا االساسية،  25من   و تطبيق ا داة ع   عينة استط عية قوامها  
 
( مالبا

بللت   قد  الك ي  للمقياس  المبات  معاما  أن  املعاما  هذا  تطبيق  عند  للمبات،  0.78وتبسن  عالية  قيمة  وتعد   ،)

 (. 1لممانية للمقياس فكانت إلما في الجدوو  وبالنسبة لقيم معام ت المبات لت عاد ا

 (1جدول   

 معامالت ثبات االتساق الداخل   بعاد املقياس 

 ريمة معامل الثبات  أبعاد  سمات( املقياس 

 0.79 العصعية

 0.82 العدوانية 

 0.85 اإلإلتئابية 

 0.80 القابلية ل سممارة 

 0.78 االجتماعية 

 0.84 الهدو 

 0.81 السيطرة 

 0.87 الكف

 عرض وتحليل ومنارشة النتائج: 

  الدراسات السابقة التي  في ضو  مشكلة الدراسة وتساؤال  ا ومن،جيب ا التي قامت علي ا والمارها النظري ونتائ   

 البالمون تم التوصا ام  عدد من النتائ   مكن عرضها وتحليلها ومناقشب ا  التامي:    أملع علي ا

لإلجابة على التساؤل ا ول لهذه الدراسة:  ما أثر الدراسة التخصصية بكليات التربية البدنية وعلوم الرياضة  

 على بعض السمات الشخصية للطالب؟( 
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 ( 2جدول   

 ربعة  ا ولى  الثانية  الثالثة  الرابعة( تحليل التباي  بين السنوات ا  

    السمات الشخصية بشكل عام
                                                                                                                                                       100 = )N 

 م موع املربعات  درجات ا حرية مصدر التباي  
متوسط 

 املربعات 
 الداللة  مستو  الداللة ريمة ف

 0.002 0.005 3 بين السنوات 

 0.003 0.030 12 داخل السنوات   ير دال  0.591 0.662

  0.035 15 امل موع

( واللات بتحليا التبا ن بسن السةةةةةنوات ا ربعة  ا وم ، المانية، المالمة، والرا عة( والبال  2 تضةةةةةج من جدوو        

 100عددهم  
 
في مسةةةةةةةةتوم متوسةةةةةةةةطات السةةةةةةةةمات الاةةةةةةةةلصةةةةةةةةية الممانية قيد الدراسةةةةةةةةة  شةةةةةةةةكا عام ان قيمة    ( مالبا

 مما  0.662ا تبار   ( قد بللت  
 
 بسن أنه ال توجد فروخ ذات داللة إلصةةةةةةائية  في ( و   قيمة غسر دالة إلصةةةةةةائيا

، وبمستوم داللة  
 
 وبن س املستوم تقريبا

 
(، ليت انه 0.591متوسطات درجات السمات الالصية و ان ضعي ا

ال توجد ع قة ارتبامية إ عابية ذات داللة معنوية بسن السةةةةةةمات الاةةةةةةلصةةةةةةية الممانية قيد الدراسةةةةةةة  العصةةةةةةعية، 

الكف( وبسن السةةةةةةةةةةنوات الدراسةةةةةةةةةةية  و ية، القابلية ل سةةةةةةةةةةممارة، االجتماعية، الهدو ، السةةةةةةةةةةيطرة،  العدوانية، اإلإلتئاب

 ودا ا السنوات الدراسية.

وتت ق هذه النميعة مع جميع نظريات الاةةلصةةية التي تؤإلد ع   وجود السةةمات الاةةلصةةية لدم جميع ا فراد      

هذا التبا ن في سةةةمات الاةةةلصةةةية ال ت   العواما  بنسةةةه مت اوتة، وهذا  ت ق مع مبدأ ال روخ ال رد ة، ويعود  

املؤ رة في م مما البيئة والمقافة وأساليه التنشئة االجتماعية، وهذه النميعة تؤإلد ع   أهمية الدراسة في التة سر  

 في السمات الالصية إلما  راه الكمسر من العلما  أمماو البورت و اتا وجيل ورد. 

ويري البالمون ان هذه النميعة قد تعزي ام  االضةةةةةةةةطرابات التي لد ة نميعة االنمشةةةةةةةةار السةةةةةةةةريع ل سروس  ورونا     

وتعنه التعمعات واالتصةةةةةةةةةةاو املباشةةةةةةةةةةر باآل رين   واإلجرا ات االلترازية االسةةةةةةةةةةتانائية للجائحة والتباعد االجتماعي

إجرا  الدراسةةة وال ترة التي سةةبقب ا ونت  عن ا تعطيا جميع  والتدابسر الصةةارمة التي اتخذت إلبطا  انمشةةاره في فترة 

  جوانه لياتنا، مما ادي إم  تلسرات في  عل السمات الالصية لتفراد.
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 ( 3جدول   

 يبين نتائج اختبار  ت( للسمات الشخصية بين طلبة السنة ا ولى والسنة الثانية 

 50 =  )  N        
السمات  

 الشخصية

السنوات  

 الدراسية
 الداللة  مستو  الداللة ريمة ت االنحراف املعياري  الوسط ا حسابد

 العصبية
 0.08 1.3 السنة ا وم  

 غسر داو  0.277 1.22
 0.14 1.2 السنة المانية 

 العدوانية
 0.10 1.3 السنة ا وم  

 غسر داو  0.32 1.08
 0.96 1.3 السنة المانية 

 االكتئابية
 0.26 1.5 السنة ا وم  

 غسر داو  0.63 0.52 -
 0.11 1.6 السنة المانية 

القابلية 

 لالستثار 

 0.15 1.6 السنة ا وم  
 غسر داو  0.42 0.88

 0.08 1.5 السنة المانية 

 االجتماعية 
 0.15 1.5 السنة ا وم  

 غسر داو  0.15 1.69 --
 0.09 1.7 السنة المانية 

 الهدوء
 0.11 1.7 السنة ا وم  

 غسر داو  0.53 0.65
 0.10 1.6 السنة المانية 

 السيطر 
 0.06 1.5 السنة ا وم  

 غسر داو  0.18 1.73
 0.00 1.5 السنة المانية 

الكف 

  الضبط(

 0.14 1.6 السنة ا وم  
 غسر داو  0.13 1.73

 0.10 1.4 السنة المانية 

 
 ( 1شكا  

 الوس  الحساب  بسن م ع السنة االوم  والمانية ال رخ في قيم 
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القابلية االكتئابيةالعدوانيةالعصبية
لالستثارة

الكف السيطرةالهدوءاالجتماعية
(الضبط)

1.3
1.2

1.31.3

1.5
1.61.6

1.51.5

1.71.7
1.6

1.51.5
1.6

1.4
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الذي  بسن قيم ا تبار  ت( للسةمات الاةلصةية بسن ملبة السةنة ا وم  والسةنة المانية   (3دلت النتائ  في الجدوو  

في الكليات عينة  ( الذم  بسن ال رخ في قيم الوسةةةةةة  الحسةةةةةةاب  بسن م ع السةةةةةةنة االوم  والمانية  1والشةةةةةةكا البيان   

 بةنه ال توجد داللة الصةةةةائية جوهرية في50سةةةةة والبال  عددهم  الدرا
 
امت ط السةةةةمات الاةةةةلصةةةةية   درجة ( مالبا

الممانية قيد الدراسةةةة لطلبة السةةةنوات ا وم  والمانية، فال روخ بين م غسر دالة في السةةةمات الاةةةلصةةةية املدروسةةةة  

درجةات  ع   الط ع في لصةةةةةةةةةةةةةولهمبةاملقيةاس، وال توجةد ا ت فةات في أنمةا  الاةةةةةةةةةةةةةلصةةةةةةةةةةةةةيةة، ليةت اشةةةةةةةةةةةةةترط جميع 

 الالصية املستخدم. مقياس في متقاربة

وهذه النميعة تعني أن مسةةةةةتوم السةةةةةمات الاةةةةةلصةةةةةية عند جميع الطلبة سةةةةةوا   انوا في السةةةةةنة الدراسةةةةةية ا وم      

 وانه لم  كن هناط أ ر للدراسة علي ا. 
 
 والمانية ممشابه تقريبا

الكليات قامت بتقلي  السةةاعات الدراسةةية ال علية  معظم ويعزم السةةعه في ذلم من وجهة نظر البالمون  ن    

ب ةا إلمةا اعتمةدت في تةدريس معظم مقررا  ةا الةدراسةةةةةةةةةةةةةيةة ع   برام  التعلم عن  عةد االمر الةذي أدم ام  التقليةا من  

 زمن الت اعا املباشر مع الزم   ومع أستاذ املادة.  

إلما وي سةةةةةةةةةر البالمون هذه النميعة بان التخصةةةةةةةةة  العلمي ال  ؤ ر في سةةةةةةةةةمات الاةةةةةةةةةلصةةةةةةةةةية بدرجة واضةةةةةةةةةحة في     

السةةةةةةةةةةةةةنوات الةةدراسةةةةةةةةةةةةةيةةة ا وم ، وأن معظم التلسر النةةات  في السةةةةةةةةةةةةةمةةات يعود ام  البيئةةة االجتمةةاعيةةة التي يعيش في ةةا  

 ع   السةةما
 
ت الاةةلصةةية في السةةنوات الدراسةةية  الطاله، في لسن أن التخصةة  العلمي تكون ا اره واضةةحة نسةةعيا

 املتقدمة.  

 (4جدول   

 N  ( = 50   يبين نتائج اختبار  ت( للسمات الشخصية بين طلبة السنة الثانية والسنة الثالثة 

السمات  

 الشخصية

السنوات  

 الدراسية
 الوسط ا حسابد

االنحراف  

 املعياري 
 الداللة  مستو  الداللة ريمة ت

 العصبية
 0.11 1.3 السنة المانية 

 غسر داو  0.32 1.09
 0.14 1.2 السنة المالمة 

 العدوانية
 0.06 1.4 السنة المانية 

 داو 0.02 3.13
 0.09 1.3 السنة المالمة 

 االكتئابية
 0.50 1.6 السنة المانية 

 غسر داو  0.71 0.40
 0.11 1.6 السنة المالمة 

القابلية 

 لالستثار 

 0.09 1.6 السنة المانية 
 غسر داو  0.09 2.00

 0.08 1.5 السنة المالمة 

 االجتماعية 
 0.06 1.6 السنة المانية 

 غسر داو  0.67 0.45 -
 0.09 1.7 السنة المالمة 

 الهدوء
 0.09 1.7 السنة المانية 

 غسر داو  0.32 1.08
 0.10 1.6 السنة المالمة 

 السيطر 
 0.05 1.4 السنة المانية 

 داو 0.05 3.00 -
 0.00 1.5 السنة المالمة 

الكف 

  الضبط(

 0.10 1.4 السنة المانية 
 غسر داو  1.00 0.00

 0.10 1.4 السنة المالمة 
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 ( 2 كل   

 ريمة الوسط ا حسابد بين طالب السنة الثانية والسنة الثالثة الفرق    

  

( والذي  بسن ا تبار  ت( للسمات الالصية بسن ملبة السنة المانية والسنة المالمة  4أظهرت النتائ  بالجدوو   

، والشكا(  50والبال  عددهم  
 
 بسن  ذات داللة ا  بةنه توجد ع قة ارتبامية إ عابية  (  2البيان  رقم    مالبا

 
لصائيا

( ولصالج السنة المانية، والسيطرة  0.02( وبمستوم داللة  3.13متوسطات  ا من سمتي العدوانية بقيمة  ت(  

الصائية مرت ع   ذو داللة ( لصالج ملبة السنة المالمة ليت  ان لها أ ر0.05( ومستوم داللة  -3.00بقيمة  ت(  

 .
 
 نسعيا

اظهرت  و ليت    ، عنوية في باقي السمات الالصية من السمات الممانيةبينما لم تكن هناط فروخ ذات داللة م  

ل سممارة،   القابلية  االإلتئابية،  العصعية،  لسمات  الداللة  ومستوم  الحسابية  املتوسطات  انخ اض  النتائ  

 االجتماعية، الهدو ، والكف لدم عينة الطلبة بالسنة المانية والمالمة قيد الدراسة.  

 الن الطاله    النتائ    تلم   ويمكن ت سسر     
 
ان سمة العدوانية  انت السمة السائدة لدم ملبة السنة المانية نظرا

ل االنتما   لد    مقتضيات  ليعتبر  وفق  سلوإلهم  و  ذ ه  ضب   عملية  تكتما  عد  ولم  الدرا  ي  تخص  

التة نات  عن  وهذا  المالمة  السنة  لطلبة  السائدة  السمة  السيطرة  انت  أن سمة  لسن  في    التخص ، 
 
نسعيا  ر 

بالتخص  الدرا  ي الذي  ؤإلد ع   ضرورة تعويد الطاله ع   تومي املهام واملسؤوليات أ نا  التدريه والدراسة،  

إلما  مكن القوو بةن سمات الالصية السائدة مرتبطة بالال  ن سه وبالتربية التي قد تعزز هذه السمات وأن  

صية لدم الطلبة وقد  كون ذلم  سعه عدم توفر الوقت  الدراسة بالكلية لم تلسر  شكا إلبسر في السمات الال

 والتعزيز املناسه لتنمية هذه السمات وتطويرها. 
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 (5جدول   

 يبين نتائج اختبار  ت( للسمات الشخصية بين طلبة السنة الثالثة والسنة الرابعة 

  50 = )  N 

السمات  

 الشخصية

السنوات  

 الدراسية
 الداللة  مستو  الداللة ريمة ت املعياري االنحراف  الوسط ا حسابد

 العصبية
 0.11 1.3 السنة المالمة 

 غسر داو  0.53 0.65 -
 0.10 1.3 السنة الرا عة 

 العدوانية
 0.06 1.4 السنة المالمة 

 غسر داو  0.67 0.45
 0.09 1.4 السنة الرا عة 

 االكتئابية
 0.05 1.6 السنة المالمة 

 داو  0.04 2.78
 0.09 1.5 السنة الرا عة 

القابلية 

 لالستثار 

 0.09 1.6 السنة المالمة 
 غسر داو  0.24 1.34

 0.06 1.7 السنة الرا عة 

 االجتماعية 
 0.06 1.7 السنة المالمة 

 غسر داو  0.09 1.96 -
 0.05 1.8 السنة الرا عة 

 الهدوء
 0.09 1.4 السنة المالمة 

 غسر داو  0.40 0.92
 0.05 1.5 السنة الرا عة 

 السيطر 
 0.05 1.4 السنة المالمة 

 غسر داو  0.18 1.57
 0.08 1.5 السنة الرا عة 

الكف 

  الضبط(

 0.10 1.4 السنة المالمة 
 غسر داو  0.24 1.34

 0.05 1.4 السنة الرا عة 

 

 ( 3 كل   

 والسنة الرابعة الفرق    ريمة الوسط ا حسابد لطلبة السنة الثالثة 
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 بسن نتائ  ا تبار  ت( للسةةةمات الاةةةلصةةةية بسن ملبة السةةةنة المالمة والسةةةنة الرا عة   والذم (5 تضةةةج من جدوو  

 50والبةةال  عةددهم  
 
 في  عل أ عةةاد (  3والشةةةةةةةةةةةةةكةةا البيةةان  رقم     ( مةالبةةا

 
عةدم وجود فروخ معنويةة دالةه إلصةةةةةةةةةةةةةةائيةةا

السةةةةةةمات الاةةةةةةلصةةةةةةية املدروسةةةةةةة لدم عينة الطلبة من السةةةةةةنوات الدراسةةةةةةية المالمة والرا عة، واشةةةةةةارت النتائ  ام  

 بسن متوسةةةةةةةةةةةةطات سةةةةةةةةةةةةمات العصةةةةةةةةةةةةعية، العدوانية، القابلية ل سةةةةةةةةةةةةممارة،  
 
عدم وجود فروخ جوهرية داله إلصةةةةةةةةةةةةائيا

 في سةةةمة   االجتماعية، الهدو ،
 
السةةةيطرة، والكف، بسن الطلبة عينة الدراسةةةة، واظهرت وجود فروخ داله إلصةةةائيا

 (.2.78للسنة الرا عة( و انت قيمة  ت( تساوم   1.5للسنة المالمة،  1.6بمتوس    اإلإلتئابية

ة التي  قضةةةةةةةةةةةةةي ةا ويعزو البةالمون هةذه النتةائ  ام  ا سةةةةةةةةةةةةةبةاع سةةةةةةةةةةةةةال ةة الةذإلر والتي أهمهةا قلةة ال ترة الزمنيةة ال علية   

 ليجرا ات االلترازيةةة التي أتبعب ةةا وزارة التعليم
 
أ نةةا  فترة   العةةامي والبحةة  العلمي  الطةةالةةه أ نةةا  فترة دراسةةةةةةةةةةةةةتةةه نظرا

 انمشار فا روس  ورونا.

 ( 6جدول   

 يبين نتائج اختبار  ت( للسمات الشخصية بين طلبة السنة ا ولى والسنة الرابعة 
                                                                  50 = )  N 

السمات  

 الشخصية

السنوات  

 الدراسية
 الوسط ا حسابد

االنحراف  

 املعياري 
 الداللة  مستو  الداللة (ت مة ير

 العصبية
 0.08 1.3 السنة ا وم  

 غسر داو  0.47 0.77 -
 0.10 1.3 السنة الرا عة 

 العدوانية
 0.10 1.3 السنة ا وم  

 غسر داو  0.32 1.08 -
 0.96 1.4 السنة الرا عة 

 االكتئابية
 0.26 1.5 السنة ا وم  

 غسر داو  073 0.36
 0.09 1.5 السنة الرا عة 

القابلية 

 لالستثار 

 0.15 1.6 السنة ا وم  
 غسر داو  0.77 0.31

 0.06 1.5 السنة الرا عة 

 االجتماعية 
 0.15 1.5 السنة ا وم  

 داو 0.04 2.530 -
 0.05 1.7 السنة الرا عة 

 الهدوء
 0.11 1.7 السنة ا وم  

 غسر داو  0.28 1.19 -
 0.05 1.8 السنة الرا عة 

 السيطر 
 0.06 1.5 السنة ا وم  

 غسر داو  0.36 1.00
 0.08 1.5 السنة الرا عة 

الكف 

  الضبط(

 0.14 1.6 السنة ا وم  
 داو 0.02 3.00

 0.05 1.4 السنة الرا عة 
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 (4جدول   

 الفرق    رين الوسط ا حسابد بين طالب السنة االول  والسنة الرابعة 

 بسن قيم ا تبار  ت( للسةةةةةةةةمات الاةةةةةةةةلصةةةةةةةةية بسن ملبة السةةةةةةةةنة ا وم     ( والذي6 تضةةةةةةةةج من عرض النتائ  بعدوو  

  (50والبال  عددهم    والسةةةةةنة الرا عة
 
 بسن متوسةةةةةطات  دالة وجود فروخ( 4، والشةةةةةكا البيان  رقم  مالبا

 
الصةةةةةائيا

 1.6للسةةةةةةةنة الرا عة( والكف  الضةةةةةةةب ( بمتوسةةةةةةة     1.7للسةةةةةةةنة ا ومي،   1.5درجات سةةةةةةةمتي االجتماعية بمتوسةةةةةةة   

  الاةلصةية  متوسةطات سةمات  للسةنة الرا عة( بينما لم تتوصةا النتائ  إم  عدم وجود فروخ بسن 1.4للسةنة ا وم ،  

، القابلية ل سةةةةةةةةةممارة، الهدو ، والسةةةةةةةةةيطرة، عند ملبة السةةةةةةةةةنوات ا وم  والرا عة  اإلإلتئابيةالعصةةةةةةةةةعية، العدوانية،  

 عينة الدراسة. 

عدم وجود فروخ ذات داللة إلصةةةةةائية بسن ملبة السةةةةةنة ا وم  وملبة السةةةةةنة الن ائية في جميع  إلما توضةةةةةج النتائ   

سةةةةمتا االجتماعية والكف  الضةةةةب ( لصةةةةالج السةةةةنة الرا عة، وتعد هذه النميعة منطقية    سةةةةمات الاةةةةلصةةةةية عدا

 لعدد السةةةةةةةةةةنوات الدراسةةةةةةةةةةية التي قضةةةةةةةةةةاها الطاله بالكلية والتي بالتةإليد  ان لها أ ر 
 
من وجهة نظر البالمون نظرا

مية والسةةةةةلوإلية واملهنية  إ عاب  ع   جوانه هامة في شةةةةةلصةةةةةيته نميعة للت اعا املباشةةةةةر مع الزم   واللبرات العل

 التي  كمسب ا من أساتذته أ نا  مدة الدراسة.

 لإلجابة على التساؤل الثامد لهذه الدراسة: 

  ماه  السمات الشخصية املميز  لطالب كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة؟(   
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 ( 7جدول   

 يبين م موع درجات جميع افراد عينة الدراسة    محاور البحث 

 والنسبة املئوية لكل محور والوزن النسبي له 
                                                                             (100)  =  N 

 السمات الشخصية 
درجات جميع افراد   مج

 العينة 
 %  النسبيالوزن  %  النسبة املئوية

 10.3 65.3 914 العصبية

 11.2 70.6 989 العدوانية

 12.7 79.2 1109 اإلكتئابية

 12.6 79.1 1108 القابلية لالستثار 

 13.1 82.5 1155 االجتماعية 

 13.6 85.8 1201 الهدوء

 12.1 75.5 1057 السيطر 

 12.0 75.2 1053 الكف  الضبط(

 

 

 ( 5 كل   

 الشخصية املميز  للطالب عينة الدراسة ترتيب السمات 

 بسن معموا درجات جميع أفراد العينة في  ا سةةةةةةةةةةمة من السةةةةةةةةةةمات    ( والذي7 تضةةةةةةةةةةج من عرض النتائ  بعدوو     

وإلذلم  بسن النسةةةةةةةةبة املئوية لكا سةةةةةةةةمة والوزن النسةةةةةةةة ي لها من املجموا الك ي للسةةةةةةةةمات الاةةةةةةةةلصةةةةةةةةية وإلذلم من  

 املميز  لهن كالتال :السمات ( ترتيه 5الشكا البيان  رقم  

 %.13.3%، ووزن نس ي 85.5درجة، وبنسبة مئوية  1201بمعموا درجات  سمة الهدوء/ .1

 %.13.1%، ووزن نس ي 82.5درجة، بنسبة مئوية  1155بمعموا درجات  سمة االجتماعية / .2

10.3العصابية

11.2العدوانية

12.7االكتئابية

12.6االستثارة

13.1االجتماعية

13.6الهدوء

12.1السيطرة

12الضبط
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 %.12.7%، ووزن نس ي 79.2درجة، بنسبة مئوية  1109بمعموا درجات  سمة اإلكتئابية / .3

 %.12.6%، ووزن نس ي 79.1درجة، بنسبة مئوية  1108بمعموا درجات  مة القابلية لالستثار  /س .4

 %.12.1%، ووزن نس ي 75.5درجة، بنسبة مئوية  1057بمعموا درجات  سمة السيطر / .5

 %.12.0%، ووزن نس ي 75.2درجة، بنسبة مئوية  1053بمعموا درجات  سمة الكف الضبط( / .6

 %.11.2%، ووزن نس ي 70.6درجة، بنسبة مئوية  989ا درجات بمعمو  سمة العدوانية / .7

 %.10.3%، ووزن نس ي 65.3درجة، بنسبة مئوية  914بمعموا درجات  سمة العصابية / .8

تعبسر عن ، تيهئ للطةالةه ال رصةةةةةةةةةةةةةة للوالريةاضةةةةةةةةةةةةةة  ويرجع البةالمون هةذه النتةائ  إم  أن ممةارسةةةةةةةةةةةةةة التربيةة البةدنيةة

والت اعا مع املجتمع واالندماج فيه " االجتماعية "، إلما أن ممارسةةةةةة التربية البدنية  ،  الذات واإللسةةةةةاس باإلنعاز

 الكف " الضب  ". تساعدهم ع     ل سمتي العصعية والعدوانية وزيادة القابلية ل سممارة، السيطرة،

 عن عةدنةان1999قةادر  وف  هةذا الصةةةةةةةةةةةةةةدد يشةةةةةةةةةةةةةسر ألمةد محمةد عبةد ال
 
أن    ( ع  1994 وآ رون  جلون   ( نق 

سةةةةةةاع املهارات الحرإلية والتقان ا، والعنا ة باللياقة البدنية من أجا  إلنظام تعما ع   اإلة  البدنية والرياضةةةةةةالتربية  

صةةةةةحة أفضةةةةةا، باإلضةةةةةافة إم  تحصةةةةةيا املعار ، وتنمية اتعاهات إ عابية نحو النشةةةةةا  البدن ، وتحسةةةةةسن سةةةةةمات  

 (19: 4المقة بالن س.   و جتماعية، الطموح، اال  ،الالصية، والتي تتمما في " الذ ا ، القلق، العدوانية

( إم  أن ممارسةةة ا لعاع الرياضةةية تقلا من  2008وتت ق تلم النتائ ، ونتائ  دراسةةة رائد عبد ا مسر عباس  

 تمس  ناشئي امل إلمة بالقابلية ل سممارة، تمس  ناشئي الجمناستم  سمة الهدو  واالجتماعية. و سمة العدوانية، 

 سةةةةمة العصةةةةعية والهدو      تمس ون  ( أن الع ي إلرة السةةةةلة2007تائ  دراسةةةةة هيمم صةةةةالج إلريم  وقد أشةةةةارت ن

البعد عن السةةةةةةةلوط  و واملتمملة في  اضةةةةةةةطرابات جسةةةةةةةمية ولرإلية، اإلرهاخ والتوتر، المقة بالن س، اعتداو املزاج،  

 (21العدوان (.  

عمةةةةةةةةةر محمةةةةةةةةةد إبةةةةةةةةةراهيم و ، ويت ةةةةةةةةةق هةةةةةةةةةذا مةةةةةةةةةع مةةةةةةةةةا أشةةةةةةةةةارت إليةةةةةةةةةه نتةةةةةةةةةائ  دراسةةةةةةةةةة صةةةةةةةةة ح الةةةةةةةةةد ن محمةةةةةةةةةد مالةةةةةةةةةم

( أن الع ةةةةةةةةةي إلةةةةةةةةةةرة املةةةةةةةةةةا   مسةةةةةةةةةةمون بدرجةةةةةةةةةة منخ ضةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةةمتي العدوانيةةةةةةةةةة والسةةةةةةةةةةيطرة ومقابةةةةةةةةةةا ارت ةةةةةةةةةةاا 1993 

درجةةةةةةةا  م فةةةةةةةي سةةةةةةةمتي الهةةةةةةةدو  واالجتماعيةةةةةةةة وتمسةةةةةةة  العبةةةةةةةو املسةةةةةةةتوم ا وو بدرجةةةةةةةة منخ ضةةةةةةةة فةةةةةةةي سةةةةةةةمتي العصةةةةةةةعية 

 (12  والقابلية ل سممارة مقابا تمس هم بدرجة عالية في سمة الهدو .

أمةسةن فةوزي   الةمةةةةةةةد  مةن   
 
إلة   & McCrae& Costa   2011  ،)Saul Kassin   1994  )Costa(،  2003ويةتة ةق 

McCrae   2007 أن الاةةةةةةةةةةلصةةةةةةةةةةية الرياضةةةةةةةةةةية، تتمس  بمعموعة من السةةةةةةةةةةمات، تختلف في النوا والدرجة عن تلم )

السةةةةةةمات التي تمس  الاةةةةةةلصةةةةةةية غسر الرياضةةةةةةية، ومن أبرز هذه السةةةةةةمات " المقة بالن س واالجتماعية، العدوانية،  

 (26(  76: 22(  52: 25(  81: 24(  136:  2المبات االن عامي.  و الدافعية، تقبا الذات، القلق، السيطرة، 

 : االستنتاجات

 وبن س  .1
 
ال توجد فروخ ذات داللة إلصةةةةةةةائية في متوسةةةةةةةطات درجات السةةةةةةةمات الاةةةةةةةلصةةةةةةةية و ان ضةةةةةةةعي ا

 بسن السةةةةةةةةةةمات الاةةةةةةةةةةلصةةةةةةةةةةية الممانية قيد الدراسةةةةةةةةةةة  العصةةةةةةةةةةعية، العدوانية، اإلإلتئابية،  
 
املسةةةةةةةةةةتوم تقريبا

الكف( وبسن السةةةةنوات الدراسةةةةية ودا ا السةةةةنوات  و   القابلية ل سةةةةممارة، االجتماعية، الهدو ، السةةةةيطرة،

 الدراسية.

امت ط السةةةةةةةةمات الاةةةةةةةةلصةةةةةةةةية الممانية قيد الدراسةةةةةةةةة لطلبة  درجة ال توجد داللة الصةةةةةةةةائية جوهرية في .2

السةةةةنوات ا وم  والمانية، فال روخ بين م غسر دالة في السةةةةمات الاةةةةلصةةةةية املدروسةةةةة باملقياس، وال توجد 
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 مقياس في درجات متقاربة ع   صةية، ليت اشةترط جميع الط ع في لصةولهما ت فات في أنما  الاةل

 الالصية املستخدم.

توجد فروخ في سةةةةمة العدوانية لصةةةةالج السةةةةنة المانية عن السةةةةنة المالمة، وسةةةةمة السةةةةيطرة لصةةةةالج ملبة   .3

 السنة المالمة عن السنة المانية.

ليت اظهرت النتائ  تقارع في   ،السةمات الممانية  بينما لم تكن هناط فروخ في باقي السةمات الاةلصةية من      

، القابلية ل سةةةةةةممارة، االجتماعية، الهدو ، والكف لدم عينة الطلبة بالسةةةةةةنة السةةةةةةمات: العصةةةةةةعية، اإلإلتئابية

 المانية والمالمة قيد الدراسة. 

توجد فروخ في سةةةةةةةةمة اإلإلتئابية لصةةةةةةةةالج السةةةةةةةةنة المالمة عن السةةةةةةةةنة الرا عة، أما باقي السةةةةةةةةمات ف  توجد  .4

 فروخ.

ي جميع سةةةةةةمات الاةةةةةةلصةةةةةةية عدا سةةةةةةمتا  عدم وجود فروخ بسن ملبة السةةةةةةنة ا وم  وملبة السةةةةةةنة الرا عة ف .5

 االجتماعية والكف  الضب ( لصالج السنة الرا عة.

 الدراسة كان كالتال :ترتيه السمات املمس ة لطلبة  ليات التربية البدنية قيد  .6

 سمة الهدو . (1

 سمة االجتماعية.  (2

 سمة اإلإلتئابية.  (3

 سمة القابلية ل سممارة.  (4

 سمة السيطرة.  (5

  الضب (. سمة الكف (6

 العدوانية. سمة   (7

 سمة العصابية. (8

 التو يات: -

في جميع وعلوم الرياضةةةةةةةةةةةةة  وضةةةةةةةةةةةةع برام  تةهيا ن  ةةةةةةةةةةةة ي لط ع السةةةةةةةةةةةةنة ا وم  والمانية بكليات التربية البدنية    ❖

 جوانه السمات الالصية. 

 وضع برام  تةهيا ن   ي لط ع السنة المالمة لل ل سمة اإلإلتئابية. ❖

 ط ع ملواجهة النتائ  السلبية.تنمية مختلف جوانه السمات الالصية لدم ال ❖

بذو املزيد من  وتاةةةةةةةةةجيعهم ول  م ع    عقد محاضةةةةةةةةةرات للط ع ترإلز ع   الجوانه الن سةةةةةةةةةية للاةةةةةةةةةلصةةةةةةةةةية   ❖

 الجهد ل رتقا  بمستويا  م.

 االهتمام بال ترة الدراسية ة وبا    من ا ة العم ي وامليدان ، والتربوي، والن   ي، واإلعداد لها  شكا علمي. ❖

للطالبات والط ع "  وبحوث للتعر  ع   مبيعة الدراسةةةةةةةةة ع    عل السةةةةةةةةمات الاةةةةةةةةلصةةةةةةةةيةإجرا  دراسةةةةةةةةات  ❖

مقارنةدراسة 
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 : املراجع العربية 
 
 :أوال

البدنية نحو السةةةةةمات الاةةةةةلصةةةةةية وع قب ا باتعاهات م ع أقسةةةةةام التربية   : المد ليمود  -1

 م(.2009( املجلد  أ(،  32مهنة التدريس، معلة العلوم اإلنسانية، العدد  

مبةةةةةاد  علم الن س الريةةةةةا ةةةةةةةةةةةةة ي  امل ةةةةةاهيم والنظريةةةةةات(، دار ال كر العرب ،  : ألمد فوزي أمسن  -2

 م(.2003القاهرة،  

اال عاد السةةةةةةياسةةةةةةية للاةةةةةةلصةةةةةةية، تقد م ل.ج. أ زنم. دار املعرفة الجامعية.   : ألمد محمد عبد اللالق  -3

 م(.1983االسكندرية.  

أ ر اسةةةةةتخدام أسةةةةةلوبسن للتعلم ع   مسةةةةةتوي أدا   عل املهارات ا سةةةةةاسةةةةةية   : ألمد محمد عبد القادر  -4

الكةةةةاراتيةةةةه، رسةةةةةةةةةةةةةةةةةالةةةةة دإلتوراه غسر   ومكونةةةةات القةةةةدرة الحرإليةةةةة للمبتةةةةدئسن في 

 لية التربية الرياضةةةةةةةية للبنسن ببورسةةةةةةةعيد، جامعة قناة السةةةةةةةويس. منشةةةةةةةورة،  

 .م(1999 

الاةةةةةلصةةةةةية بسن اال عابية والسةةةةةلبية، منتدم نافذة مصةةةةةر للتنمية العشةةةةةرية   : إسماعيا فندي   -5

 م(.2009 

 م(.1990نظريات الالصية، دار الن ضة العربية، القاهرة، مصر.   : جابر عبد الحميد جابر  -6

أ ر مبيعةة الةدراسةةةةةةةةةةةةةة بقسةةةةةةةةةةةةةم التربيةة البةدنيةة وا قسةةةةةةةةةةةةةام ا  رم ع    عل  : صميدة وآ رونلسن   -7

السةةةةةةةةةةةمات الاةةةةةةةةةةةلصةةةةةةةةةةةية للطالبات بكلية التربية إلكلة جامعة الجبا اللرب ( 

معلةةد املؤتمر العلمي ا وو لكليةةة التربيةةة البةةدنيةةة وعلوم الريةةاضةةةةةةةةةةةةةةةة جةةامعةةة  

 م(.2013مرابلس، ليعيا.  

الاةةةةةةةلصةةةةةةةية دراسةةةةةةةة في علم االجتماا الن  ةةةةةةة ي، مرإلز اإلسةةةةةةةكندرية للكتاع،  : رشوانلسسن عبد الحميد   -8

 م(.2006اإلسكندرية.  

دراسةةةةةةةةة مقارنة في السةةةةةةةةمات الاةةةةةةةةلصةةةةةةةةية عند نا ةةةةةةةة ئ منتخبات  عل العاع  : رائد عبد ا مسر عباس  -9

الريةةةاضةةةةةةةةةةةةةةةة ال رد ةةةة في محةةةافظةةةة بةةةابةةةا، بحةةة  منشةةةةةةةةةةةةةور، معلةةةة  ليةةةة التربيةةةة  

 م(2008، معلد ا وو، العدد السا ع،  الرياضية / جامعة بابا

 م(.1973سيكولوجية الالصية، دار الن ضة العربية، القاهرة،   : سيد غنيم  -10

صةةةةةةةةةةةةةةةةةالج لسةةةةةةةةةةةةةن الةةةةداهري،    -11

هةةةةةةةاشةةةةةةةةةةةةةم  العبيةةةةةةةدي،  ألمةةةةةةةد 

 ناظم

الاةلصةية والةةحة الن سةية، وزارة التعليم العامي والبح  العلمي، جامعة   :

 م(.1994 بابا:  لية التربية، العراخ، 
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صةةةةةةةةةةة ح الد ن محمد مالم،   -12

 عمر محمد إبراهيم

 لنتائ  املسةةةةةةةةةةابقة، مؤتمر رؤية  :
 
السةةةةةةةةةةمات الاةةةةةةةةةةلصةةةةةةةةةةية ل ع ي إلرة املا  مبقا

مستقبلية للتربية البدنية والرياضة في الومن العرب ،  لية التربية الرياضية  

 م(.1993للبنسن بالقاهرة، جامعة للوان.  

، دار ال كر، عمان، االردن.  1التنوا،  -النمو-نظريات الاةةلصةةية: االرتقا  : ع   الد ن إل افي، وآ رون  -13

 م(.2010 

 م(.1980الرياضة للجميع، املنشةة الشعبية للنشر والتوزيع، مصر.   : ع   عمر املنصوري  -14

السةةةةةةمات الاةةةةةةلصةةةةةةية والوال  التنظيمي لدم معلمات املرللة ا سةةةةةةاسةةةةةةية في  : غنام  تام عبد    -15

املدارس الحكومية في محافظة نابلس. رسالة ماجستسر غسر منشورة. جامعة  

 م(.2005النعاح الومنية. نابلس. فلسطسن  

 عةةةةةةة وي  لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن مةةةةةةةحةةةةةةةمةةةةةةةد  -16

 رضوان الد ن نصر ومحمد

العرب ،  ال كر دار الريةةةا ةةةةةةةةةةةةة ي، املجةةةاو في والن سةةةةةةةةةةةةةيةةةة املهةةةاريةةةة اال تبةةةارات :

 م(.1987القاهرة، مصر،  

السمات الالصية للمشرفسن التربويسن في االردن وع قب ا ببعل املتلسرات   : محمد د زان   -17

، العدد 20الد ملرافية"، معلة الدراسةات ا ردنية للعلوم اإلسة مية، معلد

 م(.1993المال ، ا ردن،  

والتربوية، دار  الاةلصةية، اسةتراتيعيا  ا " نظريا  ا، وتطبيقا  ا اال لينيكية   : محمد قاسم عبد    -18

 م(.2000املكت ي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،  

سةةمات الاةةلصةةية وع قب ا بالتكيف الن  ةة ي لدم املراهقسن املدمة بيو  م،   : محمود سليمان شامية  -19

رسةةةةةةةةةةةةالة ماجسةةةةةةةةةةةةتسر غسر منشةةةةةةةةةةةةورة،  لية التربية، الجامعة االسةةةةةةةةةةةة مية، غزة،  

 م(.2016فلسطسن،  

 عل السةةةةةةةةةةمات الاةةةةةةةةةةلصةةةةةةةةةةية لدم املمارسةةةةةةةةةةسن وغسر املمارسةةةةةةةةةةسن لتنشةةةةةةةةةةطة   : هان  ألمد سمسر  -20

رسةةةةةةةةةةةةةةالةةة مةةاجسةةةةةةةةةةةةةتسر، قسةةةةةةةةةةةةةم    –الط بيةةة في الجةةامعةةة  جةةامعةةه عسن شةةةةةةةةةةةةةمس  
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 م(.2007 

دراسةةةةة مقارنة لبعل السةةةةمات الاةةةةلصةةةةية بسن الع ي املسةةةةتويات الرياضةةةةية   : هيمم صالج إلريم  -21
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 م(.2007العليا، الجامعة ا ردنية.  
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العبو  ي    -  27 الرؤو   عبد  نواو  صوالحة،  عطا  السمات  2010عونية  ملستوم  عل  وص ية  دراسة  م(: 

 الالصية لطلبة جامعة عمان ا هلية وع قب ا ببعل املتلسرات.    

                                   https://www.researchgate.net/publication/298717884 



 2022 يونيو العدد التاسع بمدينة الخمس  محمد الباشامسجد 

  
 

  

 114 جامعة المرقب - البدنيةكلية التربية  

 

 

 مسجد محمد  الباشا بمدينة الخمس 
 

 هدية معتوق الهميم  على -أ          

 جامعة املرقب.   والسياحة.كلية االثار                                                                                                                                                     

 ملخص البحث 

 البحث وهي كاآلتي:وأهم النتائج التي توصلت إليها من خالل تتبع مكونات هذا 

   ةجت  ججال ال  جول صجج ي    -
 
م ودالجت يججي ا اجري مسججد ا

 
املسجد  هجو املكججاذ الجذم تيججال الةجم ال ججال  ما جا كججاذ هجذا املكجاذ ي ججة ا

امل   جة علةة و لم ولكن عظ ة امل اد  ال تياس يا ا تم  ولكنها تاظم بأع ا ه   وهو ب ثابة املاب  في اإل الل  وهو البرملاذ وهجو 

 وهو النادم وهو املحك ة

ياجججج  املسججججد   هججججو نججججوا   وم  ججججي امل ينججججة املد ججججه   ةججججت ييججججع فججججي منت ججججك امل ينججججة وهججججو املكججججاذ ا ول الججججذم يتبلججججو   ولججججم التكججججو ن  -

 
 
عن ذلك االدت اعي لل  ينة  عالو  ع ى انم املكاذ املداص بإ امة الشاائ  ال ينةة  ومكاذ لل شو    ول ت بير أمو  امل ينة  الضال

الاججو عبججا   عجججن  ججا ة م  اججة الشجججكا و بيججر  ل جج   ا جججتةاامل ا بججر عججج د م كججن  مججن امل جججليذ   ةججت يحتججوم املسجججد  ع ججى الا يججج  

 امل االق املداصة بم املدا دةة وال اخلةة.

رات  التججي مجج  املسججد  البامججا ب  ينججة املد ججه  بالا يجج  مججن امل ا ججا التججي مججن خاللاججا ت ججو  بنججال املسججد  وع لةججات ال ججةانة والت يجج -

 ط أت ع ى املسد   ومن تم دخول علةم الا ي  من الاناص  املد ي .

يش ا  كا  يةك بيت ال ال  مسد  الباما   بة  بير ن ك دائ  ة ت تكي ع ى الكوات التي ب و ها تم تحو ا مكا بت ال ال    -

 من م  ع ال  دائ م  ثي يتم ا تي ا    بة اليبة الكبير  عليها.

 من الا ي  من الاناص   املا ا  ة التي تخ ل ا مو  ال ينةة .   تتكوذ املسد  -

 تم تي ن منبر  املسد  بالا ي  من اليخا ف الان  ةة املت ثلة في الاالل والنج ات التي تا ف باإلطباق النج ةة .-

 أود أوصرى ب ا  ة هذا املسد   واالهت ال بجم مجن النا ةجة املا جا م واليخ فجي
 
  وفجي النهايجة أتيج ل بالشجك  إيجى كجا وأخيرا وليه أخ ا

 من تااوذ في إب از هذه الو  ة

 

Mosque of Muhammad al-Basha in the city of Khums 

 

          A-Ali Maatouq Al-Hamim's gift 

The most important results that I have reached by following the components of this 

research are as follows: 

The mosque is the place in which prayer is held, no matter how simple this place is, and I 

have made my land a mosque for me. 

- The mosque is the nucleus and center of the five city, as it is located in the middle of 

the city and is the first place around which the social structure of the city crystallizes, in 

addition to being the place for performing religious rites, and a place for advice on 

managing the affairs of the city, in addition to that, it is a square in shape and large In 

order to accommodate the largest possible number of worshipers, the mosque contains 

many of its own external and internal facilities. 
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- The Pasha Mosque in the city of Khums has gone through many stages through which 

the construction of the mosque developed, the maintenance operations and the changes 

that occurred to the mosque and the entry of many new elements into it. 

- Each roof of the prayer house occupies the Al-Basha Mosque with a large semi-circular 

dome resting on the niches, which in turn were transformed in the shape of the prayer bit 

from a circular square so that the neck of the large dome is fixed on it. 

The mosque consists of many architectural elements that serve religious matters. 

The pulpit of the mosque was decorated with many geometric decorations represented by 

the crescent and stars known as starbursts. 

And last but not least, I would like to recommend studying this mosque and taking care 

of it from an architectural and decorative point of view. Finally, I would like to thank 

everyone who cooperated in highlighting this paper 
                                                                                                                                   املقدمة                          

اآلثا   ي كن اليول باذ م ينة املد ه الاتةية عانيت الا ي  من املحضا ات    يامن خالل تتبع   تب التا  خ  وبيا

هم هذه اآلثا   اآلثا   أاإلن انةة التي م ات  ع ى البش  ة من    ل الا و  املحد  ة إيى و تنا املحايي  ومن اب ز و 

الي ي ة اإل المةة  املباني  من  للا ي   املتض نة  النظير  -اإل المةة   دخو    -مني اة  لب     من   مل ينة  اإل الل  ل 

املحالةة في  نة   م ةحي من م اد  وم ا س  واط  ا وبةوت   ةت  643_642الي ي ة التاياة لل  ينة املد ه 

واملفك  ن الا مل  ال  لة  من   الا ي   ووصفاا  عال    ذ  ها  من  إيى 664م ةحي  663امل ل يذ  م ةحي 

م ةحيم 855م  ةحي إيى عال    668من عال     م ةحي    ا ذ  ها ال  الة والكتامل ا دانب879م ةحي 878عال

الا ي  من م  ا   ومن أهم ما ذ   عن امل ينة بةوت   في ا    عي ودا و ا  هذا التا  خ ا ت  ت بامل ينة 

  6وخاصة في الن الا ا   اإل المةةم  ةت تم انجاز ع د      الت و  وال قي والتي ل واالزدها  في الا ي  من املدالت

ا ب بوع  م ال  م اد   ع ي  تي  با   امل ينة  و ط  في  ييع  الذم   الباما  مح    مسد   امل اد   هذه  ومن  مل ينة  

الشا ع الذم ي   من و ط امل ينة بالي مل من مبنى املحايي املداص بالبري    اللي  تم ت  ةة املدامع بجامع الباما  

الباما مح    الوايي  إيى  ي دع  املسد   كوذ  إيى  اليول    م ن بة  هذا  ا تخلص  أها  وتم  توا ثتها   التي  املحكاية  من 

امل ينة من اإل الف إيى اإلخالفم و ب ا هذا اليول الذم يظم هذا ال أم  ي تيي لم نوع من الشك   وذلك ا تنادا  

املادية واملل و ةم  ةت ت وم هذا ا دلة ألتي  تت ثا في كونها نيش ود ا ع ى د ا  امل خا لل ئذنة  االث  ة  لألدلة  

والت ان والت  ةق في أبج ية نص هذا النيش الذم يوحي با م الوايي  دب باما وتا  خ إنشال    ومن خالل البحت 

عال من  من ماباذ  لل ادس عش   ي دع  الذم  املوالق  1325  املئذنة  وهذه  1906-06-22الهد م  تي  با  م ةحى 

ا في  امل ينة  ازدها   في  لاا دو   بير  كاذ  املئذنة  ت و نها ع ى د ا   تم  التي  املدالت وخاصة  الشد ةة  من  لا ي  

من   اليمنةة  الفتر   في  ط ابله  لوالية  اعتبا   ا  ا  ع ى  وذلك  والتفاالةة   واملح بةة  الا ك  ة  املدالت 

الهد م وم ك بة ه زمال ا مو  ولكن بنال املدامع كاذ    بنال في التر  ت بق بنال املئذنة  أم  1326-الهد م  1322

تم   الباما ولاذا  الوايي مح    الوايي مح    في عا   إيى  إيى كوذ املسد  ي دع  الباما ن بة  املدامع بجامع  ت  ةة 

مثا  اليط  د ي     اضاالات  علةة  ادخا  باما  الوايي  دب  واذ  الذ     أ لفنا  هو    الباما   ا  وليه  املئذنةم 

ثانو ة  ال ئي ةة وال     وم ا  بق نال ظ  إذ املدامع    م  بالا ي  من امل ا ا في إنشال عناص هاملؤ ه للدامع 

إيى أهم عناص  املدامع  ولكن  با ذلك ودب علةنا نا ج  لةال   أيي أعضال ملحة   ومن هذا املن لق ي كن الت  ق 

عن مو ع املسد   مؤ ه املسد    وتا  خ تأ ي م  و بب ت  ةتم بهذا اال م   وفي هذا البحث املتواضع   وف  

 تم تي ةم هذا البحث إيى ما ي ي  : أتناول مسد  مح   الباما ب  ينة املد ه الا  ية   ةت 
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 في اإلسالم.   األول: املساجدا ملبحث -

 امل اد  في اإل الل.  ب اية طاو   مخت    عن مي مة  -1

 تا  ك املسد .  -2

 وال نةو ة. ت ع اإل المي ال ينةة  أه ةة املسد  في  ةا  املد -3

 عال.  اإل المةة يشكاأهم الاناص  املا ا  ة لل  اد   -4

 البنال التي ا تا لت في بنال امل اد  .  مود -5

 العريقة. محمد الباشا بمدينة الخمس   الثاني: مسجد املبحث   -

 مسد  مح   الباما في م ينة املد ه .       -1

 مي مة تا  خةة عن مسد  مح   الباما في م ينة املد ه.  -2

 والوصك الاال  لل سد  .مو ع  -3

 وتا  خ  تأ ي م  . مؤ ه املسد  -4

 أه ةتم املسد  لل  ينة املد ه .  -5

  بب ت  ةتم املسد  بهذا اال م .   -6

 .املدا جي(الوصك  -ال اخ ي  الوصك)لل سد  الوصك املا ا م  -7

 الاناص  اليخ الةة باملسد .  -8

 املواد امل تخ مة في بنال املسد . -9

 ط أت ع ى املسد .     والت يرات التيع لةات ال ةانة والترمةم   -10

 املدات ة.   -11

 امل ادع.  ائ ة امل اد  و   -12

م الي  اعت   البا ث في إع اد هذا البحث ع ى مج وعة من امل ادع الال ةة ا ث  ة والتا  خةة.   -13
 
 وأخيرا

امل ادع بهذا املد وصم لكي يتم تناول موض أو ع وأ ثر    البحثةة يشكاوع الو  ة  أما بالن بة لل اوبات الهي  لة 

م وفي النهاية نتي ل بالشك  إيى كا من تااوذ في إب از هذه 
 
   البحث. تف ةال
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 األول: املبحث  

 املساجد في اإلسالم                                      

 املساجد في اإلسالم  بداية طهور  مختصرة عنمقدمة 

 تا  جك املسجد  ودجب علةنجا لا جال مي مجة مخت ج    عجن ب ايجة  طاجو  امل جاد  ىفي الب اية  با الت ج ق إيج

م كجاذ أول مجا أمج  )صج ى   علةجم و جلم(   ةت من  ب اية تأ يه ال ولة اإل المةة يا  هدج   ال  جول في اإل الل

لل  ينجججججة املنجججججو   التجججججي كانجججججت عاصججججج ة ال ولجججججة  كجججججاذ املسجججججد  هجججججو ني جججججة ان جججججالق أ ا جججججريبجججججم بنجججججال املسجججججد م و 

الااصججج ة ا ويجججى  امل ينجججة املنجججو  واملسجججد  هجججو أول مبنجججى تشجججا ه   )صججج ى   علةجججم و جججلم(اإل جججالمةة فجججي عاججج  ال  جججول 

   ةججججت  مججججكا هججججذا مكججججةماججججاد ا مججججن  )صجججج ى   علةججججم و ججججلم( لل ولججججة اإل ججججالمةة مبامجججج   ياجججج  وصججججول الن ججججي مح جججج 

و اجججج   (1)ي ال ينةججججة وال ةا ججججةة واالدت اعةججججة املسججججد  إ جججج ب  كججججائي بنججججال املدت ججججع امل ججججلم مججججن د ةججججع النججججواح 

انتيال مي  املحكم إيى دمشق و   اد وغيره ا من الاواصم اإل المةةم كاذ أول ما ب ئ بم هو بنال املسد  

 لكونم نوا  التخ ةط امل ينة في د ةع الا و  اإل المةة
 
 .(2) نظ ا

   ةت ييع في ال الب في منت جك امل ينجة وهجو املكجاذ ا ول اإل المةةو نوا   وم  ي امل ينة املسد   ه  بهذا يا      

  اذ املدججججاص بإ امججججة الشججججاائ  ال ينةججججةالججججذم يتبلججججو   ولججججم التكججججو ن االدت ججججاعي لل  ينججججة  عججججالو  ع ججججى انججججم املكجججج

 عن ذلك الاو عبا   عن  ا ة م  اة الشكا و بير  ل ج      ول ت بير أمو  امل ينة  ومكاذ لل شو  
 
الضال

الججق املداصججة بججم املدا دةججة ا   ةججت يحتججوم املسججد  ع ججى الا يجج  امل  امل ا بججر عجج د م كججن  مججن امل ججليذتةاا جج

اليجج  كججاذ امل جل وذ يح صججوذ ع ججى بنججال امل جاد   جج مل ال ججوق املدجاص بامل ينججة لةتججا  للد ةججع   (3)وال اخلةجة 

  الاجو من ادلم املسد  ال    الذم أ ةم الوصول إلةم ي اولة و ت ال ال    و  ا أ لفت      د مكا

يتججألك مججن بهججو  بججاعي الشججكا يت ججع لل  ججلةيذ فججي و جج م نفججو   مججال للوضججول هججو فججي الاججاد   يتكججوذ مججن أ  ججع 

كجججاذ بنجججال   كجججا  جججال ى  الا جججاف مثلثجججة الشجججكا بجججيذ عيجججود متاامججج  أ و جججة تالجججوه  بجججة م جججت ي   ت تكجججي ع جججى أ تججج

وال وعة في ال اخا والتي نجذ   منهجا مسجد   املسد  يج ع بيذ املتانة والب اطة في املدا ج وال ما ة وال  ة

ومسجد  دافج   مومسجد  املدجامع فجي  جام ال مفجي امل ينجة و بجة الةجد   فجي اليج سم )ص ى   علةجم و جلم(ال  ول 

 . (4) واملسد  ا ز ق في   طبة   مومسد   ة م عيبة في الييرواذ  مواملدامع ا زه   في الياه   مفي ي  اد

 
ا
 املسجد:تعريف -اوال

 
 
   ةججججت  ججججال هجججو املكججججاذ الججججذم تيججججال الةججججم ال ججججال  ما ججججا كججججاذ هجججذا املكججججاذ ي ججججة 

 
ام ودالججججت يججججي ا اججججري مسججججد ا

))ولكجججن عظ جججة امل جججاد  ال تيجججاس يا ا تجججم ولكنهجججا تاظجججم بأع جججا ه((  وهجججو ب ثابجججة  )صججج ى   علةجججم و جججلم(ال  جججول 

  وليجججج  و د املسججججد  فججججي اليجججج اذ (5)املحك ججججةاملابجججج  فججججي اإل ججججالل  وهججججو البرملججججاذ وهججججو امل   ججججة وهججججو النججججادم وهججججو 

اهن  نجججص
د
ل اص م دص ذ 

َ
ال  الججج
حجججص ص
د
د    امل

سجججد
ص د
امل   وص
َ
ةا    ب 

ند  جججص  عجججص
وذص وا وص ص جججن   فجججص ن

ص
ينص   ذ 

َ
َذ الججج اس   الكججج  م  ةجججت  جججال تاجججايي )إ 

لنجججَ ل 

 
ن
مظ ن
د
لج
ن
ظ ادظ ب 
حجص
د
مل إ  ةجم  ب   ال 

  دد
ند يجن مجص اد  ۚ وص بص

د
ال ةم  وص  ال 

ن
ك ا  
اص
د
ال  ال وص ةمظ   ص لج 

ص
املظ أ
ص
ذ ند عجص  مج 

من
د
َذ  م(6)﴾(٢٥ذ  ج

ص
أ و جال عجي ودجا )وص

 
 . 26م, ص20001محمد هزاع الشهري, عمارة المسجد النبوي مند إنشائية حتى نهاية العصر المملوكي , دار القاهرة للكتاب, القاهرة,   -  1
 .34م, ص 2010توفيق محمد عبد الجواد, تاريخ العمارة والفنون اإلسالمية, مكتبة االنجلو المصرية, القاهرة ,  - 2
 . 207ص, م1998تطور المدن والتخطيط الحضري, الطبعة األولي , بيروت, دار المتلقي, علي الميلودي عمورة , ليبيا - 3
 . 291م,ص 1986لبيب عبد الستار, الحضارات , لبيب عبد الستار, الحضارات ,الطبعة التسعة ,بيروت,  دار المشرق  ,- 4
 199, بيروت , محمد ماجد فلوص ,المسجد عمارة وطراز وتاريخ , دار قابس للطباعة والنشر  - 5
 . 25« اآلية   الحج سورة«  القرآن الكريم- 6

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم
http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/72_سورة-الجن
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ا    جججص  
ص
  أ
َ
عص   وا مجججص عن  د

ص
 تججج
ص
ال
ص
  الججج
َ
 ه 
اد  ص
 ججص
ص د
عنججج  ال جججال م ييجججول امل جججل وذ فجججي  وكججاذصججج ق   الاظةمم (7)﴾(١٨امل

ثجججم الن جججال    وتليهجججا صجججفوف ا طفجججالصجججفوف متواز جججة متجاجججيذ إيجججى اليبلجججة  وتكجججوذ ال جججفوف ا ويجججى لل دجججالم 

 أغلب امل اد  توال   اعات خاصة للن ال.
 
 و الةا

  ةا  املدت ع اإل المي  ال ينةة وال نةو ة : اإل المةة فيأه ةة امل اد  

 ةجت ياتبجر املسجد      جي ثيجافي  إل الل وخاصتم في ب اية اإل الل الا ي  من الفوائج  لي  كاذ املسد  في ا

إل جالمي  وعاتبجر تحفجةظ اليج  ذ وتجو ج ه وتف جيره وتف جير أصجول الفيجم اصة في ا مو  ال ينةة و تالةمي وخا

 واد  ا  
 
 ع ى كونم م  ي   خاصة في ع لةة التشاو  بيذ  م  يا  ةا ةا

 
امل ل يذ في  االت املح مل وال لم  الضال

 
 
تكلةجك اليجاد  واملدنجود بجبا   ةت ت ا س الةم النشاطات الا ك  ة مثا اتخاد ياج  اليج ا ات و    ع ك  ا

أتنججججال ال ججججيوات مثججججا غججججيوت    عججججالو  ع ججججى انججججم م  ججججي صججججحي يججججتم الةججججم عججججالج امل اججججري واملد ا ججججةاملاججججال الا ججججك  ة

 ملحفجججظ املجججال  و جججذلك ياتبجججر املدنجج ق
 
وذلججك    خجججيذ لتخجججي ن ال نجججائم والابججات التجججي يتبجججرع بهجججا  ماملسججد  م  جججيا

أصججججحابها  بججججا توزعااججججا ع ججججى امل ججججل يذ  وعاتبججججر م  ججججي لل حا  ججججة ) املحك ججججة( وذلججججك ملنا شججججة اليضججججايا والجججج  

 .(8)النزعات وص و  يا  اليوانيذ واإل كال 

 
ا
يجججال الةججم امل ججل يذاملسجججد  أو املدججامع هججو  دا  عبجججاد   أناااوامل املسااااجد:-ثانياااا

ن
املد ججه املف وضجججة  ال جججلواتم ت

  نم مكاذ للسدود 
 
  هللوغيرهام و مي مسد ا

 
 إذا كجاذ  بيجرا

 
 ا م دجامعم وخاصجة

 
م و ن لق ع ى املسد  أيضا

الكجا دجامع مسجد  ولجيه كججا  مالةجم صجال  املد اجةاس  دال دجامع ملجن يج جع النجاملوفجي ال الجب ين لجق ع جى ا جم 

بججججج ل مجججججن ا جججججم مسجججججد  عنججججج  أداله لجججججبا  ال جججججلوات املد جججججه  م ججججج ىمسجججججد  بججججججامعم  جججججذلك ي لجججججق ا جججججم 

   املف وضجة
 
وال يلتجزل بج ةااججا مثجا م جلةات املجج ا س واملؤ  جات والشجج كات وطج ق ال جف  وغيرهججا التجي غالبججا

م ا ذاذمجججا يجججؤدب اليهجججا صجججال  محججج ود  بح جججب الفتجججر  اليمنةجججة املحالةجججة  و ججج عى لل جججال  فجججي املسجججد  عجججن ط  جججق 

 وذلك خ ه م ات في الةول   ومن خالل ما  لك ي كن  تح ي  أنواع امل اد  في اإل الل وهي   ا ي ي :

  دوذ صججال  املد اججة ا و ججات()وهججو املسججد  الججذم تيججال الةججم ال ججلوات املد ججه اليججط  :املسااجد اليلااي -1

 .ى كا  كاذ املن ية أو امل ينة أم تيال الةم صال  ا و ات وال ي ع إي

وهجو الجذم ييجال الةجم د ةجع ال جلوات ا و جات وال جال  املد اجة وصجالت اليةجال  وهجو  الجااام :املسجد  -2

 . (9)باملن ية ال كنةةي توعب كاالة امل ليذ 

 
ا
املسد  يود  لاو الا ي  من الاناص   :اإلسالمية بشكل عامللمساجد    العناصر املعماريةأهم  -ثالثا

  لا ججججججال ملحججججججة عججججججن والتججججججي  ججججججوف نت ججججج ق أليهججججججا الة ججججججا ياجججججج  املا ا  جججججة
 
  ولكجججججن ودججججججب علةنججججججا إذ ناجججججج ج  لجججججةال

   ا ي ي .االعتبا ات  الت  ة ةة لل سد  اإل المةة  يشكا عال وهي 

 وهو املفضا ع ى ودجم الا جول وهجو ال الجب ال ال موهو امل يط امل ت ةا لبيت   املسقط األفقي:-1

ونال ججججظ ع ومججججا   إذ ال لججججع  ع ججججى الكثيججججر مججججن امل ججججاد  التججججي بنيججججت فججججي كاالججججة الا ججججو  اإل ججججالمةة  والشججججا ع

 . (10)اتجاه اليبلةيؤ   ا طول لل سد  يكوذ مواز ا ملحائط اليبلة ملا 

إمججججا بجججاقي عناصجججج ه املا ا  ججججة  دا  ب كجججةمحججججو اليبلججججة أو املسجججد  املحجججج ال يججججتم تودةجججم بيججججت ال جججال  ن التوجياااا : -2

 

 . 18« اآلية   سورة الجن«  القرآن الكريم- 7
 .11محمد ماجد فلوص ,المسجد عمارة وطراز وتاريخ, المرجع السابق ,ص - 8
 .23المرجع نفسه, ص - 9

 .11ماجد فلوص ,المسجد عمارة وطراز وتاريخ, المرجع السابق ص محمد - 10

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86
http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم
http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/72_سورة-الجن
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 . (11)ت  ةم بيت ال ال ود ت الةتم توديها   ب ال    امل لومل منها بحةث ال تؤث  ع ى كاالة 

م ججججا ة الكلةججججة لل سججججد    ججججب نججججوع املد مججججة الججججذم ييجججج ماا وبجججج ال تيجججج ي  م ججججا ة  الساااااحة: فختلااااف -4

املسججججد  ع ججججى أ ججججاس عجججج د امل ججججلةيذ   باإلضججججاالة مل جججج ط املدجججج مات امل لوبججججة  وتختلججججك م جججج ط املدجججج مات 

 لنججوع وندججم املن يججة الا  انةججة التججي يخجج ماا املسججد  
 
  ومججع ز ججاد    اججة ال ولججة اإل ججالمةةم (12)امل لوبججة تباججا

 . (13)اد م ا تها املد  االةة أخذ ط از ع ا   امل اد  في التنوع   ب البيئة التي يتم البنال اليهاوامت 

 
ا
 عناصر  املسجد املعمارية:-رابعا

 إما الة ا يخص  عناص   املسد  املا ا  ة الهي   ا ي ي:

املد ججب و ججتم تبججادل وهججو الي ججم ال ئيفججري فججي املسججد م  ةججث تيججال ال ججال  وتليجج   :بيااال الصاااالة املصاالى أو  -1

ا الكا  الةجم والتفكيجر فجي أمجو  امل جل يذم وامل ج ى عجاد  مجا يكجوذ م جت ةا الشجكام ضجلام ا طجول فجي اتججاه 

اليبلةم و ضم ضلع اليبلة كا من املحج امل واملنبجر  و  ثجا بيجت ال جال  )امل ج ي ( املدجيل ال ئيفجري وامل جا ة 

ى مججكا  اعججة  بيججر  تتخللاججا أع جج  م وفججي  الججة امل ججاد  ا  وهججي فججي الاججاد  تكججوذ  ع ججا  بججر مججن املسججد  غالبجج  

الكبيجججر  اليججج  تكجججوذ أ ثجججر مجججن  اعجججة موزعجججة ع جججى أ ثجججر مجججن طجججابق. وعشجججير املحججج امل واملنبجججر إيجججى مي مجججة الياعجججة 

وال تخلجو  اعجات ال جال  مجن   ا جي وأال مجم لتجوالير ال ا جة لل  ج يواتجاه اليبلجة لل جال   وتفج ل الياعجة بي  

د  انها وأع  تها و تى أ يفاا مجي ج بجيذ الجنيش ع جى املدج  اذ واملدشجب ل  جم  يجات اليخا ف التي تك و  

 م  ومة ملد اد ونباتاتم ولكن 
 
 أمكاال

 
من الي  ذ وأ  ال   املح نى والن ي مح   وصحابتم  ونج  أيضا

 جيك  ب وذ أم   جم أو تج جةم الكائنجات املحةجة  كإن جاذ أو  ةجواذ ملدالفجة ذلجك لتاجالةم اإل جالل  و كجوذ 

  بيبجججة ت تكجججي عجججا أ كجججاذ وزاو جججة املسجججد  ا   اجججة ومج وعجججة  بجججامل  ججج  تكجججوذ دائ  جججة املسجججد  أو  اعجججة ال جججال 

لوها التجأذ في املن ية التجي تح لاا ا ع    وهذه ا ع    تا ون ك ب ملةة تيك وت تكي ع ى الايود التي

 .  (14)تف ا الايود عن ا ع   

   املا ا  ة ال اخلةة لل سد اناص  م الهو من أهاملنبر:-2
 
 ع ى ي يذ املحج امل  وغالبجا

 
 ةت ييع املنبر دي ا

ما ينتهي فجي أعجاله بيبجة صج يره  و كجن ال جاود علةجة مجن  بجا املد ةجب عجن ط  جق  جلم ي لجك د دجات تكجوذ 

  واملنبجججر هجججو  مجججن أ ثجججر الاناصججج  (15)وهجججذا ال جججلم  مججج ي  االنحججج ا   ى مسجججد مختلجججك عججج دها مجججن مسجججد  إيججج

مججججن املدشججججب د دججججات ثججججال   يحتججججوم ع ججججى  كججججاذ )صجججج ى   علةججججم و ججججلم(دجججج ال بججججيذ املحلججججا واملحجججج ل ال نبججججر ال  ججججول 

املحدج  أو مجن ا دجو  أو مجن م و ج  ي جنع املحج امل مجن (16)لةخ جب فجي النجاس )صج ى   علةجم و جلم(الن جي  ي ا ها

كجججاذ مجججن املدشججب واذ ياظاجججم  ججج  أونجججن إذ املنبجججر كجججاذ ي جججنع مجججن  نبجججرولكجججن اد جججع الججج وا  ع جججى إذ امل  امل مجج 

 تفجججاع املنبججججر د عةجججيذ فججججي   واملنبججججر ي جججط ال ججججنع الةتكجججوذ مجججن د دتججججيذ أو ثجججال  ومياجججج   و كجججوذ ااآلتجججاخشجججب 

 .(17)ع   امليا  هو ذ اع في ذ اع وع   كا د دة مبر وا   ال  ال و 

يجججب أال يي جججع املنبجججر صجججفوف ال جججال  وهججذا أمججج  م كجججن أذ يجاجججا املنبجججر منزليججا و اججج د مجججن الججج  دات يكفجججي 

 
 .11مح   ماد  اللوص   املسد  ع ا   وط از وتا  خ  امل دع ال ابق ص  - 11

 . 17-16ل  ص ص 1980  و خ وذ   مو وعة اآلثا  اإل المةة في لةبةا   دا  الا مل للكتامل  ط ابله   م اود  مضاذ ميلوف  - 12

 .11مح   ماد  اللوص  املسد  ع ا   وط از وتا  خ  امل دع ال ابق  ص  - 13

 . 88ص  ل  1978 اة  ع ى  ام    املاالم اإل المةة باملتحك اإل المي ط ابله  منشو ات م لحة اآلثا  ط ابله   - 14

 . 91ل  ص 1973غا برم الي ا الا ا   اإل المةة في لةبةا   ت د ة ع ي ال ادق   يذ  دا  املدةا   بيروت   - 15

 . 31م اود  مضاذ ميلوف  و خ وذ  مو وعة اآلثا  اإل المةة في لةبةا  امل دع ال ابق  ص   - 16

 م  في عب    مةحة   اآلثا  اإل المةة في م    مكتبة  31امل دع ال ابق  ص   م اود  مضاذ ميلوف  واخ وذ   مو وعة اآلثا  اإل المةة في لةبةا  -17

 . 37ل  ص 1992النهضة امل   ة  الياه     
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ملشاه   املد ةب من أط اف امل  ى  و  اعى في ت  ةم املنبر ص   املحدجمم  تجى ال يشج ا  يجزا  بيجرام وال 

 يؤدم إيى   ع ال فوف ا ول لل  ليذ.

تم الاناصجج  ال اخلةججة املا ا  ججة لل سججد  وهججو التجو ججك الججذم  بوا جج م أهجج املحجج امل هججو مججن الياارا : -3

  وهجو عجن ط  يجة يجتم تشجكةا  اعجة ال جال   ال ئي جةة   واملحج امل هجو عبجا   تودةم بنال املسد  نحو اليبلة

عججججن  م ججججا م صجججج ير  بججججا ز  فججججي واداججججة املسججججد  ال ججججتةاامل اإلمججججالم  ولججججو لججججم يودجججج  محجججج امل ال ججججتأث  اإلمججججال 

املودججود  فججي دج ا  اليبلججة باملسجد  لتح يجج  اتجججاه  املحنةجمأم هجو تلججك   (18)مجا مججن امل ججليذب  جا ة صججك كا

ل امل ججلةيذ فججي ال ججال   و ةججت ييججال إذ لفججظ و و املكججاذ الججذم ييججك الةججم اإلمججال للجج  وهججتجججاه اليبلججةال ججال  وا

كو ن املسد  وهو .   الاملح امل هو ا   الاناص  املا ا  ة الاامة في ت(19)محا مل أخذت من م    محا بة  

ي ةنججججم املنبججججر تججججم طاجججج ت املي ججججو   أو التججججي تاجججج ف ب ي ججججو   املدلةفججججة أو   ىيتو ججججط دجججج ا  اليبلججججة و يججججع ع جججج

ال فججي و ججت  )صجج ى   علةججم و ججلم(تججم ياجج  ذلججك عجج ف املسججد  املئذنججة الججذم لججم يا الاججا مسججد  ال  ججول  ماملحججا م

هجو الجذم ادخجا أول مئذنجة  مإنجتج يج  املسجد م امللجك بإعجاد  بنجال و ال ق وذلك عن ما أمج   الولةج  بجن عبج  

 . ( 20)بامل ينة املنو    )ص ى   علةم و لم(مسد  ال  ول  ىإي

و فضا أذ ن ا إلةم في خط  ير غير   ثم أصبط اآلذ ديلا منمم  كاذ ديلا منف ال عن املبنىم  املتوضأ:-4

 ابلججججة  منا ججججبة بأ ضججججةات ودجججج  اذكججججوذ ذم م ججججا ة و جججججب أذ ي ماتجججر  ملدججججط  ججججير الجججج اخا إيججججى املسججججد م

املح امجججججات بحةجججججث ال تكجججججوذ فجججججي اتججججججاه مججججج ا ة   تهو جججججة دةججججج   مجججججع االنتبجججججاه التججججججاه  ووذ للتنظةجججججك الةجججججوميم

 .(21)اليبلة

ا النج ال مجن أعالهجا لل جال   و ج  وهجي ال ج ة امل يجز  لل سجد  فجي الشجكا املدجا جي ووقةفتهجا  ج ي     املئذنة:-5

املنجججاطق  دجججامع ولضجج اذ وصججول صجججوت ا ذاذ  إيججىاملتودججة نحججو ال ججج ال لت يججز املع لججت با تفاعاججا الشجججاهق  

لبنجال الجذم منجم يج عي ل جال  وهجي تاج ف أيضجا )بال جوماة(  ى(  واملئذنة هي كل ة ع بةجة تشجير إيج22املحة ة )

 وهي 
 
كل ة في  دت هذه ال   و   و م ادالة للفظ نادمالكل ة مئذنة مشتية من ا ذاذ والتي تاني الن ال داا ا
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ص
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عص ۚ ذ ةجججججججججججججججججججججججججججججججججججد بص

د
                                                                                   م مصججججججججججججججججججججججججججججججججججج ق   الاظججججججججججججججججججججججججججججججججججججة(23﴾()٩ال

(  ولكججن 24ا البججرج الجذم يكجوذ مل جق باملسججد  لكجي ييجول املجؤذذ مججن أعجاله بالنج ال لل جال  )واملئذنجة هجي أيضج  

وليج  مج ع ا ذاذ   لجم يكجن فجي عاج    لاجو مئذنجة فجي امل ينجة املنجو   ) يثجرمل ()ص ى   علةم و جلم(مسد  ال  ول 

  وكجججاذ ييجججول بجججم بجججالل ابجججن  بجججا   ع جججى مجججتذ أع جججى مبنجججي مججججاو  لل سجججد  الةجججم فجججي ال جججنة ا ويجججي والثانةجججة للهدججج  

أذ وصجججول مكجججة اليججج  أذذ بجججالل أيضجججا مجججن الجججوق الكابجججة  ل  ججج)صججج ى   علةجججم و جججلم( وعنججج ما الجججتط ال  جججول 

 مل666مئذنجججة هجججو مسجججد  الب ججج   عجججال  ذ أول مسجججد  ذ ججج  الةجججم بنجججالا  و يجججال صجججوت ا ذاذ إيجججي كاالجججة مكجججة

 
 .   231ل  ص 1988طم الويي   امل اد  في اإل الل   دا  الالم لل الييذ   بيروت    -18

 . 19ا   امل دع ال ابق  ص م اود  مضاذ ميلوف   واخ وذ   مو وعة اآلثا  اإل المةة في لةبة  - 19

 . 44  ص 2000أ    د اة  ادة   الن الا ا   اإل المةة دا  املح اد    و  ا - 20

 . 29ل  ص 2002 أمح   مح   ع ا    دامع املد وبة دا  الكتامل الوطنةة   بن ازم    ز نب الاادم البو ةفي -21

 .23امل دع ال ابق  ص  مح   ماد  اللوص  املسد  ع ا   وط از وتا  خ - 22

 . 9« اآلية  و   املد اة«  الي  ذ الك  م- 23

 .99غا برم الي ا الا ا   اإل المةة في لةبةا   امل دع ال ابق  ص  24-

-  تا ف بامل ينة املنو   وهي تيع  في من ية املحداز باملداة 
 
ال  بةة من امل لكة  يثرمل : هي م ينة التي    ها ال  ول ص ي   علةة و لم للهد   وهي  الةا

 الا بةة ال اودية . 

http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم
http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/62_سورة-الجمعة
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وكانجججت مجججن املحدجججا     واد جججع الال جججال اآلثجججا  ع جججى إذ الولةججج  بجججن عبججج  امللجججك هجججو الجججذم ادخجججا أول مئذنجججة إيجججي 

  املججنذذ تبنججى  وكانججت (25)بامل ينججة عنجج ما أمجج   بإعججاد  بنججال وتج يجج  املسججد   )صجج ى   علةججم و ججلم(مسججد  ال  ججول 

ت يزت عن باقي مباني امل ينة املحاطة بم  وع ى اال جن امل جل يذ فجي بجالد ت يز املسد  و الا ي  من اإلمكال ب

الاجججج ق الك تهججججا مججججن  ز ججججو ات  ين ججججا ا ججججتوحي م ججججل وذ ب مالشججججال  خججججذو الك تهججججا عججججن بجججج ج املدجججج س فججججي الكنججججا ه

ة اال  يةججججج ذ الانججججج  ع جججججى الشجججججكا اال ججججج واني الشجججججايع فجججججي بالدهجججججم وتجججججأث  م جججججل و  م جججججل وذ واعت ججججج   مالبججججابلةيذ

 . (26)وا ن له في تخ ة ججججججاا ب نا   اإل كن   ة

ال ج ال الاجو يحيجق  وا جع البنجال اإل جالمي وهجو ب جا تحجةط بجم  ىالفنال املدجا جي املفتجو  إيج  الفناء الخارجي:-6

 ع جججى  ججا ة املسجججد  ب ججا يجججوحي الاجج ول وال  أنينجججة و ججوحي بجججاختالف 
 
 مججفاالا

 
مججن أ و ججة مظل جججة تضججةك ضجججال

 ل ةفججججا   عجججججن ضوضججججال البيئجججججة 
 
املدججججو فججججي الججججج اخا عججججن املحجججججةط املدججججا جي  و ف ججججلم عجججججن مبنججججي املسجججججد  ال ججججال

 . (27)املدا دةة 

افاااااذ -7 النواالجججججذ والفتحجججججات فجججججي املسجججججد  مجججججن ا الضجججججا أذ تكجججججوذ أع جججججى مجججججن م جججججتوب نظججججج   والفتحاااااا : النو

 ب ا يج م خا ج املسد .  مانش الا هملتجنب وذ امل لة

املي و   لي ت من الاناص  ا  ا ةة والشجا اة فجي مكونجات املسجد  ولكونهجا مجن الاناصج   :املقصورة  -8

بامل ينججة  )صجج ى   علةججم و ججلم(  سججد  ال  ججول   ىامل ججاد  ا ويججامل ججتح ثة فججي بنججال املسججد   وطاجج ت فججي ياجج   

بأنهجا عبجا   عجن صجن وق  *() ةجت ع الاجا ابجن خلج وذ وال ج اودم ومسجد  دمشجق  ومسجد    طبجةم   ملنو  ا

أول    ا ي ال ابن خل وذ ال ج اودم (28 ) أو من ية محاطة ي ةاج و   تش ا املح امل املن ية املداو   لم

  و يجال إذ عث جاذ بجن عفجاذ أضجاف (29)ل664هو مااو ة بن أ ي  فةاذ عال من اتخذ املي و   في املسد  

بامل ينة املنجججو   وتججججم بنادهجججا ب ججججاد  اللجججبذ ودججججا اليهجججا التحججججات يججججتم )صجججج ى   علةجججم و ججججلم(إيجججي مسججججد  ال  جججول 

 جال ع ج  بجن عبج  الاي جي بجأم  مجن  اإلمال وعنج  ع لةجة تج يج  مسجد  امل ينجة ىالنظ  منها من  با الناس إي

 . (30)مي و   من د ي  ولكن هذه امل   صنات من املدشب  أ اممالولة  بن عب  امللك 

ا دال الذم  ج  لك أو املحا م من ال ول واملد   و إذ ال    من إ امة املي و   هي   اية املدلةفة أو امل

وف املجؤذذ لكجي ي الاجوذ ا ذاذ الثجاني يجول يلحيم  من  با  ي  خ ومة تم أصبحت لاا وطةفم أخ  وهي و ج

 . (31)املد اة 

مجججن الاناصججج  ال يجججر  ال  جججة(  ةجججت تاججج  32  )اق اليبلجججة البامل جججاد  ذات ا  و جججة جججة فجججي  و  تودججج  الكاااة:دال-9

مججججن  بججججا املبل ججججيذ الججججذين  ال  ججججة ججججة املبلججججا  و ججججتم املدلججججوس ع ججججي   أ ا ججججةة فججججي املسججججد  وهججججي تاجججج ف با ججججم ال

ال جججفوف  ىييجججاموذ بترديججج  ياججج  د جججا اإلمجججال  مثجججا التكبيجججر والتح ةججج  مجججن ياججج   أتنجججال ال جججال  لةوصجججلاا إيججج

 
 . 28م اود  مضاذ ميلوف  و خ وذ   مو وعة اآلثا  اإل المةة في لةبةا  امل دع ال ابق   ص  25

 . 291ص  ص  لبيب عب  ال تا   املحضا ات  امل دع ال ابق  -26

 .23املسد  ع ا   وط از وتا  خ  امل دع ال ابق  ص  مح   ماد  اللوص - 27

هج(م من أما  املؤلفيذ الذين  تبوا  911هج ج 844م ) لش  ك االمال نو  ال ين أبو املح ن ع ي بن عب    بن أ    بن ع ي املح ني ال  اودما م: هو ال  اود-* 

   1965  لل ي   ان   إيى نخبة من املتخ  يذ والال ال  املو وعة الا بةة امل     دا  اليلم مؤ  ة ال انكليذ لل باعة والنش   الياه    امل ينة املنو   عن

 .1016ص 

 . 33ال ابق   ص م اود  مضاذ ميلوف  و خ وذ  مو وعة اآلثا  اإل المةة في لةبةا  امل دع - 28

 .40م  في عب    مةحة  اآلثا  اإل المةة في م    امل دع ال ابق  ص  -29

 . 649ل  ص 1994  2 ط1ال    الشاالعي  الا ا   الا بةة اإل المةة في م    ج  -30

 . 318طم الويي   امل اد  في اإل الل  امل دع ال ابق   ص  31 - 

 . 45ل   ص 1984صاملن ملعي م  في  الترا  املا ا م اإل المي في م     دا  النهضة الا بةة   بيروت    - 32

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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املدلفةججة الباةجج   عججن اإلمججال والججذين  جج  ال ي جج اوذ تلججك املد ججا اإلمججال   وذلججك لضججبط ال ججال  أم لضججبط 

إذ امل تن ج  الابةج م ( **)  و جذ   املي  جيم  وذالجال يتيج موذ علةجة وال يتجأخ صال  والناس مع صال  اإلمال

فجي امل جاد   ال  جة(  ةت إذ من أهجم ا  جبامل التجي أدخلجت عن ج  33 )في امل اد  ال  ةهو أول من اتخذ  

هو انم في امل اد  الكبيجر  تكجوذ ع لةجة توصجةا ال جوت ا مجال لكجا امل جلةيذ صجابة خاصجة للجذين ييفجوذ 

فجججي مجججؤخ   بيجججت ال جججال  أو الججج ين يجججؤدوذ صجججلتهم أ ةانججججا فجججي الةجججحن خجججا ج بيجججت ال جججال  و حججج   هجججذا عنجججج  

 (.34االزد ال)

خلجت فجي بنجال الكثيجر مجن دولكنهجا أةة فجي املسجد م ا  ا جياتبجر بيجت املجال مجن الاناصج  ال يجر بيل املااال: -10

  خيذ لتخجججججي ن )صجججج ى   علةجججججم و ججججلم(امل ججججاد  واذ ا ججججتخ ل بيجججججت مججججال امل جججججل يذ فججججي مسججججد  ال  جججججول 

 ل مججة  الولةج  بججن714(. لكجن فججي عجال 35ال نجائم والابججات التجي يتبججرع بهجا أصججحابها  بجا توزعااججا ع جى امل ججل يذ)

  وهججو يتكججوذ مججن ندجج   مث نججة ة  الةججم بيججت املججال فججي صججحن املدججامع   ومججم ب مشججقعبجج  امللججك املدججامع ا مججو 

  وال الةجحن الجوق ث انةجة أع ج   ا ج وانةةالشكا  تالوها  بة ن ك دائ  ة وت تفع  املحد   عجن ا  ضجةة 

ي كن الوصول إليها ال بو  م  لم متح ك غير تابت و وضع عن  بامل هذه املحد   عن  االضجاالة إليهجا  أو 

 ع ججججى مججججال ل منهجججااملججججا اخجججذ
 
 دالججججت لاجججا  ججججلم متحجججج ك ذلجججك كلججججم   صججججا وخوالجججا

 
  ودالججججت بهججججذا اال تفجججاع وأيضججججا

 (. 36امل ل يذ)

وهي من أهم الاناص  املا ا  ة التجي يتلجك منهجا املسجد   ةجت كانجت تاج ف فجي أول ا مج  با جم   األروقة:-11 

 ذلك اللكونها في املدوانجب أو فجي املجؤخ   أو  املدّنبات أو املواخير أو ال يةفة أو ال فةم أما  بب ت  ةتها

يتحجج ثاذ عجن مسججد  الكوالججة  (**)وال بجرم  ()  اليجج   اينجا الججبالذ م لكونهجا م ججيوالة باملدشجب أو د  جج  النخجا

ا دنحجججة التجججي   والججج واق هجججي كل جججة تانجججي تلجججك  مجججواخيربجججات والو يجججوالذ إذ لجججم قلجججة فجججي املي مجججة ولجججيه لاجججا مجن  

تججججى ولججججو كانججججت هججججذه وتكججججوذ فججججي الاججججاد  تحججججت  بججججامل م الوعججججة ع ججججى أع جججج   عالةججججة    املسججججد تحججججاذم دنبججججات 

 (.37ل من بيت ال ال  واملح ل ال اخ ي لل سد  )ا دنحة تشكا دي

 مكاذ وضع ا  ذيةم و ا  امللحيجات كاملكتبجة ومنجزل صج ير مالحق أخرى  خاصة باملسجد :-12
 
وهي مثال

 ملدادل املسد م وو    صحةة.

 
ا
 مود البناء التي استعملل في بناء املساجد :-خامسا

 وذلك لا ت أ بامل وهي:  لةة في البنال من البيئة املحلةةا تا لوا امل ل يذ في الااد  املواد املحلي  

 املواد املحلةة متوال   بك ةة مايولة واذ امل لم بحةث إذ ال يكوذ مبذ ا. -1 

 ةة اإل لة ةة واملحلةة .منا بة املواد املحلةة للظ وف املناخ-2

 
( م ن  ل1442 - ل1364( )هج 845 ج هج 764) الياه   ول  وتوفي في م لم خمؤ   املا وف با م »تيي ال ين املي  يم« هو أ    بن ع ي املي  يم  املي  يم: هو -**

 . 1731م لل ي   ان   إيى نخبة من املتخ  يذ والال ال  امل دع ال ابق  ص هت وا بالتا  خ بكا نوا ةما

 . 318طم الويي   امل اد  في اإل الل  امل دع ال ابق  ص  -33

 36م اود  مضاذ ميلوف   و خ وذ   مو وعة اآلثا  اإل المةة في لةبةا  امل دع ال ابق   ص  - 34

 . 37امل دع نف م  ص  - 35

 .652ال    الشاالعي  الا ا   الا بةة اإل المةة في م    امل دع ال ابق  ص  - 36

 -  وع ا في والا اق بالد الشال انتيا بيذ م لم مؤ خ و او ة ن ابة وماع م أ    بن يحيى بن داب  بن داود البالذ م  أبو بك م أبو املح نم و ةاالبالذ م: هو .

 . 392م لل ي   ان   إيى)نخبة من املتخ  يذ والال ال  امل دع ال ابق  ص بالط املدلفال الابا ةيذ 

م لل ي   ( إمال املف   ن. صا ب أ بر  تابيذ في التف ير والتا  خ923/هج 310 موال 28 - 839/هج224) أبو داف  مح   بن د    ال برم  اإلمال : هوال برم  -* * 

 . 1153ان   إيى نخبة من املتخ  يذ والال ال  امل دع ال ابق  ص 

 . 309- 303ل   ص ص 1988ةخ طة الويي   امل اد  في اإل الل   دا  الالم لل الييذ   بيروت   لبناذ   الش - 37

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/764_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/845_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1364
https://ar.wikipedia.org/wiki/1364
https://ar.wikipedia.org/wiki/1364
https://ar.wikipedia.org/wiki/1442
https://ar.wikipedia.org/wiki/1442
https://ar.wikipedia.org/wiki/1442
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.marefa.org/224%D9%87%D9%80
https://www.marefa.org/224%D9%87%D9%80
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 ا ترال البيئة املحلةة من مب أ خال ة   في ا    لتفكير في خلية.-3

  يا  
 
  ا مةال من مواد املباني ال ابيةالي  ا تا لوا امل ل وذ في يا  الاناص  املكونة لل  اد  مثال

من املحا م  الكانت مواد البنال وأيضا في  الة إذ يكوذ في بنال مسد  دامع بنال ع ى   ا   ةا ري و   مي 

 ( . 38ت تو د من مناطق ياة   وخاصة في م ا ا متي مة من ال ولة اإل المةة)

  و ججججذلك ا ججججتخ موا املججججواد ال ئي ججججةة فججججي بنججججال واد ال فججججي مججججواد   اليججججات وا ثججججا ولكججججن لججججم ت ججججتا ا هججججذا املجججج

املجؤث ات ال بةاةجة والبةةةجة الاامجا اليجوم فجي (‘ وليج  كانجت 39املسد  املدامع من ال ومل واملحدج  وال جيذ )

م ال جججججج از ال جججججج از الفا  ججججججري متح يججججج  ال جججججج از املا ا  ججججججة لل  ججججججاد  اإل ججججججالمةة وهججججججي   جججججا ي ججججججي ال جججججج از الا  ججججججي

  ل  از املااص .الاث انيم 

 

 : البحث الثاني                                                                                       

 مسجد محمد الباشا بمدينة الخمس العريقة 

 
ا
 مقدمة فاريخية عن مسجد محمد الباشا في مدينة الخمس . -اوال

ن اليججول بجججاذ م ينججة املد جججه الاتةيججة عانيجججت الا يجج  مجججن ي كججج مججن خجججالل تتبججع   تجججب التججا  خ  وبيةجججة اآلثججا  

هجم أاملحضا ات اإلن انةة التي م ات ع ى البش  ة من    ل الا جو  املحد  جة إيجي و تنجا املحجايي  ومجن ابج ز و 

من  دخول  _مني اة النظير_لي ي ة  هذه اآلثا   اآلثا  اإل المةة  املتض نة للا ي  من املباني اإل المةة ا

م ججججةحي مججججن م ججججاد  643_642فججججي  جججنة  اإل جججالل مل ينججججة لبجججج    الي ي جججة التاياججججة لل  ينججججة املد جججه املحالةججججة

 يذ مججن عججال  ةججت ذ  هججا ووصججفاا  الا يجج  مججن  ال  لججة الاجج مل واملفكجج  ن  امل ججل  واط  ججا وبةججوت  مجج ا سو 

  جا ذ  هجا ال  الجة والكتجامل ا دانجب مجن عجال    م جةحي  879م جةحي   878عال  ىم ةحي إي664 م ةحي663

 اج  هجذا ينجة بةجوت   فجي ا    عجي ودجا و ومجن أهجم مجا ذ ج  عجن امل  م جةحي 855ى عال   م  ةحي إي668

ت التججججا  خ ا ججججت  ت بامل ينججججة الا يجججج  مججججن م  ججججا الت ججججو  وال قججججي والتيجججج ل واالزدهججججا  فججججي الا يجججج  مججججن املدججججال 

(  ومجن هجذه امل جاد  مسجد  40امل ينجة )بم جاد   6 ةجت تجم انججاز عج د   وخاصة في الن الا جا   اإل جالمةة

مح جج  البامججا الججذم  ييججع فججي و ججط امل ينججة تي  بججا   ع ججي مجج ال الشججا ع الججذم ي جج  مججن و ججط امل ينججة بججالي مل 

 ىكججوذ املسججد  ي دججع إيجج ىاملحججايي املدججاص بالبريجج    الليجج  تججم ت جج ةة املدججامع بجججامع البامججا ن ججبة إيجج ىمججن مبنجج

ى الجججوايي مح ججج  البامجججا وتججججم ا جججتخلص هجججذا اليجججول مججججن املحكايجججة التجججي توا ثتهجججا  أهججججا امل ينجججة مجججن اإل جججالف إيجججج

نادا لألدلججة املاديجججة   و ب ججا هججذا اليججول الججذم يظجججم هججذا الجج أم  ي تيججي لججم نججوع مجججن الشججك   وذلججك ا ججتاإلخججالف

ومجن خجالل   واملل و ة  ةت ت وم هجذا ا دلجة ألتجي  تت ثجا فجي كونهجا نيجش ودج ا ع جى دج ا  املج خا لل ئذنجة

البحججت والججت ان والتجج  ةق فججي أبج يججة نججص هججذا الججنيش الججذم يججوحي با ججم الججوايي  دججب بامججا وتججا  خ إنشججال 

م جةحى تي  بجا 1906-06-22دج م املوالجق اله1325املئذنجة الجذم ي دجع لل جادس عشج  مجن مجاباذ مجن عجال 

وهججججذه الشد ججججةة التججججي تججججم تجججج و نها ع ججججى دجججج ا  املئذنججججة كججججاذ لاججججا دو   بيججججر فججججي ازدهججججا  امل ينججججة فججججي الا يجججج  مججججن 

املدالت وخاصة املدالت الا ك  ة واملح بةة والتفاالةة  وذلك ع ى اعتبا   ا  ا لوالية طج ابله فجي الفتجر  

بنججال فججي  ولكججن اذ بنججال املدججامع كججاذ  جج  م وم ججك بةجج ه زمججال ا مججو   الهدجج1326-الهدجج م 1322اليمنةججة مججن 

 
 . 34مح   ماد  اللوص  املسد  ع ا   وط از وتا  خ  ص  - 38

 . 34امل دع نف م   ص  - 39

 . 26-24ل  ص ص 2003عب  ال الل ع    ناذ   و  خ وذ   املد ه تواصا املحضا ات دا  الكتب الوطنةة   بن ازم    - 40
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 ى  أم فججي عاجج  الججوايي مح جج  البامججا ولاججذا تججم ت جج ةة املدججامع بجججامع البامججا ن ججبة إيججالتججر  ت ججبق بنججال املئذنججة

  واذ الوايي  دب ادخا علةة اضاالات د ي      ا أ لفنا الذ  الوايي مح   الباما   ىكوذ املسد  ي دع إي

وم ججججا  ججججبق نال ججججظ  إذ املدججججامع  جججج  مجججج  بالا يجججج  مججججن (  41)للدججججامع  ط مثججججا املئذنججججة ولججججيه هججججو املؤ ججججهاليجججج

  أهججم عناصجج  املدجججامع ىامل ا ججا فججي إنشججال عناصجج ه  ال ئي جججةة والثانو ججة ومججن هججذا املن لججق ي كجججن الت جج ق إيجج

   وتججججا  خ حججججة عججججن مو ججججع املسججججد   مؤ ججججه املسججججد أعضججججال مل إيججججىولكججججن  بججججا ذلججججك ودججججب علةنججججا ناجججج ج  لججججةال  

 . ةتم به  اال متأ ي م  و بب ت 

 
ا
م ال  ال   ق الذم ييع املسد  في و ط م ينة املد ه ع ى  : موق  والصف العام  للمسجد  -ثانيا

  بجو  ب    املد ه ال ئيفري املحايي   ةت ياتبر مسد  الباما من امل اد  الي ي ة التي  يتو ط امل ينة

 ت ل ع ى ع ا ة م ينة املد ه الا  ية    ةت ياتبر محمي ب ودب  انوذ   اية اآلثا  وهو مسدا تحت  

 

 

 
 .(1اللو ة   م )  ى انظ  إي  010\27  م 

 

الذي سجل ب  مسجد محمد الباشا بالخمس ضمن اآلثار اليمية بموجب قانون حماية اآلثار الصادر  ( فوضح الرقم التسلسلي 1اللوحة رقم )

 (. 2015  - 1    - 4عدسة الباحثا بتاريخ )   -املصدر , من قبل مصلية اآلثار

لحة اآلثا  في م ا بة   من  با م  2005الو  عن ذلك تم إص ا  لاو ب ا ة تسدةا اآلثا  الايا  ة عال  ع

 . (2اللو ة   م )  ى  انظ  إي ثا  لب  
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م من قبل مصلية اآلثار عن   2005( فوضح بطاقة تسجيل اآلثار العقارية  ملسجد محمد الباشا بالخمس لعام 2اللوحة رقم )

اقبة آثار لبدة اقبة آثار لبدة ,  عدسة الباحثان بتاريخ )   -املصدر, مر  (. 2015  - 1   - 4مر

إذ   ال  الةم ع ى مكا  صك املسد  يشكا عال وهو عبا   عن  مسد  يأخذ مكا  بيت ال  نو و  كننا  

 
 
 .(3اللو ة   م) ى  انظ  إيامل  ع تي  با

 

 

 
 

 مسجد  الباشا بمدينة الخمس العريقة( فوضح  مسقط فوضيحي  لشكل بناء 3اللوحة رقم )

 عن  
ا
 .210مسعود رمضان شقلوف, وآخرون, موسوعة اآلثار اإلسالمية في ليبيا, املرج  السابق, ص  -املصدر نقال

 

 

 

  خاصججتم فججي طجج از بنججال اليبججة ال ججد ةطاججو  الان جج  املا ججا م التركججي الةججم يشججكا وانججن و  ت يججز ةججت ي كججن إذ 

ييججججع فججججي منت ججججك ال لججججع املدنججججو ي ال   ججججي مججججن الججججذم و  كججججن الجججج خول إيججججى املسججججد  عججججن ط  ججججق املجججج خا ال ئيفججججري 

   ةت ي كن وصك امل خا الاو عبا   عن م خا يأخذ في مكلم امل ت ةا ع ال ئيفرياملسد  امل ا ع ى الشا  

خجا ج ي الشج الةة ال  بةجة أخج  فج دم للفنال الذم ييع إمال بيت ال ال  و ودج  هنجاك  وقؤ ياي  ن ك دائ م ي

دم مبامج   ؤ و عيج  مائجا يجذبيت ال ال  وفي و جط هجذا الج واق ييجع مج خا أخج  مجن املداجة املدنوبةجة الشج  ةة 

 ( .42بيت ال ال  ) ىإي
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ا
مح   باما   ال ل اذتأ يه املسد   في عا  التركي و ال ببنال   كاذمؤسس املسجد  وفاريخ  فأسيس . -ثالثا

 ى  ا يذ   ا هايي تم  ال  بترمة م وطاف لاو املئذنة ال ل اذ عب  املح ة  باما املح ةج م  الجذم كجاذ وايجي ع ج

 (  . 43م ينة املد ه في الاا  التركي )

 
ا
املح ة يجة تجم ا جم البامجا   جا ذ ج  عنج  أهجايي . لي  أطلق علةة ا جم سبب تسميت  املسجد بهذا االسم-رابعا

و ب جا  ج ةا با جم البامجا   الجوايي مح ج  البامجا الجذم  كجم امل ينجة فجي تلجك الفتجر  ىم ينة املد ه وذلك ن بة إي

وهو الذم ازده ت الةم الواليجة والجذم   هد م  1322الوايي   دب باما الذم  كم والية ط ابله  نة   ىن بة إي

تيخج  ببنجال م تشجف  املد جه البلج م وم   جة املد جه  ها  م ينة املد ه التي باتت في عاج ازده  ى دا ب و   إي

املنشججئات املا ا  ججة ال ججابية واالضججاالات املد يجج   مثجججا  ياجج  فججي املا ا  ججة  عججالو  ع ججى اإلصججال ات  االبت ائةججة 

يك جن ال  ج ال  ومضج وذ هجذه  ت  تابجة  تبجت مجن خجط ال  ج الدجاملئذنة التي بناها لل سد  الباما   ةجت  و 

الهدججج م  وهجججو تجججا  خ إنشجججال املئذنجججة وهجججي فجججي عاججج  واليجججة  دجججب 1325مجججاباذ 16فجججي ال جججل اذ عبججج  املح ةججج  وتجججا  خ 

 (.44باما)

 
ا
مسجد  مح ج  البامجا مجن أهجم امل جاد  م ينجة املد جه   ياجأهمية مسجد  الباشا للمدينة الخمااس .-خامسا

البالا ع دها  ت م اد    ةت يأخذ الترتيب الثاني يا  دامع بن جحا  ومن أهجم الوئج  املسجد  التجي ييج ماا 

  تحفجةظ اليج  ذ وتجو ج ه وتف جيرهالةمجي وخاصجة فجي ا مجو  ال ينةجة  و املسد      جي ثيجافي ت  لل  ينة الاو  يا

 و اد  ا    خاصة في ع لةة التشاو  بيذ امل ل يذ في م ينة م اإل الميوتف ير أصول الفي
 
   وعاتبر م  يا  ةا ةا

 عججن كونججم مكججاذ لتج ججع النججاس الةججم ياجج  االزمججات التججي  جج  توادججم أهججا امل ينججةاملد ججه  فججي 
 
املنا ججبات فججي   الضججال

 ملحفظ املجال وذلجك    د  يا  عالو  ع ى إذ املسع لةة إب ال عيود النكا  وال القاالدت اعةة وخاصة في 
 
م  يا

لك املجال الجذم  يج ججع و جذ   خجيذ لتخجي ن ال نجائم والابجات التجي يتبجرع بهجا أصججحابها  بجا توزعااجا ع جى امل جل يذ 

 ( .45ملنا شة اليضايا وال  النزعات بيذ أها املن ية)   مكاذوعا من زكا  املال’ وزكا  الف     با عة  الف   

 
ا
 الوصف الخارجي (.-املعماري للمسجد) الوصف الداخلي  الوصف -سادسا

مججج خا  ئيفجججري ييجججع فجججي الضجججلع املدنجججو ي ال   جججي وهجججو م جججت ةا يالجججوه عيججج  ن جججك  ىي تلجججك املسجججد  إيجج املاااداخل:-1

ا الايججج  الن جججك الججج ائ م وأيضججج    و جججذلك يودججج  بجججم أي جججا  تجو جججك غجججائ  الشجججكا  دائججج م ميخججج ف بة جججا  م جججت ةا

 ى  الاججالل ع جج(46 ججول الايجج  الن ججك دائجج م صججو   الاججالل والنج ججة) ودجج  و   م ججت ةلةو  تكججي ع ججى تةجججاذ   غججائ 

 .(4  م )انظ  إيى اللو ة ي ا  الاي    ىي يذ الاي  والنج ة ع 
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 ( فوضح املدخل الرئيس ي لرواق املسجد املطل على الشارمل الذي يتوسط املدينة 4اللوحة رقم )

 (. 2015   - 1-5عدسة الباحث بتاريخ )  -املصدر 

 

 (  عججججالو  عججججن ذلججججك ودججججود مجججج خا أخجججج  م ججججت ةامتجججر 1.35( والاجججج   )متجججر 2.80وإياججججاد هججججذا املجججج خا هججججو ال ججججول)  

 عججججن ودجججججود ل ججججال  مجججججن املداججججة الشجججج الةة ال  بةجججججة واق امليابجججججا بيججججت ا ىدم إيججججؤ و عيجججج  مائجججججا  يججججذ الشججججكا
 
  الضججججال

وهججو  واق تججم  .(5الجج واق الشجج ايي الشجج قي مججن بيججت ال ججال  انظجج  إيججى اللو ججة   ججم ) ىديججاذ إيججؤ ي ينمجج خالذ صجج ير 

(
 
 وامل خالذ ال  يرين  الفت الذ   تم التحا ا أيضا   يثا

 
 (.47أنشأه   يتا

  
 ( فوضح املدخل الرئيس ي لبيل الصالة بمسجد الباشا في الخمس 5اللوحة رقم )

 ( 2015  - 1- 4)عدسة الباحثان بتاريخ  -املصدر 
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 يل الصالة :  ب -2

هو ودود  تابة  تبت من خط ال   ال  ومض وذ هذه    ناله  با املئذنة وال لةا عن ذلكبيت ال ال     تم ب

وهي في عا       وهو تا  خ إنشال املئذنةالهد م 1325ماباذ  16ملح ة  وتا  خ  ال   ال  يك ن في ال ل اذ عب  ا

باما و وبي   والية  دب  التا  خ  ذلك  بنال  با  ال ال   الشكت  م  ع  بنال  عن  عبا    ب ول  هو  ندم  وهو  ا 

   ةت تم  يفم  بيبة م  ي ة    متر(   6.5و ا تفاع عايي ي ا إيى  وايي  )متر ( وذ11.5متر ( وع  )  11.75)
 
تي  با

   .(6 انظ  إيى اللو ة   م ) مث ن الشكا  ئي ةم التي ت تكي   بتها الي ير  ع ى د ا  انتيايي 

 

 
 ( فوضح شكل القبة واملئذنة للمسجد وهي صورة قديمة6اللوحة رقم )

 من التقرير الفني ملصلية اآلثار وحماية آثار لبدة  بتاريخ  -املصدر 
ا
 .م 1978دسمبر 10نقال

 

 
 

 

 
 

 

 

 مكرار( فوضح شكل القبة الرئيسية  من الخارج التي فمثل سقف بيل الصالة 6اللوحة رقم )

 (.2015  - 1   - 4عدسة الباحثان بتاريخ )  -املصدر 
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ع   ي تكي  املث ن  املد ا   تيع نةا  ى وهذا  بالكو  وهي  يا ف  ب ا  أو  البنا  ت م ت ي     زاو ة  أو  أ كاذ  ل  في 

 . (7  انظ  إيى اللو ة   م )ا   اة للبنال امل  ع من اعال

 
التي فق  في أركان املسجد األربعة لكي فحمل الشكل املثمن   ( فوضح أحدى الكوا  األربعة التي تشب  املقرنصا 7اللوحة رقم )

ف هندسية ملونة , وهي صورة قديمة, التي فرفكز علية رقبة  القبة ومن فم القبة وهذه الكوا  فحتوي على مجموعة زخار 

 من التقرير الفني ملصلية اآلثار وحماية آثار لبدة  بتاريخ  -املصدر 
ا
 م.1978دسمبر 10نقال

 
مكرار ( فوضح أحدى الكوا  األربعة التي تشب  املقرنصا  التي فق  في أركان املسجد األربعة لكي فحمل الشكل  7اللوحة رقم )

طالئها باللون األبيض املثمن التي فرفكز علية رقبة  القبة ومن فم القبة ولكن  أالن هذه الكوا  ال فحتوي على زخارف بل فم 

 (.2015  - 1   - 4الباحثان بتاريخ )  عدسة  -املصدرفقط , 

 

 

 

 

 

ها   بة اليبة التي ت تكي عليها اليبة  مث ن لكي ت تكي علي  ىتحو ا امل  ع إي  ىوتؤدم هذه أملحنةات ب و ها إي

و ود  في منت ك كا  التحات خاصة لإلنا   في النها    (   8(    ا يود  في املديل أ فا اليبة ع د)48) امل  ي ة

 كو  التحة 
 
 (. 8انظ  إيى اللو ة   م )( 49)  ب ا كانت لتثبةت امل ابةط  املداصة لإلنا   لةال
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 ( فتحة وخصصل لعملية اإلنارة8( فوضح الفتحا  املوجودة في أسفل القبة  التي يصل عددها إلي )8اللوحة رقم )

 .(2015  -   1   - 4عدسة الباحثان بتاريخ )  -املصدر 

 

م  ي    أي ا  م تفع عن  لم  دائ م  يالوها  نةة ن ك  الشكا  ناال    م ت ةلة  بيذ كا  نيتاذ   و ود  

املث ن االنتيايي  املد ا   الو     إطا   ال لع  في  ال  بةة  اأما  الش الةة  املداة  في  م خا  يود    ع  املدنيتاذ  بيذ 

 (. 9و عي  مائا  انظ  إيى اللو ة   م )ذع    

 

 
 ( 2015  - 1   - 4عدسة الباحثان بتاريخ )  -املصدر , فوضح البا  الرئيس ي لبيل الصالة من الداخل( 9اللوحة رقم )

 ما    ا   ةت يود  أمامم م الة خلفاا يود  طابق أضافي خاص لل ال ي  ك املد ا وب ن هذا الاي  ع    
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(  وت تلججك تلججك املدجج  اذ ا   اججة 50 ججنت تر( )80) ىيتالججق بججج  اذ بيججت ال ججال  فججي ع  ضججة ي ججا ع ضججاا إيججالة ججا 

 ة   نت تر( ذات عيود أن اف دائ  80ع ةياذ ي ا ع ق كا وا   منه ا إيى ) بيراذ و بكا ضلع ع ى ناال تاذ 

دج  فجي ناالجذ  (   ةجت تو 51() مجت1) جنت تر( و  جا عج   كجا وا ج  منه جا  120)كجا وا ج  منه جا إيجىطول  و  ا  

 .(10  انظ  إيى اللو ة   م )وع  ضةم  بة م تفاة 

 

 
افذ السفلية  لبيل الصالة من الداخل10اللوحة رقم )  ,  (فوضح أحدى النو

 (.2015  - 1    - 4عدسة الباحثان بتاريخ )   -املصدر

 
افذ  لبيل الصالة العلوية من  10اللوحة رقم ) مكرار ( فوضح أحدى النو

عدسة الباحثان  -املصدر, الخارج واملطل على الرواق الجنوبي الغربي 

 (. 2015  - 1   - 4بتاريخ )  

  
افذ السفلية  لبيل الصالة  10فوضح اللوحة رقم ) مكرار ( فوضح أحدى النو

 (.2015  - 1  - 4ان بتاريخ )  عدسة الباحث-املصدر ,من الخارج 

 
افذ العلوية  لبيل  10اللوحة رقم ) مكرار( فوضح أحدى النو

  - 1   - 4عدسة الباحثان بتاريخ )  -املصدر , الصالة من الداخل

2015 .) 
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مجججججاو   ى  وق أخججج  لل ججججال  ولكجججن فججججي النفجججاذتيذ املودجججج تيذ فجججي ال لججججع الشججج ايي الشجججج قي  جججج  التحتجججاذ ببججججانيذ يؤديجججاذ إيجججج

  عالو  عن اإلضاالات لبيجت ال جال  الا يج  مجن اإلضجاالات منهجا الج واق الوا جع فجي الشج ال ال   جي لبيجت ال جال  لليبلة

طججابق أخجج   ى اج ي ججا  منججم إيججد تفججاع  لةججا و ودجج  بججم الشججكا مججوزم ملدجج ا  اليبججة بأ ضججةة م تفاججة با وهججو م ججت ةا

  عالو  عن ذلك يود   واق   ع ى  م الة امل لة لبيت ال ال تو ةام إضاالةة د ي   وال م يود  بم من ا    وهو يا

 انظ  إيى (52أخ  بال لع الش ايي الش قي والذم تم التحة  عن ط  ق امل خليذ اليبلة اللذين كانتا  في ا صا ناالذتيذ)

 (.11اللو ة   م )

 

 
 ( فوضح بيل الصالة من الداخل 11اللوحة رقم )

 (.2015  - 1   - 4بتاريخ )  عدسة الباحثان -املصدر 

 

   والتي  وف نت  ق إليه ا في ما ي ي:واملنبر ال ال  املح املنات بيت من أهم مكو  ومن أهم عناص  املسد  التي تا  

  وهججججو عبججججا   عججججن  نةججججة ن ججججك دائ  ججججة يايجججج  مججججي   أو حجججج امل  املسججججد  يتو ججججط دجججج ا  اليبلججججةامل الياااارا  :-أ

متجر( 1.55عيجود م ببجة و  تكجي هجذا الايج  ع جى ع جودين ندج  يذ ب جول )مف ص بثال  ال وص أو بثال  

 .(12انظ  إيى اللو ة   م ) (53) تةجاذ تحوم ع ى زخا ف نباتةة د ةية وه ا ذوات

 
 محورة ( فوضح شكل التيجان التي فحملها األعمدة املستديرة في محرا  املسجد , وما فحتوي  من زخارف نبافية  12اللوحة رقم )

 (.2015  - 1   - 4عدسة الباحثان بتاريخ )  -املصدر 
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اإلطججججا  املدججججا جي مججججن  امتججججر(  وعالججججو 1 ججججويي ) ىمتججججر( و  ججججا ع ضججججة إيجججج2.80 ججججوايي) ىو  ججججا ا تفججججاع املحجججج امل إيجججج 

 جا يتالجق بج اخا املحج امل مجن املدجا ج امجا الةا املحج امل ذاملح امل زخ الة ع ى مكا الاالل ونج ة خ ا ةة ه

وال جججال  الو ججج   و ومجججوا هلل  ع جججى ال جججلوات  جججاالظوا   نةجججة وهجججي ي جججم   الججج   ن الججج  ةم ) تبجججت أيجججة 

يشكا ح امل املوهي  تبت و ط  ( وهي )ما مال  لاظةم   و ذلك تود  عبا   دعائةة   ص ق   ا  ) انتيذ

 (   ةت يود  اثناذ منها 54لتخ ج منم زخا ف مشام با زه وهي ب ا تا ف باملحا   البح  ة )  هام  ي في زخ في 

 .(13وا     بير  وتالوها و    ص ير  انظ  إيى اللو ة   م )

 
مسجد محمد  ( فوضح شكل زخرفة اليارة البحرية املركبة الصغرى على الكبرى في أعلى حنية اليرا  املعقود في 13اللوحة رقم )

 (.2015  - 1   - 4عدسة الباحثان بتاريخ )  -املصدر الباشا  بمدينة الخمس, 

 

 

حتججوم أو ع ججى مججكا منيلججة  وم  ججي املحججا   الكبيججر  ي وتحتجوم كججا وا جج   منهججا م  ججي ع ججى مججكا ن ججك دائج م   

 ع ى عبا   ال عائةة   لفت الذ  .

  و جججول عيججج  املحججج امل مجججن ز داخجججا أي جججا  أخججج واملدججج ي  بالجججذ   هنجججا إذ املحججج امل ييجججع فجججي أطجججا  م جججت ةا بجججا  

(انظج  إيجى 55ع جى مجكا زخجا ف نباتةجة د ةيجة ز نجت بجألواذ ا ز ق والبنجي ) ص  ت  ا ع ى بالطة من الييشاني

 (.14اللو ة   م )

 
 ( فوضح اليرا  ما يحتوي على زخارف وكتابة وزخارف قيشانية ذا  األلوان البني واألزرق واألصفر والبيج.14اللوحة رقم )

 (2015  -  1   - 4عدسة الباحثان بتاريخ )  -املصدر 
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و يع املنبر ع ى ي يذ املح امل   ةت    ميا  و ث انةة د دات و   ة أو  ذم  وهو عبا   منبر ند    املنبر: - 

 نت تر(  و ود  بباطن    90ى )متر(  وا تفاع ال  دات إيى ) نت تر( وع ضاا إي1.80ي ا ا تفاع املنبر إيى )

ع ى   ةت ي كن اذ ن  د إيااد كا التحة   ا ع ى  ىباال تفاع من ا  فا إي تت  جاملنبر ثال  التحات مايود  

ا ول  الهي  تايي:  )  -  ا  إيى  ا تفاعم  إي نت تر   80يبلا  وع ضم  )  ى(  والثاني  ( نت تر  40 وايي  يبلا   –م 

 نت تر( وع ضم    60ى )يبلا ا تفاعم إي  - نت تر(. الثالث     40 وايي )  ى نت تر ( وع ضم إي70)  ىا تفاعم إي

الة نباتةة  و ط كا عي  زخ  ي نهاية كا التحة عي  ن ك دائ م وفي  و ود  ف   (56 نت تر()   40ى  وايي )إي

 . (15انظ  إيى اللو ة   م )

 
 عن  -املصدر ( فوضح املنبر القديم, 15وحة رقم الل

ا
 م . 2005فقرير مصلية اآلثار  -نقال

 

ع جودييذ  ى ا يتالق ب  خا املنبر اليرتكي ع ى م  بتاذ م ت ةليذ عي  مائا من املحد  ي تكي ع جإما الة 

  () ال الججم إال هلل مح جج    ججول  ندجج  يذ م ججت   ن   ةججت يودجج  ع ججى هججذا الايجج  املائججا يالججم  تابججة ن ججيها 

  و حك املنبر زخا ف نباتةة محو   عن ال بةاة وعالوا هذه الكتابة الن ةة زخ الة مثا ال بق ألنجمي وهي

 االجة مجتذ  ى  ا اذ هنجاك ع ج  مكا م ت ةا ىزخا ف هن  ةة ع ى هةئم أي ا  تحك دان ي املنبر  وهي ع 

(م إمجا الة جا يخجص املنب جط أو املياج   الةحتجوم ع جى أ  جع أع ج   م جت ي   57)املنبر زخا ف خشبةة مب  ة 

تةججاذ م جتظلة والتجي تتكجوذ مجن  ىصنات  من املحد  تم توزعااا في أ كاذ امليا   وتحتوم تلك ا ع ج   ع ج

تي ب و ها تكجوذ   بجة ت تكجي عليهجا اليبجة ال ج ير  التجي تالجوا املنبجر  و ودج  أ  ع عيود مائلة في وضع تيابا وال

في دانبيها املدنو ي والش ايي اطلجع خشجبةة مت جلة مجع االطجالع املدشجبةة التجي تودج  ع جى مجتذ املدجانبيذ املنبجر 

 نبججر خشجج ي لججت املنبججر املحدجج م وا ججتب الم باتججم أز  انججم(. واملدجج ي  بالججذ   هججو 58املججائليذ امل ججنوع مججن املحدجج )

 (  ترنت 80)وع ضم  ( ترنت 20ى)ي ا إيد داتم  وهو عبا   عن منبر يحتوم ع ى د دتيذ وميا  وا تفاع

ةة ع ى املدانبيذ ل    املح اية و حتوم ع ى خلفةة ع ى هةئة عي  ن ك دائ م و حتوم ع ي م ازل خشب

 (.16اللو ة   م ) انظ  إيى (59)  اية املد ةب من ال يوط من ع ى متذ املنبر( )

 
 ل . 2005  ثا   لب   الكبرب اآلثا   م ا بة   تي    م لحة - 56
 امل دع نف ة.  - 57
 . 214امل دع نف ة   مضاذ ميلوف  و خ وذ  مو وعة اآلثا  اإل المةة في لةبةا  امل دع ال ابق  ص  - 58
 ل . 2005تي    م لحة اآلثا   م ا بة  ثا   لب   الكبرب   - 59
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( فوضح  املنبر الخشبي املظلي بالورنيش دو  اللون البني, وهو حديل العهد حيل فم أنشأه بعد أزلل املنبر الحجري  16اللوحة رقم )

 (. 2015  - 1 - 4عدسة الباحثان بتاريخ )  -، املصدر 2014في عام 

 

ولكن تم أزلتها  وإ امتها في مكاذ أخ  بالتو ةع املح يث التي  لي  كانت في الب اية في دوا  املئذنة  امليضأة :-3

أالذ) )   (60بم  ب ول  وايي  امل ت ةا  الشكا  تأخذ  أنها  )  11.75   ةت  و ا    وايي   ) و حك  متر(  2متر    

ولب ت   ال خال  من  صنات  التي  املياع   تيابلاا  التي  املحنفةات  من  مج وعة  والش ايي  الش قي  بج ا ها 

( ميا  و نفةة  و  تلك  15 ى والتي خ  ت ملدلوس املتوارئ  للوضول و  ا ع دها إيى )باملدشب من ا ع 

 ع ى بامل ي
 
إما املد ا  املدنو ي    ( املح امات ) امل ا ة   ىدم إيؤ املد ا  ال   ي من املةضأ  في املنت ك تي  با

 ( .17(  انظ  إيى اللو ة   م )61الةحتوم بها امل خا ال ئيفري لل ةضأ   )

 
 (.2015  - 1   - 4عدسة الباحثان بتاريخ )   -( فوضح امليضأة، املصدر17اللوحة رقم )

 

افذ والفتحا  :-4 ع د  ت نواالذ م ت ةلة يالوها عي  ن ك دائ م وهي  ع ىيحتوم بيت ال ال  النو

اغلياا بخ ين   وإماماا م اطب ع  ضة )وهي بي     ك املد  اذ( و تم  اذ عن  التحاتهاذات مةا باملد 

صججججنات إطا هججججا مججججن  املدشججججب وو جججج اا مججججن اليدججججاج ذات اليخججججا ف ى صججججفيذ أو م ججججتو ن و تججججم تي ججججة اا إيجججج

ناالججذ  ملح ايججة صججنات مججن املح يجج  وتأخججذ فججي مججكلاا الجج وائ   اإل ججالمةة ومججن املدججا ج ت تلججك كججا  الان  ججةة

في املن ية التي تنح   بيذ  الناالذ  مبكة من ال ةخ املح ي ية ال ولةة والا ضةة وفي اعال  ىالتي توزع ع 

التأخذ  املح اية في مكلاا منامير مشاة تنباث من عي  دائ م ص ير من املح ي  )تشبم   و     ينالاي 

 (.18امليال ع ى ال لع ا اليي الالوم للح اية  انظ  إيى اللو ة   م ) أو ناا الف س(

 
 .214ص  مضاذ ميلوف  و خ وذ  مو وعة اآلثا  اإل المةة في لةبةا  امل دع ال ابق  - 60
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 2022 يونيو العدد التاسع بمدينة الخمس  محمد الباشامسجد 

  
 

  

 136 جامعة المرقب - البدنيةكلية التربية  

 

 
افذ الجنوبية الغربية املط18اللوحة رقم )  لة على الفناء الجنوبي الغربي  ( فوضح  أحدى النو

 (.2015  - 1    - 4عدسة الباحثان بتاريخ )   -املصدر

 

 

تم توزعع تلك النواالذ ع ي بيت ال ال  الةود  اثناذ منهجا فجي دج ا  اليبلجة  جول املحج امل  منأ  ا ال يفوتنا    

  ولكن مود اذ في املد ا  املدنو ي ال   يواثناذ في د ا  الش ايي ال   ي  ول م خا بيت ال ال   واثناذ  

يجججايي لليبجججة ) ال  بجججة هجججذه النواالجججذ ليججج  ز نجججت مجججن املدجججا ج بة جججا  بجججا ز  أمجججا النواالجججذ  املودجججود   باملدججج ا  االنت

عالو  عن الفتحات ال  ير  املودود  في اليبة من   ثال  نواالذ مايود  يايود ن ك دائ  ةالهي   املث نة(  

 
 
 عن ودود نواالذ في ال واق الش ايي ال   ي الهجي عبجا   عجن نواالجذ م جت ةلة الشجكا مايجود  ا  فا  الضال

أ  جججع نواالجججذ  و جججذلك ي تلجججك ال جججابق الالجججوم عججج د  ىيايجججود ن جججك دائ  جججة ولجججم أي جججا  بجججا ز وعججج دها ي جججا إيججج

 (.62هذا ال واق ) ناالذتاذ وهي ع ى نفه ال  از ال ابق  والتي تود  في اعال

في ال  ن ال   جي مجن ملداجة املدنوبةجة ال  بةجة مجن املسجد   وتتكجوذ املئذنجة فجي تكو نهجا  املئذنة  تيع  املئذنة :-5

ة ل ا ول بياعججج   م  اجججة و ودججج  بجججم املججج خا املئذنجججمجججن عججج   أدجججيال مت جججلة ياضجججاا بجججبا   الجججاملدياملا جججا م 

م  ججع  املجج خا نججص  تججا ي داخججا إال  ججي بججا ز أو أطججا     ةججت يودجج  فججي اعججالالو ججع فججي الضججلع املدنججو ي الشجج قي

 اذ املئذنة و خذ هد م( إما املديل الثاني وهو ي ثا ب1325ماباذ  16با ز  يفة  بتا  خ بنال املئذنة  وهو )

   ةت يحتوم ع ى التحات لإلضال  و نتهي الب ذ يش الة املئذنة و   زخ الات هذه الش الة في مكلم املث ن

بأنهججا تشججبم املي ن ججات فججي مججكلاا وفججي  وهنججاك دلةججا مججا يؤ جج املي ن ججات ب ججفيذ مججن الجج الالت ال جج ير التججي 

ط  يججججة صجججججفاا وت جججججنةفاا هججججو إذ فجججججي ال جججججك ا  جججججفا ي تلججججك أ  جججججع داليجججججات وال ججججك الالجججججوم ي لجججججك خ جججججه 

  وهجججذه ال جججفات مجججن املي ن جججات تودججج  فجججي كجججا وداجججة مجججن الوداجججات الشججج الة املث نجججة  وعالجججوا هجججذه الججج اليات

(م انظججج  إيجججى 63نهايجججة صجججك أخججج  مجججن الججج اليات)الشججج الة دجججيال أخججج  مجججث ن  اصججج   مجججن املدجججيال ا  جججفا ينتهجججي ب

 (.   19اللو ة    م )

 
 . 214 – 211ص  ص  لةبةا  امل دع ال ابق   مضاذ ميلوف  و خ وذ  مو وعة اآلثا  اإل المةة في   2015-1-4ز ا   مة انةة بتا  خ  - 62

 . 214ل.ص 1980ط ابله    مضاذ ميلوف  و خ وذ  مو وعة اآلثا  اإل المةة في لةبةا  دا  الا مل للكتامل  - 63



 2022 يونيو العدد التاسع بمدينة الخمس  محمد الباشامسجد 

  
 

  

 137 جامعة المرقب - البدنيةكلية التربية  

 

 
 

 ( فوضح ألينيا  التي فتدلى على بدن املئذنة عند انتقالها من شكل إلي أخر وهي تشب  املقرنصا   19اللوحة رقم )

 (. 2015  -1- 4عدسة الباحثان بتاريخ )-املصدر 

 

 يالو  اوعالو  
 
املدامو   ضيب  لكا ذكا هذا املدامو  وهو ع ى مكا البرنوصري وهو ع ى مكا مث ن و أيضا

ةة ا بر من الك   الالو ة صنات من  حتوم ع ى   اتيذ ندم الك   ال فلنحا ري مثبت في أعال املدامو  و 

 (.20ة    م )(  انظ  إيى اللو 64)النحا ري   وعالوه هالل  اتيذ اس يختر اا هذا اليضيبما ذ النح

  

   
 عدسة الباحثان بتاريخ  -املصدرة  مسجد محمد الباشا ذا  الجامور. ( فوضح  مئذن 20اللوحة رقم )

  (4 -   1   -  2015.) 

 

ال ججججابق الالججججوم يودجججج  ع ججججى مججججتذ  ججججيك  الفنجججججال الطاااااابق العلاااااوي )املكاااااان الخااااااص بال سااااااء للصاااااالة(.-6

  املودود في ال  ن الش ايي للفنال ال لمال ابق الالوم من خالل  ىاملدنومل ال   ي  ةت ي كن ال اود إي

 .(21انظ  إيى اللو ة   م )
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 ( فوضح الدرج الذي يودي إلى الطابق العلوي وهو طابق  عمل كمصلى لل ساء.  21اللوحة رقم )

 (.2015  -   1   - 4عدسة الباحثان بتاريخ )  -املصدر 

 

د دجات وا جترا ة و  جا ( 5ى الشج ال تحتجوم ع جى عج د)ع جى ثجال  تحجو الت ا ويجي تتججم إيج ال جلم و حتجوم 

ال ج مل وتحتجوم ع جى عج د  والتحولةة الثانةة تتجم إيى  تر(  80 ضاا إيى)  تر( وع20ا تفع كا د دة إيى) 

ع جى املدنومل وتحتوم  ى( د دات وا ترا ة وهي بنفه إيااد لتحو لم ا ويي  إما التحولةة الثالثة تتجم إي8)

 نفججه اياجج  وهججي أ ضججةة ال ججابق الالججوم  ( د دججات وا ججترا ة5عجج د)
 
 ذ  إمججااد التحججولةتيذ ال ججابيتيوهججي أيضججا

ال ف ي من الفنال الهي من املدشجب مح ولجة ع جى  نجاط    ي يجة ةة ال ابق الالوم أو  يك ال ابق أ ض

ال جج مل م الونججة فججي املدجج ا اذ  أمججا نوعةججة املدشججب الكانججت مججن نوعججاذ ا ول مججن خشججب  ىتتجججم مججن الشجج ق إيجج

مججن املح يجج   ججلفت الججذ    ةججت  عا ضججاتالاجج    امل  ججع      يتجججم مججن الشجج ال إيججى املدنججومل وضججات الججوق 

  و حتججوم الججوق النججوع ا ول مججن املدشججب النججوع الثججاني وهججو عبججا   عججن خشججب عا ضججة (18) ىي ججا عجج دها إيجج

 ب جاد  الجو نيش
 
 جا يخجص ال جيك ال جابق أالمجع دو اللجوذ البنجي  إمجا الة عج    وم جت ةام تجم دهنجم مجؤخ ا

 ع  ضجججججات( 6عججججج د )حتجججججوم ع جججججى  ي يجججججة الةاملح لاا ضجججججاتالالجججججوم الاجججججو نفجججججه ال جججججابق ال جججججف ي ال فجججججي عججججج د ا

 .(22(  انظ  إيى اللو ة   م )65  ي ية اليط )

 

 
 ( فوضح الطابق العلوي وهو طابق  عمل كمصلى خاص  لل ساء.  22اللوحة رقم )

 (.2015  -   1   - 4عدسة الباحثان بتاريخ )  -املصدر 
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  وذلك ط ع ى بيت ال ال  باملد ا  ال   ي ةت تود  التحة في املد ا  ال ابق الالوم  من الش قي لتفت  

اإلمال   يتم من خاللم وصول صوت  لل  ليذ  لكي  ه واملد ةب  الالوم  وايا   أو  ذال ابق  امل خا  هذه  ا 

م2.90متر×1.20الفتحة) عي   ع ى  وتحتوم  انح افمتر(   ما  ة    نح ف  إمامة  وتود   ميو ة  ي ةط 

 (.  23بيوس ن ك دائ م وتحةط بها  ةاج من املح ي   انظ  إيى اللو ة   م )

 

 
 ( فوضح فتحا   التي فربط  بيل الصالة   بالطابق العلوي وهو طابق  عمل كمصلى خاص  لل ساء.  23اللوحة رقم )

 (.2015  -   1   - 4عدسة الباحثان بتاريخ )  -املصدر 

 

. يحتجوم املسجد  ع جي الا يج  الاناصج   اليخجا ف اإل جالمةة  التجي تك جن فجي العناصر الزخرفية باملسااجد-7

 اليخا ف الكتابةة.النباتةة واليخا ف الان  ةة و  ف اليخا

يحتوم املسد  ع ى الا ي  مجن اليخجا ف النباتةجة التجي تأخجذ مجكا اليهجو  وا غ جاذ الزخارف النبافية :-أ

تج  جججج ها عججججن ال بةاججججة و ك ججججن هججججذا النججججوع مججججن    ةججججت ع لججججت بهججججذه ال   يججججة ل جججج   املشججججاة أو املد ججججوط

  و ذلك ما ودج  ني امللونة باللوذ ا ز ق والبني ذلك في بالطات الييشاو   اليخا ف في املح امل و ول املنبر

أع    املح امل التي ز نت بيخجا ف نباتةجة محجو   ي ة ة في  االة املنبر  و ذلك تةجاذ من زخا ف خشبةة 

 (.12(  انظ  إيى اللو ة   م )66ود ةية )

ة املودود  في عي  املح امل والتي أ لفت وهي تت ثا في الاالل والنج ة املد ا ة الزخارف الهندسية :-   

 وهي ع ى مكا إطباق نج ةملاا  
 
  عجالو  ع جى الا يج  مجن اليخجا ف الان  جةة التجي ت اج  ع جى إطجا ات  ابيا

 عجن الج اليات 
 
امل اخا والنواالذ عالو  ع جى صجفوف الكتابةجة والتجي  جوف نت ج ق يشج  اا فجي مجا ياج   الضجال

(  انظجج  إيججى 67عيجج  املحجج امل)  الججة التججي تاجج ف باملحججا   املودججود  فججي اعججالاليخ   و ججذلكأ ججفا الشجج الة املئذنججة

 .(13اللو ة    م )

 (. 24امل خا ال ئيفري للةحن املسد  يود  زخ الة  هالل ونج ة انظ  إيى اللو ة    م )  و ذلك في أعال 
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( فوضح الزخارف الهندسية  املتمثلة في زخرفة الهالل والنجمة املوجودة على جانبين عقد املدخل الرئيس ي الخارجي في  24اللوحة رقم)

 الذي يتوسط املدينة.مسجد محمد الباشا  بمدينة الخمس املضل على الشارمل 

 (. 2015  - 1- 4عدسة الباحثان بتاريخ ) -املصدر

 

يحتججوم املسججد  ع ججى الا يجج  مججن اليخججا ف الكتابةججة والتججي مججن اه اججا الكتابججة التججي  الزخااارف الكتابيااة :  -ج

 ع جى ال ججلوات  جاالظواتودج  فجي ب جن املحج امل وهججي عبجا   عجن أيجة    نةجة وهججي ي جم   الج   ن الج  ةم )

  بجججججت بجججججاملدط النسجججججع ذو املحججججج وف املتا دجججججةصججججج ق   الاظجججججةم  ت )وال جججججال  الو ججججج   و ومجججججوا هلل  جججججانتيذ

(  باإلضجاالة إيجى  تابجة أخج ب   تبجت بجاملدط النسجع ع جى مج خا و ذلك تود  عبا   دعائةة وهي )مجا مجال  

 وهجججي ))ال الججم إال   مح جج    جججول   ((  و ججذلك ودجججود  تابججة  تبججت بخجججط ال  جج ال ومضججج وذ 
 
املنبججر أيضججا

  وهججو تججا  خ إنشججال املئذنججة الهدجج م 1325مججاباذ 16هججذه ال  جج ال  يك ججن فججي ال ججل اذ عبجج  املح ةجج  وتججا  خ 

 (.25(  انظ  إيى اللو ة     م )68وهي في عا  والية  دب باما)

 

    

( فوضح الزخارف الكتابية  املتمثلة في الكتابة بالخط  الطغراء    املوجدة  25اللوحة رقم )

-املصدر  فوق املدخل الرواق الجنوبي الغربي للمسجد  محمد الباشا  بمدينة الخمس،

 (.2015  - 1 - 4 عدسة الباحثان بتاريخ )

 
 ل.  2014-12-25. مة انةة بتا  خ215ص   ال ابق  مضاذ ميلوف  و خ وذ  مو وعة اآلثا  اإل المةة في لةبةا  امل دع  - 68

https://www.google.com.ly/url?q=http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php%3Fidfrom%3D131%26idto%3D133%26bk_no%3D51%26ID%3D126&sa=U&ei=s8KhVNG8DcisUemjgJgL&ved=0CBUQFjAA&usg=AFQjCNGwxE-8FgXmqhhGBxFJKbA1raEXSQ
https://www.google.com.ly/url?q=http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php%3Fidfrom%3D131%26idto%3D133%26bk_no%3D51%26ID%3D126&sa=U&ei=s8KhVNG8DcisUemjgJgL&ved=0CBUQFjAA&usg=AFQjCNGwxE-8FgXmqhhGBxFJKbA1raEXSQ
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مكرار( فوضح الزخارف الكتابية  املتمثلة في الكتابة بالخط  الطغراء  25اللوحة رقم )

عدسة   -ا  بمدينة الخمس، املصدر  املوجدة فوق املدخل املئذنة  في مسجد  محمد الباش

 (. 2015-1-4الباحثان بتاريخ )

 

(التحات بي   ي ا 8و حتوم داخا اليبة من ا  فا مج وعة التحات خاصة لإلنا   وع دها ي ا إيى )

 يها ع ى  تابة زخ الةم م ا ة بيخا ف هن  ةة مختلفة   انظ  إيى ( نت تر  و ذلك تحتوم في م  20إيي )

 (.26اللو ة   م )

 

  
مسجد   الزخارف الهندسية املطعمة بالزخارف الكتابية  وهي  زخرفة موجودة في مركز القبة الرئيسية من الداخل في ( فوضح 26اللوحة رقم )

 (. 2015  - 1 - 4عدسة الباحثان بتاريخ )   -، املصدر محمد الباشا  بمدينة الخمس 

 

 

 

 

املسجد:  -8 بناء  في  املستخدمة  ا تاملواد  من  ا لي   الا ي   املسد   بنال  في  الفتر    ا     ب 
 
البنال  ال ملواد 

خلط املالط باملحدا    ب  ذلك  اليمنةة التي م ت ع ى املسد  التم بنال د ا  و بة املسد  ب   ية ط مل البامل و 

  ك املد اذ واليبة ب بية من املالط ال  ير   تم طالل تل
 
تم    تم في التر  ملحيم تم بنال املئذنة من املحد  وأيضا

إما بالن بة لل واد البنال التي تم بنال ا  و ة وخاصتم في املداة الش الةة من  ط   طالل د  انها ب بية من املال 

وماد  ال خال التي ن ها       يث وذلك عن ط  ق اال  نت امل لن بيت ال ال   ومةضأ  الكانت ب   ية البنال املح

إي ا  فا  من  املةضأ   من د  اذ  وديال  ا  ضةة  تبلةط  في  يبلا  ا ع ى  ى ونحم  تم  2 وايي)   وبا تفاع  وهي  متر( 

  ك د  اذ  لبيت ال ال  الكانت ع  ضة  ةت يبلا   كاا  وايي )    ىع لاا بال   ية املح يثة  إما بالن بة إي
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80( يبلا  وايي  املئذنة  د  اذ  و  ك  )  26 م(   يبلا  وايي  اليبة  د  اذ  و  ك  و ذلك    29 م(   م(  

أبومل ونو  في صنع  املدشب  التي  اا تخ مت ماد   املسد   ا ويي  م ي    ال   الايود  في مكلاا نوعاذ من  تأخذ 

االنح ا   وتم ا ت با تفاع  ااالنح ا  والثانةة ي ة ة  ال اخا  بيت ال ال  من  في ت لةك د  اذ   ال املدشب 

  عالو  عن صناعة يا  ا ثا  املسد   ال ا ع ى  و ذلك أ ضةة بيت ال    ى م( من ا  فا إي  90يبلا  وايي )

 ال اخلةة مثا املكا
 
 تب و  الت امل ا ك  وصنات ا ثا  املدا دةة مثا  أما ن وضع ا  ذية  والناال    الضال

عن ذلك تم ا تخ ل ماد  املح ي  في ع ا الشبابةك النواالذ للح اية والتي صنات من املح ي  وتأخذ في مكلاا  

  في املن ية التي تنح    ال وائ  التي توزع ع ي مبكة من ال ةخ املح ي ية ال ولةة والا ضةة وفي اع ي الناالذ

بيذ الاي  التأخذ  املح اية في مكلاا منامير مشاة تنباث من عي  دائ م ص ير من املح ي  )تشبم   و   أو  

ال ع ى  (امليال  الف س  تالو ض ناا  التي  الفنةة  اليخ الة  في  النحاس  ماد   للح اية وا تا ال  الالوم  ا اليي  لع 

  اليداج في ع لةة ت اةم  لك تم ا تخ ل مادذ عي  و بة املنبر والتي تك ن في الاالل وب خلة نج ة  عالو  عن  

ماد  االمونةول    أبوامل تم صناتاها من  ى ال اليداج املثبت ع خامل نوعة من املدشب  و ذلك تم ا ت   النواالذ

 ال  بةة.  املداة   ا هو مودود في البامل ال اخ ي من البامل ال ئيفري الذم ييع في  

املسجد: -9 على  طرأ   التي  التغيرا    و  والترميم  الصيانة  وال ةانة    عمليا   الترمة ات  من  الا ي   يود  

املتج د   و  ال ةانة  في ع لةة  التي ط أت ع ى املسد    والتي تك ن  التي  والت يرات  البنائةة  في ع لةات  خاصة 

ال ئيفري   البنال  بهةكا  تلحق  التي     ال طوبة  ع ى  وال ة      ياالج   املسد تتالق  لبنال  الثانو ة     وامللحيات 

عالو  عن الت يرات املدوه  ة مثا ت ير م    وصا  ج الذم يات   علةة في ع لةة الوضول  وذلك ي تب ل كا  

ا تب ال البالطة التي تود  ب  خا املسد  والتي دلبت من بيايا م ينة لب    ذلك باملحنفةات املح يثة  و ذلك  

    ببالطة   يثة     برب  امل ينة ال ومانةة ا ث  ةالك
 
   ب لليبةأخ    ى عن ال ةانة ال و  ة التي تا ا من التر  إيالضال

املح يث     املد االةتب اد     ل  ت لةك أو ط ي اليبة  بالي  اذ ) اليا (  تم طاليها  2014 ةت تم في نهاية الاال  

ملح اي هذا  كا  و وع ا  ال طوبة  من  اليبة  الض   تأة  باليبة  يلحق  الذم     بال     ثيرها  تم     واملد ي   اذ 

التي   التو ةع  باملسد  وذلك بي ع أشدا ها وا ت اللاا     ي عن  ع لةة  املح يية املداصة  اال ت نال عن 

 (. 69امل كن املداص باليةم وا ت اللم للتو ةع     ي خالفي)ط أت ع ى املسد   و ذلك اال ت نال عن  

 

 

 

 الخافمة 

لي  ا تح اذ  ي تكو نم و تابتمم والذم  ما أذ يياوذظ من    بحانم وتاايى تم ا تك ال هذا البحث  املتواضع ف 

حتاج إيى املي   من التوضةطم وأهم النتائج التي توصلت إليها من خالل  ياليا ئم و غم املدا  املبذول إال أنم ما زال  

 تتبع مكونات هذا البحث وهي كاآلتي: 

   ةت  ال    -
 
مسد ا ا اري  يي  ودالت  م 

 
ي ة ا املكاذ  هذا  كاذ  ما ا  ال ال   الةم  تيال  الذم  املكاذ  هو  املسد  

ولكن عظ ة امل اد  ال تياس يا ا تم  ولكنها تاظم بأع ا ه   وهو ب ثابة املاب  في اإل الل    صلي هللا علية وسلم ول ال  

 وهو البرملاذ وهو امل   ة وهو النادم وهو املحك ة 

 ولججم    ةججت ييججع فججي منت ججك امل ينججة وهججو املكججاذ ا ول الججذم يتبلججو  املسججد   هججو نججوا   وم  ججي امل ينججة املد ججه ياجج  -

 
 ل.20014  12  25ز ا   مة انةة بتا  خ  - 69
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لل شو    جول تج بير أمجو  ومكاذ   بإ امة الشاائ  ال ينةة التكو ن االدت اعي لل  ينة  عالو  ع ى انم املكاذ املداص

 عن ذلك الاو عبا   عن  جا ة م  اجة الشجكا و بيجر  ل ج   ا ج   امل ينة
 
  تةاامل ا بجر عج د م كجن  مجن امل جليذالضال

 املدا دةة وال اخلةة. الق املداصة بما ةت يحتوم املسد  ع ى الا ي  امل  

  ينجججة املد جججه  بالا يججج  مجججن امل ا جججا التجججي مجججن خاللاجججا ت جججو  بنجججال املسجججد  وع لةجججات ال جججةانة البامجججا بسجججد  امل مججج  -

 .والت يرات  التي ط أت ع ى املسد   ومن تم دخول علةم الا ي  من الاناص  املد ي 

دائ  ججة ت تكججي ع ججى الكججوات التججي بجج و ها تججم تحو ججا  بججة  بيججر ن ججك مسججد  البامججا   ججيةك بيججت ال ججال  يشجج ا  كججا  -

 .  بة اليبة الكبير  عليها مكا بت ال ال  من م  ع ال  دائ م  ثي يتم ا تي ا 

 .  ا ا  ة التي تخ ل ا مو  ال ينةةتتكوذ املسد   من الا ي  من الاناص   امل -

 . النج ةةالاالل والنج ات التي تا ف باإلطباق  في املت ثلةتم تي ن منبر  املسد  بالا ي  من اليخا ف الان  ةة -

 أود أوصججرى ب ا  ججة هججذا املسججد   واالهت ججال بججم مججن النا ةججة املا ججا م واليخ فججي  وفججي النهايججة أتيجج ل 
 
وأخيججرا ولججيه أخجج ا

 كا من تااوذ في إب از هذه الو  ة.بالشك  إيى 

 

\ 

 
 

 قائمة املصادر و املراج  

: الكتب: 
ا
 أوال

 الي  ذ الك  م. -1

 ل. 2010    مكتبة االنجلو امل   ة  الياه     تا  خ الا ا   والفنوذ اإل المةة توالةق مح   عب  املدواد -1

 ل.1986  بيروت   دا  املش ق    ال باة الت اة   عب  ال تا   املحضا اتلبيب  -2

 ل .1998  ا ويي  بيروت  دا  املتليي اة   ال ب ةبةا ت و  امل ذ والتخ ةط املحض م   لع ي املةلودم ع و   -3

 ل. 2003  واصا املحضا ات دا  الكتب الوطنةة  بن ازم   املد ه ت  و خ وذ عب  ال الل ع    ناذ -4

 ل.1973  بيروت  دا  املدةا   ي لةبةا  ت د ة ع ي ال ادق   يذغا برم الي ا الا ا   اإل المةة ف -5

 ل. 1978  منشو ات م لحة اآلثا  ط ابله  مي ط ابلهاإل ال     املاالم اإل المةة باملتحك اة  ع ى  ام  -6

 ل .1988  اذ  لبنبيروت  الشةخ طة الويي  امل اد  في اإل الل  دا  الالم لل الييذ  -7
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ببعض القياسات الجسمية  والجمباز وعالقتهاملي للتمرينات األداء الع

 وعناصر اللياقة البدنية
 ليلى محمد الصويعي                              

 رقية أبوالقاسم الحراري  

 مجدي علي الحراري 

 ملخص البحث

تعتمدددد  دددحة األداء اوحددداري وسسدددر اومارسدددة الرياأدددية علدددى مقومدددات أساسدددية مدددر أبرز دددا 

تددددددو ر قعددددددض القياسددددددات الجسددددددمية  النياوةوملادددددددةتع و عناصددددددر اللياقددددددة البدنيددددددةع ولددددددتعلم رياأددددددة 

الجمبدداز والتمريندداتع  ندداب متبلبددات بدنيددة ومحاريددة دجدد  تو ر ددا هددي لددع لعدد  بمددار   دد ا النددو  

 مر الرياأة.  

وتجمع نتائج الدراسات والبحددوو وتت ددا  راء الء ددااء واوتفصصدد ال هددي أال لعتدد  الرياأددات 

املءتل دددة دتم دددصوال بفصدددائص اسدددمية وصددد ات بدنيدددة تم دددص م عدددر   دددا م مدددر اومارسددد ال لل  دددا  

الرياضدددددن  بدددددقال التم دددددص قدددددائم بددددد ال لعتددددد  األ  ددددددبة الرياأدددددية أن سدددددحم و قدددددا لندددددو   بيعدددددة الرياأددددددة 

 ت  87: 8وال  ا  .  

The practical performance of exercises and gymnastics and 

its relationship to some physical measurements and elements of 

physical fitness 
Laila Mohammed Al-Suwaie 

Ruqayya Abu al-Qasim al-Hariri 

Majdi Ali Al-Hariri 

The health of skill performance and good sports practice 

depend on basic elements, most notably the availability of some 

physical measurements (anthropometric), and elements of 

physical fitness. 

The results of studies and research gather and the opinions 

of experts and specialists agree that the players of different 

sports are characterized by physical characteristics and physical 

characteristics that distinguish them from other practitioners of 

sports activity, that the distinction exists between the players of 

sports activities themselves according to the type of nature of 

sports and activity. 
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 مقدمة البحث :  -1
ولقدددد أصددددبه مدددر األ ميددددة معر ددددة اوواصددد ات البدنيددددة والجسددددمية  النياوةوملاددددةت لقسددددا  الدددددعامات 

األساسدددية الوااددد  تو ر دددا للوصدددوى بدددال رد ألعلدددى مسدددتوى ممتدددرع ومدددر ناسيدددة أ دددرى اللا يددد  الحيتلدددي ل جسدددم 

ةت هددي أاهددا  البددا مددا تسددتفد  دلعدد  دورا  ب دداا و أساسدديا هددي األداء الرياضددن  و تبدددو أ ميددة القياسددات النياوةوملاددد

 &Kolar,.    1997لقسا  للنجاح وال  ع هي ال  ا  اوع ال و  ا ما أ دت عليه دراسات لع مر لولر و  روال  

et.al   1993ت بوشدارد و  ددروال  .,Bouchard & et.al   1989ت نيتتدوب ,Nikiuk ت سيددي دددطور  ولحددا وقصددر ا هددي

ع ويعندد  كلدددا أال ال ددتالو هددي أ دددواى الع ددا  سددوو ددددطور هددي األداء اوحددداري اوواصدد ات اوينانيتيددة لدددهداء اوحدداري 

له ددرادع سددواء بصددورب ةدجابيددة أو سددلبية ور ددم  دد ا  ددساهم دسددتبيعوال تحسدد ال أداشهددم عنددد ممارسددتهم له  ددبة 

 دددد    الرياأددددية املءتل ددددة مندددد  مراعدددداب مبدددددأ ال ددددروع ال رددددددة هددددي العمليددددة التعليميددددة أو التدري يددددة علددددى السددددواءع

ال روع ال رددة وةص ة  اصة دمتدر تحدددد ا عدر  ريدا القياسدات  النياوةوملاددةت و عناصدر اللياقدة البدنيدة 

 ت  334: 18 

ت. ةلددى أال القياسددات الجسددمية و  النياوةوملادددةت  Bauchard& et.al,.  1993وي دد ا بوشددارد و   ددروال  

ب األداء الحرلددا السددليمع لدد ا استلددا القياسددات كات أ ميددة  اصددةع سيددي أال تو ر ددا دعددد  رصددة أ  ددا لسدد يعا

 ت 147-133: 16 النياوةوملادةت منانا  اما هي املجالت الرياأية املءتل ة .  

ت أ مية معر ة القياسدات البدنيدة والجسدمية النياوةوملاددةت ودراسدتها Nikiuk,  1989ويب ال نيکتبوب  

نيدددة  اصدددة بددده ع تم دددص  عدددر   دددا  مدددر األ  دددبة األ دددرىع لددددى الالعبددد الع كلدددا أال لندددع   دددا  رياضدددن  متبلبدددات بد

 ت 4: 11وتنعتس     اوتبلبات على الص ات الواا  توا ر ا  يمر دمار    ا ال  ا  . 

ت أال الت ددددوع الرياضددددن  والوصددددوى NadeideJastrjembskaia, 1999وت دددد ا ناددجداااسلاامسناسددددا  

اصدر البدنيدة والن سدية و الحر يدة مدر ناسيدة والقدددرب للمسدتويات الرياأدية دعتمدد علدى تدو ر مجموعدة مدر العن

 ت 1:17على تبوير واستمرار  اعلية     العناصر مر  الى التدري  و اونا سة مر ناسية أ رى.   

ت أال رياأددددة الجمبدددداز تحتددداا ةلددددى مواصدددد ات اسددددمية  اصددددة سيددددي أال 1992ويضددديح محمددددد  ددددحاته  

وى به   الرياأة ةلى مستوى متقد   ما تتبل  ص ات بدنية شنع الجسم وتنوينه دمثع حجر الزاوية هي الوص

 ت  23: 12متعددب.  

ت بدراسدددددة عنوااهدددددا اوتك ددددداات اللا يددددد  البندددددا ا اوسدددددا مة هدددددي 14ت  1999 مدددددا قامدددددا منددددد  عبدددددد العددددداى  

ز مسدددتوى أداء لعبدددات الجمبددداز احدقددداتي  محددددد لالنتقددداءيع ولاندددا النتدددائج  دددي أال الندددع أداب مدددر أدوات الجمبدددا

 احدقاتي قياسات اسمية ومنونات  اصة بها وتفتلح مر مرسلة س ية ةلى مرسلة أ رى. 

ت   ت بدراسدة تحدا Neoklis and other) (2002 مدا أسد رت الدراسدة القد  قدا  بهدا نيندول  و  دروال  

 مقارنة بالعبات الجمباز احدقاتي .  لآل ساتعنواال يمعدى النمو الالعبات الجمباز ال ن  

 الصة البحي  ما استفلصحا البداسثوال أال لعبدات الجمبداز احدقداتي لداال معددى النمدو لدد هم   ولانا

 ت 87: 19.  باز ال ن  لم دصع للمعدى الببيعي بيعي بينما لعبات الجم

ومر  الى الدراسات السابقة دتضد  أ ميدة القياسدات الجسدمية وععدض عناصدر اللياقدة البدنيدة علدى 

 . نات و الجمبازالتمريمستوى األداء هي 
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ةلدى أال القياسدات الجسددمية و  النياوةوملاددةت كات أ ميددة  اصدةع سيددي أال تو ر دا قعددض  رصدة أ  ددا 

لسددددد يعاب األداء الحرلدددددا السدددددليمع لددددد ا استلدددددا القياسدددددات  النياوةوملاددددددةت مناندددددا  امدددددا هدددددي املجدددددالت الرياأدددددية 

 ت 147-133: 16املءتل ة .  

ت أ مية معر ة القياسدات البدنيدة والجسدمية النياوةوملاددةت ودراسدتها Nikiuk,  1989ويب ال نيتتبوب  

لددددى الالعبددد الع كلدددا أال لندددع   دددا  رياضدددن  متبلبدددات بدنيدددة  اصدددة بددده ع تم دددص  عدددر   دددا  مدددر األ  دددبة األ دددرىع 

 ت 4: 11وتنعتس     اوتبلبات على الص ات الواا  توا ر ا  يمر دمار    ا ال  ا  . 

ت أال الت دددوع الرياضدددن  والوصدددوى NadeideJastrjembskaia, 1999ناددجداااسلاام سناسدددا  وت ددد ا 

للمسددتويات الرياأددية دعتمددد علددى تددو ر مجموعددة مددر العناصددر البدنيددة والن سددية والحر يددة مددر ناسيددة والقدددرب 

 ت 1: 17الى التدري  واونا سة مر ناسية أ رى.  استمرار  اعلية     العناصر مر  على تبوير و 

ت أال رياأددددة الجمبدددداز تحتددداا ةلددددى مواصدددد ات اسددددمية  اصددددة سيددددي أال 1992ويضددديح محمددددد  ددددحاته  

شنع الجسم وتنوينه دمثع حجر الزاوية هي الوصوى به   الرياأة ةلى مستوى متقد   ما تتبل  ص ات بدنية 

 ت  23: 12متعددب.  

ا يددددد  البندددددا ا اوسدددددا مة هدددددي ت بدراسدددددة عنوااهدددددا يمتك ددددداات الل14ت  1999 مدددددا قامدددددا منددددد  عبدددددد العددددداى  

مسدددتوى أداء لعبدددات الجمبددداز احدقددداتي  محددددد لالنتقددداءيع ولاندددا النتدددائج  دددي أال الندددع أداب مدددر أدوات الجمبددداز 

 احدقاتي قياسات اسمية ومنونات  اصة بها وتفتلح مر مرسلة س ية ةلى مرسلة أ رى. 

ت بدراسة تحا 18  (2002) (Neoklis and other) ما أس رت الدراسة الق  قا  بها نينول  و  روال 

 مقارنة بالعبات الجمباز احدقاتي .  لآل ساتعنواال يمعدى النمو الالعبات الجمباز ال ن  

ولانا  الصة البحي  ما استفلصحا البداسثوال أال لعبدات الجمبداز احدقداتي مداال معددى النمدو لدد هم 

 ت 87: 19.  بيعيباز ال ن  لم دصع للمعدى الب بيعي بينما لعبات الجم

ومر  الى الدراسات السابقة دتض  أ مية القياسات الجسمية و قعض عناصر اللياقة البدنيدة علدى 

 مستوى األداء هي التمرينات و الجمباز دا ع الصالت. 

 مشكلة الدراسة وأهميتها : 

ى الرياضددن  وددا لحددا ت بددع أ ميددة الدراسددة الحاليددة مددر أ ميددة القياسددات البدنيددة و النياوةوملادددةت هددي مجددا

الرياأددديةع والنتقددداء الرياضدددن ع والتدددقو ا علدددى  وال عاليددداتدور محدددم للنجددداح هدددي األداء اوحددداري هدددي مفتلدددح األلعددداب 

 ت 61: 9مستوى األداء اوحاري لالعب ال.  

ت أال لندددددع رياأدددددة متبلبدددددات وصددددد ات  اصدددددة بهددددداع و صوصدددددا Smalensky, 1996وي ددددد ا سملي سدددددنا  

رياأددة الجمبدداز والتمريندداتع  ساهددا تتبلدد  قياسددات بدنيددة و النياوةوملادددةت دقيقددةع و ةال معر ددة  دد   القياسددات 

 ت 8: 11بالصورب الصحيحة دنعتس على األداء اوحاري الالع .  

اضددن  أال  ندداب عالقددة ارتبا يددة  رددددة وويقددة ولقددد او ددا العددددد مددر العلمدداء والبدداسث ال هددي املجدداى الري

ب ال اوقاديس الجسمية و عناصر اللياقة البدنية واألدوات واألاحزب و  لا مستوى األداءع  لندع   دا  رياضدن  

متبلباتددده البدنيدددة و اوحاريدددة و الن سدددية والءببيدددة القددد  تفتلدددح بدددا تالو ال  دددا  مدددر سيدددي محاراتدددهع أدواتدددهع 

داء لحدد ا ال  ددا ع و أدضددا قوانيندده ويتضدد   دد ا اليددا هددي رياأددة الجمبدداز سيددي أال لنددع وأاحزتدده و دد لا شددنع األ 

ندددو  مدددر أندددوا  الجمبددداز متبلباتددده وقوانينددده و شدددنع األداء الءاصدددة بددده علدددى الدددر م مدددر أال اميدددع أندددوا  الجمبددداز 
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بنددددع نددددو   ت دندددددراوال تحددددا ن ددددس اوسددددا ع بددددع أال اوتبلبددددات الءاصددددةFIVالسددددبعة اونددددجل ال بالتحدددداد الدددددولي  

تفتلدددح دا دددع ندددو  الجمبددداز ن سددده  بقدددا لببيعدددة األدوات واألاحدددزب اوسدددتفدمة هدددي الجمبددداز ال نددد  دفتلدددح عدددر 

الجمبددددداز احدقددددداتي بقدواتددددده الءمسدددددةع أدضدددددا عدددددر امبددددداز األ روةدددددات ع األدروةدددددا أو الجمبددددداز العدددددا  ون يجدددددة لحددددد ا 

از مدددددر سيدددددي اوحدددددارات اودددددطداب علدددددى الجحددددداز ال دددددتالو هدددددي األاحدددددزب واألدوات تفتلدددددح  بيعدددددة األداء علدددددى لدددددع احددددد

 ت 11: 6واوتبلبات البدنية لح   اوحارات ولح ا الجحاز و أدضا اوقاديس الجسمية والبدنية .  

ت أال  نداب ا تال دات بد ال لعبدات الباليدة ولعبدات التمريندات ال نيدة 2ت  1996ولقد أوب ا أمع سدرور  

 قياسات الجسمية. مر سيي الص ات البدنية و ال احدقاعية

ت نقددددددال عدددددر ر دددددداال ع بر دددددا  أال القياسددددددات الجسددددددمية 1999ويدددددرى سسددددددر الوددددددداال ع محمددددددد أبدددددو   ددددددا  

للرياضدن  تعت دا مددر العوامدع العامدة واوددطورب هدي   دداءب األداء الرياضدن  ودا لحددا مدر تدقو اات مفتل ددة تدرتب  بددالنوا ي 

  متبلباتدده الءاصددة بددهع وأال الت ددوع الرياضددن  هددي أي البدنيددة واوحاريددة واوينانيتيددة ولدد لا  قددد أصددبه لنددع   ددا

 ت 191: 4 رياأة دعتمد ةلى سد  ب ا على واود مواص ات اسمية وةدنية  اصة تالئم نو  ال  ا  الرياضن . 

ت ةلددددى أال Silerت وسدددد)لر  Arndت و أرنددددد  Massت نقددددال عددددر مددددا   1989 مددددا د دددد ا عمدددداد الددددددر عبددددا   

ب دداب هددي ةمددداد اوتفصصدد ال هددي مجدداى اللابيددة الرياأددية باألسددس واو ددا يم القدد  القياسددات الجسددمية لحددا أ ميددة  

 ت 13: 10تستفد  وقارنة األداء الرياضن  له راد.  

ت ةلدددددددى أال نوعيدددددددة الصددددددد ات البدنيدددددددة والجسدددددددمية 1993وي ددددددد ا لدددددددع مدددددددر سسدددددددن  أسمددددددددع عدددددددادى س)ددددددددر  

ات هددي تحدددددد نمدداكا لال تبددار والتوايددده و صددائص الالعبدد ال هددي مرسلدددة الت ددوع الرياضددن  واسدددتفدا   دد   البياندد

 دعد أسد او تالت البارزب هي ا تيار اوو وة ال هي املجاى الرياضن  بص ة عامة ورياأة الجمباز بص ة  اصة .

 ت  419: 5 

علددى البحددوو و اوصددادر العلميددة  ضددال عددر مناق ددة العددددد مددر اودددرة ال تدداال ومددر  ددالى ة ددال  الباسث

الرياأددددية بالزاويددددة علددددو  الب دا ددددع الصددددالت الرياأددددية هددددي لليددددة اللابيددددة البدنيددددة و ا للبددددمومددددر  ددددالى م ددددا د ه

ا تالو هي مسدتوى األداء العملدي دا دع الصدالت ومدر  تاالوال ال  على دراات المتحاال العملي لس ا الباسث

ي للتمريندددات العملددداألداء  اسدددن  و دددو : مدددا ال دددرع هدددي مسدددتوى  ندددا بدددرزت م دددنلة البحدددي القددد  تددددور سدددوى تسدددا ى أس

الرتبا ية بالقياسات الجسمية وععض عناصر اللياقة البدنيدة لبدالب لليدة اللابيدة البدنيدة  ماوعالقته  والجمباز

 الرياأية بالزاوية؟ علو   و 

ومدر  دالى مدا تدم عرأده مدر دراسدات القد  أوفدحا ا دتالو األداء دا دع الصدالت مدر لعبدة ةلدى أ درى 

لعالقددة بدد ال القياسددات الجسددمية وععددض عناصددر اللياقددة البدنيددة و ال ددرع هددي أ ميددة دراسددة ا تدداالالباسث رأت  قددد

 . مستوى األداء العملي للتمرينات والجمباز

 أهداف البحث :  

  هدو   ا البحي للتعرو على : 

 . ألداء العملي للتمرينات والجمبازال رع هي مستوى ا -1

بمسددتوى األداء  تالجسددمعالقددة قعددض القياسددات الجسددمية  البددوى والددوزال ومطشددر  تلددة  -2

 . للتمرينات والجمباز العملي
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ت بمسددتوى القددوب اوم ددصب بالسددرعة -الرشدداقة  -عالقة قعض عناصر اللياقة البدنية  اورونة  -3

 . ت والجمبازتمرينااء العملي للاألد

 تساؤالت البحث :

 الجمباز.  ء العملي للتمرينات و  ع  ناب  رع هي مستوى األدا -1

عالقدددة بددد ال قعدددض القياسدددات الجسدددمية  البدددوى والدددوزال ومطشدددر  تلدددة الجسدددمت  دددع  نددداب  -2

 .  ء العملي للتمرينات والجمبازبمستوى األدا

القددددوب اوم ددددصب  -الرشدددداقة  - ددددع  ندددداب عالقددددة بدددد ال قعددددض عناصددددر اللياقددددة البدنيددددة  اورونددددة  -3

 ز.اء العملي للتمرينات والجمباسرعة الستجابةت بمستوى األد -بالسرعة للرال ال 

 الفصل الثاني 

 الدراسات السابقة

برندامج مقلداح ل جمبداز العدا  علدى قعدض منوندات اللياقدة البدنيدة  تدقو ا ةلدىوالق   هدو  2011صالح ومحمد   -

 واستفد  الباسثاال اونهج التجريت  كو املجموعة الواسدب  اوحاري , األداءومستوى 

  البة مر ال رقة الراقعة 20تنونا عينة الدراسة مر  -

 نددددداب اودددددر ادجابيدددددا دال لل اندددددامج التددددددريت  علدددددى تنميدددددة القدددددوبع القددددددربع التحمدددددع  ةالالنتدددددائج  أ دددددم وأسددددد رت -

 العضليع التحمع الدوري التن سن 

 األرأيةانامج التدريت  على الحرلات   لا واود اور ادجاعا داى لل  -

للتعددددرو علددددى اوددددر ال انددددامج التدددددريت  اوقلدددداح علددددى قعددددض  والقدددد   هدددددو ا 2013مالكككككم راسكككككس محمكككككد  بكككككا   -

 هي اامعة  لسب ال التقنية /  ضوري اوتك اات البدنية واوحارية لدى  الب اللابية الرياأية

 عمددا البا ا ت اوا  36تنونا عينة الدراسة مر  -

على تبوير اوتك اات البدنية ’’’   ةسصائيةادجاعا كو دللة  تقو ا ولانا ا م النتائج اال ال انامج التدريت  له  -

 على تبوير اوتك اات اوحارية  ةسصائيةال انامج التدريت  له تاو ا ادجاعا كو دللة   ةال

 البحث   إجراءات

 منهج البحث : 

 . ه لببيعة الدراسة وتحقيا أ دا حااونهج الوص ا وناس ت االتالباسث استفدما

 : مجتمع البحث

تندددوال مجتمدددع البحدددي مدددر  لبدددة لليدددة اللابيدددة البدنيدددة وعلدددو  الرياأدددة بالزاويدددة بجامعدددة الزاويدددة والبدددال  

 ت ال  و البة 47عدد م   

  ينة البحث : 
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وعلدددو   اقعدددة بنليدددة اللابيدددة الرياأددديةتددم ا تيدددار عيندددة البحدددي بالبريقدددة العمدددددة و دددم  دددالب السدددنة الر 

ت  دددالب لعدددد  اسدددتتماى 7ت  الددد  تدددم اسددد بعاد  47 ت و البدددال  عددددد م  2018-2017للعدددا  الجدددامعي   الرياأدددة

 القياسات الءاصة بالبحي و الجدوى التالي دوف  مواص ات العينة . 

 ( أقل قيمة وأكبر قيمة واملتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ومعامل االلتواء  1جدول ) 

 االلتواء معامل املعياري  االنحراف الحسابي  املتوسط أكبر قيمة أقل قيمة املتغيرات ر.م

 0.805 1.974 24.45 30 21 العمر   .1

 -0.840 0.09912 1.7225 1.90 1.40 البوى   .2

 0.678 12.486 72.28 105 50 الوزال   .3

 

 األدوات املستخدمة في البحث : 

 م صاال  ت  لقيا  الوزال .  -1

 مقعد سويدي .  -2

 مسبرب مدراة .  -3

 ساعة ةدقاو لقيا  الزمر .  -4

 .  ص ارب -5

 ا ا .  -6

 القياسات املستخدمة في البحث : 

 الطول :  -

 تم قيا   وى القامة بالسن يملا . 

 قيا  الوزن :  -

 تم قيا  وزال الجسم بالتيلوارا . 

 مؤشر كتلة الجسس :  -

 دلة اآلتية : الوزال  جم : تم قيا  مطشر  تلة الجسم باستفدا  اوعا

 ت 188: 1 ت    البوى 

 االختبارات املستخدمة في البحث: 

 اختبار املرونة :  -1

 ا تبار ون  الج   لهما  مر الوقوو  سمت .  -

 ت 269: 3لعمود ال قري .  الحدو : قيا  مرونة ا -

 اختبار السر ة :  -2

 ملا مر البدادة اوتحر ة.  30ا تبار الجري  -

 ت 151: 3الحدو : قيا  السرعة القصوى النتقالية .   -

 اختبار القوة املميزة بالسر ة :  -3

 ا تبار الوو  العمودي مر الثبات.  -

 ال مر الوو  العمودي ألعلى. الحدو مر ال تبار قيا  القوب العضلية للرال  -



 2022 يونيو العدد التاسع األداء العملي للتمرينات والجمباز وعالقتها ببعض القياسات الجسمية وعناصر اللياقة البدنية

  

 

  

 151 جامعة المرقب -كلية التربية البدنية  

 

  والجمباز:مستوى األداء في التمرينات 

مددر  ددالى دراددات المتحدداال العملددي النصدد ا وال هددا ا  والجمبددازتددم قيددا  مسددتوى األداء هددي التمرينددات 

ت دراة هدي المتحداال ال هدا ا وةددأ 45ت دراة هي النص ا و  20والدراة النلية للبال ع سيي تم تقييم األداء مر  

 ت دراة والق  تمثع دراة العملي النلية. 65تقييم البال  مر  

  األساسية:التجربة  -

  و دددي  2018/5/5 2018/5/2تدددم ةادددراء القياسدددات الجسدددمية والبدنيدددة ومسدددتوى األداء هدددي ال لددداب مدددر 

  .  2018/5/6 لاب ةاراء المتحاال العملي ال ها ا بالنلية وتم قيا  مستوى األداء هي التمرينات دو  

 املعالجات اإلحصائية:  -

  اآلتية:تم ةاراء اوعالجات احسصائية 

  ساعا.الح• اوتوس  

 • النحراو اوعياري. 

  اللتواء.• معامع 

 • معامع الرتبا  ب اسوال . 

 .  T.testا تبار  تت ال روع •

  رض ومناقشة النتائج : 
 ( املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ملتغيرات البحث  2جدول )

  40ال = 

 اوعياري  النحراو الحساعا  اوتوس  اوتك اات  ر. 

 1.97 24.45 العمر  .1

 0.99 1.72 البوى   .2

 12.48 72.28 الوزال  .3

 3.73 24.36 مطشر  تلة الجسم  .4

 2.258 6.33 اورونة  الج  ت   .5

 0149 2.60 القوب اوم صب للسرعة للرال ال   .6

 0.34 4.20 ملا مر بدادة متحر ة  30عدو    .7

 3.856 11.58 دراات المتحاال النص ا وادب التمرينات   .8

 4.651 29.10 دراة المتحاال ال ها ا وادب التمرينات   .9

 7.729 40.42 الدراة النلية لعملي مادب التمرينات   .10

 2.511 14.73 دراات المتحاال النص ا امباز   .11

 5.942 29.82 دراة المتحاال ال ها ا وادب الجمباز   .12

 7.932 44.58 الدراة النلية لعملي مادب الجمباز    .13

ت اوتوس  الحساعا والنحراو اوعياري وتك اات عينة البحي للمتك داات الجسدمية 2دوف  الجدوى  

 و قعض عناصر اللياقة البدنية واألداء التمرينات و الجمباز . 
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 ( املتوسط واالنحراف املعياري لدرجات الطالب  ينة البحث  3جدول )

 اوواد  المتحاال 
 عدد

 العينة 

 اوتوس  

 الحساعا 

 النحراو 

 اوعياري 

 ال رع ب ال 

 اوتوسبات 
T مستوى الدللة 

 نص ا
 3.856 11.58 40 تمرينات

 داى 0.000 **-4.330 -3.15
 2.511 14.73 40 امباز

 اها ا 
 4.651 29.10 40 تمرينات

0.750 0.629- 0531 
  ا  

 5.942 29.85 40 امباز داى

 للية
 7.729 40.42 40 تمرينات

 داى 0.20 *-2.370 -4.150
 7.932 44.58 40 امباز

ت واددددود  ددددروع دالددددة ةسصددددائيا بدددد ال دراددددات العملددددي وددددادتا التمرينددددات و الجمبدددداز 3دتضددد  مددددر الجدددددوى  

 ولصال  الجمباز هي المتحاال النص ا والدراة النلية. 
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  ناصر اللياقة البدنية واالداء العملي في التمرينات والجمباز  مؤشر كتلة الجسس وبعض  ( مصفوفة االرتباط بين4جدول )

 اورونة  مطشر  تلة الوزال   وى  العمر  
 الوو  

 العمودي 

ممر   30عدو 

 بدادة متحر ة 

 تمرنيات 

 نص ا 

 تمرينات 

 اها ا 

 تمرينات 

 الدراة 

 النلية 

 الجمباز 

 نص ا 

 الجمباز 

 اها ا 

 الجمباز 

 الدراة 

 النلية 

             1 العمر 

              

            1 -0.260  وى 

 0.105             

           1 0.421 0.225 الوزال 

 0.163 0.07            

          1 0.766 -0.255 0.420 مطشر  تلة الجسم

 0.007 0.112 0.000           

         1 0.114 0.014 0.199 -0.005 اورونة/ الج   

 0.976 0.218 0.932 0.482          

        1 0.079 -0.322 -0.076 0.369 0.345 القوب اوم صب للسرعة

 0.29 0.019 0.640 0.43 0.627         

       1 0.117 0.359 -0.35 0.072 0.158 -0.21 مر بدادة متحر ة  30عدو 

 0.896 0.330 0.661 0830 0.23 0.472        

      1 0.136 0.055 -0.43 0.174 0185 0.010 -0.52 تمرينات نص ا 

 0.751 0.952 0.254 0.282 0.794 0.737 0.404       

     1 0626 0.028 0.243 0.102 0.031 0.239 0.284 0.008 تمرينات اها ا 

 0.962 0.76 0.138 0.850 0.532 0.131 0.863 0.000      

    1 0.929 0.829 0.089 0.108 0.15 0.148 0.268 0.157 0.27 تمرينات الدراة النلية 

-
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 (:  4يتضح من الجدول )

 بالنسبة للقياسات الجسمية :  -أوال

 .  هي الجمبازواود عالقة ارتبا ية معنوية ب ال الوزال ومطشر  تلة الجسم بمستوى األداء 

 . البوى ومستوى األداء للتمريناتعد  واود عالقة ارتبا  معنوية ب ال  -

ت الق  أظحرت نتائجه واود عالقة دالة ةسصدائية بد ال السدرعة 2003و  ا دت ا مع دراسة نمر عیسن   

ات العمدددرع والدددوزالع و دددوى الجددد   مدددع الدددرأ  ع و دددوى الددد را ع و دددوى البدددرو السددد لي لددددى والنتقاليدددةع ومتك دددا 

 ت 129: 15لعت  أنددة الدراة اومتازب لترب القد  هي شماى  لسب ال.  

 بالنسبة لعناصر اللياقة البدنية :   -ثانيا 

ى األداء وادددددددددود عالقدددددددددة ارتبدددددددددا  معنويدددددددددة بددددددددد ال القدددددددددوب اوم دددددددددصب بالسدددددددددرعة لعضدددددددددالت الدددددددددرال ال ومسدددددددددتو  -

 هي الجمباز و عد  واود عالقة ارتبا  معنوية مع باقي العناصر قيد الدراسة . 

 دراسة مالا راسم محمد عبا  مع دت ا  و  ا

 ت2011ت ودراسة صال  ومحمد    2013

 :   االستنتاجات

النليدددددددة  المتحدددددداال النصددددددد ا والدرادددددددة درادددددددةل ة ةسصددددددائية هدددددددي مسدددددددتوى األداء واددددددود  دددددددروع دالددددددد -1

 الجمباز ولصال  الجمباز . للتمرينات و 

ومطشدددر  تلدددة  -وادددود عالقدددة ارتبدددا  معنويدددة بددد ال قعدددض القياسدددات الجسدددمية متمثلدددة هدددي الدددوزال  -2

 الجسمت ومستوى األداء هي الجمباز . 

اء هددددي عددددد  واددددود عالقددددة ارتبددددا  معنويددددة بدددد ال القياسددددات الجسددددمية قيددددد الدراسددددة ومسددددتوى األد -3
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 البدنية وعالقتهما باألداء   الصفاتمؤشر كتلة الجسم وبعض  

 التنس األرض ي في  
 فاطمة سالم الشعاب د. 

 ملخص البحث

تعد التنس األرض ي من املقررات الرئيسة داخل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وهناا  العدداد مان العوامال 

الحركيااااة  بالةريقااااة النااااحيوة وماهااااا العواماااال البدنيااااة واملتم لااااة فااااي الساااارعة والقااااو  التااااي  ااااؤار فااااي اداء م ارا هااااا 

واملرونااااااااة والرشاااااااااقة وكااااااااملل العواماااااااال الجساااااااامية واملتم لااااااااة فااااااااي مؤشاااااااار كتلااااااااة الجساااااااام ويو اااااااا  مؤشاااااااار كتلااااااااة 

حيا  ا  القياااات الجسامية والبدنياة مان العوامال األااااية والجوهريااة  Body mass index (BMIالجسام) 

ملتةلباااات األداء الرياضااا ي حيااا  ا فااال العلمااااء والبااااح و  اضااام ا  لتااال ة اااا  رياضااا ي متةلباااات  سااامية خا ااااة 

للو ااااوى اضاااام املسااااتو  التناا اااا يأ وفااااي هااااما الصاااادد اوجااااحم العددااااد ماااان الدرااااااات واملرا اااا  األهميااااة ال ب اااار  

علم متغ رات النمو ال ي لي والتي  تم ل في الةوى والوز  وبنية و ركيب الجسم ومساحة اةح الجسم للتعرف 

 Body surface Area  ومؤشر كتلة الجسم )Body mass index  والتي تعتبار مان املتغ ارات املسااهمة واةحادد )

وى والاوز  وقياال ضعاض الصافات ( ومن هنا   من اهمية البوا  فاي قياال الةا317: 10لألداء البدةي والحركي  

البدنية  القو أ املرونةأ السرعة , الرشاقة( للسنة ال ال ة بتلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعاة بالااوياة 

 
ً
 و ساميا

ً
التي  تأار بالدرول العملية ومن خالى  وا د الباح ة داخل همه التلية التي  ضم عنا ر الئقة بدنيا

 الح اام بااأ  م
ً
ؤشاار كتلااة الجساام وبعااض عنا اار اللياقااة البدنيااة ل اام  ااأا ر علاام األداء فااي التاانس األرضاا ي وصااحيا

ويهادف البوا  للتعاارف علام عالقاة مؤشاار كتلاة الجسام بمسااتو  األداء فاي التانس األرضاا ي لةلباة املرحلاة ال ال ااة 

ااااتتدمم الباح اااة وعالقاااة ضعاااض الصااافات البدنياااة بمساااتو  األداء فاااي التااانس األرضااا ي لةلباااة املرحلاااة ال ال اااة وا

املنهج الو في باألالوب املسحي حي   م اختيار عينة البو  بالةريقة العمددة من طلبة السانة ال ال اة بتلياة 

( طالب وكانم اهام النتاائع عادم و اود 30التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الااوية للعام  والبالغ عددهم  

م ومسااااتو  األداء فااااي التاااانس األرضاااا ي)  و ااااد عالقااااة ااااالبية  باااا   عالقااااة ار بااااا  معنويااااة باااا   مؤشاااار كتلااااة الجساااا

مساااااتو  األداء فاااااي التااااانس األرضااااا ي و  ااااافة املروناااااة) عااااادم و اااااود عالقاااااة ار باااااا   بااااا   مساااااتو  األداء فاااااي التاااااانس 

 اوا  () 6م , الرشاقة , السرعة 30والصفات البدنية   قو  الر ل   , قو  المراع   , السرعة 

Research Summary 

Body mass index and some physical traits and their 

relationship to performance 

in tennis 
Dr.. Fatima Salem Al Shaab 

Tennis is one of the main courses within the  

College of Physical Education and Sports Sciences, and there are many 

factors that affect the performance of its motor skills in the right way, 

including the physical factors represented in speed, strength, flexibility 

and agility, as well as the physical factors represented in the body mass 
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index and the body mass index is described. (BMI) As the physical and 

physical measurements are among the basic and intrinsic factors for the 

requirements of sports performance, where scientists and researchers 

agreed that every sports activity has special physical requirements to 

reach the competitive level. Body composition, body surface area, and 

body mass index Which is considered as one of the contributory and 

specific variables for physical and motor performance (10:317), hence the 

importance of the research in measuring height and weight and measuring 

some physical attributes (strength, flexibility, speed, agility) for the third 

year at the Faculty of Physical Education and Sports Sciences at the 

University of Zawia, which is affected by practical lessons and from 

During the researcher's presence in this college, which includes 

components that are physically fit, physically and healthy, she noticed 

that BMI and some components of physical fitness have an impact on 

performance in tennis The research aims to identify the relationship of 

body mass index to the level of performance in tennis for third-stage 

students and the relationship of some physical attributes to the level of 

performance in tennis for third-stage students. Al-Zawiya University for 

the year, totaling (30) The most important results were that there was no 

significant correlation between body mass index and the level of 

performance in tennis. There is a negative relationship between the level 

of performance in tennis and the trait of flexibility. There is no 

correlation between the level of performance in tennis and physical 

attributes (leg strength, arm strength, speed 30m, agility, speed 6 

seconds). 

 :البحث وأهميتهمقدمة 

اللياقاااة البدنياااة  اكتساااابات التاااي دقبااال علنهاااا الناااال  هااادف ا ااابوم لعباااة التااانس األرضااا ي مااان الرياضااا

وإذا ماااا اراد الفااارد الو اااوى اضااام مساااتو  واةحاا اااة علااام مساااتواها اضاااال عااان االعتباااارات النفساااية واال تماعياااة 

عاضي في التنااس الرياض ي ملسابقات التنس اعليا  ا  يهاتم بتنمياة عاد   واناب هاماة كامل اار  الحركياة والقادرات 

 ية وامل ارات النفسية واملعراية اضال عن اللياقة البدنيةالخةة

يااة وعلااوم الرياضااة وهنااا  العددااد ماان املقااررات الرئيسااة داخاال كليااة التربيااة البدن التاانس األرضاا يوتعااد 

بالةريقة الناحيوة وماهاا العوامال البدنياة واملتم لاة فاي السارعة  ها الحركية ن العوامل التي  ؤار في اداء م ارا م

لااااة الجساااام ويو اااا  مؤشاااار كتلااااة وكااااملل العواماااال الجساااامية واملتم لااااة فااااي مؤشاااار كت والرشاااااقة و  واملرونااااةوالقاااا

 Body mass index (BMI) الجسم)

والاااوز  لسااا ل قيااااا ماأ وألك ااار الناااالأ ا نااا   ااااالةوى ويساااتتدم مؤشااار كتلاااة الجسااام لعاااد  ااااابابأ 

داااار بك ض ااااتل معقااااوى ماااا  كميااااة الاااادهو أ وربمااااا هااااو األماااار األك اااار اهميااااة أ ااااا   هااااما املؤشاااار هااااو مقيااااال  يااااد 

 (16للمتاطر النحية)  
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 ددى علم ما اذا كنم  تمت  
ً
 حي دتواال م  طوللأ ا ذا ماا  بوز ويعةيل مؤشر كتلة الجسم قيااا

 دناااب طولال ويعتبار ضامن النةاا  9)24أ  5)18تلاة  سام ماا با   كا  لاددل مؤشار ك
ً
أ ااملل لعتبار وزناا صاحيا

أ بينما  25الصحيأ اما اذا كنم من األشخاص المدن لديهم مؤشر كتلة الجسم او  
ً
 زائدا

ً
عتبر لا ما لعتبر وزنا

ومل ااااكل اب اااابة اماااا ااااو  باااددنا والبداناااة تعرضااال ةخااااطر مت اداااد   30الشاااخو ذو مؤشااار كتلاااة الجسااام مااان 

بااأمراخ خة اار  م اال امااراخ القلاابأ المبوااةأ الساا را ماان النااوي ال اااةيأوم  ذلاال  دم اان االعتماااد علاام مؤشاار 

 (16كتلة الجسم)  

مؤشاار كتلاة الجساام ال دلاتقك ااو   لاال املعلوماات التااي تعبار عاان وز   ا ( 2000  احمااد ااالمة ويامكر اباراهيم

 سم شخو ما وعالقت  بةولا أ ا او ال دم ا  ماا اذا كاا  الاوز  نا ماا عان كمياات الادهو  ام عان العضاالت ام 

 (1ام  ال تل الخالية من الدهو ()  الع 

تغ اااارات و ضاااام من ومااااة ( ا   ساااام ابةسااااا  دوتااااوا علاااام العددااااد ماااان امل2006  األشااااقروي اااا ر حامااااد 

هائلااااة ودقيقااااة ومعقااااد  ماااان املركبااااات وكل ااااا  تااااأار و ااااؤار فااااي البيذااااة اااااواء كاناااام هاااامه البيذااااة داخليااااة حااااوى هاااامه 

املتونااااااات داخاااااال الجساااااام او الخار يااااااة التااااااي لعااااااي  فااااااي اطارهااااااا ابةسااااااا  ويتفاعاااااال ماااااا  الضااااااغو  الداخليااااااة او 

مااااااي الااااااما ل ااااااتل هيتاااااال الجساااااام ماااااان اطااااااواى الخار يااااااةأ ويتااااااأل   ساااااام ابةسااااااا  ماااااان الج اااااااز العضاااااالي والع 

 (112: 5  )ومويةات

القيااات الجسمية والبدنية من العوامل األاااية والجوهرية ملتةلبات األداء الرياض ي حي    وتعد

ا فل العلماء والباح و  اضم ا  لتل ة ا  رياض ي متةلبات  سمية خا ة للو وى اضم املستو  التناا  يأ وفي 

ددد من الدرااات واملرا   األهمية ال ب ر  للتعرف علم متغ رات النمو ال ي لي والتي  هما الصدد اوجحم الع

( ومؤشر كتلة  Body surface Area تم ل في الةوى والوز  وبنية و ركيب الجسم ومساحة اةح الجسم  

 الجسم  

 Body mass index 317: 10 كي ( والتي تعتبر من املتغ رات املساهمة واةحدد  لألداء البدةي والحر) 

 هااااااااا الخصااااااااائو البدنيااااااااة حياااااااا  ا  القيااااااااااات الجساااااااامية  تنبااااااااأ باااااااااألداء باااااااانفس الدر ااااااااة التااااااااي  قااااااااوم 

 الصاااافات أا رهااااا علاااام قاااادر  األداء وتعتباااار و ة ويعااااا  ذلاااال اضاااام  ااااداخل هاااامه العواماااال او املتغ اااارات والفساااايولو ي

األاااااية املتونااة لااألداء والتااي دم اان ا  العنا اار ماان والرشاااقة البدنيااة م اال القااو  العضاالية واملرونااة والساارعة 

علااام حاااد  حيااا  دتوقااا  اللجااام الاااالزم لتااال  الصااافاتمااان هااامه   ااافة اااؤار ايااا   اااأا ر مباشااار ويم ااان  نمياااة كااال 

در  ا  متو  القو  العضلية من  علم املتةلبات الخا ة بنوي الن ا  الرياض ي املمارلأ بل ا  البعضعنصر  

اهااام املتوناااات البدنيااااة األااااااية التااااي تسااااهم فاااي  نميااااة  ميااا  متونااااات اللياقاااة البدنياااة و ااااؤار فاااي األداء امل ااااارا 

 (317: 10ض تل عام)  

ماااا علااام الناااحة اوال  قااال اهمياااة  ركياااب الجسااام عااان متوناااات اللياقاااة البدنياااةأ حيااا  دتركاااا االهتماااام 

للياقة البدنية او من ا ل  ةوير مستو  األداء الرياض يأ اذ در بك مساتو  األداء الرياضا ي العامة او من ا ل ا

في متتل  األة ةة الرياضية بدر ة كب ار  بنوعياة و ركياب الجسام اذ  تتلا  طبيعاة األ ساام وةساب الادهو  

 لنوعية الن ا  الرياض ي التتصص ي)  
ً
 (73 -72:  9والعضالت  ها  بعا

در والبووث العلمية ا   سم ابةساا  دتم ا  بتصاائو اسايولو ية وت اريوية واشارت اغلب املصا

  جانس والعماار والورااااة والبيذاةأ اذ تتلا  حسااب ال
ً
 ضااروريا

ً
 اماارا

ً
 كمياا

ً
لعااد  وددااد القياااات الجساامية  ودداادا
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 أ اذدلالااااتدالى علااام ناااوي الجسااام وحالتااا  العاماااة لملحصاااوى علااام القاااوام املالئااام لناااوي العمااال الاااما دماراااا  الفااار 

اكادت ال   اار ماان الدرااااات الجساامية واملوراولو يااة والعصايية وال رمونيااة فااي عمليااات التم ياال الغااما ي داخاال 

 العضلة  أا رها املباشر في الت ي  الجاد واملامن خالى اداء العمل العقلي أل  ا  الجسم اةختلفة)

اظ رت ضعض الدرااات والبووث العلمية ا  هنا  اختالف فاي ةسابة الشاحوم مان اارد اضام  خار حي   

وماان اتاار  اضاام اخاار   و تااأار هاامه االختالاااات نتيجااة لعواماال ك  اار  ماهااا العاماال الااورا ي ومعاادى التم ياال الغااما ي 

 BMR (159-155: 15الةبيعية)  ( وطبيعة الغماء والن ا  البدةي ومماراة التدريب الرياض ي همه في الحاالت 

أ  القاو أ املروناة البدنياة الصافاتومن هنا   من اهمية البو  في قيال الةوى والوز  وقيال ضعاض 

بالااوياااة التاااي  تاااأار بالااادرول  بجامعاااة الرياضاااةعلاااوم تلياااة التربياااة البدنياااة و ب ال ال اااة( للسااانة , الرشااااقة السااارعة

كليااة التربيااة البدنيااة  طلبااةالعمليااة وا  درااااة القيااااات الجساامية ومؤشاارات التركيااب الجسااماةي خا ااة لااد  

مااان خاااالى  وا اااد و مااان مرحلاااة اضااام اخااار  منتااا  الرياضاااة الااامدن دمارااااو  التااادريب الرياضااا ي فاااي شاااد   واز علاااوم و 

 عنا ااار ال داخااال هااامه التلياااة التاااي  ضااام  ةالباح ااا
ً
 وصاااحيا

ً
 و ساااميا

ً
الجسااام كتلاااة باااأ  مؤشااار  مالح ااائقاااة بااادنيا

 )التنس األرض يل م  أا ر علم األداء في عنا ر اللياقة البدنية وبعض 

 :البحثمشكلة 

ض ااااتل عااااام ماااان اولويااااات العمليااااة واملااااواد ا اااابح االهتمااااام بتوساااا   األداء و ةااااويره فااااي التاااانس األرضاااا ي 

 حتى دصل الةالب والالعب اضم ااضل مستويات األداء)واملدرب   اهتمام الباح    واملدرا   

داخااال كلياااة التربياااة البدنياااة وعلاااوم الرياضاااة  التااانس األرضااا يفاااي  ااادريس مااااد   ةمااان خاااالى خبااار  الباح اااو 

ؤشاار كتلااة الجساام حياا  لعةااي مؤشااار ومااان هاامه العواماال م ااؤار فااي األداءأ  التااي ا  هنااا  ضعااض العواماال مراىاا

وز  الاائااد ويجااب علياا  خسااار  ضعااض الااوز  او مااا اذا كااا  وز  الااكتلااة الجساام مااا اذا كااا  الشااخو لعاااةي ماان 

الصحي  الغداء او نقو الوز  وعلي  تعددل ن ام  الغما ي و ناوى كميات اكبر منالنوااة الشخو لعاةي من 

 ويتم ن من اةحاا ة
ً
 علي أ ويعتمد مؤشر كتلة الجسم علم حساب الوز  بالنسبة للةوى) ليصبح وزن  م اليا

البدنية من العوامل التي ل ا عالقة باألداء افي مع م دوى العاالم املتقدماة يهاتم   الصفاتتعتبر  حي   

( Optimal Levelاألطباااااااء وعلماااااااء النااااااحة بضاااااارور  ا  دتمتاااااا  الفاااااارد بمسااااااتو  ام اااااال ماااااان اللياقااااااة البدنيااااااة  

 (16:  13أل  هما املستو  لع س م اهر مودد  لملحالة النحية للفرد)  والفسيولو ية 

( اضام ا  اللياقاة البدنياة كانام وماا زالام 2000وي  ر مومد حسن عالوا ومومد نصار الاددن رضاوا   

مااان املوضاااوعات التاااي شاااغلم اهتماماااات   نميتهااااقيااااا ا وطااار   ا احاااد  األهاااداف العاماااة للتربياااة البدنياااة كماااا 

 (108: 13اةجتمعات اةختلفة) 

 لعد ذو اهمي
ً
ة كب ر  في اةجاى الرياض ي اذ دم ننا من الحصوى وا  التعرف علم متونات الجسم ادضا

علم متونات هائلة مان مقااددر متوناات الجسام ومماا دتعلال ذلال بممارااة الن اا  الرياضا ي ويعاد واايلة هائلاة 

للتنبؤ بنمك الجسم ومركبا   الداخلية اذا تعد متونات الجسم عنصر هام من عنا ر اللياقة البدنية وكملل 

ملحصااوى علاام مؤشاارات دقيقااة حقيقيااة عاان حالااة لن القيااااات كااالوز  والةااوى واةحيةااات الفائااد  املتوخااا  ماا

 (41: 14للو وى النها) لسعم هما البو  الجسم ومتونا   الداخلية والتي 

البدنياااة  الصاافاتوبعااض مؤشاار كتلااة الجساام علاام للتعاارف البواا   هااما ب ااراء ةالباح اا دعاااهااما ممااا 

 )ض يالتنس األر في األداء وعالقتهما ب
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 :البحث  هدف

 للتعرف علم:البو  هدف ي

 )التنس األرض ي لةلبة املرحلة ال ال ةاألداء في مستو  عالقة مؤشر كتلة الجسم ب -1

 )التنس األرض ي لةلبة املرحلة ال ال ةاألداء في مستو  بالبدنية  الصفاتعالقة ضعض  -2

 البحث:  تساؤل 

لةلباااة  التاانس األرضااا يدالااة احصاااائيا باا   مؤشااار كتلااة الجسااام ومسااتو  األداء فاااي  ار باااا هاال هناااا  عالقااة  -1

 ؟ال ال ةاملرحلة 

 ب   ضعض  -2
ً
لةلباة  األرضا ي التانسومستو  األداء في البدنية  الصفاتهل هنا  عالقة ار با  دالة احصائيا

 ؟ ال ال ةاملرحلة 

 :البو مصةملحات 

 مؤشر كتلة الجسم: -

 من وزنل الحاضي وطولل"  هو وايلة اعالة "
ً
 (17واريعة ملعراة وزنل امل اضي انةالقا

 :البدنية الصفات -

 (27: 6من حي  القدرات البدنية الالزمة لتنفيم م ام املبارا )   الالعب"هي عبار  عن مستو  كفاء  

 :مؤشر كتلة الجسم  مفهومه

بالنسبة لةول  حي  دوتسب من خالى ا  مؤشر كتلة الجسم هو املؤشر الما دقار  ب   وز  الفرد 

 
ً
قسمة الاوز  باال يلوغرام علام الةاوى بااملتر املربا  ومان املم ان اااتتدام   ودداد ماا اذا كاا  وز  الفارد طبيعياا

ام ا  لدداااااااا  نوااااااااااة او زياااااااااد  فااااااااي الااااااااوز  او ااااااااامنة بالنساااااااابة اضاااااااام طولاااااااا أ حياااااااا  لساااااااااعد مؤشاااااااار كتلااااااااة الجساااااااام 

 ادا  م ماة تسااعد علام االختصا ي   علم  قييم اةخاطر الناحي
ً
ة النا جاة عان زيااد  الاوز أ اذ ا  هناا  ادضاا

معراة كمية زياد  الدهو  حوى مويك الخصر وهي قيال مويك الخصر أ االدهو  في الجسم هي عالمة علم 

 ()18و ود م اكل صحية واخةر همه الدهو  هي  لل املو ود  حوى الخصر  

 تصنيفات مؤشر كتلة الجسم:

 مؤشر كتلة الجسم هي:  صنيفاتت النحية في  مي  انواء العالم علم ا  ا فقم السلةا

 لعانو  من نقو في الوز  او النوااة) 5)18األشخاص المدن  تو  كتلة الجسم لديهم اقل من  •

 ا و وز  م اضي) 25-5)18اذا كا  مؤشر كتلة الجسم ب    •

 لديهم زياد  الوز ) ا علم  دتم  صنيف م 30-25األشخاص المدن لديهم مؤشر كتلة الجسم ب    •

 (18لعانو  السمنة املفرطة)   30األشخاص المدن لديهم مؤشر كتلة الجسم اك ر من  •

 :البدنية  الصفات

البدنية ويعتبر احد دعاائم اعاداد  الصفاتفي اضسك  ور  هي اكساب الالعب البدنية  الصفاتتعتبر  

  الالعب م اريا
ً
 فاي اعمااى  الالعابوي  ر ذلل بوضوح في مد  مقدر   وخةةيا

ً
علام التوار  فاي كال امللعاب م ااركا

الااادااي والهجااااوم ب فااااء  عاليااااة فااااي ظااال  متعاااا  بمسااااتو  عااااضي ماااان اللياقاااة البدنيااااة واملتم لااااة فاااي الساااارعة والقااااو  

 (17: 6واملرونة والرشاقة والتومل)  
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 السرعة:

امللعب اضم السرعة أل  مساحة امللعاب الفاردا كب ار  ةساييا ااا   ا جاهات وتاج التوركات في متتل  

" لدداااا  حتاااى دملحاااال بااااال ر  وفاااي مواقاااا  معيناااة م اااال الضااااربات  انتقالياااةعلااام الالعااااب ا  دنةلااال بأقصاااا ى " ااااارعة 

 ( 234: 2ها الالعب " ضسرعة حركية كب ر  ")   الةائر  ونص  الةائر   وتاج ا  دؤدي

تعتبر السرعة من املتوناات األااااية لاألداء البادةي  الحركاي( فاي مع ام األة اةة الفردداة والجماعياة و 

 ايما دوتا   
ً
 وهاما

ً
 رئيسا

ً
اسرعة الالعب    ر في الالعب   وهي احد  متونات القدرات البدنية التي  لعب دورا

أل  حااااالت اللعاااب متغ ااار  ومتتالياااة اانااااء اداء شاااتل قدر ااا  علااام االنةاااال  والجااارا الساااري  ملساااااة قصااا ر  وذلااال 

 (114: 6 متتالية وناجحة في اقل زمن مم ن)  الحركات املت ا هة او غ ر املت ا هة بصور 

 القوة:

 تم   ضربات التنس ض تل عام بالقو  اأغلاب م اارات الضارب تعتماد علام ضارب ال ار  بقاو  وبسارعة 

واحااد ايمااا لعاارف بالقاادر  وهااما النااوي ماان القاادر  دةلاال علياا  "القاادر  خلاا  ادا " حياا  ادا  الضاارب هااي    فااي 

قادر  الامراع   " اضاال عان ناوي اخار يضرب ال ر  بقو  وارعة لي ساهها قادر  تعرا اا ضعاض املادارل " و املضرب  

الدااعياة او الهجومياة فاي التانس من القدر  وهاو " القادر  ضاد الجاذبياة األرضاية " والتاي  تةلاب ضعاض املواقا  

 (235:  2عندما دثب الالعب في ال واء لضرب كر  عالية والتي  ةلل علنها ضعض املدارل قدر  الر ل  )   

 املرونة:

ن املرونة عن طريل  مرين اطالة العضالت ويوتاج العبي التنس اضم املرونة للمواا ة علم املد  س تو

 اااء الجسام اذ دجاب علام العاب التانس ا  دنوفاي ويلا  ويماد  سام  ضسا ولة التامل لحركة املفصل في  ميا  ا

 (288:  3دم   ويسار وامام وألعلم)  
العضاااالت وشاااتل  مةاطياااةو توقااا  مروناااة املفا ااال علااام قااادر  األو اااار واألربةاااة علااام االااااتةالة وعلااام 

و ركيااب املفصاال والتااي تساااعد علاام الوقادااة ماان اب ااابات بابضااااة لاياااد  التااأا ر فااي اكتساااب و نميااة القااادرات 

 ملاااد  حركاااي وااااا  ملفا ااال الجسااام)  
ً
: 6البدنياااة األخااار  كاااالقو  والسااارعة والرشااااقة والتاااي دوتااااج ادااهاااا  ميعاااا

256) 

 الرشاقة:

م بالرشاااااقة ذلاااال أل  علاااام العااااب التاااانس ا  لعاااادى ويغ اااار ماااان  تصاااا  م ااااارات العااااب التاااانس ض ااااتل عااااا 

اوضااااي  سااام  ااااواء مر  اااا علااام األرخ او  سااام  فاااي ال اااواء و وركا ااا  التاااي ت ااامل كااال ا اااااء امللعاااب العتباااارات 

خةةياااة ول اااروف رد ال ااار   وتااااج منااا  ا  دتقااادم لألماااام فاااي ا جااااه ال اااب ة واااارعا  ماااا در ااا  لملخلااا  وبسااارعة 

 ( 234: 2 لليم   او اليسار) 

 الدراسات املشابهة:

 ( 11( ) 2005دراسة عياد القاض ي وآخرون )  -1

 )"العالقة ب   ضعض الصفات البدنية وامل ارات األاااية لالعبي كر  القدم"بعنوان: 

الجمار  التعرف علم العالقة ب   ضعض الصفات البدنية وامل ارات األاااية لالعبي نادا :  الدراسةهدف   •

 الرياض ي ل ر  القدم )
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 الباح و  املنهج الو في املسحي )ااتتدم : الدراسةمنهج  •

 ليييا) -طرابلس -الرياض يالجمار  ( العب من نادا 20 علم اشتملم عينة الدرااة : الدراسةعينة  •

 :الدراسةنتائج  •

والقو  املم    بالسرعة  االنتقالية والرشاقةاافرت نتائج ا علم و ود عالقة غ ر معنوية ب   السرعة 

امل اريااة   املناولااة القصاا ر  والةويلااة و نةاايك ال اار  فااي واالختبااارات للةاارف الساافلي والقااو  االنفجاريااة للاامراع   

ال اااار  ابااااات ى الجاااادي لألمااااام ماااان الوقااااوف واختبااااار حركااااة ال ااااواء ( بينمااااا كاناااام العالقااااة معنويااااة باااا   اختبااااار افاااا

 )وابخماد

 (.12( ) 2006دراسة لطفي عبد النبي الحنتوش وآخرون )   -2

 )"الةائر ال ر  درااة العالقة ب   الصفات البدنية وامل ارات األاااية لد  العبي "بعنوان: 

البدنياة وامل اارات األااااية لالعباي منتتاب كلياة لتعرف علم العالقة با   ضعاض الصافات ا:  الدراسةهدف   •

  ر  الةائر  )الالتربية البدنية  امعة الفا ح اابقا ب

 ااتتدم الباح و  املنهج الو في ): الدراسةمنهج  •

( العاااب مااان كلياااة التربياااة البدنياااة بجامعاااة الفاااا ح ااااابقا 14علااام  الدراااااة اشاااتملم عيناااة : الدراسةةةةةعينةةةةة  •

 )2005_  2004عات ليييا امل اركو  في دورا  ام

نتائج ااااا علاااام و ااااود عالقااااة غ اااار معنويااااة باااا   الصاااافات البدنيااااة متم لااااة فااااي  القااااو   اااااافرت:الدراسةةةةةنتةةةةائج  •

 –االااتقباى  –امل ارياة متم لاة فاي  ابراااى واالختباارات االنفجارية للمراع   والرشاقة السارعة االنتقالياة  

دقااة القااادر  الضاارب الساااحل _ دقااة التمرياار ( كااملل باا   القاااو  املم اا   بالساارعة للةاارف الساافلي وم ااار     

 علم  االاتقباى ()

 ( 7( ) 2018الحراري وفاطمة سالم الشعاب )  مأبو القاسدراسة رقية  -3

 )"ضعنوا  "مؤشر كتلة الجسم وبعض عنا ر اللياقة البدنية وعالقتهما باألداء في التمرينات

 :هدف الدراسة •

 التعرف علم عالقة مؤشر كتلة الجسم باألداء في التمرينات) -1

 التعرف علم عالقة ضعض عنا ر اللياقة البدنية باألداء في التمرينات ) -2

 )اواهداا الدرااة املنهج الو في وذلل ملالئمة لةبيعة الباح ا   ااتتدمم :منهج الدراسة •

 ام اختياار العيناة بالةريقاة العمدداة مان طلباة السانة الراضعاة بتلياة التربياة وعلاوم الرياضاة   :عينة الدراسة •

 ( طالب)22( والبالغ عددهم  2018-2017ااوية للعام الجامعي  بجامعة ال

 :نتائج الدراسة •

التمريناااات لةلبااة كلياااة فااي عاادم و ااود عالقاااة ار بااا  معنويااة بااا   مؤشاار كتلااة الجسااام ومسااتو  األداء  -1

 التربية البدنية وعلوم الرياضة بالااوية)

 البدنية ومستو  األداء في التمرينات)عدم و ود عالقة ار با  معنوية ب   ضعض عنا ر اللياقة  -2

 ( 8( ) 2019دراسة صبحي العجيلي القاللي )  -4
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 ضعنوا  "مؤشر كتلة الجسم وبعض عنا ر اللياقة البدنية وعالقتهما باألداء في كر  القدم)

 هدف الدراسة: •

 التعرف علم عالقة مؤشر كتلة الجسم باألداء في كر  القدم لةلبة السنة األوضم وال انية) -1

 عرف علم عالقة ضعض عنا ر اللياقة البدنية باألداء في كر  القدم لةلبة السنة األوضم وال انية)الت -2

 ااتتدم الباح  املنهج الو في) منهج الدراسة: •

 اام اختيااار العينااة بالةريقااة العمددااة ماان طلبااة الساانة األوضاام وال انيااة بتليااة التربيااة وعلااوم  عينةةةة الدراسةةةة: •

 ( طالب)23( والبالغ عددهم  2019-2018عام الجامعي  الرياضة بجامعة الااوية لل

 نتائج الدراسة: •

السانة  لةلباة كار  القادمعدم و ود عالقة ار باا  معنوياة با   مؤشار كتلاة الجسام ومساتو  األداء فاي  -1

 تلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بالااوية)ب األوضم وال انية

  م) 30متواةة ع سية ب   مستو  األداء والعدو  و ود عالقة -2

 عدم و ود عالقة ب   مستو  األداء واملرونة) -3

  و د عالقة دالة احصائيا ضعيفة ب   مستو  األداء والقو ) -4

 : البحثإجراءات 

 : البحثمنهج 

 اهداا )وذلل ملالئمت  لةبيعة البو  و  باألالوب املسحي ملنهج الو فيا ةالباح  مااتتدم

 :البحثعينة 

بتلياااااة التربياااااة البدنياااااة وعلاااااوم  ال ال اااااةبالةريقاااااة العمدداااااة مااااان طلباااااة السااااانة البوااااا   ااااام اختياااااار عيناااااة 

 )( طالب30والبالغ عددهم   2020-2019الرياضة بجامعة الااوية للعام الجامعي 

                                                 30ن =      متغيرات معدل النمو يبين تجانس واعتدالية العينة في  ( 1جدول ) 

 معامل االلتواء االنوراف املعيارا  الواك الحسابي معدالت النمو

 06)2 81)4 73)24 العمر  انة(

 19)1 46)14 93)69 الوز   كجم(

 3)0- 86)5 87)172 الةوى  متر(

( ا  قيمة معامل االلتواء لد  عينة البو  في متغ رات العمار والاوز  والةاوى  تاراوح 1دتضح من الجدوى رقم  

 وهما ددى علم اعتدالية و جاةس ااراد عينة البو  3± ما ب   

 :البحثاألدوات املستخدمة في 

 م  ا  طبي لقيال الوز ) -1

   از راتاميتر لقيال الةوى  -2
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 مقعد اويدا) -3

 مدر ة)مسةر   -4

 ااعة ادقاف لقيال الامن) -5

  اار  ) -6

   ر) -7

 شريك قيال) -8

 :البحثالقياسات املستخدمة في 

 الطول:  -

 ) بالسنتيمتر م قيال طوى القامة 

 قياس الوزن: -

  م قيال وز  الجسم بال يلو رام)

 مؤشر كتلة الجسم: -

  م قيال مؤشر كتلة الجسم بااتتدام املعادلة اآل ية)

 (188: 1 ()2 الةوى مالوز  كجم ÷ 

 :البحثالختبارات املستخدمة في  

 اختبار املرونة: -1

 اختيار افي الجمي لألمام من الوقوف  ام() -

 (269: 6ال دف: قيال مرونة العمود الفقرا  

 اختبار السرعة: -2

 متر من البدادة املتوركة)30اختبار العدو  -

 (151: 6االنتقالية)  ال دف: قيال السرعة القصو  

 اوا ) 6اختبار العدو  -

 (148:6ال دف: قيال السرعة االنتقالية) 

 اختبار القو : -3

 )العريض من ال باتاختبار الواب  -

 ( 221: 4  قيال القو  العضلية للر ل   من الواب العمودا لألعلم) :ال دف

 اختبار افي ومد المراع   من االنبةاح املائل) -

 (215: 6ال دف: قيال القو  العضلية للمراع  ) 

 اختبار الرشاقة: -4

 اختبار  را الا ااج ب   الحوا ا) -
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 (245: 6) ال دف: قيال القدر  علم تغي ر اال جاه ااناء الجرا 

 :التنس األرض يمستوى األداء في 

أ حيااا  دااااتم النصااافيمااان خاااالى در اااات االمتواااا  العملاااي  التااانس األرضااا ي ااام قياااال مساااتو  األداء فاااي 

 ( در ة)20 قييم األداء من  

 التجربة األساسية:

و اام  28/03/2019اضام دااوم الخمايس  25/3/2019 االانا   ام ا اراء القيااااات الجسامية والبدنياة دااوم 

 )31/03/2019 األحددوم  التنس األرض يفي لقيال مستو  األداء النصفي ا راء االمتوا  العملي 

 اإلحصائية:املعالجات  

  م ا راء املعالجات ابحصائية اآل ية:

 املتواك الحسابي) -

 )املعيارا االنوراف  -

 معامل االلتواء) -

 معامل االر با  ب راو ) -

= مؤشر كتلة الجسم معادلة  -
الوز   كجم

الةوى  م
2 

 عرض النتائج:

  الصفاتوبعض كتلة الجسم،  لنحراف املعياري لكال من: مؤشر الوسط الحسابي وا يبين  ( 2جدول رقم ) 

 . األداء في التنس  درجةالرشاقة , ، "القوةالسرعة ، املرونة، البدنية " 

 أصغر قيمة أكبر قيمة  النحراف املعياري  الوسط الحسابي الختبارات 

 71)17 06)36 42)4 35)32 مؤشر كتلة الجسم " معادلة املؤشر "

 15- 00)24 41)8 60)5 املرونة "افي الجدي اماما"

 40)1 50)2 27)0 81)1 قو  الر ل   "الواب الةويل"

 00)14 00)33 40)5 33)23 ث" 30قو  المراع   "انبةاح مائل 

 27)4 12)6 41)0 07)5 م" 30السرعة "عدو 

 49)5 29)7 39)0 21)6 الرشاقة " را متوكي

 00)33 00)39 37)1 67)36 اوا " 6السرعة "العدو 

 00)9 00)19 84)2 00)14 در ة" 20التنس " االختبار األداء في 

 

 والخاص بالواك الحسابي واالنوراف املعيارا واكبر وا غر قيمة ( 2دتضح من الجدوى  
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ملؤشر ال تلاة والصافات البدنياة ودر اة األداء فاي التانس لعيناة البوا  ماا دلاي: بالنسابة ملؤشار ال تلاة  اراوح با     

( وبالنساااااابة 42)4( در اااااة وبااااااانوراف معياااااارا قااااادره  35)32( در اااااة وبلاااااغ الوااااااك الحسااااااابي ل اااااا   06)36: 71)17

( 41)8( ااام وبااانوراف معيااارا قاادره  60)5( ااام وبلااغ الواااك الحسااابي ل ااا  00)15:24 -للمرونااة  راوحاام باا    

( متار باانوراف معياارا 81)1( متر وبلغ الواك الحسابي ل ا  50)2: 40)1اما بالنسبة لقو  الر ل    راوحم ب    

( مار  33)23( مار  وبلاغ الوااك الحساابي ل اا  00)33: 00)14( وبالنسابة لقاو  الامراع    راوحام با    27)0 قدره  

( اانياااة وبلاااغ الوااااك 12)6: 27)4م اتاااراوح زماهاااا بااا     30( وبالنسااابة للسااارعة عااادو 40)5ره  باااانوراف معياااارا قاااد

( اانيااة 29)7: 49)5( امااا بالنساابة للرشاااقة  راوحاام باا    41)0( اانيااة بااانوراف معيااارا قاادره  07)5الحسااابي ل ااا  

اااوا  كاناام  6بة للساارعة عاادو ( امااا بالنساا39)0( اانيااة بااانوراف معيااارا قاادره  21)6وبلااغ الواااك الحسااابي ل ااا  

( 37)1( متاار بااانوراف معيااارا قاادره  67)36( متاار وبلااغ الواااك الحسااابي ل ااا  00)39: 00)33 تااراوح باا    مسااااتها 

( در اة 00)14( در اة وبلاغ الوااك الحساابي ل اا  00)19: 00)9اما بالنسبة لدر اة األداء فاي التانس  راوحام با    

  ()84)2بانوراف معيارا قدره  

ومستوى األداء في  الصفات البدنية ( مصفوفة معامل الرتباط بين مؤشر كتلة الجسم وبعض 3جدول ) 

 التنس األرض ي لعينة البحث 

 اوا  6السرعة    الرشاقة م30السرعة  قو  المراع   قو  الر ل   املرونة مؤشر ال تلة املتغ رات

        مؤشر ال تلة

       032)0- املرونة

      103)0- 67)0 الر ل  قو  

     093)0- 079)0 153)0 قو  المراع  

    139)0- **552)0- 201)0 244)0- م30السرعة 

   129)0 009)0- **466)0- 127)0- 073)0- الرشاقة

  310)0 314)0- 039)0 269)0 064)0- *419)0 اوا  6السرعة 

      150)0 059)0 151)0 328)0 207)0- *447)0- 144)0 األداء في التنس

 

الصاااافات ( والخاااااص بمصاااافواة معاماااال االر بااااا  باااا   مؤشاااار كتلااااة الجساااام وبعااااض 3دتضااااح ماااان الجاااادوى رقاااام  

 ومستو  األداء في التنس األرض ي لعينة البو  ما دلي:البدنية 

( معامال ار باا  ااالب 14( معامال ار باا  مو اب ,  14( معامال ماهاا  28ا  العدد ال لي ملعامالت االر باا  بلاغ  

( ماهاااا عالقاااة 1  05)0( عالقاااات ار باااا  دالاااة احصاااائيا عناااد مساااتو  الداللاااة 4وكماااا ت ااا ر املصااافواة اضااام و اااود  

 ( عالقات االبة ع سية  3مو بة طرددة و  
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 مناقشة النتائج:

: مناق اة نتااائع تسااااى البواا  األوى وهااو " هاال هنااا  عالقاة ار بااا  دالااة احصااائيا باا   مؤشاار كتلااة الجساام أول

 ومستو  األداء في التنس األرض ي لةلبة السنة ال ال ة"

 ب   مؤشر كتلة الجسم واألداء في  ار باطية( ان  ال  و د عالقة 3دوى  جدتب   من نتائع ال
ً
التانس دالة احصائيا

 )األرض ي

الجاارا واملياا ي والواااب علاام  اااااااكتلااة الجساام  ااؤار علاام األداء الااما لعتمااد مؤشاار ا  زياااد   ةالباح اا  اار   حياا 

الوااب أل  الاياد  في ةسبة الادهو  والشاحوم مان اهام العوائال اذ  قلال مساااة  والجرا م  تغي ر اال جاه  واالر قاء

 ااود عالقاااة مسااتو  الةلباااة املاانتفض فااي األداء العملااي اد  اضاام عاادم و  ا واالر قاااء والاياااد  فااي زماان الجاارا حياا  

 ار باطية دالة احصائية)

ونتااااائع درااااااة  اااابحي   (2018درااااااة رقيااااة الحاااارارا وااطمااااة ال ااااعاب  نتااااائع ماااا   البواااا  هااااما نتااااائع تفاااال حياااا  

 باا   مؤشااار كتلاااة لتااي ااااافر ( وا2019العجيلااي القالضاااي   
ً
ت نتائج ااا علااام عاادم و اااود عالقااة ار باطياااة دالااة احصاااائيا

 (8(,  7 رونة( واألداء العملي)امل –الرشاقة  –السرعة  –الجسم وبعض عنا ر اللياقة البدنية املتم لة في  القو  

مناق اااة نتاااائع تساااااى البوااا  ال ااااةي وهاااو " هااال هناااا  عالقاااة ار باااا  دالاااة احصاااائيا بااا   ضعاااض الصااافات  ثانيةةةا:

 البدنية ومستو  األداء في التنس األرض ي لةلبة السنة ال ال ة")

 ماان النتااائع و ااود عالقااة 
ً
التاانس األرضاا ي واملرونااة بينمااا ال  و ااد عالقااة األداء فااي  مسااتو   باا   ااالبية دتباا   ادضااا

, الرشاقة ,   م30  األداء في التنس وباقي الصفات البدنية وهي   وقو  الر ل   , قو  المراع   , السرعة  ستو  م  ب  

 اوا  () 6السرعة 

( والتاي اظ ارت نتائج اا عادم و اود عالقاة معنوياة با   2005درااة عيااد القاضا ي و خارو    نتائع وهما دتفل م 

للاامراع   واالختبااارات  االنفجاريااةبالساارعة للةاارف الساافلي والقااو   الساارعة االنتقاليااة والرشاااقة والقااو  املم اا  

 ()11  (ال ر  في ال واء  نةيك– املناولة القص ر  والةويلة  امل اريةا

 ماااا 
ً
( والتااااي اااااافرت نتائج ااااا علاااام و ااااود عالقااااة غ اااار 2006و خاااارو    درااااااة لةفااااي حنتااااو  نتااااائع و تفاااال ادضااااا

معنوية ب   الصافات البدنياة املتم لاة فاي  القاو  االنفجارياة للامراع   والرشااقة والسارعة االنتقالياة واالختباارات 

السارعة دقة التمرير( وكملل ب   القاو  املم ا   ب –الضرب الساحل  –االاتقباى  –امل ارية املتم لة في  ابرااى  

 ()12للةرف السفلي وم ار  دقة القدر  علم االاتقباى(  

 الستنتاجات:

 في التنس األرض ي)عدم و ود عالقة ار با  معنوية ب   مؤشر كتلة الجسم ومستو  األداء  -1

 )و ود عالقة البية  ب   مستو  األداء في التنس األرض ي و  فة املرونة -2

مساتو  األداء فااي التاانس والصاافات البدنياة  قااو  الاار ل   , قااو  الاامراع   ,  ال  و اد عالقااة ار بااا   باا   -3

 اوا  () 6م , الرشاقة , السرعة 30السرعة 

 التوصيات:

 لةلبة التلية) التنس األرض ياملر بةة باألداء في البدنية الصفات االهتمام بتنمية و ةوير  -1

 لةلبة)ل والجسمية ملتاضعة الحالة البدنية  تبعيةا راء قيااات واختبارات  -2

  الرياضية األخر ) األلعابالقيام بدرااات م ا هة علم  -3
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 :املراجةةةةةةةع 

 
ا
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 (:2000ابراهيم احمد االمة   -1

 

 (:           2001 ام   الخوضي  -2

 و ماى ال ااعي   

 (:2007ادل   ودل  ارج   -3

البدنيااااةأ من ااااأ  املعااااارف املاااادخل التةبيقااااي للقيااااال فااااي اللياقااااة 

 بابا ندرية)

 )ابا ندريةالسلة العاب املضرب املصور , دار الف ر العربي, 

الجددااااااااااد فااااااااااي التاااااااااانس الةرياااااااااال اضاااااااااام البةولااااااااااة, من ااااااااااأ  املعااااااااااارف, 

 )ابا ندرية
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 (2006 حاماااااااااااااااااااااااد عبااااااااااااااااااااااادالفتاح األشااااااااااااااااااااااااقر -5

 و خرو :

العالقة ب   متونات الجسم وةسب السوائل لةالباات ممارااات 

الن ااااااااا  الرياضااااااااا ي وغ ااااااااار املمارااااااااااتأ املاااااااااؤ مر العلماااااااااي الااااااااادوضي 

 الخاصأ علوم الرياضة في عالم متغ رأ اةجلد ال ال أ القاهر )

كر  القدمأ الةبعة األوضمأ الفتح للةباعة ابعداد البدةي لالعبي   (:2008  هحسن السيد ابوعبد -6

 والن رأ ابا ندرية)

 (2018 الحااااااااااااااااارارا  اباااااااااااااااااو القااااااااااااااااااامرقياااااااااااااااااة  -7

 ااطمة االم ال عاب 

 

 (:  2019 بحي العجيلي القالضي   -8

مؤشااار كتلااااة الجساااام وبعااااض عنا اااار اللياقااااة البدنيااااة وعالقتهمااااا 

باااألداء فااي التمرينااات أ املااؤ مر الاادوضي األوى بتليااة التربيااة البدنيااة 

 بالخمسأ  امعة املرقب)

مؤشااار كتلااااة الجساااام وبعااااض عنا اااار اللياقااااة البدنيااااة وعالقتهمااااا 

علمياااااة, العاااااادد اال تهااااااد لألبوااااااث ال مجلاااااةبااااااألداء فاااااي كااااار  القدم,

 الراض  ,كلية التربية البدنية,  امعة  رهونة)

 (1993  ابااااااااااااااااااااااااااااااااااو العااااااااااااااااااااااااااااااااااالعبااااااااااااااااااااااااااااااااادالفتاح  -9

 رضوا  نصر الددناحمد 

 اهر )أ دار الف ر العربيأ الق2اسيولو يا اللياقة البدنيةأ  

عالقة ضعض القيااات الجسمية والخصائو البدنياة بمساتو   (: 2011علي بن  بارا   -10

األداء امل ااارا لالعبااي القااول والساا م السااعودد   أ مجلااة العلااوم 

 أ العدد األوى)38التربويةأ اةجلد 

األاااااية لالعباااي العالقااة باا   ضعاااض الصاافات البدنيااة وامل اااارات  و خرو  (:2005عياد مفتاح القاض ي   -11

كاااار  القاااادمأ اةجلااااة العلميااااة لبوااااوث التربيااااة البدنيااااة والرياضااااةأ 

 العدد ال ال أ  امعة طرابلسأ ليييا)

 (:2006الحنتاااااااااااااو    عباااااااااااااد النبااااااااااااايلةفاااااااااااااي  -12

 و خرو 

العالقااااة بااااا   الصااااافات البدنياااااة وامل ااااارات األااااااااية لاااااد  العباااااي 

والرياضاةأ ال ر  الةائر أ اةجلة العلمية لبواوث التربياة البدنياة 

 العدد الخامسأ  امعة طرابلسأ ليييا)

 

 (:2000 موماااااااااااااااااااااااااااااد حسااااااااااااااااااااااااااااان عاااااااااااااااااااااااااااااالوا  -13

 مومد نصر الددن رضوا  

أ دار 2القيااااال فااااي التربيااااة الرياضااااية وعلاااام الاااانفس الرياضاااا يأ  

 الف ر العربيأ القاهر )
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 غيداء االم عايا
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 التربية الرياضيةأ العرا )

 
ا
 املراجع األجنبية: -ثانيا

15- McnrdleW.Det al, (2004): Basal – metabolic Rate, in – booless. 

 
ا
 املعلومات الدولية:شبكة  -ثالثا

16- http//alblaj.com/diseases/obesity-and-weigh-increase.htm 

17- www.fitnessyald.com 

18- www.moh.yov.bh 
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 ملخص البحث 

تواجهههأل ا اهههم اغيهههوس يعةهههتاد  هههلميم غلتطهههاس اغيلوهههف  اغتةهههوا اغتلقوغهههوال لهههل    هههم ا  ههه  د  غطههها  طههه  اغيلههه        

طفلة كبةتة لل جميع ا    د ,  ا زال يسعى لل املزيا ان اغتةوااد  تى أصهب  وهو ا  هال ا    هلف غ  له    هى 

 اصااقيم اغتطاس لل أي اج ل ان وذه ا    د . 

 مشههةت  بههااغيزيز اجههت اغفيتههواي لههلر ا  هه ل اغلي عههلف نتاههمن اغيانهها اههن ا رشههةم اغلي  ههيم  ا  هه  اي  ههم      

ال مبهه ز اغف هههف  اغهههذي أجمههع اغيانههها اهههن املتاصيصههن لهههل وهههذا ا  ههه ل   ههى أومي  ههه   يههه  أ  هه  تتاهههذ اهههن ال لكهههم 

اغفلينهههم اغتهههف تهمهههك للوميهههم ك هههت  لهههل  اهههالل غلقمهههو اغسهههلي  غلفهههلي  طليههه    ههها ي   اجتم  يههه  .  هههل اهههن ا رشهههةم

اغا ااد ا  ملبيم  ي  ناصص غه  اغيانها اهن امليهااغي د  ال هوالز اغتهف يسه و  بشه ف كبةهت لهل تهانها اغ تت هت 

 لل جا ل ايااغي د اغا ل املش اكم .

A proposed course for artistic gymnastics for fourth-year students at the 

Faculty of Physical Education and Sports Sciences at Al-Zawiya 

University 
Today, the nation is facing rapid changes in scientific progress and 

technological development in all fields. Science has achieved a great leap 

in all fields, and is still striving for more developments until it has 

become the main test for judging the credibility of progress in any of 

these fields. 

     Abdulaziz Rajab Al-Fitouri points out that the sports field includes 

many sports activities, including artistic gymnastics, which many 

specialists in this field agreed on its importance, as it takes movement as 

an entry point for the healthy growth of the individual mentally, 

physically and socially. It is one of the individual activities that enjoy 

great importance in the Olympic Games. Many medals and awards are 

allocated to it, which greatly contribute to determining the order in the 

medals table of the participating countries. 
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 البحث: املقدمة ومشكلة  1_1

اغيل          ا    د  غطا  ط   لل    م  اغتلقوغوال  اغيلوف  اغتةوا  غلتطاس  يعةتاد  لميم  اغيوس  ا ام  تواجأل 

طفلة كبةتة لل جميع ا    د ,  ا زال يسعى لل املزيا ان اغتةوااد  تى أصب  وو ا  ال ا    لف غ  ل    ى  

 اصااقيم اغتطاس لل أي اج ل ان وذه ا    د .  

( للر ا   ل اغلي علف نتامن اغيانا ان ا رشةم اغلي  يم  ا     2018ت  بااغيزيز اجت اغفيتواي ) مشة     

ان   تتاذ  أ     أومي     ي   ا   ل   ى  وذا  لل  املتاصيصن  ان  اغيانا  أجمع  اغف ف  اغذي  ال مب ز  اي  م 

غفلينم اغتف تهمك للوميم ك ت   ال لكم االل غلقمو اغسلي  غلفلي  طلي    ا ي   اجتم  ي  .  ل ان ا رشةم ا

تهانا   لل  كبةت  بش ف  يس و   اغتف  امليااغي د  ال والز  ان  اغيانا  غه   ناصص  ا  ملبيم  ي   اغا ااد  لل 

 (  2: 9اغ تت ت لل جا ل ايااغي د اغا ل املش اكم .) 

  ى تهسةر جوية   إر تةويل اطلا تاصص ال مب ز اغف ف لقةر غلمل لم اغااا يم اغلابيم  لا أر ييتما        

اغ ليم اهلي   ي غي    اغطااة اغتق  سيم لخليج  ,  زي ية  ,  ذغال غلست ثطم ا  تمع  اغتيليميم  اغيمليم  االج د 

ألوولجم   ا  اس  لوف  يشةت  اغصاي  وذا  ,  لل  اغليبيور  اغي    نةم   اغتف  املستااام  اغتقميم  أغلاض  , لاام 

ا يم تاتلف ان اجتمع الل  ي  إر غ ف اجتمع إ تي ج تأل  ( الى أر املطلااد اغاا 1999 اهما  يا زغلول )

 (. 107:  13 أواا أل  تمثف ا وااف اغ تلويم  طةم اغباانم غااا م  إ ج ز وذه املطلااد )

 ان للل اغيمف املنهف غلب  ثور لل  ليم اغ تليم اغبا يم   لوس اغلي  م ج ايم اغزا يم  ان للل املم ا م       

م  اغقمليم غتاامس ال مب ز اغف ف.   ظ اغب  ثور إ أل  نوجا لل اغ ليم أ  اغطس  أي اطلا أ   غليمليم اغتةبيطي

 ثيطم توضح أوااف أ  او و  د اهتو  اطلا ا ية ال مب ز اغف ف تاصص , أ  طلق  أ  غيت اغتاامس أ   

تهانا أوااف  اهتو     ( إ أل نلتبط2014أ  غيت اغتطوي  ,  لل وذا اغصاي نؤكا  بااغلزاق إللاوي  اغع ي ل)

اغتطليانم  إ تط ا   اغةليطم  اغتاامس   ى  طليطم  إ تم ي  ل غتاامس  كذغال  اغط ل   اغ ليم   ى  لل  امل ية  اطلا 

 ( 6: 8اغتاامس الى إ تاااس اغو  لف اغتيليميم ال انثم  كذغال    لف اغتطوي ) 

اطلا ياا لف اط تح غ  مب ز اغف ف غةلبم     إ تق يا    ى ا تطاس اأ  اغب  ثور  ل اة إجلاء ياا م غتطان       

تهطي    ل ل لص   ى  ا ص ل  املستفيا  ل غة غت  وو  ا وتم س  يشمف  املب يي  ان  اغتاصص   ط    مو م 

استوي د   غيم لل أيالأل ,اع تلبيم اغب تأل ان للل ا لت  ا  ا لااع لل اغيمليم اغتيليميم اع ا وتم س ل غتعذنم  

  اع اس نلة اغتةوا اغيلوف  اغتلقوغوال لل اج ل اغتاصص . اغلاجيم بش ف استمل ,

 أهمية البحث 2_1

  ملا  وميم ا ية ال مب ز اغف ف ل غ ليم  اغتف ييت ت ان املواي ا    يم لل إ ااي اغطي ياد لل اج ل اغ تليم        

اهتو  أوااف  اض م  اهاية  تاةيط  نتةلت  ا ال  غذغال  لر   , اغلي  م  يقي   اغبا يم   لوس     لوف 

نتمشلى اع ا  غم   ,   م   الخلجةر  ا اتط ء لمستو   اغتاامس  اغتطوي   تى  تملن ان   كذغال طلق  أ  غيت 

املؤ سم اغتيليميم , ملس نلة ا تي ج د  وق اغيمف , لل إط ا لل  اج نتصف ل ملل  م إل تيي ب اغتعيةت املتوقع  

  يأل  واتج اغتيل  املس  ا م.    لل املستطبف , لم  نتوا   اع ا  غم اغ ليم  تهط  
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    ( ا جا  صل  أ ما  ا ول  اغتيليميم  2015 مشةت  املفلياد  ,  أر  نتطي  أر  اةط   انل  ريل   أوميم  الى   )

غلتعةتاد   ا ختلفم    غتس نل   ط   أجهزتأل  اغف ف   ى  ال مب ز  ا ية  لل  أابع    ا ابيم)اغقمليم  اغتةبيطيم(  ) ف 

اغط   لل  املتجاية  غليمليم   قواد(  اغق ظ   غ  مب ز  اغا لل  اغزا ف  اع    فاغتهليميم,  كيور  ل غتس نل   به  

 (.5: 11يعةتاد اغط  ور  ن اغي د تةويل اغلوال  اغاالليم غأل  ينمي د  تةويل املطلااد  املق هج  اغ تااج) 

( الى أر اغتاةيط اإل  تاتيجل غلا غم لل اج ل  2018 يتف  اغب  ثور اع ياا م  بااغيزيز اجت اغفيتواي)    

,    غت لل  إر  وق   اغسي  لف  غلهي ف  استطلا  اض    شلل  غياس   و أل  اغعموض  بيض  يشو أل  اغتيلي  

املل  م ان  أك ت  قااا  اغب  ثور  نفلض   ى  امللا ,  وذا  غ ست   الم  لتلبيم    اغيمف  يسم   تقوع  للل  ان 

نتامن   اغذي  لا  أر  املتوقع  غلتعةت  ,غل تج لم  اغتاصص  اج ل  لل  املستطبليم  اغتقميم  لةط  اتةلب د 

إا  ء ملباا جوية اغتيلي   ان ث  اغسعل غل تم ي لل  وء اي نةت أ  ينميم تهاي ان قبف ال هم املقوطأل لذغال  

 (.3: 9استطبل)  

   أهداف البحث :  3_1

 يهدف البحث إلى : 

ل ليهههههم اغ تليهههههم اغبا يهههههم   لهههههوس  اغلابيهههههم_   هههههع اطهههههلا ياا هههههلف اط هههههتح غتاصهههههص ال مبههههه ز اغف هههههف غةهههههلب اغسهههههقم 1

 اغلي  م لج ايم اغزا يم  ذغال ان للل :

أ/ تهانا أوهااف )ايل يهم _  فهس  لكيهم _  جاا يهم( غلمطهلا اغااا هلف املط هتح غتاصهص ال مبه ز اغف هف غةهلب 

 ل ليم اغ تليم اغبا يم   لوس اغلي  م لج ايم اغزا يم .اغلابيم اغسقم 

ب/ تهانهها اهتههو   لوهههف ) مههلي _ تةبيطهههي( غتهطيهه  أوهههااف املطههلا اغااا هههلف املط ههتح غتاصهههص ال مبهه ز اغف هههف 

 ل ليم اغ تليم اغبا يم   لوس اغلي  م لج ايم اغزا يم . اغلابيمغةلب اغسقم 

اغتيليميم  ا ا   ي د الخ صم ل ملطلا اغااا لف املط هتح غتاصهص ج/ تهانا طلق  أ  غيت اغتاامس  اغو  لف 

 ل ليم اغ تليم اغبا يم   لوس اغلي  م لج ايم اغزا يم . اغلابيمال مب ز اغف ف غةلب اغسقم 

ل ليهم اغ تليهم  اغلابيهمي/ تهانا أ  غيت اغتطوي  غلمطلا اغااا لف املط تح غتاصص ال مب ز اغف ف غةلب اغسقم 

  لوس اغلي  م لج ايم اغزا يم .اغبا يم   

 تساؤالت البحث :  4_1

اغف ف   ال مب ز  غتاصص  املط تح  اغااا لف  املطلا  ان   ) _  جاا يم  _  فس  لكيم  ايل يم   ( ا وااف  ا   ل  أ/ 

 ل ليم اغ تليم اغبا يم   لوس اغلي  م لج ايم اغزا يم .  اغلابيمغةلب اغسقم 

املق  ت غتهطي  أوااف املطلا اغااا لف املط تح غتاصص ال مب ز    (  تةبيطي  ملي _    ب/ ا وو ا  تو   لوف)

 ل ليم اغ تليم اغبا يم   لوس اغلي  م لج ايم اغزا يم . اغلابيماغف ف غةلب اغسقم  

ج/ ا   ل طلق  أ  غيت اغتاامس  اغو  لف اغتيليميم  ا ا   ي د املق  بم غلمطلا اغااا لف املط تح غتاصص  

 ل ليم اغ تليم اغبا يم   لوس اغلي  م لج ايم اغزا يم .  اغلابيمف غةلب اغسقم ال مب ز اغف  
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  اغلابيمي/ ا   ل أو  أ  غيت اغتطوي  املق  بم غلمطلا اغااا لف املط تح غتاصص ال مب ز اغف ف غةلب اغسقم  

 ل ليم اغ تليم اغبا يم   لوس اغلي  م لج ايم اغزا يم . 

 : الدراسات املشابهه 2-1

 ( 4()2015:   غ  اهما   ل  ل   م ) ياا م -1

تاصص  ال وية  اي نةت  لل  وء  لليبي   اغبا يم  اغ تليم  ل ليتف  اغتاامس  طلق  اطلااد  تةويل   : بيقوار 

 تاامس .

واف اغااا م : تةويل اطلااد طلق تاامس اغ تليم اغبا يم ال  غيم ل ليتف اغ تليم اغبا يم لل طلاللس  اغزا يم 

 إ تق يا الى اي نةت ال وية.

 املقهج : ا تااس اغب    املقهج اغوصفي املسحل. 

 ( لبةتا لل اج ل املق هج  طلق تاامس اغ تليم اغبا يم  ال وية.30اغييقم : )

 اغبي   د : املط للم اغشخصيم ,تهليف ا  تو   اغوث ل  أ تم اة ا  تبي ر.  أي اد جمع

  ل اة إ تم ي املطلااد املةواة كمق هج ياا يم.   -أو  اغقت لج : 

اغ تليم    - لخليجل  اغطي  يم  اغطوايم  ا   ينميم  غلمي نةت  اغبا يم   ط   اغ تليم  تاامس  طلق  اطلااد  تةويل 

 اغلي  يم لل اصل . 

 ( 9() 2018با اغيزيز اجت اغفيتواي)ياا م:   -2

بيقوار: تةويل اقهج ال مب ز اغف ف غةلبم  ليم  لوس اغ تليم اغبا يم  اغلي  م لل  وء اي نةت ال وية ج ايم   

 اغزا يم لليبي .  

 واف اغااا م : تةويل اقهج ال مب ز اغف ف غ ليم  لوس اغ تليم اغبا يم  اغلي  م لل  وء اي نةت ال وية.

 املقهج: ا تااس اغب    املقهج اغوصفي.

 ( ان ل تاء املق هج  طلق تاامس ال مب ز 49اغييقم: )    

 أي اد جمع اغبي   د : أ تم اة ا  تبي ر.

 (  10() 2020ياا م:  با اغيزيز اجت اغفيتواي  ألل ر ) -3

اطلا ياا لف اط تح غتاصص ال مب ز اغف ف غةلب اغسقم اغث غثم ل ليم اغ تليم اغبا يم   لوس بيقوار: 

 .اغلي  م لج ايم اغزا يم 

اطلا ياا لف اط تح غتاصص ال مب ز اغف ف غةلب اغسقم اغث غثم ل ليم اغ تليم اغبا يم  واف اغااا م :   ع  

   اغزا يم   لوس اغلي  م لج ايم 

 ا تااس اغب  ثور املقهج اغوصفي. املقهج: 

 ( ان ل تاء املق هج  طلق تاامس ال مب ز 11اغييقم: )

 أي اد جمع اغبي   د : أ تم اة ا  تبي ر.

 اجراءات بالبحث :    3

أو        الى   ع اطلا ياا لف اط تح  ا لل  وء  اغبه   اغذي يسعى  اغسقم  اف  اغف ف غةلب  ال مب ز  غتاصص 

 ل ليم اغ تليم اغبا يم   لوس اغلي  م لج ايم اغزا يم ق س اغب  ثور لإتب ع اإلجلاد اغت غيم : الرابعة
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 منهج البحث :  3-1

 إ تااس اغب  ثور املقهج اغوصفي  و أل أرست املق هج غةبييم وذا اغبه  .        

 مجاالت البحث :  3-2

 املكاني :املجال  -

  لي د اغ تليم اغبا يم   لوس اغلي  م لج ايم ) اغزا يم , طلاللس , ص تاتأل(   -

 املجال البشري :  -

 ل تاء  لي د اغ تليم اغبا يم   لوس اغلي  م لج ايم ) اغزا يم , طلاللس , ص تاتأل(   -

 املجال الزمني : -

   2020-2019اغي س اغااا لف  -

 مجتمع البحث :  3-3

  لي د اغ تليم اغبا يم   لوس اغلي  م لج ايم ) اغزا يم , طلاللس , ص تاتأل(   -

 عينة البحث :  3-4

اط تح      ياا لف  اطلا  لبق ء  نتيل   اغبه   غ ور  اغسقم     ملا  غةلب  اغف ف  ال مب ز  ل ليم    اغلابيمغتاصص 

اغزا يم لج ايم  اغلي  م  اغبا يم   لوس  اغيمانم  اغ تليم  ل غةليطم  اغبه   لإلتي ا  يقم  اغب  ثور   ي     ق س 

( ان ل تاء املق هج  طلق اغتاامس ال مب ز اغف ف  ل لي د اغ تليم اغبا يم   لوس  11إشتملت  يقم اغبه    ى )

 اغلي  م .  ي  يش تط  ي   ا ن ل :

 أر ن ور  او ويئم اغتاامس لإ ا   لي د اغ تليم اغبا يم   لوس اغلي  م.  -

 أر ن ور   صل   ى ياجم اغاكتوااه أ  امل جستةت لل إ ا  اغتاصص د اغت غيم :  -

 املق هج  طلق تاامس اغ تليم اغبا يم   لوس اغلي  م.  -

 اي  م ال مب ز اغف ف .  -

 أدات جمع البيانات :  3-5

اغب  ثور         غللج   ا تم اة   ل  تاااسق س  اغف ف  ال مب ز  اطلا  اهتوي د  لجميع  ل  يهتوي  إ تبي ر ل صم 

ان   اجمو م  يشمف  ا ور  اغفل يم   ف  امل و  د  ان  اجمو م  يشمف  اهوا  أ   يم   ف  اه  ا  أابيم    ى 

 افلياد املطلا .  

 معامل ثبات االستمارة :  3-6

اي اف   انج ي  اغبه (  ملوا   ى  )قيا  ا تم اة ا  تبي ر  ا  تق ي   ى  ت لج  ان  اغب  ثور  نتملن   تى 

 ( :1اغثب د     ا ا  تم اة ل  تاااس اي يغم أغف  و ب خ  ذغال كم  وو اوضح لل ال ا ل )
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 11( معامل الثبات ملحاور استمارة االستبيان     ن = 1جدول ) 

 معامل الثبات  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي االستمارة محاور 

ف 
دا

أله
ا

 

 0.93 3.628 30.182 امليللل 

 0.81 2.212 22.909 اغقفس  ل ي 

 0.85 2.464 25.545 اغوجااري 

ط 
طي

خ
ت

م  
ظي

وتن

ى  و
حت

امل
 

 0.93 3.295 24.636 ا  تو  اغقملي 

 0.96 12.429 83.545 ا  تو  اغتةبيطي 

ق 
طر

ب 
لي
سا

وأ

ل 
سائ

لو
وا
س 

ي در
لت
ا

ية 
يم

عل
لت
ا

 

 0.65 2.401 8.818 طلق اغتاامس

 0.92 5.803 21.545 أ  غيت اغتاامس 

 0.84 3.371 18.182 اغو  لف اغتيليميم

 0.61 2.023 6.909 ا  تاتيجيم اغتاامس 

ب 
لي
سا

أ

يم 
قو

لت
ا

 

 0.63 1.954 7.727 تطوي   ملي 

 0.74 2.773 10.091 تطوي  تةبيطي 

 0.80 4.962 14.273   تاد اغتطوي 

_    0.61ن تا ح ا  لةر )  ( أر اي اف اغثب د اغذي ت  انج يه لوا ةم اي يغم اغف كل ب خ 1نتضح ان جا ل )

 ام  يشةت إلى ثب د ا  تم اة قيا اغبه  .0.97
ً
 (   ل اي ال ييت ت   غيم  ياغم إ ص لي 

 عرض ومناقشة النتائج :    4

 / اهوا ا وااف املط ت م ) ايل يم
ً
_  فس  لكيم _  جاا يم ( غلمطلا اغااا لف املط تح غتاصص ال مب ز    أ  

 اغف ف غةلب اغسقم اغلابيم : 

  _ الهدف املعرفي : 1

( يوضح التوزيع النسبي واملتوسط الحسابي للعبارات الخاصة بالهدف املعرفي ومستوى  2جدول ) 

 11ن =  االستجابة  
افق العبارات ت غير  الى حد ما  مو

افق  مو

مستوى   س  

 االستجابة 

لتاصص   1 املتصلم  امللتبةم  امليلوا د  املي اف  املف وي   اغةلب  إكس ب 

 ال مب ز اغف ف )اابيم( . 

 اوا   3.000 0 0 11 ك

% 100 0.00 0.00 

 اوا   3.000 0 0 11 ك ايل م اغةلب غةلق ييلي  اه ااد تاصص اي  م   2

 0.00 0.00 100 % ال مب ز اغف ف )اابيم( .  

غلمل لم   3 لل  غيت اغتاامس الخ صم لتاصص ال مب ز اغف ف  ايل م اغةلب 

 اغتيليميم اغلابيم . 

 اوا   2.727 0 3 8 ك

% 72.73 27.27 0.00 

 اوا   2.818 0 2 9 ك  ايل م اغةلب ا  س اغيلميم غتاصص ال مب ز اغف ف . 4

% 81.81 18.18 0.00 

 اوا   2.727 0 3 8 ك ايل م اغةلب قوا ا  قوا ةر تاصص ال مب ز اغف ف  ا غ زاس ب   .  5

% 72.73 27.27 0.00 

 اوا   2.818 0 2 9 ك ايل م اغةلب كيفيم أياء امله ااد لةليطم ص يهم .  6

% 81.81 18.18 0.00 

 اوا   2.636 0 4 7 ك ايل م اغةلب امليلوا د  ن اا  ااتب ط ال مب ز اغف ف ل ملواي ا لل  . 7

% 63.64 36.36 0.00 

 اوا   2.636 1 2 8 ك  إكس ب اغةلب أ لوب اغتفلةت اغيلوف . 8

% 72.73 18.18 9.09 

 اوا   2.909 0 1 10 ك إكس ب اغةلب ااش ياد ا ان  اغسلام . 9

% 90.91 9.09 0.00 

 اوا   2.818 0 2 9 ك ايل م اغةلب املصة   د املستااام لل تاصص ال مب ز اغف ف .  10

% 81.81 18.18 0.00 

ايل م اغةلب ايلوا د  ن كيفيم تطان   اقم ياا يم لل تاصص ال مب ز   11

 اغف ف .

 الى  ا ا   2.091 1 8 2 ك

% 18.18 72.73 9.09 
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( اق   جا ل  للل  )امليل يم(  2ان  ا وااف  لمهوا  اإل ص ليم  املئويم  اغا  د  ل غنسبم  الخ ص   )

ال مب ز   غتاصص  ياا لف  اطلا  غو ع  اغبا يم  املط ت م  اغ تليم  ل ليم  اغلابيم  اغااا يم  املل لم  غةلب  اغف ف 

( لةر  ا   ن تا ح  املوا طم  ي    اتو ط  اغيب ااد   ر  للر جميع  نتضح  اغزا يم  ج ايم  اغلي  م  _   2.636  لوس 

 بي  (  اغتف نصف  ي   املتو ط ال س 11( ام  نال   ى املوا طم   ى وذه ا وااف )امليل يم(  اا اغيب اة )3.000

( قا تلا  ت اغنسبم املئويم غه   10،    9،    6،    4،   2،    1%( ، كم  أر اغيب ااد )18.18(   نسبم ائويم )2.091إلى )

%(   ل رسبم   غيم اط ا م ا  لةر لب قل اغيب ااد  ي  تلا  ت اغنسبم املئويم ا  لةر  100% _  81.81ا  لةر )

(63.64 _ %72.73 . )% 

 _ الهدف النفس حركي : 2

( يوضح التوزيع النسبي واملتوسط الحسابي للعبارات الخاصة بالهدف النفس حركي ومستوى  3جدول ) 

 11ن =  االستجابة   
افق العبارات ت الى حد   مو

 ما

غير 

افق  مو

مستوى  س  

 االستجابة 

   ى تقميم ا و  د اغلي قم اغبا يم  اغطاااد   1
ً
أر ن ور ق ياا

 ال لكيم غلةلب . 

 اوا    2.727 0 3 8 ك

% 72.73 27.27 0.00 

غتاصص  2 ا    يم  امله ااد  أياء  اغةلب   ى  قااة  تقميم 

 اي  م ال مب ز اغف ف )اابيم(.

 اوا    2.909 0 1 10 ك

% 90.91 9.09 0.00 

 اوا    2.909 0 1 10 ك تقميم قااة اغةلب   ى أياء امله اة اغتيليميم . 3

% 90.91 9.09 0.00 

تقميم قااة اغةلب   ى اإل س س اغيا ل ال ل ي لمه ااد  4

 تاصص ال مب ز اغف ف )اابيم( .

 اوا    2.909 0 1 10 ك

% 90.91 9.09 0.00 

اغتةبيط د اغيمليم لل ييلي   تقميم قااة اغةلب   ى  5

  تاامس اه ااد تاصص ال مب ز اغف ف )اابيم( . 

 اوا    2.909 0 1 10 ك

% 90.91 9.09 0.00 

لل  6 املس  اة  ا جهزة  ا تاااس  اغةلب   ى  قااة  تقميم 

 تاصص ال مب ز اغف ف )اابيم( .

 اوا    3.000 0 0 11 ك

% 100 0.00 0.00 

اكتش ف اغطاااد  املواوت ال مب زيم  اغيمف   ى اغوصول  7

 ب   إلى املستوي د اغي غيم .

 اوا    2.545 2 1 8 ك

% 72.73 9.09 18.18 

 اوا    3.000 0 0 11 ك تقميم امله ااد اغفلينم . 8

% 100 0.00 0.00 

اإل ص ليم لمهوا ا وااف )اغقفس  لكيم(  ( الخ ص ل غنسبم املئويم  اغا  د  3ان للل جا ل اق  )

اغبا يم   اغ تليم  ل ليم  اغلابيم  اغااا يم  املل لم  غةلب  اغف ف  ال مب ز  غتاصص  ياا لف  اطلا  غو ع  املط ت م 

( لةر  ا   ن تا ح  املوا طم  ي    اتو ط  اغيب ااد   ر  للر جميع  نتضح  اغزا يم  ج ايم  اغلي  م  _   2.545  لوس 

( قا 8،    6،    5،    4،    3،    2وا طم   ى وذه ا وااف )اغقفس  لكيم( ، كم  أر اغيب ااد )( ام  نال   ى امل3.000

 اط ا م ل غيب اة )100% _  90.91تلا  ت اغنسبم املئويم غه  ا  لةر )
ً
(  ي     ت 7،    1%(   ل رسبم   غيم جاا

 %( .72.73اغنسبم املئويم )

 _ الهدف الوجداني : 3
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ي واملتوسط الحسابي للعبارات الخاصة بالهدف الوجداني ومستوى  ( يوضح التوزيع النسب4جدول ) 

 11ن= االستجابة  
افق العبارات ت الى حد   مو

 ما

غير 

افق  مو

مستوى  س  

 االستجابة 

اغسم د  1 تقميم     ى 
ً
ق ياا ن ور  أر     ى 

ً
ق ياا ن ور  أر 

 اغقفسيم غلةلب .

 اوا    2.727 0 3 8 ك

% 72.73 27.27 0.00 

إكس ب ا تج و د اغسليمم  هو ام ا م تاصص ال مب ز  2

 اغف ف )اابيم( . 

 اوا    2.818 0 2 9 ك

% 81.81 18.18 0.00 

ال مب ز  3 غتاصص  اغيلميم  ل غطي   اغةلب  اوتم س  تقميم 

 اغف ف )اابيم( . 

 اوا    2.909 0 1 10 ك

% 90.91 9.09 0.00 

 اوا    2.545 1 3 7 ك ال مب ز اغف ف )اابيم( .تقميم امليف ملم ا م تاصص  4

% 63.64 27.27 9.09 

 اوا    2.727 0 3 8 ك تقميم   بط اغقفس   سن اغتصلف لةر اغةلب .  5

% 72.73 27.27 0.00 

 اوا    3.000 0 0 11 ك تقميم اغتطانل غتاصص اي  م ال مب ز اغف ف كيل  . 6

% 100 0.00 0.00 

 اوا    3.000 0 0 11 ك تقميم اغثطم ل غقفس  اثب د اغذاد غا  اغةلب . 7

% 100 0.00 0.00 

 اوا    3.000 0 0 11 ك تقميم ا ح اغتي  ر لةر اغةلب .  8

% 100 0.00 0.00 

 اوا    2.818 0 2 9 ك ييوي اغةلب   ى اغطي ية  تهمف املسؤ غيم . 9

% 81.81 18.18 0.00 

( اق   جا ل  للل  )اغوجاا يم(  4ان  ا وااف  لمهوا  اإل ص ليم  املئويم  اغا  د  ل غنسبم  الخ ص   )

اغبا يم   اغ تليم  ل ليم  اغلابيم  اغااا يم  املل لم  غةلب  اغف ف  ال مب ز  غتاصص  ياا لف  اطلا  غو ع  املط ت م 

املوا طم اتو ط  اغيب ااد   ر  للر جميع  نتضح  اغزا يم  ج ايم  اغلي  م  )    لوس  لةر  ا   ن تا ح  _   2.545 ي   

اغيب ااد )3.000 املوا طم   ى وذه ا وااف )اغوجاا يم( ، كم  أر  ( قا  9،    8،    7،    6،    3،    2( ام  نال   ى 

 اط ا م ل غيب اة )100% _  81.81تلا  ت اغنسبم املئويم غه  ا  لةر )
ً
(  ي  5،    4،    1%(   ل رسبم   غيم جاا

 %( . 72.73% _  63.64   ت اغنسبم املئويم )

( غ  ا ل  اغس ل   اغيلض  اغفيتواي  2 ان للل  اغيزيز اجت  املةوا     ياا م  با  املقهج  (  لل  وء 

(2018  ( اغةلب    9(  إكس ب  غليب اة  رسبم  أ  ى  ج ءد  امليل يم  ا وااف  غيب ااد  ال وية  اي نةت        )

،  اغيب اة اغف ف  ال مب ز  للي  م  املتصلم  امللتبةم  غةلق   (2)  امليلوا د  املي اف  املف وي   اغةلب  ايل م 

ايل م اغةلب    (11 اة )%( ،  ج ءد أقف رسبم غليب100ييلي  اه ااد تاصص اي  م ال مب ز اغف ف لنسبم )

( لنسبم  اغف ف  ال مب ز  اي  م  لل  ياا يم  تطان   اقم  كيفيم  ا وااف  18.18ايلوا د  ن  أا   ب ااد  ه   )%

ا تاااس ا جهزة املس  اة لل   ( تقميم قااة اغةلب   ى6)  (  ج ءد أ  ى رسبم غليب اة3اغقفس  لكيم جا ل )

،  اغيب اة) اغف ف  امله اا8ال مب ز  تقميم   )( لنسبم  اغفلينم  )100د  غليب اة  رسبم  أقف  ،  ج ءد  ن ور  %1(  أر   )

( غلةلب  اغيب اة  ال لكيم  اغبا يم  اغطاااد  اغلي قم  ا و  د  تقميم     ى 
ً
اغطاااد  املواوت  7ق ياا (اكتش ف 

( لنسبم  اغي غيم  املستوي د  إلى  ب    اغوجاا72.73ال مب زيم  اغيمف   ى اغوصول  أا   ب ااد ا وااف   .  يم  %( 
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( تقميم اغثطم  7)   ( تقميم اغتطانل غلي  م ال مب ز اغف ف كيل  ،  اغيب اة6)  (  ج ءد أ  ى رسبم غليب اة4جا ل )

%( ،  ج ءد أقف  100(تقميم ا ح اغتي  ر لةر اغةلب لنسبم )8ل غقفس  اثب د اغذاد غا  اغةلب ،  اغيب اة )

 %( .63.64لنسبم ) (تقميم امليف ملم ا م ال مب ز اغف ف 4رسبم غليب اة )

( إلى أر ا وااف تهمي ل وتم س الخ تاء  املتاصصةر لل  2002 ي  يشةت   اي  ليقج  أ ما  ليم ر )

  
ً
املق هج  طلق اغتاامس مل  ييلسأل ان اغع ن د اغتف نتوجأل إغي   املطلا اغااا لف   ف اهتو  املطلا   يي ف ش ئ 

 ( .    51:   5 جاا يم ( )  إر غ  نلجع إلى أوااف ) ايل يم ،  فس  لكيم ، 

( اهما  ل   م  ياا م   غ   اع  تتف   اغااا م  وذه  أر  ت لج  اغب  ثور  (  ياا م  با    4()  2015 يل  

( اغفيتواي  )  1018اغيزيز   )9   )    ( اغفيتواي  ألل ر  )  2020  بااغيزيز  ا وااف    (10(  تهانا  لل  ل اة 

تلثةت كبةت لل تقفيا املطلا اغااا لف املط تح ملقهج ال مب ز  اغتاامسيم )ايل يم، فس  لكيم، جاا يم( مل  غه  ان  

اغف ف   ام  غتاصص ال مب ز اغف ف غلمل لم اغااا يم اغث غثم ان  ليم اغ تليم اغبا يم   لوس اغلي  م ج ايم  

 اغزا يم .

 / محور تخطيط وتنظيم محتوى املقرر الدراس ي املقترح لتخصص الجمباز الفني لطالب السنة 
ً
 الرابعة  ثانيا

 _ املحتوى النظري : 1

( يوضح التوزيع النسبي واملتوسط الحسابي للعبارات الخاصة بمحور تخطيط وتنظيم املحتوى  5جدول ) 

 11ن =  التطبيقي ومستوى االستجابة   
مهمة  املوضوعات  ت

 
ً
 جدا

غير  مهمة 

 مهمة 

مستوى  س  

 االستجابة 

  2.727 0 3 8 ك تطسي  ال مب ز إلى اجمو  د . 1
ً
 اه  جاا

% 72.73 27.27 0 

غلسقم  2 اغف ف  غ  مب ز  اغتاصص  لل أجهزة  طبييم  اتةلب د ا ياء 

 اغلابيم . 

  2.636 0 4 7 ك
ً
 اه  جاا

% 63.64 36.36 0 

  وااف ا ان  اغسلام لل تاصص اغسقم اغلابيم غ  مب ز  3

 اغف ف .

  3.000 0 0 11 ك
ً
 اه  جاا

% 100 0 0 

أجهزة   4 اغليت   ى  ي اة  اغسقم تلت ت  غتاصص  اغف ف  ال مب ز 

 اغلابيم . 

  2.636 0 4 7 ك
ً
 اه  جاا

% 63.64 36.36 0 

  2.545 1 3 7 ك تلت ت جلوس ا  لمةر  ول ا جهزة .  5
ً
 اه  جاا

% 63.64 27.27 9.09 

بيض ال وا ت اغط  و يم ان ق  ور ال مب ز اغف ف غللج ل تاصص   6

 اغسقم اغلابيم . 

  2.818 0 2 9 ك
ً
 اه  جاا

% 81.81 18.18 0 

  2.727 1 1 9 ك كيفيم ا تط ء املووو ةر غتاصص ال مب ز اغف ف . 7
ً
 اه  جاا

% 81.81 9.09 9.09 

  2.818 0 2 9 ك أوميم تقمي   إيااة اغبةو د لل اي  م ال مب ز اغف ف . 8
ً
 اه  جاا

% 81.81 18.18 0 

  2.727 0 3 8 ك اغبةو د لل اي  م ال مب ز .طليطم تقمي   9
ً
 اه  جاا

% 72.73 27.27 0 

( املئويم  اغا  د اإل ص ليم لمهوا تاةيط  تقمي  اهتو   5ان للل جا ل اق   ل غنسبم  ( الخ ص 

ل ليم   اغلابيم  اغااا يم  املل لم  غةلب  اغف ف  ال مب ز  غتاصص  اغقملي(  )ا  تو   املط تح  اغااا لف  املطلا 
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اتو ط ا وميم  ي   ن تا ح ا  لةر  اغ تليم اغبا يم   لوس اغلي  م ج ايم اغزا يم نتضح للر جميع اغيب ااد   ر  

 ( ،  ي     ت اغيب ااد )3.000_    2.545)
ً
 ) اه  جاا

ً
،   7،    6،    3( ام  نال   ى أر ياجم ا وميم غه    غيم جاا

  تلي   اغيب ااد )100%_  81.81( قا تلا  ت اغنسبم املئويم غه  ا  لةر )8
ً
(  ي     9،    1%(   ل رسبم   غيم جاا

 % (. 63.64%( ث  ل قل اغيب ااد     ت اغنس بم املئويم ) 72.73ئويم )    ت اغنسبم امل 

 _ املحتوى التطبيقي : 2

( يوضح التوزيع النسبي واملتوسط الحسابي للعبارات الخاصة بمحور تخطيط وتنظيم املحتوى  6جدول ) 

 11ن =  التطبيقي ومستوى االستجابة   
مهمة  املوضوعات  ت

 
ً
 جدا

غير  مهمة 

 مهمة 

مستوى  س  

 االستجابة 

  2.818 0 2 9 ك اجمو م اغا لج د لل وا ه  ) أاعلف ( . 1
ً
 اه  جاا

% 81.81 18.18 0 

  2.727 0 3 8 ك اجمو م اغوقوف   ى " اغلأس  اغيانن  اغلتفةر   2
ً
 اه  جاا

 0 27.27 72.73 %  اغس  انن " ) أاعلف ( .  

  2.818 0 2 9 ك اغلتفةر " ) أاعلف ( .اجمو م اغلت   ى " اغلأس_ اغيق _  3
ً
 اه  جاا

% 81.81 18.18 0 

اغيانن_   4 ا ا ايم   ى  اغشطلبم   " اغشطلب د  اجمو م 

 اغشطلبم ال   بيم اع ابع غفم " ) أاعلف ( .

  2.818 0 2 9 ك
ً
 اه  جاا

% 81.81 18.18 0 

ا ا ايم امل واة اجمو م اغا ااد اغهواليم " اغا اة اغهواليم  5

 " ) أاعلف ( .

  2.636 1 2 8 ك
ً
 اه  جاا

% 72.73 18.18 9.09 

  2.909 0 1 10 ك  جملم  لكيم ان امله ااد اغس لطم . 6
ً
 اه  جاا

% 90.91 9.09 0 

 الا ف ال لكم   ى  ص ر اغطفز )  ص ر اغطفز (. 7

 

  2.727 0 3 8 ك
ً
 اه  جاا

% 72.73 27.27 0 

  2.545 1 3 7 ك قفزة اغشطلبم ال   بيم   ى اغيانن )  ص ر اغطفز ( . 8
ً
 اه  جاا

% 63.64 27.27 9.09 

) ص ر   9 ال ص ر  اغيانن   ى  ق   ا ا ايم   ى  اغشطلبم 

 اغطفز ( .

  2.636 1 2 8 ك
ً
 اه  جاا

% 72.73 18.18 9.09 

  2.818 0 2 9 ك امللج  د ال   بيم )  ص ر املط لض ( . 10
ً
 اه  جاا

% 81.81 18.18 0 

)  ص ر   11 ا تج ه  لقفس  اغلجف  يلول  لل ج  الج م 

 املط لض ( .

  2.909 0 1 10 ك
ً
 اه  جاا

% 90.91 9.09 0 

  2.727 0 3 8 ك الج م اطصيم " أا ايم_ للفيم " )  ص ر املط لض ( . 12
ً
 اه  جاا

% 72.73 27.27 0 

ا ات  ز  13 ان  ل غلجلةر  اغااللي  ال   بف  ل غتلوي   اغ   نم 

 اغسلال )  ص ر املط لض ( .

 اه  2.272 0 8 3 ك
% 27.27 72.72 0 

  2.727 0 3 8 ك جملم  لكيم ان امله ااد اغس لطم . 14
ً
 اه  جاا

% 72.73 27.27 0 

 امللج م اع  صف غفم )  طلم ( .  15

 

 اه   2.727 0 3 8 ك
ً
 جاا

% 72.73 27.27 0 

  2.727 0 3 8 ك اه اة اغةلوع ل غبةن )  طلم ( . 16
ً
 اه  جاا

% 72.73 27.27 0 

 ياللة أا ايم )  طلم ( .  17

 

 اه  2.182 0 9 2 ك
% 18.18 81.81 0 
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 اه  2.272 0 8 3 ك ياللة للفيم )  طلم ( .  18
% 27.27 72.73 0 

 اغ   نم ان امللج م أ فف اغب ا )  طلم ( .  19

 

  2.636 0 4 7 ك
ً
 اه  جاا

% 63.64 36.36 0 

  2.727 0 3 8 ك جملم  لكيم ان امله ااد اغس لطم . 20
ً
 اه  جاا

% 72.73 27.27 0 

  2.545 1 3 7 ك امللج  د ان ا ات  ز املتط طع ) اتوازي ( . 21
ً
 اه  جاا

% 63.64 27.27 9.09 

 ) اتوازي ( .  22
ً
  2.818 0 2 9 ك اغا لجم ا ا ايم ان ال لوس  ته 

ً
 اه  جاا

% 81.81 18.18 0 

 )اتوازي ( . 23
ً
  2.818 0 2 9 ك  قوف   ى اغلتفةر ان جلوس اغل وب  ته 

ً
 اه  جاا

% 81.81 18.18 0 

اغلت   24 اات  ز  ان  املتط طع  غلات  ز  ) اغةلوع  ل غياانن 

 اتوازي ( .

  2.727 0 3 8 ك
ً
 اه  جاا

% 72.73 27.27 0 

  2.636 0 4 7 ك اغةلوع غلات  ز ان امللج م الخلفيم ) اتوازي ( .  25
ً
 اه  جاا

% 63.64 36.36 0 

  2.636 0 4 7 ك جملم  لكيم ان امله ااد اغس لطم . 26
ً
 اه  جاا

% 63.64 36.36 0 

 ياللة كتف أا ايم ان امللج م الخلفيم )  لطتةر ( . 27

 

  2.727 0 3 8 ك
ً
 اه  جاا

% 72.73 27.27 0 

  2.818 0 2 9 ك اغا لجم ا ا ايم غلوصول إلى   ع ا ات  ز )  لطتةر ( . 28
ً
 اه  جاا

% 81.81 18.18 0 

 اغ   نم ل غنز ل امل وا ان امللج م )  لطتةر ( .  29

 

  2.818 0 2 9 ك
ً
 اه  جاا

% 81.81 18.18 0 

 ان امللج م ا ا ايم )  لطتةر ( .  30
ً
  2.818 0 2 9 ك اغهبوط  ته 

ً
 اه  جاا

% 81.81 18.18 0 

  2.818 0 2 9 ك جملم  لكيم ان امله ااد اغس لطم . 31
ً
 اه  جاا

% 81.81 18.18 0 

( املئويم  اغا  د اإل ص ليم لمهوا تاةيط  تقمي  اهتو   6ان للل جا ل اق   ل غنسبم  ( الخ ص 

ل ليم   اغلابيم  اغااا يم  املل لم  غةلب  اغف ف  ال مب ز  غتاصص  اغتةبيطي(  )ا  تو   املط تح  اغااا لف  املطلا 

ر اتو ط ا وميم  ي   ن تا ح ا  لةر  اغ تليم اغبا يم   لوس اغلي  م ج ايم اغزا يم نتضح للر جميع اغيب ااد    

 ( لل جميع اغيب ااد  اا اغيب اة )2.909_    2.182)
ً
 ) اه  جاا

ً
  13( ام  نال   ى أر ياجم ا وميم غه    غيم جاا

( ،  ت ور  2.182(   ر املتو ط ال س بي  ي   )17(  اغيب اة )2.272(  ي    ر املتو ط ال س بي  ي   )18،  

،  4،  3،  1% (  اغيب ااد )90.91(  ل )  11،  6اه   طط ،     ت اغنسبم املئويم غليب ااد )  ي   ياجم ا وميم 

 اط ا م لب قل 81.81(    ت اغنسبم املئويم غه  )  31،    30،    29،    28،    23،    22،    10
ً
% (    ل رسبم   غيم جاا

  ل رسبم ان اغاييف إلى املتو ط . %(   72.73% _ 18.18اغيب ااد  ي     ت اغنسبم املئويم ت تا ح ا لةر )

(  الخ ص ل غنسبم املئويم  اغا  د اإل ص ليم الخ صم ل  تج ل د  5ان للل اغيلض اغس ل  غ  ا ل )

الخ صم   اغيب ااد  اغبه (   ى  )قيا  اغلابيم  غلسقم  اغف ف  ال مب ز  تاصص  تاامس  اق هج  طلق  لل  الخ تاء 

ت لةر أااء الخ تاء ان  ي  اق  بتأل غطاااد اغةلب ،  ان  ي   ل   تو  اغقملي غو ظ أ أل وق ك اتف ق كبة 

( اغفيتواي  اغيزيز  لقةر غااا م  با  اغف ف  غ  مب ز  املةوا  ال وية  طا ج ءد (  9)(  2018املقهج       اي نةت 
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( غليب اة  رسبم  )3أ  ى  لنسبم  اغف ف  غ  مب ز  اغلابيم  اغسقم  تاصص  لل  ا ان  اغسلام  ،  100(  وااف   )%

)   ج ءد غليب ااد  رسبم  اغلابيم  2أقف  غلسقم  اغف ف  غ  مب ز  اغتاصص  أجهزة  لل  ا ياء  طبييم  اتةلب د   )

( ) 4 اغيب اة  اغلابيم  اغيب اة  اغسقم  اغف ف غتاصص  ال مب ز  أجهزة  اغليت   ى  تلت ت ي اة  تلت ت جلوس  5(   )

 ام  نال   ى  %(   ل ييا رست ائويم لةر املتو 63.64ا  لمةر  ول ا جهزة لنسبم ائويم )
ً
 ةم  اغي غيم جاا

 أوميم املط تح غ    ت اغقملي غتاصص اغسقم اغلابيم غ  مب ز اغف ف لقةر ل ليم اغ تليم اغبا يم   لوس اغلي  م  

اغااا م اع ا         تتف   ت لج وذه  )ي ي   إغيأل   طمم  وض  الاي  جلم  اغقملي  2003شةت  ا  تو   أر  لل   )

نمثف اغيقصل اغث ري ان  ق صل املطلا اغااا لف ان  ي    ع ااةط ان الخ تاد امليل يم أ  امله ايم  ذغال  

 (  138:  7 وميتأل ب اف تهطي  اغقمو اغش اف غلة غت . ) 

    ( جا ل  للل  لض  ان  امل6 يتضح  ل غنسبم  ل  تج ل د  (  الخ ص  الخ صم  اإل ص ليم  ئويم  اغا  د 

الخ صم   اغيب ااد  اغبه (   ى  )قيا  اغلابيم  غلسقم  اغف ف  ال مب ز  تاصص  تاامس  اق هج  طلق  لل  الخ تاء 

( اغفيتواي  اغيزيز  غااا م  با  لقةر  اغف ف  غ  مب ز  املةوا  املقهج  اغتةبيطي              (9)(2018ل   تو  

)اي نةت ال وية  طا ج ءد   غليب اة  )6أ  ى رسبم  ،  اغيب اة  اغس لطم  امله ااد  ( الج م  11( جملم  لكيم ان 

( ائويم  لنسبم   ) املط لض  )  ص ر  ا تج ه  لقفس  اغلجف  ،  90.91يلول  لل ج   
ً
جاا رسبم   غيم  %(   ل 

 . 18.18( ياللة أا ايم )  طلم ( لنسبم )17 ج ءد أقف رسبم غليب اة )
ً
 %(   ل رسبم  ييفم جاا

(  جا أر ان أو   ق صل اغتاةيط  تقفيذ املطلا اغااا لف وو ا  تو   6()5للل  لض ال ا غةر ) ان  

اغيلوف )اغقملي  اغتةبيطي( غلمطلا اغااا لف تاصص اغسقم اغلابيم ، ب اف تهطي  اغقمو اغش اف  املت  اف  

ا  تو   ييا  أي  ا لل   اغااا يم  املطلااد  ل قل  لل  ا ياء  ملس  اتأل   ى  وو    غلة غت  )اغقملي  اغتةبيطي( 

 ( 37:  14اامور املطلا اغااا لف تاصص اغسقم اغلابيم )

اغف ف   ال مب ز  ملطلا تاصص   ) اغقملي  اغتةبيطي   ( ا  تو   التي ا  أر  اغب  ثور   ى  نؤكا   ام   ب  

املتوازر  اغقمو  لل  مليم  اه   ي ا  ان  غأل  مل   ل  رشةم  امله ااد   
ً
الم  ن ور  أر  نجت  اغلابيم  غلةلب    اغسقم 

اغلط ئي  أ ما  سةر  ان  ا  ذكله كل  اع  تتف   اغقت لج  ، وذه  امله اي  أيائ    غتةويل  اه ااد   غيم   اكس ب   

 (  157:  1( )2003   ل أ ما ال مف )

(    15( ) 2002(  ي  ل اهما ألو اغفتوح )  2( ) 2001، كم  نتف  اغب  ثور اع اغبشةت الو ع يلم اغطقةلي )

اغش ب  )   طمم جميم  )  2008ري   )6   ( اغفيتواي  اغيزيز  )  2018(  با   )9  )    ( اغفيتواي  ألل ر    بااغيزيز 

2020  ( اغةلب  تلبيم   ج ت    ايوغه   الا  ة    (10(  ملستو   املقهج  الا  تأل  اهتو   تلالط  أوميم  لل 

 ا  تملاايم  اغتت بع  اغتقمي  اغزا ف لةر ال زء اغقملي  ال زء اغتةبيطي غلمقهج .  
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 / محور طرق وأساليب التدريس والوسائل التعليمية واالمكانيات :
ً
 ثالثا

( يوضح التوزيع النسبي واملتوسط الحسابي للعبارات الخاصة بمحور طرق وأساليب التدريس  7جدول ) 

 11ن =   والوسائل التعليمية واالمكانيات ومستوى االستجابة  
مهمة  املوضوعات  ت

 
ً
 جدا

غير  مهمة 

 مهمة 

مستوى  س  

 االستجابة 

 أي الطرق اآلتية يفضل استخدامها في تعليم املحتوى التطبيقي ملنهج الجمباز الفني ؟      

 غةت اه   1.363 8 2 1 ك اغةليطم اغ ليم .  1

% 9.09 18.18 72.73 

  2.818 0 2 9 ك اغةليطم ال زليم .  2
ً
 اه  جاا

  % 81.81 18.18 0 

 اه   2.454 2 1 8 ك امللكبم " اغ ليم ال زليم " .اغةليطم  3

% 72.73 9.09 18.18 

 اه   2.091 5 0 6 ك جميع اغةلق اغس لطم .  4

% 54.55 0 45.45 

 أي األساليب اآلتية يفضل استخدامها في تدريس املحتوى النظري ملقرر الجمباز الفني ؟    

  3.000 0 0 11 ك أ لوب اغتاامس لتوجيأل امليل  .  1
ً
 اه  جاا

% 100 0 0 

 اه    2.273 3 2 6 ك أ لوب اغتاامس لتوجيأل ا قلار .  2

% 54.55 18.18 27.27 

 اه   2.364 3 1 7 ك اغتيلي  ل غيلض اغتو يحل .أ لوب  3

% 63.64 9.09 27.27 

 اه   1.545 7 2 2 ك أ لوب اغتيلي  اغذايي . 4

% 18.18 18.18 63.64 

  2.636 2 0 9 ك أ لوب ا كتش ف املوجأل .  5
ً
 اه  جاا

% 81.81 0 18.18 

 اه   2.636 2 0 9 ك أ لوب  ف املشللد .  6
ً
 جاا

% 81.81 0 18.18 

 اه   2.455 2 2 7 ك أ لوب اغتيلي  ل غواجب د .  7

% 63.64 18.18 18.18 

 اه   1.636 4 7 0 ك أ لوب ا    لاد  املق قشم اغيلميم . 8

% 0 63.64 36.36 

 غةت اه   1.182 9 2 0 ك أ لوب ا ااي اغواقم اغااا يم  اق قش    . 9

% 0 18.18 81.81 

 اه   1.818 5 3 3 ك جميع ا   غيت اغس لطم . 10

% 27.27 27.27 45.45 

 أي الوسائل التعليمية اآلتية يفضل االستعانة بها في تدريس مقرر الجمباز الفني ؟    

 اه   1.818 4 5 2 ك اغلت ب امل  جل .  1

% 18.18 45.45 36.36 

  2.634 2 0 9 ك اغقموذج اغحل . 2
ً
 اه  جاا

% 81.81 0 18.18 

  2.909 0 1 10 ك اغل وا د اغتو يهيم . 3
ً
 اه  جاا

% 90.91 9.09 0 

  2.909 0 1 10 ك اغصوا اغث لتم  املتهلكم . 4
ً
 اه  جاا

% 90.91 9.09 0 

  3.000 0 0 11 ك ا قلس اغتيليميم . 5
ً
 اه  جاا



 2022يونيو العدد التاسع  مقرر دراس ي مقترح لتخصص الجمباز الفني لطالب السنة الرابعة بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الزاوية 

  
 

  

 183 جامعة المرقب  -كلية التربية البدنية 

 

% 100 0 0 

 اه   2.455 2 2 7 ك اآللل .ال   ت  6

% 63.64 18.18 18.18 

 اه   2.455 2 2 7 ك جميع اغو  لف اغتيليميم اغس لطم . 7

% 63.64 18.18 18.18 

 هل ترى عند تدريس منهج الجمباز الفني مراعاة اآلتي ؟    

  3.000 0 0 11 ك اغفل ق اغفلينم لةر اغةلب .  1
ً
 اه  جاا

% 100 0 0 

إلى   2 اغبسيط  اغصيت  ان  إلى  اغسهف  ان  ا  تو   لل  اغتااج 

 امللكت . 

  3.000 0 0 11 ك
ً
 اه  جاا

% 100 0 0 

 اه   2.455 1 4 6 ك اغواقييم غليمف . 3

% 54.55 36.36 9.09 

  3.000 0 0 11 ك  لام ا جهزة  ا ي اد . 4
ً
 اه  جاا

% 100 0 0 

  3.000 0 0 11 ك  اغسلام غلةلب . الا  ة ا ان  5
ً
 اه  جاا

% 100 0 0 

 ماهي االستراتيجية األفضل من وجهة نظرك في تدريس منهج الجمباز الفني ؟     

 اه   2.182 3 3 5 ك اغاا س اغيمليم ث  اغقمليم . 1

% 45.45 27.27 27.27 

 اه   1.909 5 2 4 ك اغاا س اغقمليم ث  اغيمليم . 2

% 36.36 18.18 45.45 

3  . 
ً
  2.818 0 2 9 ك اغاا س اغقمليم  اغيلميم اي 

ً
 اه  جاا

% 81.81 18.18 0 

 هل ترى عند تدريس منهج الجمباز الفني االستعانة باألدوات اآلتية ؟     

  2.727 0 3 8 ك لاغم اي  م ال مب ز اغف ف . 1
ً
 اه  جاا

% 72.73 27.27 0 

  2.909 0 1 10 ك ال مب ز اغف ف . ص غم  2
ً
 اه  جاا

% 90.91 9.09 0 

( اق   اغتاامس  7ان للل جا ل  طلق  أ  غيت  لمهوا  اإل ص ليم  املئويم  اغا  د  ل غنسبم  الخ ص   )

اغااا يم   املل لم  غةلب  اغف ف  ال مب ز  غتاصص  املط تح  اغااا لف  املطلا  اغتيليميم  ا ا   ي د   اغو  لف 

 اغلابيم ل ليم اغ تليم اغبا يم   لوس اغلي  م ج ايم اغزا يم نتضح : 

 لل ييلي  ا  تو  اغتةبيطي  ل اغةليطم ال زليم  ي     ت ياجم ا وميم اه   
ً
_ للر أ اف اغةلق ا تاااا 

 لمتو ط  س بي )
ً
)اغ ليم ال زليم(  %( ، ل قم  تهصلت اغةليطم امللكبم 81.81(  اغنسبم املئويم )2.818جاا

( ام  يي ف أر ياجم ا وميم    ت اه  لل  ةر  ل ظ  2.454%( لمتو ط  س بي )72.73  ى رسبم ائويم )

 ( .1.363أر ا تاااس اغةليطم اغ ليم تهصف   ى ياجم غةت اه   ذغال لمتو ط  س بي )

اغتاامس لتوجيأل امليل   ي     ت    لل تاامس ا  تو  اغقملي وو أ لوب 
ً
_  أر أ اف ا   غيت ا تاااا 

   نسبم ائويم )
ً
( ، ث  أ لوب ا كتش ف املوجأل  3.000%(   متو ط  س بي )100ياجم ا وميم اه  جاا

(  ب ذا ت ور ياجم  2.636%(   متو ط  س بي )81.81 ا لوب  ف املشللد  ي     ت اغنسبم املئويم )

 ، أا  أ لوب ا ااي اغواقم اغااا يم  اق قش        ت ياجم ا وميم غةت اه  لمتو ط  
ً
ا وميم اه  جاا



 2022يونيو العدد التاسع  مقرر دراس ي مقترح لتخصص الجمباز الفني لطالب السنة الرابعة بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الزاوية 

  
 

  

 184 جامعة المرقب  -كلية التربية البدنية 

 

_    1.545( ، أا  ل قل ا   غيت  طا    ت لااجم اه   ي  تلا ح املتو ط ال س بي ا  لةر )1.182 س بي )

2.455 . ) 

املستي ر   اغتيليميم  اغو  لف  أ اف  )_  أر  املئويم  اغنسبم  اغتيليميم  ي     ت  ا  لس  %(  100ب    ل 

اغث لتم  املتهلكم  3.000  متو ط  س بي ) ، ث  اغل وا د اغتو يهيم  اغصوا   
ً
(  ياجم أوميم اه  جاا

 ،  يلي   اغقموذج اغحل 2.909%(   متو ط  س بي )90.91    ت اغنسبم املئويم )
ً
(  ياجم ا وميم اه  جاا

 ، أا  ل قل اغو  لف اغتيليميم     ت  2.634%(   متو ط  س بي )81.81)      ت لنسبم
ً
( لااجم اه  جاا

( لةر  ا   ن تا ح  لمتو ط  س بي  اه   )2.455_  1.818لااجم  لةر  ا   تلا  ت  ائويم  %_ 18.18(   نسبم 

45.45 . )% 

ل اغهههاا س اغيمليهههم _  أر أ اهههف ا ههه تاتيجيم لهههل تهههاامس تاصهههص ال مبههه ز اغف هههف غلمل لهههم اغااا هههيم اغلابيهههم  ههه

  طا    ت لنسبم ائويم )
ً
 .2.818%(   متو ط  س بي )81.81 اغقمليم اي 

ً
 (   ااجم أوميم اه  جاا

( أ ههههأل نجههههت الا هههه ة اغفههههل ق اغفلينههههم لههههةر اغةههههلب  اغتههههااج لههههل 7كمهههه   قهههها غههههو ظ اههههن لههههلل  ههههلض جهههها ل )

 اههههن  اغسهههلام غلةههههلب  ا جهههههزة ا  تهههو  اههههن اغسههههف  اغبسههههيط إلهههى اغصههههيت  امللكههههت ،  كهههذغال نجههههت الا ههه ة ا

 ، 3.000%( لمتو ههط  سههه بي )100 ا ي اد  طهها    هههت اغنسههبم املئويهههم )
ً
(  ب هههذا ت ههور ياجهههم ا وميههم اهههه  جهههاا

 %( .90.91(   نسبم ائويم )2.909 كذغال نجت تو ةت ص غم ل صم ل ل مب ز اغف ف    ر املتو ط ال س بي )

( أر طلق 2002(  اهما اغسيا )2000اغوكيف   سةر بشةت ) ان للل ا   ب   ي  نؤكا  ف ان  لوف  

 أ ههه غيت اغتهههاامس  اغو ههه لف اغتيليميهههم ييت هههت اهههن أوههه  اغيق صهههل ا    هههيم غلمطهههلا اغااا هههلف ملههه  غهههه  اهههن أوميهههم 

كبةههتة لههل  جهه ح املطههلا ،  يهه  أ ههأل وقهه ك ااتبهه ط ليهه      ههةر ا  تههو   الخ ههتاد اغتيليميههم   ههف اهه  نتبههع لههل اغتقفيههذ 

 ( .102:  12( )28:  3ي  ا وااف امللجوة )غتهط

( 9( ) 2018 يؤكا اغب  ثور   ى أر  ت لج وذه اغااا م تتف  اع  ت لج ياا م  با اغيزيز اجت اغفيتواي )

 اغتهههف تؤكههها   هههى أ هههأل نجهههت   هههى اغطههه لمةر لتقفيهههذ املطهههلا اغااا هههلف ( 10( ) 2020  بهههااغيزيز اغفيتهههواي  ألهههل ر ) 

 مل  تتةلبهأل غتاصص ال مب ز اغف ف  
ً
غلمل لم اغااا يم اغلابيم ا تاااس اغتقوع لل طلق  أ  غيت اغتاامس   ط 

 املواقف اغتيليميم اع الا  ة اغفل ق اغفلينم لةر اغةلب .

 / محور طرق وأساليب التقويم : 
ً
 رابعا

تقويم  ( يوضح التوزيع النسبي واملتوسط الحسابي للعبارات الخاصة بمحور طرق وأساليب ال 8جدول ) 

 11ن =  ومستوى االستجابة 
مهمة  املوضوعات  ت

 
ً
 جدا

غير  مهمة 

 مهمة 

مستوى  س  

 االستجابة 

 أي األساليب اآلتية يفضل استخدامها في تقويم الطالب من الناحية النظرية ؟     

  2.727 0 3 8 ك ا لتب ااد اغتهليليم .  1
ً
 اه  جاا

% 72.73 27.27 0 

  2.636 2 0 9 ك اغشفويم .ا لتب ااد  2
ً
 اه  جاا

  % 81.81 0 18.18 

 اه   2.364 2 3 6 ك اغواقم اغااا يم  اق قش    .  3

% 54.55 27.27 18.18 

 أي األساليب اآلتية يفضل استخدامها في تقويم الطالب من الناحية التطبيقية ؟    

لل  1 املطلاة  امله ااد  ان  اجب ايم  جملم  لكيم  أياء    3.000 0 0 11 كتطيي  
ً
 اه  جاا
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 0 0 100 % تاصص ال مب ز اغف ف غلسقم اغلابيم . 

تاصص   2 لل  اقفلية  ال لكيم  امله ااد  أياء  ال مب ز  تطيي  

 اغف ف غلسقم اغلابيم . 

 اه   2.364 3 1 7 ك

% 63.64 9.09 27.27 

ال مب ز   3 تاصص  اه ااد  ان  التي ايم  جملم  لكيم  ت وين 

 اغف ف غلسقم اغلابيم ان قبف اغةلب .

 اه   2.364 3 1 7 ك

% 63.64 9.09 27.27 

يشخيص  واحل   4 اغس لطم   ى  ا   غيت  يس  ا  اغطوة وف 

  اغايف غا  اغةلب  قي س استواو  .

 اه   2.364 3 1 7 ك

% 63.64 9.09 27.27 

 أي الفترات املناسبة من وجهة نظركم لتقويم الطالب ؟     

 تطوي  اغةلب  ف أ بوع .  1

 

 اه   2.455 2 2 7 ك

% 63.64 18.18 18.18 

 اه   2.273 3 2 6 ك تطوي  اغةلب  ف شهل . 2

% 54.55 18.18 27.27 

 تطوي  اغةلب    نم  ف  صف ياا لف . 3

 

 اه   2.182 3 3 5 ك

% 45.45 27.27 27.27 

5  ، امليل يم   ( غلمج  د  ال وا ت  جميع  اغتطوي   يشمف  أر 

 اغقفس  لكيم ، اغوجاا يم ( .

 اه   2.273 4 0 7 ك

% 63.64 0 36.36 

ا   غيت   6 ان   لاة اغ تكةز   ى  غأل  مل   اغتطوي   لل  اغس لطم 

 اغةلب لل ال ي ة اغيمليم .

  2.636 2 0 9 ك
ً
 اه  جاا

% 81.81 0 18.18 

( اق   جا ل  للل  اغتطوي   8ان  طلق  أ  غيت  لمهوا  اإل ص ليم  املئويم  اغا  د  ل غنسبم  الخ ص   )

املل لم اغااا يم اغلابيم ل ليم اغ تليم اغبا يم   لوس غلمطلا اغااا لف املط تح  غتاصص ال مب ز اغف ف غةلب  

 اغلي  م ج ايم اغزا يم نتضح : 

اغقمليم وو أ لوب ا لتب ااد اغشفويم     ت    لل تطوي  اغةلب ان اغق  يم 
ً
_ للر أ اف اغةلق ا تاااا 

(    متو ط  س بي 
ً
جاا اه   ا وميم  )2.636ياجم  ائويم  ا لتب 81.81(   نسبم  ث    ، اغتهليليم  %(  ااد 

   متو ط  س بي )
ً
%( ، أا  اغواقم اغااا يم  72.73(   نسبم ائويم )2.727    ت لااجم أوميم اه  جاا

 %( .27.27(   نسبم ائويم )2.364 اق قش       ت لااجم أوميم اه    متو ط  س بي )

اغق  يم اغتةبيطيم وو تطيي   لل تطوي  اغةلب ان 
ً
أياء جملم  لكيم اجب ايم    _  أر أ اف اغةلق ا تاااا 

  
ً
جاا اه   ا وميم  ياجم  اغلابيم     ت  اغااا يم  غلمل لم  اغف ف  ال مب ز  تاصص  لل  املطلاة  امله ااد  ان 

( )3.000  متو ط  س بي  ائويم  ا وميم  100(   نسبم  املط ت م  طا    ت ياجم  ا   غيت  ل قل  أا    ،  )%

 ( .2.364اه    متو ط )

(  _  أ أل نجت   املط ت م )  ف أ بوع ،   ف شهل ،  ف    نم  صف ياا لف  اغف تاد اغتطويميم  اغ تكةز   ى جميع 

 لمتو ط  س بي )
ً
 %( .81.81(   نسبم ائويم )2.636 ي     ت ياجم ا وميم اه  جاا

( 1999(  غي ى زولار )1999( نتف   ف ان ا  اس  لوف  اهما  يا )8ان للل اغيلض اغس ل  ل ا ل )

اغة غت  اا     للر قااة  قي س  نت   للغأل  ،  من  اغ تلويم  اغيمليم  اطوا د  ان   
ً
أ   ي   

ً
اطوا  ييا  اغتطوي  

ان   غأل  مل   اغااا لف  املطلا  ل  تملاا  استملة  ،   غتطوي   مليم  أوااف  ان  املطلا  نهططأل  ا   تهصيلأل  اا  

هاث  أوااف اييقم ، كم  نؤكا ا   ى أر ن ور اغتطوي  اص  ت غ ف جزء ان ا واا 
ُ
ف إلظه ا اغتعةتاد اغتف ت

 ( .68:  14( )51:  13 تيجم )

(   9( )  2018 ان للل  ت لج وذه اغااا م نتف  اغب  ثور اع  ت لج ياا م  با اغيزيز اجت اغفيتواي )

  ( )  2020  بااغيزيز اغفيتواي  ألل ر  اغااا لف  (  10(  املطلا  اغتطوي  ان لاانم  لل أل  لا ان ا تملاا  مليم 
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 نتأل  ذغال غلوقوف   ى اا  اق  بم املطلا  اس  اتأل   ى تهطي  أواا أل لصواة  ليمم اع اغتقوع لل  تى   

 أ  غيت اغتطوي  غلمهتو  اغقملي  اغتةبيطي .   

 االستنتاجات والتوصيات :    5

 االستنتاجات :    1_5

إلى   اغتوصف  ت   اغب  ثور  تهصف  لي    اغتف  اغقت لج  املستااس   لض  اق قشم  املقهج  لل  وء 

 االستنتاجات التالية : 

ل ليم  1 اغلابيم  اغسقم  غةلب  اغف ف  ال مب ز  غتاصص  املط تح  اغااا لف  غلمطلا  ا وااف  أو   ناص  _  يم  

 اغ تليم اغبا يم   لوس اغلي  م لج ايم اغزا يم . 

 املعرفية : أ/ األهداف 

 _ اكس ب اغةلب امليلوا د  ا  س اغيلميم امللتبةم لتاصص ال مب ز اغف ف .       

 _ ايل م اغةلب غلةلق اغيلميم  كيفيم أياء امله ااد لةليطم ص يهم .       

 _ ايل م اغةلب غلمصة   د املستااام مله ااد اغتاصص غ  مب ز اغف ف .       

 ياد ا ان  اغسلام . _ اكس ب اغةلب ااش       

 ب/ األهداف النفس حركية : 

 _ تقميم قااة اغةلب   ى أياء امله ااد ا    يم لل تاصص ال مب ز اغف ف .       

 _ تقميم قااة اغةلب   ى ا  س س اغيا ل ال ل ي غلمه ااد .      

 _ تقميم امله ااد اغفلينم لةر اغةلب .      

 جـ/ األهداف الوجدانية : 

 _ اكس ب اغةلب ا تج و د اغسليمم  هو ام ا م تاصص ال مب ز اغف ف .       

 _ تقميم اغتطانل غتاصص ال مب ز اغف ف كيل  .       

 _ تقميم اغثطم ل غقفس  اثب د اغذاد غا  اغةلب .       

  ح اغتي  ر لةر اغةلب ._ تقميم ا       

اغسقم  2 اغف ف غةلب  ال مب ز  املط تح غتاصص  اغااا لف  املطلا  أوااف  ا  تو   لوف غتهطي   _  يم  ناص 

 اغلابيم ل ليم اغ تليم اغبا يم   لوس اغلي  م لج ايم اغزا يم . 

 أ/ املحتوى النظري : 

 .  _  وااف ا ان  اغسلام لل تاصص اغسقم اغلابيم غ  مب ز اغف ف

 _ بيض ال وا ت اغط  و يم ان ق  ور ال مب ز اغف ف غللج ل تاصص اغسقم اغلابيم . 

 _ كيفيم ا تط ء املووو ةر غتاصص ال مب ز اغف ف . 

 _ أوميم تقمي   إيااة اغبةو د لل اي  م ال مب ز اغف ف . 

 ب/ املحتوى التطبيقي : 

اغلت   اغوقوف  اجمو م  اغا لج د  اجمو م  اجمو م   ( ا اعلف  امله ااد  ان  جملم  لكيم   _

  اجمو م اغشطلب د  اجمو م اغا ااد اغهواليم ( . 

 _ الج م يلول  لل ج اغلجف لقفس ا تج ه )  ص ر املط لض ( .

 _ اجمو م اغا لج د لل وا ه  ) أاعلف ( . 



 2022يونيو العدد التاسع  مقرر دراس ي مقترح لتخصص الجمباز الفني لطالب السنة الرابعة بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الزاوية 

  
 

  

 187 جامعة المرقب  -كلية التربية البدنية 

 

 تفةر " ) أاعلف ( . _ اجمو م اغلت   ى " اغلأس_ اغيق _ اغل

 _ اجمو م اغشطلب د " اغشطلبم ا ا ايم   ى اغيانن_ اغشطلبم ال   بيم اع ابع غفم " ) أاعلف ( . 

 _ امللج  د ال   بيم )  ص ر املط لض ( . 

 ) اتوازي ( . 
ً
 _ اغا لجم ا ا ايم ان ال لوس  ته 

 )اتوازي ( . 
ً
 _  قوف   ى اغلتفةر ان جلوس اغل وب  ته 

 اغا لجم ا ا ايم غلوصول إلى   ع ا ات  ز )  لطتةر ( . _ 

 _ اغ   نم ل غنز ل امل وا ان امللج م )  لطتةر ( . 

 ان امللج م ا ا ايم )  لطتةر ( .
ً
 _ اغهبوط  ته 

 _ جملم  لكيم ان امله ااد اغس لطم .

املط  اغااا لف  غلمطلا  اغتيليميم  اغتاامس  اغو  لف  طلق  أ  غيت  ناص  اغف ف  _  يم   ال مب ز  غتاصص  تح 

 غةلب اغسقم اغلابيم ل ليم اغ تليم اغبا يم   لوس اغلي  م لج ايم اغزا يم . 

 لل ييلي  اه ااد تاصص ال مب ز اغف ف .       
ً
 _ اغةليطم ال زليم  ل أ اف اغةلق ا تاااا 

يأل أ لوب  ف املشللد  _ أ اف أ لوب غتاامس ا  تو  اغقملي وو أ لوب اغتاامس لتوجيأل امليل   يل      

  ا كتش ف املوجأل . 

_ أ اف اغو  لف اغتيليميم لل تاامس اطلا اغتاصص غ  مب ز اغف ف غهذه املل لم  ل ا  لس اغتيليميم ث         

 اغل وا د اغتو يهيم  اغصوا اغث لتم  املتهلكم ث  اغقموذج اغحل .

 . _ أ اف ا  تاتيجيم غتاصص ال مب ز اغف ف  ل اغاا       
ً
  س اغقمليم  اغيمليم اي 

اغلابيم ل ليم  4 اغسقم  ال مب ز اغف ف غةلب  اغااا لف املط تح غتاصص  اغتطوي  غلمطلا  _  يم  ناص أ  غيت 

 اغ تليم اغبا يم   لوس اغلي  م لج ايم اغزا يم . 

 _ اغق  يم اغقمليم ا تاااس ا لوب ا لتب ااد اغشفويم  اغتهليليم .       

اغق  يم         غهذه  _  اغف ف  ال مب ز  لل تاصص  املطلاة  امله ااد  للياء جملم اجب ايم ان  اغتطيي   نت   اغتةبيطيم 

 املل لم اغااا يم . 

_ اغف تاد اغتف نت   ي   اغتطوي  ت ور ) ا بو يم  شهليم     نم  ف  صف ياا لف ( اع اغ تكةز   ى ال وا ت        

 امليل يم  اغقفس  لكيم  اغوجاا يم .  

 توصيات : ال   2_5

اغبا يم   لوس  اغ تليم  ل ليم  اغلابيم  اغسقم  غةلب  اغف ف  غ  مب ز  اغتاصص  اطلا  تاامس   قا 

 اغلي  م لج ايم اغزا يم نجت الا  ة اآليي :  

 _ ا  تي  م لص غم ال مب ز اغف ف اغط  و يم . 1

 _ ا وتم س ل  ان  اغسلام غلةلب .2

  ا ي اد . _ ا وتم س بسلام ا جهزة  3

 _ اغفل ق اغفلينم لةر اغةلب . 4

 _ اغتااج لل ا  تو  ان اغسهف إلى اغصيت  ان اغبسيط إلى امللكت . 5

 _ ا وتم س لتقمي  لةو د اهليم .6

 _ يش يع اغةلب غلش تاك لل اغبةو د ا  ليم ا  اغا غيم  7
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 املراجع :  

،   ل أ ما ال مف : اع   املصة   د اغ تلويم امليل يم لل املق هج  طلق اغتاامس ،    _ أ ما  سةر اغلط ئي1

 س .2003  غ  اغلت ب ، اغةبيم اغث  يم ، اغط ولة ، 

_ اغبشةت ألوع يلم اغطقةلي : ا   ج اط تح غلتمليق د اغبا يم ل ل م وةتنم اغليبيم غتهطي      لسفم  اغلي  م  2

 س . 2001اه غةتانشواة ، ج ايم اإل لقاايم ، ال م وةتنم ، ا  غم يكتوا 

_  لوف أ ما اغوكيف ،  سةر بشلف اهموي : تةويل املق هج "أ ب لأل ، أ سأل ، أ  غيبأل ، لةواتأل ، ايوق تأل"  3

 س . 2000، ياا اغفلل اغيلبي ، اغط ولة ، 

لل  وء اي نةت ال وية  _   غ  اهما  ل   م : تةويل اطلااد طلق اغتاامس ل ليتف اغ تليم اغبا يم لليبي  4

تاصص تاامس ، ا  غم يكتوااه غةت انشواة ، ليم اغ تليم اغلي  يم غلبقةر ، ج ايم ا  لقاايم ،  

 س . 2015

 س .2002_   اي  ليقج ، أ ما  ليم ر : أ  غيت اغتاامس ، ياا اغصف ء غلنشل ،  م ر ، 5

ال مب ز اغف ف غةلب د  6 : تةويل اقهج  اغش ب ري  اغبا يم ل غزا يم لل  وء  لسفم  _   طمم جميم  اغ تليم   ليم 

اغلي  م ال م وةتنم ، ا  غم يكتوااه غةت انشواة ،  ليم اغ تليم اغلي  يم غلبق د  

 س .2008، ج ايم اإل لقاايم ، 

 س . 2003_   طمم  وض ص لل ، الاي اهما  جلأل : أ   ي د املق هج ، ياا اغهق ء ، ا  لقاايم ، 7

ي  اغع ي ل اغطللل: اقهج اط تح غلي  م اغ  ااتيأل غةلب  ليم  لوس اغ تليم اغبا يم  اغلي  م   بااغلزاق إللاو-8

غلبقةر   اغلي  يم  اغ تليم  انشواة  ليم  غةت  يكتوااة  ,ا  غم  لليبي   اغزا يم  ج ايم 

 س.2014ج ايم ا  لقاايم 

 ليم  لوس اغ تليم اغبا يم  اغلي  م لل  وء  _  با اغيزيز اجت اغفيتواي : تةويل اقهج ال مب ز اغف ف غةلبم  9

اغ تليم   ،  ليم  انشواة  غةت  يكتوااه  ا  غم   ، غيبي   اغزا يم  ج ايم  ال وية  اي نةت 

 س . 2018اغلي  يم غلبق د ، ج ايم ا  لقاايم ، 

غتاصص  اط تح      اطلا ياا لف:    با اغيزيز اجت اغفيتواي,  با ال ميا ألوينم, وش س ايلوي ا يي_ 10

 س 2020اغ تليم اغبا يم   لوس اغلي  م لج ايم اغزا يم   ال مب ز اغف ف غةلب اغسقم اغث غثم ل ليم

يشلين  بيض -11 لج ايم  ال مب ز  لل  اغيلي   اغااا  د  للااج  غبيض  اط ار  تطوي   ا جا  صل:  أ ما  ا ول 

اي نةت ال وية    ال  اي د امليتماة لل  وء اغتعةتاد املستملة غلط  ور لإ تاااس

ج ايم   غلبقةر  اغلي  يم  اغ تليم  , ليم  انشواة  غةت  يكتوااة  ,ا  غم  اغش الم 

 س. 2015ا  لقاايم 

 س . 2002_ اهما اغسيا   ل : تلقوغوجي  اغتيلي   اغو  لف اغتيليميم ، ياا اغفلل اغيلبي ، اغط ولة ، 12

غلنشل ، اغط ولة ،      م اغلي  يم ، الكز اغلت ب  _ ا  اس  لوف ألو ولجم ، اهما  يا زغلول : اق هج اغ تلي13

 س . 1999

غلنشل  14 زولار  ياا   ، اغلي  يم  اغ تليم  لل  املق هج  غبق ء  اغيلميم  اغفقيم  ا صول   : زولار  اغيزيز  غي ى  با   _

 س .1999 اغتوزمع ، اغط ولة ، 

غ15 اغتمليق د  ال مب ز  ا   ج  تةويل  ا  تاتيجيم   : اغفتوح  ألو  اهما  ن  ل  اغ تليم  _  ،  ليم  ا لتي اي  ةلب 

 س .2002اغلي  يم غلبقةر ، ج ايم اغزق زي  ، 
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 . املجتمع الليبي سباب ممارسته في أالسحر و  

 جمعة عبد الحميد شنيب:د

 مفتاح ميالد الهديــف.  :د    

     ملخص البحث :

في ختام هذا البحث التي حاول فيه الباحثان دراسة ظاهرة السحر في املجتمع الليبي واألسباب  

باتت تشكل تهديدا حقيقيا وخطيرا على سالمة املواطن  املؤدية إليها، باعتبار ان هذه الظاهرة 

وصحته النفسية والبدنية ملا للسحر من تأثير مادي ومعنوي على املتعرضين له تصل الى حد 

 الجنون والتشرد واالنتحار في بعض األحيان. 

Magic and the reasons for its practice in Libyan society. 

Dr: Jumaa Abdel Hamid Sheneeb 

     D: The key to the birth of the goal. 

At the conclusion of this research, in which the two researchers tried to 

study the phenomenon of witchcraft in Libyan society and the causes 

leading to it, given that this phenomenon has become a real and serious 

threat to the safety of the citizen and his psychological and physical 

health, because witchcraft has a material and moral impact on those 

exposed to it, reaching the point of madness, homelessness and suicide in 

some times. 

  
 
 ة.دمـاملـق

 فددي  عددد  ت     
 
 وحددديثا

 
غلددا املجتمعددا  لظدداهرة السددحر مددن لظدددم الظددواهر االتتماعيددة التددي مارسدد ا االثسددان ظددديما

اظتصدر  ممارسدة  ن  إالدينية واالظتصادية والسياسية، ولدو بددرتا  متفاوتدة، و  :ثسانية بمختلف تصنيفاتهااإل

 طقسوها على الك نة والسحرة واملشعوذين.

 ،فرادهدددا البدنيدددةلهدددذه الظددداهرة مدددن لخطدددر الظدددواهر االتتماعيدددة علدددى اسدددتقرار االسدددر وترابط دددا وسدددالمة  وتعدددد    

وسدد ا للرددرر بددين العبدداد، وهددو فددو  ذلدد   لدده  ،وصددحمها النفسددية، فالسددحر بمددا لخ ددر   عندده طر دد  للفسدداد

ى    هلل سبحانه والخروج عن دينه وشرعه، يقول   في محكا آياتهس ا للكفر با
َ
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 (.102 :البقرة  ) ِمن  خ

وعلدا االتتمداخ خا دة  ،ادين العلدوم االثسدانية عامدةوظد اتج ت اهتماما  العديد من الباحثين فدي مختلدف ميد 

ِالت تس ا في االلتجاز ملمارسة السحر ضد االخر ن وبداخل  لدراسة هذه الظاهرة والتعرف على العوامل التي ال

 ر  ل من مارسه .وتكف   ،م شريعمها السحرسالمية تحر  إمجتمعا  

سددباب ممارسددته فدي املجتمددع الليبددي، الددذي للتعددرف علددى انتشددار ممارسدة السددحر و لويسدىى الباحددث فددي بحثدده هدذا   

 اإلسالمي.يعتن  تميع سكانه الدين 
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 مشكلة البحث:  

صدددداب ضددددرار ماديددددة يتددددأذ  لهددددا االثسددددان الددددذي ي  لمددددن واسددددتقرار املجتمددددع، ملددددا يخلفدددده مددددن لالسددددحر ظدددداهرة تهدددددد   

ِواج، بالسددحر مددن تفر دد  بددين   األ
 
رخ روح الشدد االمددر الددذي  ؛وانتشددار الخالفددا  والفددان ،قا  والفرظددة بددين االفددرادِو

ِرخ الكراهية والحقد داخل االسرة وما يس به من انفصال وطال  في نهاية األ   مريؤدي الى 

 سباب املؤدية ملمارسته في املجتمع الليبي ( وتتحدد مشكلة البحث في )السحر واأل 

 البحث:همية أ

والتعر دددددف باملسددددد با  التدددددي تددددددفع الدددددى االلتجددددداز الدددددى  ،هميدددددة هدددددذا البحدددددث فدددددي التعر دددددف بمخددددداطر السدددددحرلتكمدددددن 

 ضرار به.استخدام السحر ضد االخر، واإل 

 هداف البحث:أ

 سباب املؤدية ملمارسة السحر في املجتمع الليبي.يهدف هذا البحث الى التعرف على األ 

 تساؤالت البحث:  

 الليبي؟املجتمع في السحر  الستعمالدفع الناس ب الذي تاسباأل  يما ه

 مفاهيم البحث:

 أوال: مفهوم السحر:

  
 
غة

ُ
ْحرِّ ل ِّ

 الس 
ُ
 :تعريف

  
 
ِالة : هو اإل

 
غة

 
ر  ل ح  ِ

َرف  عنده،  ،الس  : ما َسَحرك عن بذا، لي: مدا  دَ ِ ه؛ تقول  الَعَرب  يِز عن َوت 
َّ

 الش 
 
ف كدأنَّ فوَ ر 

اِحَر   السددَّ
 
َل فددي  ددورةِ ملدد فدداِز  ا لر  الباطددِ

َ
ا؛ لخ حر  حر  سددِ ِ

َي السدد  ِ
 ِ ه، وسدد 

َ
َرف ه، لي:  ددَ  ددِ

يَز عددن َوت 
َّ

َحر الشدد  ِ فقددد سددَ
الحددَ  

دخ :( يدل علىَر َح َسَ ِبه، ول ل  )َس 
َ
ِهه خ  .وِشب 

:
 
 تعريف السحر اصطالحا

ياطيِن فيمدددا ير دددد  بددده  اِحر  إلدددى اسدددتخداِم الشددَّ ل  لهدددا السددَّ َا يتو دددَّ رازاٍ  وطالسددِ ى، لي: ظدددِ
 
ِددد ٍد ور  قددَ  عدددن ع 

ٌ
ر  عبدددارة ح  ِ

السدد 

ِ :   َضَرَر املسحور، لِكن  ظد ظال تعالى
َّ
ِن َّللا

 
 ِبِإذ

َّ
َحٍد ِإال

َ
ِ َن ِبِه ِمن  ل

ا ِبَرار  ظال الخطابي:  ، )102البقرة: )    َوَما ه 

ه اِحر  بَتعليمددِ
اه السددَّ قددَّ

َ
َوسددِته، و تل ِزه وَوس  ه وَهمدد  خددِ

ف 
َ
ه ون ثددِ

ه فددي اإلثسدداِن بَنف 
 
يطاِن َيفَعلدد ِل الشددَّ ن َعمددَ ر  مددِ

ح  ِ
اه،  )السدد  إيددَّ

َقِد( فِث في الع  ه في غيِره بالَقوِل والنَّ
َ
اه عنه استعَمل ونِته عليه، فإذا تلقَّ  1وَمع 

  دورة فدي الباطدل لر   ملدا ، فكدأن السداحر2 (  درف الشد يز عدن حقيقتده إلدى غيدره) ول دل السدحر:  :األزهــر   لقا 

  3. رفه لي وت ه؛ عن الش يز سحر فقد حقيقته، غير على الش يز وخيل الح 

علِدي مدنظا  تا توظيدف املدن ا الو دفي التحليلدي الدذي يعدد طر قدة مدن طدر  التحليدل و التفسدير بشدكل  املنهج :

املن ا بددددددددبمدددددددا اسدددددددتعان  ؛مدددددددن لتدددددددل الو دددددددول إلدددددددى لغدددددددرات محدددددددددة لوضددددددددعية اتتماعيدددددددة لو مشدددددددكلة اتتماعيدددددددة

األنثروبولدددو ي: ألنددده يحدددداول بشدددف وتو دددديف املعدددايير الفيسيقيددددة التدددي تميدددس الجددددنس ال شدددري عددددن سدددا ر الكا نددددا  

مجموعدة مدن املبدادل التدي تحكدا تطدور  الحية األخر ، وبذل  ألن املن ا األنثروبولو ي هو األظدر فدي البحدث عدن

 االثسان فيسيقيا وماديا.

 
 ف السحر لفة وا طالحا.  نواظض االيمان ونواظص ا ،الباب الخامس ،الفصل الثاثي ،املبحث الثاثي ،املطلا األول السحر ،الفرخ األول تعر  املوسوعة العقا دية، الكتاب التاسع ،  1

ِهري، محمد بن لحمد، معجا تهديا اللغة، دار إحياز الاراث العربي، بيرو ، ط 2  ..4/170: باب السين والحاز: 1/2001األ

 .338، بال   ،حقيقته وحكمه السحرالسعيدي ،بحث في  تليعا حسين 3



 20222 يونيو العدد التاسع السحر وأسباب ممارسته في المجتمع الليبي

  
 

  

 191 جامعة المرقب  -كلية التربية البدنية 

 

ثارهمددا النفسددية واالتتماعيددة علددى الفدددرد آالسددحر والشددعوذة و  ،دراســـة لمـــال ســـالم  بـــار الدراســـات الســـا قة: 

ِها فيما يلي:لمع ا ،وظد تو لت الى العديد من النتا ج في التعامل  واالسرة ودور الخدمة االتتماعية  بر

 مرات النفسية والصحية ذا  ابعاد مرتبطة بالسحر والشعوذة.العديد من األ  -1

ممارسددددة السددددحر والشددددعوذة منتشددددرة فددددي املجتمددددع الليبددددي واملجتمعددددا  العربيددددة وغيرهددددا ول ددددا ممارسددددا   -2

 خا ة لها.

 4  ومنها املجتمع الليبي مثل الحجاب والتصفيح.االعتقاد بالغي يا  متوارث في املجتمعا -3

بالسدحر بعدالج،  للمعتقدددين االتتماعيددةعن الخصا ص  دراسة قام بها عبد الرزاق صالح محمود،

علددى عينددة ظصدددية تكونددت مددن عشددر  م،2008ة مددن املرىدد ى املعددالجين بالسددحر فددي مدسنددة املو ددل سددنة نددعلددى عي

بدده للددتخلص مددن االمددرات    واإليمدداننتددا ج البحددث إلددى لن االعتقدداد بالدددور العال ددي للسددحر  تحدداال  ، وظددد تو ددل

لددددا سقتصددددر علددددى األمیددددين لو املسددددتو ا  التعلیمیددددة الدددددنیا بددددل تعددددداه إلددددى لصددددحاب املسددددتو ا  التعلیمیددددة العلیددددا ، 

ن بتلد  الفدرا ض  الصدالة بدل شدمل حتدى املتمسدكي ،داز الفدرا ض الدسنیدةآوبذل  لا سقتصر على غير امللاسمين بد

  5والصوم .

  2014، سددنة  متعلقـــة  الســـحر والشـــعوبه، قامـــا بهـــا ســـوزا  العـــامر  بشددفت دراسددة ميدانيددة و 
 
ذ  علددى فدد  م ن

 فدددي مجتمددددع الشدددارظة مدددن ظبدددل ظسددددا البحدددوث والدراسدددا  التددددابع إلدارة   791عيندددة عشدددوا ية مؤلفدددة مددددن 
 
مبحوثدددا

% مدن عيندة البحدث يوافقدون علدى 92,7لى لشؤون األسرة فدي الشدارظة، ان  مرابز التنمية األسر ة في املجلس األع

اسدددتخدام السدددحر  وسددديلة ملعالجدددة األمدددرات املستعصدددية، فيمدددا لغلبيدددة املبحدددوثين اسدددتخدموا الرظيدددة الشدددرعية 

 6لحل مشكال  في حياتها منها الفشل في الدراسة والعالظا  الزوتية وتعسر اإلنجاب.

م   2016حمیس ي  عن اللجوز إلى السحر والشعوذة وعالظته بالعوامل الدينية واالتتماعية سنة  عادل ودراسة  

تعددرف علدى عوامدل االظبددال علدى ظداهرة السددحر و الشدعوذة و التدي التددزال للدراسدة میدانیدة بمدسنددة عدين الددفلى ، 

سددیة و االتتماعیددة و الددذسن لجددوز االفددراد ملختلددف الخرافددا  لعددالج االمددرات الجسددمیة و النفلسددباب مسددتمرة و 

نهدددا فسدددتفیدون بصدددفة مباشدددرة او غيدددر مباشدددرة مدددن هدددذه الظددداهرة و هدددذا راتدددع لعددددة عوامدددل منهدددا ضدددعف لسدددرون 

ِخ الدسني و عجزها امام املشكال  الحیاتیة التي توات  ا  الوا

ار سدواز مدن خدالل لدى خطدر هدذه الظداهرة علدى  دل مدن الفدرد و املجتمدع ، و سجدا ان تاخدذ بعدين االعتبدإبمدا تشدير 

 7 .التوعیة الدسنیة و االتتماعیة او محاربمها باسا القانون 

 النظريات العلمية املفسره لظاهره السحر:

ر ين الددددذين تحدددددثوا عددددن عالظددددة  مددددن لوا ددددل التطددددو م 1917  1832-يعت ددددر اإدوارد تددددايلور  نظريـــــة ادوارد رـــــايلور :

 عن ثشأة الدين البدائي من خالل فكرة األرواحية. تهالدين بالسحر وذل  من خالل نظر 

إذا  ددان الدددين يرتكددز علددي االعتقدداد فددي  ا نددا  روحيددة، فددإن السددحر يرتكددز علددي االرتبدداط والتماثددل فددي األشددياز التددي 

يشبه بعر ا البعض واألرواحية هي االعتقاد بوتدود  ا ندا  روحيدة عديددة مكلفدة بشدؤن ال شدر سدواز بدالخير لو 

تلد  إلدى من خالل تل  النظر ة رل  تايلور لن الطقدوس التدي يقدوم لهدا البددائي مدا هدي إال  دلوا  للتقدرب بالشر، و 

 
 . لية اِداب:تامعة طرابلس مع ا،آمال سالا غبار، السحر والشعوذة واثارهما النفسية واالتتماعية على الفرد واالسرة ودور الخدمة االتتماعية في التعامل  4
ِا   الح محمود،عن الخصا ص االتتماع - 5  .44،  2، العدد  8املجلد املو ل ، تامعة  ة،یاألساس ةیالارب  ةیبالسحر بعالج، مجلة لبحاث  ل نسللمعتقد ةیعبد الر

ِان العامي ، 6  م. 2014 ظسا البحوث والدراسا  التابع إلدارة مرابز التنمية األسر ة في املجلس األعلى لشؤون األسرة في الشارظة،، في مجتمع الشارظة   السحر والشعوذة سو

 م,2016 :الجزا ر ،ظسا العلوم اإلحتماعية ،تامعة الجياللي بوثعامة خميس مليانة ،رسالة ماتستير غير منشورة، اللجوز إلى السحر والشعوذة وعالظته بالعوامل الدينية واإلتتماعية  ، س يیعادل حم 7
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األرواح التدي تدددخل بعددد املددو  فددي تسدد آخددر فتصدديبه بدداملس لو الجنددون، وهدذه األرواح يمكددن تقييدددها عددن طر دد  

 8االفتشية  لي التعبد لتل  األشياز التي تسكنها األرواح.

فددددي علددددا االتتمدددداخ املعا ددددر وهددددي  الر يسددددية أحددددد االتجاهددددا   النظر ددددة: تعددددد هددددذه الوظيفيـــــةلبنائیـــــة ا النظريـــــة

 .، املجتمع الاربيةتستخدم  إطار لف ا موضوعا  األسرة، 

باعتباره ثسقا  إليهر ظالن بمكنش يز   و مؤداها لن  ل  ,هي النس  العروي   الوظيفية  للبنا یة  األساسيةالفكرة     

من لتزاز، فاملجتمع ثس  و هو عبارة عدن  دل متكامدل مدن األتدزاز )األفدراد ( وهدذه األفدراد  لو بال متكامال ستكون 

ا  يو إال فددددإن النسدددد  سددددوف ستغيددددر توهر ددددا بقیددددام الفددددرد بسددددلوب ،البددددد مددددن الوفدددداز لهددددا لساسددددية ل ددددا احتیاتددددا 

هدو  احتیاتاتده ، و مدن هندا سكدون االخدتالل فدي دور الفدرد الدذي بلجو ه إلى السحر و الشعوذة لتحقید ،  نحرافیةا

ِن هذا النس  .  9تزز من النس  الكلي مما سؤدي إلى اختالل في توا

 االطار النظر : 

 مفهوم السحر:

لو  —    لمة السحر مستمدة من الكلمة اليونانية ا ماتيا   والجمع ا املاتو   وظد ظيل إن املاتوي .ا ماتوي 

هددا ب نددة سددحرة مددن الشددر ، مددن ،ا  لدددو   وهددي مملكددة بابليددة تقددع تنددوبي العددرا ، لو فددارس، التددي  —املجددوس 

مفددددددردا  لخددددددر  لو ددددددف السددددددحر؛ فقددددددد  ددددددان لفدددددد  ا فارما ددددددا    هندددددداك، و ددددددان   ددددددار  إيددددددران فددددددي الوظددددددت الحددددددالي

ٍة  ِ يددَّ َن ُّ
َ
 يعنددي التوا دل مدع املددوتت ألغدرات ت

 
سدتخدم للتعاو ددذ وتحردير العقدداظير )استحردار األرواح( مدثال ، ولفد  ي 

والسدددددموم التدددددي يسدددددتخدم ا املشدددددعوذون لو السددددداحرا ، الدددددذين  دددددانوا خ دددددراز فدددددي الخدددددداخ وإلقددددداز التعاو دددددذ. ومدددددع ا 

املشدددعوذين   يعندددي ا تدددو تس   ولفددد  ذلددد ، لدددا يكدددن هنددداك تخصددديص مباشدددر أللفدددا  محدددددة للتعبيدددر عدددن  دددل 

ر فدددي البي دددة اإلغر قيدددة القديمدددة؛ ففدددي بعدددض املصدددادر، يالحدددَ  لن  لمدددة حرفدددة مدددن حدددرف  اندددت ا ماتيدددا   السدددح

ي فددي القددرن الخددامس  سددتخدم بالتبددادل مددع  لمتددَ
 
وهكددذا، لددا تكددن .ا فارما ددا   ممارسددة الشددعوذة( و ( ا تو تيددا   ت

  خددالل ظبددل املدديالد هددي اللفظددة الشدداملة الجامعددة للتعبيددر عددن ا ماتيددا    لمددة املمارسددا   السددحر ة مثلمددا  ددار 

 10 الروماثي. العصر
السدحر مدن لول األمدور التدي اهدتا لهدا اإلثسدان واعتقدد فدي وتودهدا وحقيقمهدا   الجدور التاريخيــة لظــاهره الســحر:

 لو  دنع ل دا التماثیدل وظدد اختلفدت ،حدين ظدام بدنقع معتقداتده وطقوسده وتعاليمده ومعرفتده علدى هدذه الصدحوة

ِراز لن تدار   ظداهرة السدحر والسدحرة سبددل مندذ  سؤبدد الغالدا الدرلي ولكدن Kالوتدود فدي سداحر لول  معرفدة فدي ا

الكبيددددددر  خمسددددددة آالف عددددددام ظبددددددل ظ ددددددور املسددددددیح عیسدددددد ى علیدددددده السددددددالم، عندددددددما وضددددددع لسسدددددده ومارسدددددده السدددددداحر

ِوروسددددار( ( فددددي بددددالد الفددددرس، وظددددد حفدددد  معظددددا تعالیمدددده فددددي األفسددددتا AVESTAوهددددو الكتدددداب املقدددددس للفددددرس )، )

بعد الفرس الكنعانیون واملصر ون وال نود وغيرها و ان لكل منها طر قته واعتقاداته الخا ة في  القدماز وتاز

ِوروسار في هذا الس یل.  11عمله، ولكن لساس العمل واحد في تمیع البالد و رتع إلى ما وضعه 

 ، لندواخ ثدالث إلدى السداحرة النفدوس خلددون  ابدن يقسدا نظره علماء االجتماع للســحر فــي املجتمعــات اال:ســانية:

 لو األفالك من مزاج بمعين والثاثي .السحر الفالسفة يسميه ما معين وهو غير من فقط بال مة املؤثر :هي األول 

 تدأثير القدو  املتخيلدة هدو والثالث .األول  من رتبة لضعف وهو ويسمونه الطلسما  األعداد خواص لو العنا ر

 
 .https://www.ida2at.coإضازا ، الدين والسحر: ظرازة لنثروبولوتية،  سيد م ران 8
 , 17، 16، مرتع سي  ذبره ،، اللجوز إلى السحر والشعوذة وعالظته بالعوامل الدينية واإلتتماعية س يیعادل حم 9

ا، ترتمة رحاب  الح الدين: لو ن ديفيس 10  . 34م ،2014، 1والثقافة ،ط للتعليا  هنداوي  ، مؤسسةالسحر: مقدمة ظصيرة تدًّ

 .52م ،2016مليانة، الجزا ر: خميس بوثعامة الجياللي رسالة ماتستير غير منشورة، تامعة واإلتتماعية، الدينية بالعوامل وعالظته والشعوذة السحر إلى اللجوزحمیس ي،   عادل 11
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 واملحا داة الخيداال  مدن لنواعدا فيهدا و لقدي التصدرف مدن بندوخ لهدا فيتصدرف املتخيلدةإلدى القدو   التأثير هذا ويعمد

 فدي و أنهدا الدراوون فينظدر فيده املدؤثرة نفسده بقدوة مدن الدرا يين الحدس إلدى ينسل دا ثدا مدن ذلد  يقصدده ممدا و دورا

 12الشعبذة. لو الشعوذة الفالسفة عند هذا ويسِي ذل  من هناك ش يز وليس الخارج

و جمدددع علمددداز االتتمددداخ علدددى لن تندددامي التعددداطي لظددداهرة السدددحر والشدددعوذة راتدددع باألسددداس إلدددى انتشدددار األميدددة      

والج ل، والبطالة والفقر وال شاشة بين ف ا  املجتمدع، باإلضدافة إلدى مشدا ل العنوسدة والعقدا والطدال ..، بمدا 

وف وعددددم الثقدددة فدددي الدددنفس مدددن العوامدددل يؤبدددد املختصدددون فدددي علدددا الدددنفس علدددى لن االضدددطراب واإلحسددداس بدددالخ

امل مددددة التددددي تددددؤدي بأصددددحالها إلددددى اللجددددوز للعددددرافين واملشددددعوذين واالسددددتعانة ب ظدددددراتها الخارظددددة ، للاددددرو ح عددددن 

 13النفس وتلبية الرغبا  “املستحيلة .

 نظره علماء االنثروبولوجيا للسحر:

السدحر شدكال مدن اشدكال املمارسدة الطقوسدية البدا يدة ومدن ثدا ف دو مدرتبط ارتباطدا وثيقدا   يعت ر االنثربولوتيدون 

ِمنة.  بأفكار اإلثسان القديا وتطوراته ع ر األ

ِا ددف، ألندده بمثابددة محدداوال  للسدديطرة علددى الطبيعددة  وظددد اعت ددره األسددتاذ فتمدديس فر ددزرف لندده علددا االثسددان لكندده 

   14لف األساس األول للدين.واإلفادة منها، وهو إلى تانا ذل  يؤ 

افع ممارسة السحر:  دو

إن التوتده إلددى السدحر والشددعوذة لمددر  دان منددذ العصدور القديمددة ورغددا التطدور الددذي عرفتده املجتمعددا  فددال        

لخالظيدة سددا دا ومنتشدرا عندد تميدع األمددا املتطدورة منهدا واملتخلفددة،   املحرمددة والدال السدلوبيا ِال التعداطي ل دذه 

ِخ الدديني ، والج دل،  وانتشدار األميدة ، وبثددرة وفدي  افدة الشدرا ح االتتماعيدة وذلد  راتددع فدي األسداس إلدى  غيداب الددوا

العقددد و املشددا ل النفسددية التددي ل ددبحت مددرت العصددر ، حيددث لخددد الكثيددر ممددن فقدددوا راحددة القلددا وطمأنينددة 

الدنفس بابتعدادها عدن ذبددر   يلج دون إلدى السددحرة واملشدعوذين لحدل مشدكالتها وعقدددها بطدر  غيدر مشددروعة 

عليددده  درسددولنا الكدددر ا محمدد ها حثندددا عليدده   سددبحانه وتعدددالى فددي بتابددده الحكدديا ، ومددا لبددددوبعيدددة  ددل البعدددد عمدد

  لفرل الصالة والسالم .

ِم بقدرة السحرة على إبطال السحر، وانهاز املعانداة، بمدا يعتقددون بدان هدذه الوسديلة مدن     بذل  االعتقاد الجا

 نوخ لي لو الصرف سحر لو العطف سحر استخدام  از تالسرخ الوسا ل وانفع ا في تحقي  املراد واملطلوب، سو 

 .األخر   املختلفة لنواخ من

 النسددداز، 
 
ومدددع تعقدددد املشدددكال  االتتماعيدددة فدددي املجتمعدددا  اإلثسدددانية، فدددإن العديدددد مدددن لفدددراد املجتمدددع، خصو دددا

 مددددن الددددذهاب إلدددددى املختصددددين، 
 
ومدددددن يبحثددددون عددددن حلدددددول ل ددددذه املشدددددكال  عددددن طر دددد  السدددددحرة واملشددددعوذين بددددددال

الطددددال ، الفشدددل فددددي الدراسددددة و  االسدددباب املددددؤدي الدددى اللجددددوز إلددددى السدددحرة: العنوسددددة، الج ددددل، العقدددا، الددددزواج لو

بددذل  تددذها النسدداز إلددى السددحرة بسدد ا االمتحانددا ،  ددعوبة الحصددول علددى وظيفددة إلددى غيددر ذلدد  مددن األسددباب 

ضددعف ميدددول الرتدددال العاطفيدددة تجددداه ن لو بغدددرت تطدددويع ا لرغبددداتهن، والخطدددورة تكمدددن فدددي السدددحر إذا ل دددبح 

 من الثقافة الشعبية، بذل  تحول بعض السحرة  
 
إلى رتال لعمال يتقاضون مبالغ طا لة من عمالئها من تززا

 عددددن لن السددددحر والشدددد
 
عوذة يز دددددان مددددن اسددددتفادة مددددن خددددالل مكاتددددا سددددكرتار ة لتحديددددد مواعيددددد الزبددددا ن، فرددددال

  العطار ن واملختصين ب يع األعشاب الطبية.الناس 

 
 .68م2017،العدد األول  ، تاتزا ر:تامعة محمد خيرر بسكرة،مجلة االناسة وعلوم املجتمع،السحر الديني املمارسا  والطقوس،سليا درنوثي 12
 . 2/7/2019،مدونا  الجز رة ، بيف ل بح السحر تجارة را جةِعير نجود ،  13

 ,123، 2015، الجزا ر:بلعباس ديیس -ابسیل الليی تامعة ت،رسالة ماتستير غير منشورة،ف السحر والشعوذة لنموذتا فالجزا ري  لد  املثقف  ةیاملحل ةسدیالثقافة التقل  ا یمعط منةیھ ة استمرار ، بن عفان سھام 14
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 أنواع السحر:

 :منها أنواع، إلى  السحر العلماء قسم  

 مع  وسرعة  وخفة وم ارة  بحذ   املشعوذون  مايفعله وهو ل ا  الحقيقة  تخيال  فيحدث  وتمو ه بخداخ مايقع -1

اَل   ﴿   تعالى: ظال  السيمياز، وهو  بشعوذتها يتعاطونه  عما األنظار   فيسحرون  املران والتدر ا طول 
َ
ا    ظ مَّ

َ
ل
َ
 ف
 
ا و  ق 

 
ل
َ
ل

ٍر َعِظيٍا   ا  َوَتازوا ِبِسح  وه  َهب  ر 
َ
ا اِس َواس  َن النَّ ي  ع 

َ
 ل
 
وا  َسَحر 

 
ا َقو 

 
ل
َ
 . ١١٦: األعراف ﴾ سورةل

بالرِى والنفث في العقد وتصو ر  ورة املسحور والتدأثير فيده بدأمور يسدمعونها مدن تدالوة وظدرازة وبتابدة   . مايقع-2

دِّ  ﴿: والشد ظال تعالى األذ ورسوم يتو لون به الى 
َ
ُعق

ۡ
ي ٱل اِّ فِّ

ََّٰ
ث
ََّّٰ
ف
َّ
ِّ ٱلن

ر 
َ
ن ش   4اآلية :الفلق سوره ﴾  َومِّ

 ظد تكون مشتملة على لسماز   الحسنى لووالعزا ا والنفاثا  السواحر وهذه الرِى 

مددددا األرواح الددددى الطاعددددة وتنفيددددذ  لجدددديزتوظددددد تكددددون مشددددتملة علددددى ليمددددان ولظسددددام عظيمددددة الكددددرام لسددددماز مال كتدددده 

، غيددر معلومددة املعنددى بددل هددي الفددا  مج ولددة و أنهددا  لمددا  سددر انية  وظددد تكددون ، منهددا وظددد تكددون معلومددة  يطلبددون 

 علومة.امللسماز الجان لو األرواح الخفية غير   أنها

مددددايقع عددددن الطلسدددددما  والخددددواتا التددددي تكتسدددددا بطر قددددة خا دددددة مغددددايرة للكلمددددا  العربيدددددة او لحددددرف عربيدددددة  -3 

ز خا ددة ل ددا تعلدد  بدداألفالك واألوظددا  التددي مقطعددة ال  ددلة بينهددا موضددوعة بطر قددة خا ددة وحقيقمهددا نفددس لسددما

 ترتع الى مناسبا  األعداد وتعل ا على شكل مخصوص.

العربية او احرف عربية مقطعة ال    مايقع عن الطلسما  والخواتا التي تكتسا بطر قة خا ة مغايرة للكلما 

خا ة بطر قة  موضوعة  بينها  واأل    لة  باألفالك  تعل   ل ا  خا ة  لسماز  نفس  الىوحقيقمها  ترتع  التي    وظا  

مخصوص شكل  على  وتعل ا  األعداد  وِم     ﴿:    تعالى ظال  مناسبا   ج  ٱلنُّ ِفي   
ٗ
َرة
ۡ
ظ
َ
ن َر 

َ
َنظ

َ
ي   (88)  ف ِ

 
ِإث َقاَل 

َ
ف

ۡدِبِر َن  (89)  َسِقيا    َعۡنه  م 
 
ۡوا
َّ
َتَول

َ
ِيا  من ا سورة ﴾ (90) ف  .90إلى  88الصافا  ا

مرت ابراهيا )عليه السالم( فلما   مخصو ة  ة مخصوص و لما طلع على  فاملفسرون لنه  ان له نجا    ذبرو  

 على تل  الصفة
 
و ان القوم    ة،ي هذا السقا واظع ال محال لثت سقيا  إاملخصو ة ظال    رل  ذل  الوظت طالعا

 . السقا على شرفلنه مبأمارة من تل  النجوم على انه سقيا البد نجامين فأف م ا لنه ظد استدل  

ومنه التخييل لو ف خداخ البصر ف ، وليس السحر  له بذل  ، وظد ذبر    ،السحر    بثيرة من  لنواخبما ان هناك  

اليد : خفة  لش رها  ، ومن  ثمانية  إلى  لنواعه ولو لوها  العلماز  املسارعة    بعض  بالتدرب على  وهذه يحسنونها 

دخل السيف في تسده ،  وهذا بثير عند الد  سحر العيون ،و بفعل األشياز ، وإخراج املخبوز   تالين ، ف و ال ي 

 شاهدين ، و مرر السيف على تانبه. لكنه يسحر عيون امل

ن نفسه بالقرآن واألذ ار، ولبثر من ذبر   في  وظد اشمهر عندنا دتل هؤالز ، ملا وتد بين املشاهدين من حصَّ

الساحر فرل  الحق املسحورون وهناك سحرتلسة  ما رآها  الكيماو ةاستع  يقة على خالف  املواد  وهذه  ،  مال 

يصنع   ما  ان  مثل   ، املواد  بعض  تأثير  تمنع  مادة  فتنتج  بعض  على  بعر ا  املواد  تربيا  يجيد  من  يحسنها 

ببعض املواد التي تمنع تأثير    الرفاعية من إيهام الناس لنها ال تؤثر لها النار ، والحقيقة لنها يدهنون لنفس ا

سالم ابن تيمية رحمه   في لن يغتسلوا باملاز الساخن ظبل دخول ا النار ،  النار فيها ! وظد تحداها شي  اإل 

 15فرفروا ذل  ألنه بان عوارها . 

  كيف يحدث السحر: -

 
 ، 129ص  م،2021،(30عدد )،اللحكام السحر وعالته،  مجلة  لية العلوم اإلسالمية ،عمر عدنان خماس   15
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 :االتفا  بين الساحر والشيطان

ا ما يحدث هناك اتفا  بين الساحر والشيطان، على لن يقوم األول بفعل بعض األمور الشربية، لو بعض   غالب 

 لو َت رة    -لعمال الكفر الصر ح  
 
فية

 
ألن  ؛  ولن يقوم الشيطان بخدمة الساحر لو تسخير من يخدم الساحر  -خ

ِعماز ظبا ل الجن   ا ما يحدث بين الساحر وشيطان من  والشياطين، فيقوم هذا الزعيا بإ دار  االتفا  غالب 

لمره إلى سفيه من سف از القبيلة، بأن يخدم هذا الساحر، و طيعه في تنفيذ لوامره؛ من اإلخبار بأمور حدثت،  

ِوتته، إلى آخر هذه األمور التي سنتناول ا   لو القيام بالتفر   بين اثنين، لو إلغاز املحبة بينهما، لو عقد رتل عن 

 .شاز   تعالىبالتفصيل إن 

ِعيا القبيلة   فيقوم الساحر بتسخير هذا الجني ألعمال الشر التي ير دها، فإن عصاه الجني تقرب الساحر إلى 

بأنواخ من العزا ا التي تحمل في طياتها تعظيا هذا الزعيا واالستغاثة به من دون   تعالى، فيقوم هذا الزعيا  

 16.و تسخير غيره لخدمة هذا الساحر املشركبمعاظبة الجني، ولمره بطاعة الساحر، ل

 أعراض السحر أو املس : 

 للا معين في عرو لو لعراز لجسا مر ض  ال يجدي معه دواز 

بدددون سدد ا,   ددر ، النسدديان والشددرود وعدددم الاربيددس ، الخددوف بدددون سدد ا ، النرفددزةظال يضددي  فددى الصدددر ، للددا فدد

الصدالة,  يامليل إلدى البكداز ، االنطدواز وامليدل إلدى العزلدة ، للدا لو تنميدل فدي اليدد لو فدي الرتدل ، القشدعر رة ، السد و فد

  وابيس.

مثل   املنام  في  التي  االحاما  وبثرة  عامة  بصفة  والقل   النوم،  الى  الخلود  وعدم  األر   حاال   والكو ال ،  املفزعة  ابم،  واالحالم  يس 

 17 ا املختلفة واملقلقة واملحزنة بأشكال

 مه.  ل املر ض عن اسمه واسا   يسألأ   من عالما  الساحرعالمات الساحر: 

 من لثر املسحور لو املراد سحره.   ايأخذ شي  -

 يطلا حيوان بصفا  معينة، بدي  لعور، وما إلى ذل . -

 يكتا طالسا غير معروفة، لو يتلف  لها.  -

 تنابة. يقرل القرآن وهو على  -

 عليه مربعا . -
 
 إعطاز الشخص حجابا

ة معينة.  -  يطلا من الشخص لن ال يمس املاز مد 

 يمكن لن يمنعه من الصالة.  -

 يعطيه لورا  و طلا منه لن يحرظ ا لو يتبخر لها.  -

 18مر املر ض باالحتجاب عن الناس والشمس في غرفة مظلمة. يأ

 السحر في ضوء القرل  والسنة: 

م   ه يصل  بمن يطلبه لو من حر 
 
ى لن فه من ببا ر الذنوب، وحت  ا، وظد  ن  ا ظطعي  اإلسالم السحر والشعوذة تحر م 

 يعمل  عليه إلى الخروج من دا رة اإلسالم، وذل  ألنَّ السحر والشعوذة تقارنان بالشياطين.

 ظال تعالى: -

 
 . https://www.alukah.ne ، 24/4/2014بيف يحرر الساحر تنيا شبكة األلوبة ، وحيد عبدالسالم بالي 16

ِهر، القاهرة :، 10ر ات محمد سماحة، دليل املعالجين بالقران ،رسالة ماتستير منشورة ،ط 17  .14م 1991مجمع البحوث اإلسالمية ، اال

 . 85، 1992، 2وحيد بن عبد السالم بالي ، الصارم البيتار في التصدي للسحرة واالشرار ،مكتبة الصخابة، تدة:ط 18
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 روهم اإلصا ة  السحر: 

لوها من االمرات الروحانية ، وهو ما يقع في الذهن من الخاطر ، وتضخيا الواظعة الى عدة اضعاف غير حقيقية ، سواز  يعت ر ا

 ل انت الحالة ، من الظن ، او التخيل ، او التمثل . واالثسان املصاب بمرت الوها هو اثسان واها . 

كولوتیا بأن اإلثسان لا تكن لدسه القدرة على استیعاب العلا وظد فسر مالینوفسكي اللجوز إلى االعتقاد في العين والسحر سی

باسا   بعد  فیما  عرف  ما  وھو  استیعابه  عن  عقله  فعجز  ما  لتفسير  ل  والسحر  الطبیعة  في  االعتقاد  إلى  لجأ  وبالتالي  واملنط  

 19تخفیض مستو  الرغط

اظا  في الحیاة الیومیة فعندما سفشل شخص في عمل وعلى الصعيد االتتماعي يعد السحر والعين وسیلة لت رسر الكثير من اإلخف

ِخر ن لوسحر ل ابه عين، وإذا لا سفكر ھو في ذل  ظد سوعز إلیه البعض بذل ، و قنعونه  ا ما سرتع ذل  إلى حسد ا ما فإنه غالب 

 لن ذل  ما  ان ظد يكون سحر الا به او عين ل ابته، لو حسده   حاسد ممن حوله.

ِي( فددددي بتابدددده) التخلددددف االتتمدددداعي( تحددددت عنددددوان الحسددددد والسددددحر،من اشددددكال التأو ددددل  و قددددول )مصددددطفت حجددددا

الخرافددي الحددداث الحيدداة ونوا بها،يسددىى االثسددان املتخلددف ، والفاشددل فددي الحيدداة الددى تفجيددر ترابماتدده ، واسددقاط ا 

ِراعتدده او صدددحته فولددذا ستضدددح لن  علددى الغيددر الدددذي يمهمدده باندده سددد ا املصدداب الددذي احدددل بدده فددي مالددده او لبنا دده او 

الخدوف مددن العددين لو االعتقدداد بدده ربمددا سكددون لحددد العوامدل املعوظددة فددي الثقافددة العربیددة. فعدددم االعاددراف باألخطدداز 

ا 
 
 معوظد

 
ِخدر ن ممدا فعدد عدامال ومحاولة إ الحھا بل ادعاز الكمال وت رسر الفشدل بت رسدرا  غی یدة تعدود إلدى حسدد ا

 من املجاال .للتقدم في الكثير 

 السحر في املجتمع الليبي: 

الثقافية   للخصو ية لن بما اإلثسانية، املجتمعا  تل تعرف اتزال   وال  عرفمها اتتماعية ظاهرة  السحر

ممارسة   يكون  لن  يمكن فالسحر ،افرادها ونظرة املجتمعا  داخل السحر مكانة تحديد في عالظة للمجتمعا 

 ثقافية  اتتماعية بي ا  في عليه الحث مع فيه ومرغوب مبجل  بينما معينة، ثقافية اتتماعية بي ا  في دونية

 . لخر  

والناظر إلى واظع مجتمعاتنا اليوم يجد لن الكثير من املمارسا  من ظبيل السحر والشعوذة والدتل والخرافة  

يبحثون  الذين  االفراد  لعداد  ِداد   وا مرة لخر ،  والظ ور  االنتشار  في  وبدل   عن حلول ملشكالتها    انتعشت 

التي   الكتا  انتشار  بثرة  من  ذل   على  لدل  وال  والدتالين،  واملشعوذين  السحرة  لد   واالتتماعية  النفسية 

ة  بشأن تأثير األوضاخ املرطرب  ففي تقر ر ثشرته و الة األنباز اللي ية   واملقاال  الصحفية ،   الظاهرة تناولت هذه 

من العديد  اللي يين    في  املواطنين  علي  ذل   واثعكاس  واملعيشية  االظتصادية  األوضاخ  وتردي  اللي ية،  املناط  

ال سطاز، الذين يلجأ غالبيمها الي ال روب من اوضاع ا وما يعانونه تراز ما تعيشه لي يا من اتواز مرطربة،  

بفتجا  و ف ا  يمكن  وما  والعطارة،  الدين  وتجأر  والسحر  والشعوذة  الدتل  يستغلون  الي  الذين  الحروبف  ر 

  . لمرها  علي  املغلوب  للمواطنين  احيانا  والج ل  والنفسية  املعيشية  واملستشار  الظروف  األخصائي  و قول 

النفس ي الليبي الدبتور لحمد الصاد ، إن األسباب النفسية التي تدفع اإلثسان في مجتمعنا إلى اللجوز لوال إلى  

التأبد   الروحاثي والشرعي ظبل  في  العالج  تلعا دورا لساسيا  ثقافة املجتمع  من سالمة الشخص نفسيا هي:لن 

ِال غير مفعل بشكل تيد، و لما ظمنا   هذا التخلف، حيث لن الثقافة النفسية ودور العاملين في هذا املجال ال

 
 اإل ابة بالعين والسحر والھروب من الواظع ف دراسة سیكولوتیة   باح ظاسا سعید الرفاعي ،وھا 19

 , 254م ،2018لد  عینة من النساز السعودسا ، مجلة البحث العلِي في الاربیة ،العدد التاسع عشر لسنة 



 20222 يونيو العدد التاسع السحر وأسباب ممارسته في المجتمع الليبي

  
 

  

 198 جامعة المرقب  -كلية التربية البدنية 

 

بنشر الوعي بالثقافة النفسية ومحاربة الخرافة والدتل واستغالل بعض من يسمون لنفس ا بمشاي  للعالج 

ِاد الوعي وإدراك املواطن في مجتمعنا. ال  20روحاثي  لما 

تدددأثر  ثقافدددة املجتمدددع الليبدددي الدددى حدددد ببيدددر بثقافدددة املجتمدددع املغدددرب العربدددي خا دددة واملجتمعدددا  العربيدددة  وظدددد      

الرتباطاتهددددا القو ددددة بتلدددد  املجتمعددددا  مددددن ناحيددددة الدددددين واللغددددة والعددددادا  بصددددفة عامددددة بنوعيهددددا املددددادي واملعنددددوي 

  ة.والتقاليد االمر الذي اثعكس على اغلا توانا الحياة املادية واملعنو 

عدددامل املجتمدددع الليبدددي بغيدددره مدددن املجتمعدددا  العربيدددة املجددداورة مرحلدددة تخلدددف وفقدددر اثعكسدددت بشدددكل ببيدددر فدددي تشدددكيل تدددزز مدددن وظدددد 

 األساسية.وخا ة مرحلة الفراغ السياس ي التي عاش ا ما بعد الحرب العاملية الثانية واثعدام ابسط الخدما   ثقافته ومعتقداته،

العديد الى السحرة بس ا الج ل املخيا    و ان اتجاه  الى استخدام السحر واالتجاه  لى املجتمع في  عمن الناس 

المرات ،ففي اربعينا  القرن املاى ي مع اثعدام  االبطالة والفقر و تل  الحقبة املظلمة التي واته فيها املواطن  

االمر  اغلا الوسا ل الررور ة للمعيشة وتد االثسان نفسه امام محا ر بين الفقر وانتشار الج ل والبطالة  

ِ ارة االولياز   الذي دفعه لالتجاه الى لي طر   يراه يس ا في معالجة مشا له فعلى الصعيد الصحي إضافة الى 

ج املر ض وحماية الذا  من املج ول اتجه املواطن الى  ال عقدرة في  لك لها اعتقادا منها ان ل ا اواالضرحة والت ر 

 ما يعرف بالفق از

فق از   انها  على  الصورة  يرسمون  بل  املحرما   يرتكبون  بانها  للمجتمع  يظ رون  ال  السحر  ممارس ي  ان  بما 

وما يعرف بفتح الكتاب  او الفشل في الحياة  ا  يقدمون العالج املناسا للمر ض واملعيان والذي يعاثي من العق

، األبناز  ومستقبل  مستقبل ا  التي    على  الطقوس  ابثر  من  يعد  الذي  بالحجاب  يعرف  ما  يستخدمون  بما 

 تستخدم للوظاية من تميع املج ول بداية من العين والى دفع االحالم املزعجة  

يقتصر عمل السحرة او املتعارف عليه الفق از على عمل الحجاب الذي يعل  في الرظبة وخا ة األطفال بل    وال

شرالها في املاز او التبخر  وهو بتابة بعض الطالسا على ظصا ا  من الور  يتا  يتعداه الى ما يعرف بالتسبيا

 . بحرظ ا في النار لها  

 . من لي طاري  العذر ة ماية لتصفيح وهي تعمل للفتيا  البكر لحبما تمارس النساز ما يعرف بي ا

وحرو  االولياز  بعض  بز ارة  الطقوس  بعض  ممارسة  عليه  يفرت  الساحر  الى  يتجه  التي  وعندما  الحررة  ر 

الى الحرر  العقيا  او  لمابن االضرحة وتلا املر ض  الفق از في  و تا تعفيسه في بعض األحيان وظد    ة  يقيم ا 

الخاروف األسود مثال  للوانذا     الذبا ح  وذبحاملبيت في الرر ح    يأمرها  املاعز او  واخذ تراب  ،  معينة الجدي 

ِ ت منه او الراية التي تنصا عليه ورب  ط ا في لباس املر ض والتمسح باراب الرر ح. الولي او 

ما   الناس وظطع  الى بعض من  الذهاب  الى  األحيان  في بعض  يتعداها  بل  املمارسا   وال يقتصر االمر على هذه 

ع ا من ظبل ذل  الولي وخا ة ملن  قادية و تا ظطل له عيعرف بالتابعة حيث يسافر الى منطقة العجيال  وتعم

بوعجيلة ومعمر  لول ذا تجد اسا    ،طفالل ل ا  يعيع    ال  وا  الدر ة  يعانون من العقا  ر اوهبون بالدر ة الذ و ال ي

 . ذا لا يتا تسميته لهذا االسا لن يعيعإوترتع هذه التسمية اعتقادا ان املولود  ا،موتود

حصول  ن السحر يمارس بعملية ناتجة عن الحسد نتيجة التفاو  بين االسر في الثروا  او نتيجة عدم  لبما  

الثانية لديها لطفال واالسر  الحصول على  ناو ه  ، اسرة عن در ة  في  الحسد  السحر بردة فعل  اك من يمارس 

 الولد الذبر ملا له من ظيمة اتتماعية وبذل  في عملية ميراث األرت خا ة  

 
 , م  11:52 - 2020أكتوبر  16لجمعة  اوكالة األنباء الليبية،  20



 20222 يونيو العدد التاسع السحر وأسباب ممارسته في المجتمع الليبي

  
 

  

 199 جامعة المرقب  -كلية التربية البدنية 

 

الحسد لأل السحر بس ا  يمارس  بناتها.بما  تاسوج  العرسان وغيرها  الجيران بس ا عدم ظدوم  او  بما    ظارب 

الفتاة   العكس تاز ليمارس السحر لغرت ظبول  او  القبول به  الذي لا يستطع  لهل ا بالزواج من الشخص  و 

 . بما يمارس السحر للتفر   بين الزوتين،السحر للرتل لحروره للزواج من الفتاة 

يدفن في الق ر وفي خطر لنواخ السحر لصعوبة ابتشافه ف و ليعد سحر املقابر من  رنظيف املقا ر من السحر:

امليت بفن  في  يوضع  األحيان  لألوظاف    تشرع  دوظ  بعض  العامة  لعمال  ب  لي يا  فيال ي ة  من  املقابر  تنظيف 

حملة   ضمن  والشعوذة،  ال ي ةالتالسحر  لطلقمها  التي   .   م2020لسنة    حصين 

اللي ية   بمكاتااملكلفة    انعملت اللجظد  و  ِالة لعمال السحر املدفونة فيها  على    األوظاف في العديد من املدن  إ

املتبعة الخطة  األوظاف،  حسا  مكاتا  اطلقمها  األمنية     التي  األت زة  مع  بالتعاون  الحملة  استطاعت هذه  وظد 

واحدية   ومالبس  طالسا  في  متمثلة  السحر  من  ببيرة  بميا   على  ا  وبقاياالعثور  من  بشر ة  الظافر  مخلفا  

والدماز عظام  ،  والشعر  البالستيكي،  تسدها  لنحاز  في  مغروسة  مسامير  بالدماز،  ملطخة  ودمت 

األحمر،  باللون  حروف  عليها  بت  ت  املحتو ،  ور  مخيفة  بتا  شعر،  نتف  حيوانا  ضخمة، 

 لسماز لشخاص مع لسماز لمرات ولماثي نبعت من نفس حاسدة بفرا  األحباب وتشتت األسر. 

العديد من مواظع التوا ل االتتماعي والفرا يا  اللي ية وبعض من توا لنا مع ا  في ا تا ثشره وهذا حسا م

العيان الحاضر ن في موظعمن لجان تنظيف املق ثناز عمليا  البحث وتفتيع املقابر من  لالحدث    ابر وش ود 

 الرتال املكلفين بالحملة  ظيل 

 ليبيا: دور رجال االمن في مكافحة جرائم السحر في 

تدخل    إلى  هتلا تقتصر الحملة على عمليا  التنظيف وف  السحر والذي عثر عليه من ظبل اهل العلا بل تعد 

الدين،   لها عدد من تجار  ا من لعمال السحر يقوم  الج ا  األمنية  في هذا املوضوخ، ملجالهة لعداد ببيرة تد 

والكذب   بالباطل  فمشاي ف  لنفس ا  علي  يطلقون  السحرةل مداهمة  بذل   و والذين  عليهاو    و ار  في    القبض 

 . العديد من املدن 

القبض على الساحرا  األربعة التشاديا ،  فرخ البيراز    للقت ظوة ت اِ مكافحة الجر مة لى س يل املثال ، عف

وسحر.   نومع  شعوذة  بأعمال  ظيام ا  عن  بالغ  ورود  بعد  الجنسية  نفس  يحمل  بما    21رتل  األت زة  لل،  قت 

 22األمنية القبض على ساحر ليبي يمارس الدتل في الزاو ة

لمن طرابلس    و بالغبمدير ة  في  ِارة  الو من ضبط  ل ا  لفاد   تمكنوا  الشعال  مربز شرطة غوط  لعراز  بأن   ،

 .23ن من تنسيا  عربية مختلفةخلية من السحرة واملشعوذي

 : الطريقة الشرعية للوقاية من السحر

لن يسأل   تل وعال: العافية، و تعوذ بكلما    التاما  من شر ما خل ، ولن يقول: بسا   الذي ال يرر  

من   :النبي ملسو هيلع هللا ىلصمع اسمه ش يز في األرت وال في السماز وهو السميع العليا )ثالث مرا ( في اليوم والليلة؛ لقول 

ظال: بسا   الذي ال يرر مع اسمه ش يز في األرت وال في السماز وهو السميع العليا ثالث مرا  لا يرره  

 
ِالة و مكافحة لعمال السحر و الشعوذة في مدينة البيرازو الة الغيمة اللي ية لألخبار،البراز: السل - 21  28،طا  األمنية تجري حملة إل

 . 2021121مارس، 
 2021ف راير  23سكاي نيِو عربية، 22
 17:16  - 2020س تم ر   27لقبض على خلية من السحرة واملشعوذين: األحد، عين لي يا ، 23
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لعوذ بكلما    التاما  من شر ما خل  لا يرره ش يز حتى يرتحل من منسله   :وبذل  إذا نزل بيتا فقال ش يز

بسا   الذي ال يرر مع  و  ثالث مرا  اما  من شر ما خل لعوذ بكلما    الت :و كرر في الصباح واملساز ذل 

ثالث مرا ، بذل  يقرل آية الكرس ي بعد  ل  الة وعند   اسمه ش يز في األرت وال في السماز وهو السميع العليا

 .النوم

َحٌد  :ومن لسباب السالمة ليرا ظرازة
َ
  ل
َّ
َو َّللا ل  ه 

 
المة، وبعد و)املعوذتين( بعد  ل  الة، فهي من لسباب الس  ظ

َحٌد  الفجر واملغرب )ثالث مرا (
َ
  ل
َّ
َو َّللا ل  ه 

 
و)املعوذتين(، هذه من لسباب السالمة ليرا مع اإلبثار من ذبر   ظ

 .شر  ل ذي شر  ه  تل وعال، واإلبثار من ظرازة بتابه العظيا، وسؤاله سبحانه وتعالى: لن يكفي

لعوذ   بكلما    التامة من  ل شيطان وهامة ومن  ل عين المةلعوذ  :ومن لسباب السالمة ليرا لن يقول 

ِهن بَ  وال فاتر من شر ما خل  وذرل وبرل، ومن شر ما ينسل من السماز ومن   ر  بكلما    التاما  التي ال يجاو

 ل  شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرل في األرت ومن شر ما يخرج منها، ومن شر طوار  الليل والنهار ومن شر 

 24ذا  التي يقي   لها العبد الشر  هذه من التعو  طار  إال طارظا يطر  بخير يا رحمن

 الخارمة 

ليهددا، إن دراسددة ظدداهرة السددحر فددي املجتمددع الليبددي واألسددباب املؤديددة افددي ختددام هددذا البحددث التددي حدداول فيدده الباحثدد

املدواطن وصدحته النفسدية والبدنيدة ملدا  علدى سدالمة اوخطيدر  احقيقيد اباعتبار ان هذه الظداهرة باتدت تشدكل تهديدد

 بعض األحيان. واالنتحار فيللسحر من تأثير مادي ومعنوي على املتعرضين له تصل الى حد الجنون والتشرد 

تمدددد فيهدددا علدددى العديدددد مدددن املصدددادر واملراتدددع والدراسدددا  عدددن هدددذه الظددداهرة التدددي اع عمليدددا  البحدددثخدددالل ومدددن 

 هذه الدراسة الى النتا ج االتية: تاالتتماعي تو لوسا ل التواص السابقة و 

 اهــــــــم النتائـــــــــــــــج 
 .غلا مناط  لي يالظاهرة السحر منتشرة وبشكل ببير في لن د تو لت الدراسة الى 1

ِها ومن  العديد من العوامل ساهمت في انتشار هذه الظاهرة وممارسمها لنبد  نتا ج الدراسة لد 2  :لبر

ر الدددددين والعطددددارة، الددددذين االفر ددددة للسددددحرة واملشددددعوذين وتجدددد تعطددددل تددددواز مرددددطربة،لمددددا تعيشدددده لي يددددا مددددن ا. 

،وهدذا مدا لبدده ابدن خلددون علدي لمدرها  ينملدواطنين املغلدوبايستغلون الظروف املعيشية والنفسية وت ل احياندا 

ا 
 
مدددون واألفددد ِ ون وتعدددا  اإلشددداعة فدددي و دددفه النهيدددار الددددول: عنددددما تنهدددار الددددول يكثدددر املنج  ون واملتفيهقدددون واالنمهدددا

مل الفكر.  وتطول املناظرا  وتقصر البصيرة و تشو 

ِخ الديني ، والج ل ، وبثرة  املشا ل النفسية التي ل بحت مرت العصر  .بد د ضعف الوا

والحسدددددد  االسدددددباب املدددددؤدي الدددددى اللجدددددوز إلدددددى السدددددحرة: العديدددددد مدددددن املشدددددكال  االتتماعيدددددة منهدددددا: الفقدددددر، د ومدددددنتدددددد 

 والعنوسة، العقا، الزواج لو الطال ، والفشل في تحقي  النجاح في الحياة .،

ِم  العتقادهادد د  بما تو لت الدراسة الى اتجاه العديد من الناس الى السحرة   بالقدرة على إبطال السحر،   الجا

 .ملراد واملطلوبمن لسرخ الوسا ل وانفع ا في تحقي  او ، من العديد من االمرات وانهاز املعاناة

 
 fatw › https://binbaz.org.saبازابن  -طريقة العالج من السحر وحكم الساحر  24
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 التوصيات 

توص ي الدراسة بررورة توعية املجتمع بخطورة ممارسة هذه الظاهرة وعواظبها الدينية على مرتكبيها، من خالل  

 املنابر اإلعالمية واملساتد ورتال الدين. 

 اهم املصادر واملراجع: 

 أوال: املصادر. 

 ـ القرا  الكريم 1

 ـ االحاديث النبوية. 2

 املراجع.  ثانيا:

ثارهمدا النفسدية واالتتماعيدة علدى الفدرد واالسدرة ودور الخدمدة آآمال سالا غبدار، السدحر والشدعوذة و   -1

 بال  .  لية اِداب، االتتماعية في التعامل مع ا، تامعة طرابلس:

املوسدددوعة العقا ديدددة، الكتددداب التاسدددع ، ندددواظض االيمدددان ونواظصددد ا ،البددداب الخدددامس ،الفصدددل الثددداثي  -2

 ث الثاثي ،املطلا األول السحر ،الفرخ األول تعرف السحر لفة وا طالحا.،املبح

ا، -3  للتعلــيم هنــداو   مؤسســة لو ددن ديفيددس: ترتمددة رحدداب  ددالح الدددين، السددحر: مقدمددة ظصدديرة تدددًّ

 م2014، 1،ط والثقافة

لد  املثقف الجزا ريف السدحر  بن عفان سھام ،استمرار ة ھیمنة معطیا  الثقافة التقلیدسة املحلیة -4

سددددددددیدي بلعبددددددددداس،  -والشددددددددعوذة لنموذتددددددددا ف،رسدددددددددالة ماتسددددددددتير غيدددددددددر منشددددددددورة،تامعة تیاللددددددددي لیدددددددددابس

 , 2015الجزا ر:

 السعيدي ،بحث في السحر حقيقته وحكمه، بال   تليعا حسين -5
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 أثر املجون في شعر الغزل في العصر العباس ي 

 

 أ.منصور علي خليفة   

 أ.بلعيد أحمد أبوكيل  

 ملخص البحث: 

العرب الفرس فيي ريرب امرمير  حاكى.ورث املجتمع العباس ي كل ما كان في املجتمع الساساني الفارس ي، من أدوات لهو ومجون 

 مييين ا يييار  .واالسييراف فيييي هعا حتييا، حأييير واييل أن ريييرب امرأفييا  امرمييير، مييين أميييا  الهييياد  والرريي   وا مييي ن
ق
 و  نييا

ق
هنيياا ارابا يييا

املجيييييون وا يييييار الكن ايييييير، وجمنننيييييا اتتبيييييار املجييييييون أوليييييح دراييييييات الكن اييييير،   ا أنييييي   يييييي تو  ليييييح الت أيييييل ا    ييييييي  ييييي تو  ام رجيييييير 

امليرأ  الأيي ااهيكها تصيبر املجيان .أ ر املجون في رعر الغك  في العصر العباس ي، فظهر الغك  املنشوف والغك  امليكرر.الفنرجر

في رعرهم هي اآلمر وامجارجر والن نر ، من هن  ات أو روم ات أو فارس ات، أما املرأ  ام ر  في نظرهم، فميا كيان لهيا وايود، و ن 

 فهي فاار   نبغي معام
ق
   اح يا ، ال  ملأية امليرأ  وام صيو  .أتتا معامأ  البغا اوا ت اسما

ق
الغك  تن  هيالال  املياان ن، كيان ًيكال

  يراد مني  ايرئ رييعور النياس و  يكا تم تين  رجيي  
ق
 هادفييا

ق
تأحتيا، فأيو أرادوهيا م صييأوا تأحتيا  يسهون السيبل، لنيين ًيكلهم، كيان ًيكال

اع الشعرا  املجان آفر مكرجر ، لم انن مواود  من ابيل ، وهيي أفير أر .املجاهر   الغك  الفاحش، ور ف ر املمارسر لهكا الغك  

كيييان مييين أهييييم ا سيييباب ال ات ييير لظهيييور الغيييك   امليييكرر، اناشييييار امليييكهة املكدكيييي، اليييك  كيييان  ييي توا  لييييح  .التعأييي   الغأميييان امليييرد

 .اإل اح ر اململأنر

The effect of promiscuity on the poetry of spinning in the Abbasid era 

Research Summary: 

 

Mr. Mansour Ali Khalifa 

Mr. Belaid Ahmed Abukel 

The Abbasid society inherited everything that was in the Persian Sassanid society, 

from the tools of amusement and promiscuity. The Arabs imitated the Persians in 

drinking wine and the extravagance in its consumption, until it reached that the 

caliphs drank alcohol, such as Al-Hadi, Al-Rashid and Al-Amin. There is a close 

connection between the trend of promiscuity and the stream of heresy, and we can 

consider promiscuity to be the first degree of heresy, if it calls for moral dissolution 

on the pretext of intellectual freedom. And the slave-girl and the female slave, from 

Indians, Romans or Persians. As for a free woman in their eyes, she did not exist, 

and if she found a name, she was a prostitute and should be treated as prostitutes. In 

the easiest way, but their spinning, it was a purposeful spinning intended to hurt 

people's feelings and harm them by professing obscene spinning, and how to 

practice this spinning. Free poets spread a miserable scourge, which did not exist 

before, and it is the scourge of attachment to rebellious boys. One of the most 

important reasons for the emergence of masculine flirtation was the spread of the 

Mazdaki doctrine, which called for absolute pornography. 
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 املقدمة

 لم يعرف  
ق
 ترب ا

ق
في ام ضار  الفارس ر    آ انتمواملجون رما ترفها املجتمع العباس ي، فن  ًرق الناس  لح    الأهولعل مجتمعا

ام  ا    من  واالنتنا   و مر،  ًنا   من  فحتا  و   السا اروما  ملو   الثرا   ازد اد  وبع   املعن  ،  املترفر  ام  ا   البكخ  اله نر  لح 

نكتر الت رر من ا ود املجتمع، والت أل  بروز  ، و االستمتاعوا ف  ا موا ، وانصراف املجتمع  لح ام  ا  املاد ر، والتملأع  لح  

م  في حرجر  واالنمل ق  ونواه  ،  ال  ن  ومن ضوا ط  املورو ر،  والسنن  الن  مر  العرب ر  العادات  اليور   من  دفعت  لحتا  سرفر 

 جتمع العربي ظواهر ااتمات ر وفنرجر و ناف ر كان لها أ ر  ارز في املجتمع . العباس ر، وا ت تلح امل 

فئر رب ر  من الشعرا  املاان ن، ترفهم املجتمع العباسي ي، فأيم  نين ظهيورهم وبالتسر   لهكا كأ  اس  ر تلح الشعرا ، فظهرت ٍ

جييير ل حت ييياا اليييك  حصيييل  ييي ن الشيييعة م يييل الصييي فر،  يييل ايييا وا  عييي  سأسيييأر مييين التغ يييرات الأيييي ترفهيييا  لييي  املجتميييع  نا 

س ييك الشيييعرا  امييل أ يير  س اسيي ر وااتمات يير، فالعربييي ًو يير  ميين الشييعوب الأييي د أييت فييي االسيي  ، رمييا أنيي  أضيي فت  لحتييا تو 

 جهييرون  ييكرر مجييالب الشييرب وحأنييات الغنييا ، رمييا  جهييرون  ييكرر الأهييو وكييل أنييواع املجييون، وكييان الغييك  تنيي  هييالال  امليياان ن 

  ،
ق
تين  رجي  املجياهر   يالغك  الفياحش ور ف ير املمارسير لهيكا الغيك ، واي  أرياع  و  يكا تمالغرض من  ارئ ريعور النياس   اح ا

هييك  اآلفيير، حأيير أاييب   هييالال  املجييان وامرأعييا  آفيير مكرجيير لييم انيين مواييود  ميين ابييل وهييي آفيير التعأيي   الغأمييان، فنيي  اناشييرت

، فهو رامر مين رايم الفيرس، ووبيا  مين أوبئيتتم، سير   ليح العيرب  عي و  اال يت ب، وكيان والبير 
ق
 تاد ا

ق
اإلت ن والتصرج  بتا أمرا

 ين ام بياب مين أواايل الشيعرا  اليك ن ايياهروا بتيك  اآلفير، وابعي  ريعرا  آ يرجن مين أميييا   أبيي نيواس وممل يع  ين   ياس وام سيين 

 ا وحماد عجرد ًو رهم من الشعرا  اإل اح  ن. ن الض ا

 املجون لغة:

، أ  هيييك  ضييي  اييي  فهيييو 
ق
 وفعييي 

ق
 أ  كيييان ال  بيييالي ايييوال

ق
 ومجانييير

ق
نم الرايييل مجونيييا جيييم أظيييت، ومم    ا ايييأبت ًو

ق
مجنيييت ا رض مجونيييا

 
ق
  امازاا

ق
ف املجانر، واماانا

َّ
ن الرال ا أ ان.بيالي ميا اينع وميا ا  ، أو اليك  الوارافتياماان، وامجَّ جيَّ )م ي ط امل ي ط، لبمليرس  يل لي  مَّ

 (1951البستاني، ص

:
ً
 -املجون اصطالحا

تلييح  مل ير  ااتمات ير هيو ارا ياب ا تمييا  املرأير  ياآلداب العاميير والعيرف والتنال ي  دون هسييتر أو اسيت  ا ، واملجيون ظيياهر  

 نييييا  تلييييح هييييكا  -فييييي رييييعر هييييكا املجتمييييع، هييييكا  اإلضييييافر  لييييح ضييييرور  ارابيييياب املجييييون  تأ  مجتمييييع  نسيييياني و اايييير   ا انعنسيييي

راض الشييعرجر ا  يير  الأييي اصييور ام ييع  -التعرجييف النفسيي ر واالاتمات يير املرتأفيير ميييل امرمرجييات والكن ايير  االن رافييات يياً 

 (3،4الشعر العربي، م م  ه ار ، ص ااجاهات)والغك   املكرر وما  لح  ل . 

 لييم يعييرف الأهييو واملجييون رمييا ترفهييا املجتمييع العباسيي ي فييي النييرن  ن الييياني والياليي  ال جييرج
ق
 ترب ييا

ق
، فنيي  ًييرق  نفأعييل مجتمعييا

 ف، ) الفييين ومكاهبييي ، ريييو ي ضيييالنييياس فيييي ال وفييير والبصييير  وبغييي اد  ليييح آ انتيييم فيييي ام ضيييار  الفارسييي ر وميييا  مليييو  فحتيييا مييين ًنيييا  و مييير

 (100ص

 أن  ليب  ج    تلح ا
ق
رعرا  ما ابل اإلس   ويع  ا تش ر أ رزهم وأرثرهم   الر  ، و نما هو ا  م ا ت أ   لشعر العربيوحنا

من ف يش ايرا  تني  أميرق النييب، ومليا ايا  االسي   أمير  ت رجمهيا وحي  رياربحتا، ليكل  اأيت معاار تيا  ال في واف امرمير ،وجياله

  فيييي رييعر ا  مليييل، وتنييي ما ايييا  العصيير العباسييي ي ورث كيييل مييا كيييان فيييي املجتمييع الساسييياني الفارسييي ي مييين ميين نفييير اأ يييل ميييل اليييك

 ل يي  اليييور  العباسيي ر ميين حرجيير مسييرفر، فييص ا الفييرس املنتصييرون  معنييون فييي  مييا دفعييتأدوات لهييو ومجييون، وسييات  تلييح  ليي  

، وج اسييون كال 
 
، وحاكيياهم ميين تايشييوهم حأيير اليمالييروسييها حأيير مجييونتم وجمعيين معهييم النيياس، فنيي  مضييوا يعبييون امرميير تبييا

م من نهي النرآن النرجم تنتا، وحض  تليح ااتنابتيا،     نيو  تيكَّ ريسن  )  نميا امرمير اب  اإلدمان تأحتا ظاهر  أ تامر تلح الًر

امرمير  الع او  والبغضا  في موامليسر واالنصاب وا زال  راب من تمل الش ملان فااتنبو ،  نما  رج  الش ملان أن  واع  ينن
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وكيان مين أسيباب اناشيارها و ابيا  النياس  93.92املااي   ، اآل ير سييور  وامليسر وجص رم تين  رير و وتين الصي   فهيل أنيتم منتتيون( 

تأحتييييا أن أدج  ااتتيييياد  عييييل فنهييييا  العييييراق  لييييح ا أ ييييل ا نبييييك  رنب ييييك التميييير، والكبييييية اململبييييوخ، ونب يييي  العسييييل والتيييي ن، فشييييرب 

 فييي املجييون  –ورييربتا النيياس، و تاليي   عييل النيياس امرأفييا  هييك  االنبييك  
ق
العصيير ) تلييح أنواتهييا امل رميير  صاميياع الفنهييا . –امعانييا

 (65 ، رو ي ض ف، صو العباس ي ا  

ونيييتن تييين  لييي  الت أيييل ا    يييي والفسيييوق والتبييياهي  شيييرب امرمييير، وام ييي    تنتيييا، والوايييف بتيييا، واملجييياهر   يييكل ، وااهيييا  

الي والغأميان نيي ما ، والتبيك  معهييم،  ضيافر  ليح  ليي  أن الفيرس أهييل فنيون ميين الأهيو مين حنهييا أن هغير   ميييل هيكا العيييش، امليو 

 ري يييير  ميييين الأهييييو ويعيييياارون امرميييير، وال يييي  أن  ننأييييوا  لييييح البيئيييير 
ق
فهييييم  ج يييي ون املوسيييي نى وا نغييييا  والملييييرب، وجمارسييييون أنواتييييا

 (52اارجخ ا دب العربي في العصر العباس ي الياني،   راه م أ و امرشة، ص) وأ  ق.لهم من تادات وانال    ما كانامج     

مييين البييي او  العرب ييير  ليييح ام ضيييار  الفارسييي ر، ومييين ام  يييا   واالنتنيييا هيييكا الت يييو  الواويييا فيييي واييي  ام  يييا  وايييور  املجتميييع و 

 ع  لييح ام  يييا  املاد يير، وظهيييرت ميييوا ، وانصييراف املجتميييالسييا ار اله نيير  ليييح ام  ييا  املترفييير، وبعيي  ازد ييياد الثييرا  والبيييكخ وايي ف  ا  

و يير وميين ضييوا ط اليي  ن ونواه يي ، ف ييان نكتيير الت ييرر ميين ا ييود املجتمييع، والت أييل ميين العييادات العرب يير الن  ميير، والسيينن املور 

أيير واييل أن رييمل الفييرس ًو يير الفييرس، فنيي  حيياكى العييرب الفييرس فييي رييرب امرميير واإلسييراف فييي هعا حتييا، حالتغ  يير فييي ام  ييا  

 (65،64) مواف الشعر من الفن وام  ا  في العصر العباس ي، م م  زكي العشماو ، صفا  امرمرررب امرأ

 ييييامرمر، وابعييييي  الررييييي   وميييين ايييييا وا  عيييي  ، وأًأييييية الظييييين أنتييييم ليييييم   ونيييييوا  ف أن الهييييياد  أو   أ فيييير تباسييييي ي أًييييير  واملعييييرو 

،  ا نواعامل أأر  لح  ا نواع تجاوزون  
ق
فيي  وكسنما كيانامل رمر  ال ما كان من ا م ن الك  كان يعيش للرمر املسنر  يشربتا أر اال

 مسييا   فحتييا  صييباح
ق
، حأيير ل صييل أح انييا

ق
  وا ميي ن فييي  ميير   اأبيي  اييكو  ميين الغييرا  بتييا ال سييب ل  لييح ا فا تييا  ال  شييرابتا متتا عييا

 فييي تصيير ،  ييل هييو امتيي اد ملوايير حيياد
ق
م ممل ييع  يين  يي يير تصيير  مييي أم يير  يي أها الول ي   يين  كجيي  فييي دمشيي  آل   ومجوني  ليييب رييكو ا

 (67، 66رو ي ض ف، ص  االو ،)العصر العباس ي   اس ورفناؤ  في ال وفر، وبشار وأضرا   املجان في البصر . 

  -ومييين العواميييل الأيييي سيييات ت تليييح اناشيييار الأهيييو واملجيييون 
ق
لكناداييير ظهيييور ميييكاهة  أبأيييت ا ف يييار وتليييح رأسيييها ميييكاهة ا -أ ضيييا

 (100ص ض ف،الفن ومكاهب ، رو ي ) لأب ع.الن ان، الأي كانت هعرضهن وال هرج ن،  م اناشار دور 

فنيي  امييتهت بتيين النصييور، وريينَّ ميين أانيياس و نافييات ود انييات وحضييارات مهتأفيير، واسييتملعن التييس  ر فييي املجتمييع العباسيي ي، 

نصييور أميي  حبشيي ر، والهيياد  والرريي   أمهييم امر يي ران روم يير، ورفييع ميين ايي رهن، حأيير  ن  عييل امرأفييا  اكواييوا ميينتن  فهييكا امل

واملسمون أم  فارس ر، وأنشئت في  غ اد  دور الغنا ، واسته   لها أتظم العازف ن، والشعرا  الغناا  ن، حأر أايب ت املغن ير 

 من ضروب ناباع  مئات اآلالف من ال راهم، وأراتت امجوار  وال
ق
املعارر  لأراا ، واسته ا  ا لفاظ  ان في املجتمع، ري را

 (41)العصر العباس ا و ، أم ن أ و ل ل، وم م  رب ع، صاملنشوفر دون ح ا  وال خجل.

ة الناس  ما كان أ نا  امجيوار  أريهر  وا  كان  عل هالال  امجوار  راترات، وًر
ق
في الكواج  امجوار  فسنجبن ا والد، وري را

 مي تا   ليح الفسياد االاتميا ي  وأا ر من أ نا  ام راار،  ال أن
ق
رثر  امجوار  فيي   يوت امرأفيا  وا ميرا  وفيي مراهيع الأهيو كيان أ ضيا

 (38، صخاارجخ االدب العربي، تمر فرو ) العباس ر.من  البيئر  أنت الك 

 مييين الظيييرف والرايير، كااتنيييا  ا زهيييار والرجييياح ن والتتييياد  بتيييا، وكانيييت ح يي  
ق
امجيييوار  يتييي  ن أنتييين نشيييرن فيييي هيييكا املجتميييع نوتيييا

 ميين أ يييك   ييسفواههن، واييي   فلجنيي  ويشيييننن   املسيي  وبيييسنواع المل يية، واييي  
ق
التفييائ  لييح مييين   أفيين بتيييم، وريين  ضيييعن تأ يي  آ يييارا

  
ق
الشعر، اصف ابا تتن ورواهن، وجنيا  أن اارجير مين ايوار  املهي   أهي ت  ل ي  افاحير و  بتتيا ورتبيت  من نتبن تأ   أ  ااا

 (43،41، ص العباس ي االو ، سها  الفرج في والشعر  . )امجوار  تأحتا

  
ج         ي  لح امله  ه  ر ممج

نملف من    
َّ
 ا

ٌ
 افاحر

 رج مم مَّ   
ج
 رج فم ص  مَّ   

ٌ
ت     بم ج

  
َّ
أ           

َّ
ر امر تا من انج  كسنج
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َّ
رموا  امرمر،  وكان  راف  اأسات السمر ه   احاسا  ال الوس حأر اليمالر، حأر أن  عل امرأفا  أميا  الهاد  وا م ن، أً

 
ج

ان  نش وجملأة  ل    امرمر،  ررب  في  هانئ  ام سن  ن  ا م ن  ناد   الشراب  وكان  متا عر  )فسنش  مل   لح  أبي  .    نواس،  مرجات 

 (238ص
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ب ي البَّ ورَّ

م
ب       ا بم ن تم    

ض م َّ   م
َّ

السم ف  وم

 من  مر      وفلففي هك  اال  ات     الشاتر أح  الرفاق  سن  
ق
 في ظ   الأ ل، كسسا

ق
ن  م  من النعاس حأر يسن   كسسا

ارفر لها رعاع  برق في    الشارب كالنبب من النور، وهك  امرمر  ا ت رت من ررو  تانر الأي ًرسها رسر  أنو رروان،  

ملن   تو  حأر   رأس   ما   اد  رفع  م   تا، وهو  أاا ت لسان   امررس  الفأر  ما رربتا  السنر تأ  ،  وهي   ا  لغأبر   ننأة 

،  في أ    وسا ي امرمر  ً    ضع النرا     النسا ، سريع في اأب ر  أة من  ناد  ، ظبي يسرئ في الرجاض   ا ما نعب 
ق
ن   هشبحتا

 م  م ئ الشاتر امرأ فر ا م ن، فص ا هو  ما  ال  ن ونور  نتبب من ضوا ، وا  ورث امر فر  ع   مسر من امرأفا ، وهو  

.   ره
ق
 م،   ا و    نت الب ور ً ر ، و  ا ًضة و   الس ف انتناما

وجانادمون تلح الشراب، وجاناا ون    ال  نترفون رما كانت هناا مجالب امرمر امراار الأي يعن ها هالال  املجان الك ن كانوا 

سر هوا تتم من املجانر في  ا رعار، وجتعاررون معارر  ام أر كسنتم نفب واح  ، ف انوا  أتنون تلح الأهو والشراب وممار 

من  ل    املجالب،  هك   م ضور  ال تو   وا   عضهم  لح  عل  وربما  و أبو ،  افتن و   منتم  واح   ًاب  و  ا  أح هم،  دار 

 تلح رسالر  
 
اني   لوالبر  ن ام باب دتا  فحتا  لح املشاررر في ل أر فاار ، ف نو  رسالر رتبتا تلي  ن امرأ ل ردا لهافهاني،  ،  )اً 

 ( 14/184ج

اظ  اارجر  ا وم م ج              أمم
 م
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ق
العربي في النرن الياني ال جر ،   ااجاهات الشعر ) وجنتة أ و اا وس النصراني  لح أبي نواس  صف ل  مجأسا

 ( 212م م  ه ار ، ص

 و اس   بأبأرو نواس ي ااملب نا             نبرٍ    اف  ت  

نفما كانت ا   الظهر حأر         ف  عاس  اأفَّ  ا  س واب  النُّ

 في ا ت ب والتباس  
م
نا

 
أ
م
 اوسَّ   عضنا أفها   عل       وظ

وكانييت البسيياا ن فييي ضييوا ي  غيي اد امتلييل  ام انييات الأييي  هتأييف  لحتييا الشييعرا  ًو ييرهم ميين الفت ييان، فنيي  انملأنييوا الشييعرا   لييح 

اني لهافهاني) ام  اا  والبساا ن، واف سوا ظ لها   ن الورد وا زاه ر،  نو  ممل ع  ن   اس    ( 13/247، جاً 
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  ي
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وجرو  أن أ ان ال حني أظهر من التتال  تلح الشراب واملجون ما اعل أ ا   نص   أن  هرج  لح  عل البساا ن لعأ  يسأو  

، فنتة  ل   أ و   اشوا ، وما كان أر  عجب  ح ن أا
ق
اب فحتا  وج  )العصر العباس ي االو  ،رو ي ض ف،     نول ا   امرمر، ًو

(69ص  

تم    ث  لي من ً بأي         أنا في   ر ولهو ودم ر 
م
  ا أبي ال ا

 ومعي في كل  و  مسمع           حا ٌق  ملربمي أو مسمع  

 مترت  
ق
 ون امى رمصا    ال جح          كأهم  س ك كسسا

 حأر  وار  مص 
ق
 رت  ال  بالي من م ا في رربتا         أ  ا

، أ  امرروج تلح ال  ن والتنال    الر اال ، وكل أركان املجون عنف تأحتا هالال  املجان ا و  كل هك  املجالب الأي ي وكانت

والعرف، وكان الشعرا  املجان يستض ف كل منتم اآل ر تن  ، ويغريتم  أون أو أرثر من ألوان املجون ل نبأوا ض افت .  
 (213)ااجاهات الشعر العربي، م م  ه ار ، ص

) الينافات  نت  من . د عجرد في سأب  ا  وار  في هك  املجالب الني ر من امل ا  ات واملعا يات، كالك  ح ث   ن   اس وحما

 ( 251ا انب ر، ااما آد    أو، ص

وكانت ا د ر  ان   امرمر لروادها، وكانت ري ر  اانا ر في ضوا ي  غ اد ًو رها من امل ن، وا ولت ااتا تا  لح مجالب  

) مواف الشعرا  من الفن  حنر، ًو رها ري ر. لأمنادمر والشرب وارا اد الأك ، ومن هك  ا د ر  د ر زرار ، ود ر العكار ، ود ر 

 ( 68وام  ا  في العصر العباس ي، م م  العشماو ، ص

 (99، صس  ) د وان أبي نوا، ح    نو  س وا   رر الشعرا  هك  ا د ر  في رعرهم، ومن أ رزهم أ و نوا

ارج 
م
ك
َّ
ن  ات  ا   م 
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م
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م
أ روائ             رم

م
أ لباٍب وم

م
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نج بنم م  أعم   م

ولم انتصر أمارن الشراب تلح ا د ر  وام انات،  ل اجاوز تما  لح   وت الشعرا ، فن  ا ولت هك   لح دور لأشراب والأهو،  

  ن   اس ورفنا   كانت لهم دور  ال وفر  راادها الص اب ورفنا  الأهو ويشربون  وا  ورد في أ بار  
م
الشعرا  ما  الر  أن ممل عا

)مواف الشعر من الفن وام  ا  في العصر العباس ي،  رون، وركل  كان لبشار دار  البصر ، وكان  بي نواس دار في  غ اد.  هامرمر ويس

 ( 68م م  العشماو ، ص

تل أ ا   هناا  وأت اد  وكانت  اإلس    أت اد  ا ت اد   أ ا   وهي  واملجون،  والعب   والنصف  لأهو  فحتا  السنر  هراون  م ار  ح 

لأشراب الناس  فحتا  تظ مر،  هرج  مهراانات  ر ل  ا ت اد  هك   اس ك  وكانت  والنصار ،  املبائ،    الفرس  ًو ر  املبائ  والأهو 

ر داأر في النوارب امجم أر ، ومنتم من  بع  في البساا ن،  والفرار تلح أص اب املسا ر، وكان منتم من  تتادون تلح اف 

 (70،69العصر العباس ي ا و ، رو ي ض ف، ص) فست اد اإلس   هي ت   الفملر وت   االضحح. 

االحتفاالت،  وأما أت اد الفرس فن  كانت ري ر ، وكانت العرب ا تفل  ست اد الفرس كالن روز واملهراان، ًو رهما، وان م فحتا  

وجنف  تأحتا من  يت ما  املسأم ن، وكان هناا أت اد النصار  رع   امل  د، وت   الفصا، وت   الشعان ن، ًو رها، وكانت  

)العصر العباس ي .  امجوار  النصران ات   تفأن    في اصر امر فر ف  ولن النصور  لح مراهع لأهو، و أة املأكات، دونما را ة

 ( 42 ل وم م  رب ع، صا و ، أم ن أ و ل

  الكنادار وامل ح    
ق
ومما ال رجة ف   أن  دمان امرمر ح نئك دفع  لح ري ر من املجون والعب  واإل اح ر، وكان املجتمع زا را

 ( 71)العصر العباس ي ا و ، رو ي ض ف، صوأناس من د انات رأر مجوس ر ًو ر مجوس ر. 
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 هر نر وزن ار، وهكا ما ا تم    أ و  
ق
وكان اال  ع تلح  نوس املجوس، والحتود، والنصار ، وتناا هم، وااباع  عضها أح انا

 (371)الكن ار والكنادار في اآلدب العربي، اراب داود، ص.نواس وأارا  

من او  حمأر مشا ههم  "  ن و يشا    وجمنننا أن نتصور م   اس  ر الرفضر في ر وع املجون والت أل في املجتمع االس مي

الناس،   تلح  ظنتم  في   
ق
منتوبا مادا   ل   مواربر  دون  الفساد  هكا   تون  لح  وتلح  معص ر"  كل  وجرج   فاحشر  فبعل  كل 

  الشعرا  الك ن ا تموا  الكن ار ميل  شار وحماد عجرد وأ ان ال حني لم   ونوا زنادار  املعمر الص   ، ولننتم اافنوا ام ع
ق
ا

أفراد   من   
ق
فردا كان  أن   ولو  املجان،  هسم تتم  عصا ر  في   

ق
كان ااداا نواس  أ ا  وأن  فحتم،  والعب   االستهفاف  روئ  ًأبر  في 

أولح  اسم الش اا العا ي ن منتم  اسم الكنادار   العصا ر هو نفس ، فهم أارب  لح الش  واملجون من اإل مان وامج ، وهم 

 (207،206، م م  ه ار ، صالشعر العربي )ااجاهاتاملل   ن. 

   ن ا ار املجون وا ار الكنادار، وجمنننا اتتبار املجون أولح دراات الكن ار،    أن    ت
ق
 و  نا

ق
 لح االن       ووبتكا نأم  ارابا ا

 ا    ي، ونبك التنال   واآلداب املرت ر   تو  ام رجر الفنرجر. 

 في مجتمع أ ائ لنفس  هك  ام 
ق
اظهر ف   مظاهر أ ر  لأت رر ا    ي وامجنس ي،    رجر في اًتنا  الأك  واملتعر أنوكان  ب ع ا

والتبش ر  الأك    الن ود،  تلح  واو تواليور   آفتان  فظهرت  املنشوف،  واإل اح ر،  الغك   اناشار  أولهما   العصر  في  ل   ان 

 و انحتما  الغك   املكرر. 

: الغزل املكشوف:
ً
 -أوال

 من سمات هكا الغك  في هك  املرحأر ال تو   لح ام س ر والظفر  املتعر امجس  ر واملجاهر   كل  في رعر ارج . ف

ف  اد ا   -فالغك   املالن ،  أن  ًرض  كأ     – م  مع  مفاان    ون  ف    هش ع  مجتمع  من  انتظر  وما ا  العصر،  هكا  في   
ق
  اح ا

 ن ر، ومفاس  ام ضار ، واناشر ف   مجالب الأهو والعب  واملجون   ال أن هستعر ف   الشهوات، وايور الغرااك، لهكا كاد  امل

ا لسنر   العك   موت  ال تلح  عل  ا    كالعا بالغك   ابكلواح ن  الغكل  ن فن   أما تامر  في    املرأ ، في واف    نف،  وهعهروا 

 (2/148العربي واارجه ، م م   فاجي، ج )ا دبام     تنتا. 

الناس   من  ارئ رعور    راد 
ق
هادفا  

ق
ًكال كان  لنن   تأحتا،  وام صو   املرأ   ال  ملأة   

ق
كان   اح ا املاان ن،  هالال   تن   فالغك  

 (40في العصر العباس ي، تلي تملو ، ص )الشعرهكا الغك . و  كا تم تن  رج  املجاهر   الغك  الفاحش، ور ف ر املمارسر ل

، والأفظ املنشوف، والعبار  الأي اضج  الف ش، والعهر، وهو في تموم  ًك   ا  من نبضر  وبكل  راتت ال أمر العرجان ر

 (256) الينافات ا انب ر، ااما آدا    أو، صالروئ وح  ثتا، وهك  سااملر من هكات الشعر والغنا  واملوس نى. 

والأي    -من هن  ات، أو روم ات، أو فارس ات  –ر  فأم انن هك  املرأ  امج     هي العف الملهور، و نما هي ا مر وامجارجر والن ن

 (175) رساال امجاحظ، ص.  أيبسماها امجاحظ ررا 

ا دب والشعر واملوس نى   في  يت ، ودربتا تلح  الأي كانت اارجر اغ ر  لرب ا ان  الساا ر  امجارجر  أو  الن نر  أميأ   ل   ومن 

را ، وأسال ة االامل الغوا ر واإًل بتم،  والراص والغنا ، وفنون  لتعب   الراا   بتا  لح مجالب   اد، و لنا  الشباا،  م دفع 

الينافات ا انب ر، ااما آد  ول عبيوا بتا، وهي هشاررهم رالون ا دب، واملارحهم أفان ن الشعر، وااباد  معهم مفضوئ الغك .    (

 ( 256  أو، ص

 (49) مرجات أبي نواس، صوهي الأي اورها أ و نواس  نول   
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بج رم ت ل 
م
ة                 كان س 

م
نا شخ  مَّ

م
الن ر ٍف   

م
شخ  مَّ ت

م
الن    

ت  فم
م
أ ا  تم نَّ وم نتَّ ت تم تم وم ت وم

م
أ نم  رم

م
ة             ف

تَّ
َّ
الن    

جنم توم ن يم مم نَّ وم تَّ  ما  م نم

باب  
م

لح ما َّ الش
م
ر    ا ما ً

أج تا              حم ة    ب 
صم النم سم  وم ما   امج 

م
ت في ا مم فع 

َّ
 وأ
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ق
تا بم

م
ها ر

م
نساٌن ل    

رم م  م
م
أ
م
ت ف مَّ

م
رمب                  ا ن تم م 

جٍم وم ن عَّ َّ م 
م

ر  َللا ن  م  ف مم

ان مها الساا ر وحسب  بتا من ساا ر، ففي ا ها ام سن والملرافر وحسن    الشاتر تن امرمر  الأي  ات  ت  ث  ا  في هك   

ا دب، وهك  الساا ر كانت اارجر اغ ر  لرب ا ان في  يت ،  جتمع النسا  والراا  الرا اب الف ش، والساا ر هك   الملت  

أظ الن ان تن  ا نتن وار  ما  فعأن، رما كانت ا مل الرساال   نتن   وب ن تشااهن، و  ا ما أاب ت را ر وامته اسمها ًو

م و حسنتا ف   ر  في الناس سااها، واستنا  اوامها وأ رافها، رائ الشباب   يغازلونتا وج اتبونتا، وراحت اضرب العود، وأاَّ

 ال في العجم وال في العرب.
ق
 لها ربتا

    ومن الغرجة أنتا كانت ارد   ،عبر ف   تن مشاتر اادارولنن أروع ًك  أبي نواس ما نظم  في امجارجر انان،    ي
ق
 مننرا

 
ردا

، وهو كأما ر 
ق
، وكأف بتا أر  ال أف. تن فا

ق
 وتأحتا  تال ا

ق
 ( 232، صض فالعصر العباس ي ا و ، رو ي  )دا  ازداد بتا ًراما

 في حب  مجنان، فن  التنى بتا، وهو ح    السن، دون الي   ن وهو في  
ق
الشباب، فشغف بتا،     رو وا    ون أ و نواس ااداا

 
ق
 ( 140)امجوار  والشعرفي العصر العباس ي ا و ، سها  الفرج ، ص. وكان تشن  لها تن فا

 (35) د وان أبي نواس، ص  ول  في انان منملوتات   يعر، ميل اول ، وا  رآها ان ب في  عل املآام

ساٍم  رتَّ في مم ا أ صم رق اب          ا امم ا   نم أارم وق ج 
م

ن بَّ ش   م

 
م
 أ

ق
مَّ لي كار ها

م
سا

م
زم َّ امل اب               رم جج حَّ ًم  دا اٍت وم رَّ    

ب    راٍب  م
م
ن ن رَّ م  ر   ال ُّ

 
ك اب          ي ف َّ نَّ ردم  عَّ أملمَّ الوم  وجم

   ٍ فرم لَّ في حَّ  حم
ق
ب   مم تا

م
الباب             ال ا    

 م
م
 ل

ق
ت  

م
ا     ا  وم

املناسبر   من  م  الًر فعلح  لأشاتر،  ال ا لي  العالم  تن  التعب ر  وب ن  املناسبر  االنفصا    ن  الشاتر  ا   ات  ظهر  هك   في 

فس ،  انع اس رؤجت  مل بوبت    ن   فهو مشغو    تن اإلعجاب، اك ر  الفرئ وهعبر  ام كجنر، واملشه  املال ر، فصن كأمات الشاتر 

 أ ا كانت املناسبر، وهك  الصور  ال اناسة اإل ار أو املناسبر  ن ر ما اناسة رؤجر الشاتر. 

 ا  والعفر،  ما هعرض ل   إل ويعتبر  شار  ن  رد هو أو  من سأ  هكا املسأ  الصرج   سلفاظ ، امجر   في اصوجر ما  جرئ ا

 (260)الينافات ا انب ر، ااما آد    أو،  ص أن اأنب   املعارا ا رر.   ست  فا من هسج ل ما  نع من النبأر والتجميش

 (453،452) د وان  شاربن  رد، ص ومن  ل  اول   

    
فتَّ أ 

م
أي ك

َّ
سةَّ ال حم سبي وم                 حم

َّ
نتا ام م    م 

ي وم مج رَّ م 
م
ظ النم  وم

ال           في        اام وم
ٌ
ر

م
بأ

َّ
و ا

م
 أ         أ

َّ
م ا

م
    ا ل

سم
م
س رَّ لي   م زَّ

َّ
 ا 

ها    م                ر    تم م 
م
بَّ ما ا

م
و مل

م
 َّ السترَّ أ

م
  حا م دون

م
البابَّ ا  وم

نم  تم  
م
وتَّ تاٍ  ف الصم ها                     وم

َّ
أ    

م
  

ٌ
ر

م
اا رج الساقَّ  م رَّ وم تَّ  البَّ

 ل  
ُّ

ف
م
ت الن

م
ر 

م
ست ا  ل وم

َّ
ت           ا

م
اال كا   وم

م
رَّ  أغ   

ن م معَّ مَّ ال م ي وم مج  تم

تلح   لبصر   فن    أ ر  وكان  ومجون ،  تبي   امر  وجبأغ  الفاضأر،  ا   ق  ويتمل  يستهف  السامع،  النص     هك   في  فبشار 

رعر  واوا، و ل  من     رعر  الك   رد ف   أن السمع   ل م ل الع ن في ان  ر امجما  واإلحساس التا    ، و ل   

 (607) د وان  شار  ن  رد، صميل اول   

و   
م
   ا ا

ٌ
ر نم   تار 

يج عل  الحم بم  ني ل 
م
ح انا           أ

م
بلم العم ن  أ

م
 َّ ا

م
عش

م
 نَّ ه

َّ
ا   وم

تك    ر   م
م
ن ال ا مم م؟االوا    هَّ

م
أتَّ ل نَّ

م
العم ن  اوف        ف

م
 نَّ ك

َّ
أةم ما كانا ا   ي النم

االفصائ في وضوئ تن الغرجك   لكل  أ ر تم   في ًكل      بع  ملوا ع ام ب، وليب  ل  ف سة، فن  أمال   شار ن و  وكان 

.  النوت ر  فصاحا    ف   كل ما استملاع من ف ش وا
ق
 وال  أنا

ق
) العصر العباس ي ا و ، رو ي ض ف،  م وفس ، ال ت رج وال  ر ح د نا

 (217ص
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 (245.) د وان  شار  ن  رد، صزمن  ل  اول 

 َّ 
َّ
ظ  

ج
أ
م
غ

َّ
وٌ  ه

م
ٍ                  ا

م
بس

م
ه ن مَّ نَّ م م  سم الي 

رمحا ال  َّ ن ام   
 وم

ع م ما  نَّ  م من  عةَّ  َّ الصم ٍ              وم رم لح مَّ اسم سا      سرَّ الن   مم ا اتَّ

 تلح اإل م ، ويغر  الناس  فتنر امجس  ، وكسنما لم يع  مجما  املرأ  تن   معمر  
ق
 ارج ا

ق
في البيت ن السا ن ن   ل الشاتر حضا

 واستعصت.    تساي رأ   أدا  لأغرجك  امجنس ر ، أدا    عر انا  منتا مهما نفس ي سا ، فن  ردَّ امالها كأ   لح اس ها، وأاب ت ف

 (236) د وان  شار  ن  رد، وج او   شار  ن  رد أن  برر املعص ر، ف  ل النبأر، ف نو   

 ا نا 
م
راٌ  ا لت   ياالوا حم رمجَّ  فنأت لهم                   ما في ا  ٍر حم

م
بأ

َّ
ال في ا  وم

ت    
ر    اام

ظفم م  م
م
ةم الناسم ل

م
ن راا جَّ             مم   

م
بات  الفاا  َّ الأ  

 ج
م
المل    

فازم  وم

امراا ،  ل  مل ئاا ،    فن   رر  وااتملاف  امجس ،  زهرات  وأًر   ااتنا   النبأر،  املعص ر، فسحل  السا ن ن  البيت ن  في   شار 

 ترفهم وألسنتتم، فام  ا  تن   فرص واستمتاع اس  .  دون التفات  لح الناس و  لح

وا  سأ  مسأم  ن الول   املسأ  نفس ، وواف ما واع ل  في أسأوب ماد ، فاار ربشار وأبي نواس، وجصرئ  انتتاا  هكا  

اني، لهافهاني، جاملن ج، وجصور آال  العار  وحنين  ون ران روا ، و ل  رنول      (66، 19/65) اً 

نت  
َّ
ن ر شف مي   

م
ن ف    ه تا مم  ب 

ُّ
ك

م
ل
م
 أ

ق
سسا

م
سن مي            ك ا 

م
 رم الرائ  ف

م
سن نم ً

م
  ه

نف مي  رد   م
 الوم

ونَّ
م
 َّ    ل

م
  

ونَّ
م
ل    لي             وم

َّ
رج اني حم  ي  تم ناا  را ي وم

   
ق
 (2/715) الشعر والشعرا  ، ال ن اتيبر، جواول  ا ضا

أ م 
َّ
تا امل ابم رج

َّ
ٍر ر مان  م

هوم ٍ وم
م
عل                            ا ر  البم مم سأ  نساب  مَّ

م
ر  ا  جوس  َّ  مم

مٌ  هوم ااا 
م
ها ف

م
 ل

ق
ا
ج
ن ت دم تم ود 

ستَّ    ا 
م
لح ر ال                         ا رو   تم

َّ
  م نم الن

ق
نا فم

م
تا ر  ب 

ت
م
أ سبم

م
س
م
 ف

ق
ن  تم نا

ها في ال َّ
م
ننا ل نم

م
 ت من النتل كسلسنر ام  ات  اف                      ر

   ن  ارتراها و ملبتا هو  فن  اعل الشاتر 
ق
 أو زواا

ق
 وسما   ع 

ق
 اتر امرمر وأول ا ها من  نات املجوس، رما اعل راربتا مسأما

 تأحتا،  م  رر في البيت ا  يعمي نفس ،  
ق
 في شجر  النر ، وظأت واافر بتا رفنر بتا وحنوا

ق
  ر أنتم رنوا لها  م اا  انتا ظأت  وج 

تا   في  
 ن دنج

ق
. با

ق
 وفكتا

ق
) العصر  ، وهي هس ل منتا حمرا  مهت  ، كسنتا ألسنر ح ات اراف من النتل ، فهي ال انف تن ارسالها لها  وفا

 (267العباس ي ا و ، رو ي ض ف، ص

فنظر  لح اارجر ا   رات من   ممل ع  ن   اس، ح    رو  أن  مرج  الراافر ومن الشعرا  اال رجن الك ن سأ وا هكا املسأ  ،

، وحوالحتا واااف  رفعن أ  الها، فوا اصر
ق
التفت  لح رال كان   ف  نظر  لحتا  لح أن ًا ت تن ،  مالراافر كسنتا الشمب حسنا

اني، لهافهاني، جمع  وجنو .   ( 13/289) اً 

 التما  ل ام سان فر ك           ملا  رانا من الراا

   ففن أحور كالغكا            ميب في ا   العنان 

   ن ا ماني 
ق
 املعن اأبي حسر               وانسما

  ابا أي        
   ن الغواني والن ان       ا و  حرج

، فنالت ل   اراب ،  ربأفسومس  لحتا ممل ع  ن هغنحتم ، وجرو  ركل  أن ممل ع  ن   اس كان مع   وان ل  تلح نب ك، وتن هم ا نر

اني لهافهاني، جفنا  ممل ع     ( 292، 13/291) ااًل

  ن اأبي ا  اصابى                     ع  ماكان أنا ا 

 رما  ام ة من                       سها  فسااب و 

 فص ا ألنى الننا ا            فهو   ر في نناب          

 حسرت تنتا الس ا ا       ن         اأت رمب  و  دا
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  -أو  تمنون أن يستمتعوا بتا   – تضا لنا أن الغك  تن  هالال  املجان كان حو  املتعر ام س ر الغأ ظر الأي استمتعوا بتا  مما سب 

امجوار    ف  وأميالهن مع هالال   وجت   ون تن  ل   و ،   ، التوديع  فحتا ري ر من    ي اراحر 
ق
ما  اإلف و  اإل احر    منري را اش، واوروا 

 أو ض 
ق
 ، أما املرأ  ام ر نيشتتو  من املرأ  ، ووافوا ما كان   نتم وب نتا، وأنتم لم  ج وا من هك  املرأ  نفورا

ق
فما كان   –في نظرهم   -ا

، فهي فاار  غي،  نبغي 
ق
 . البغا امعامأر  معامأتتالها من واود، و ن وا ت اسما

 - : الغزل باملذكر: ثانيا

الشعر العباس ي، ح    رو   عل املالر  ن أن هك  اآلفر د أت املجتمع    تلح ساحر  الأي ا ت  ًراضا  من  وهو ًرض ا     

) الك  كان   تو  لح اال اح ر اململأنر، وا  سرت  لح املجتمع العربي ، ووف ت تأ  .    االس مي تن  رج  اناشاراملكهة املكدكي ،

 (246الينافات ا انب ر، ااما   أو، ص

  أ–ب ظهور   اسبأ  ومن
ق
.    – ضا أد ا  العرب،  ا ت ب العرب  العجم املترف ن، ورثر  الرا   من ًأمان الترا، وال  أم ،والرو    (

 (27ستاني، صلب ملرس ا

امل الينافات  وامازج  ًو رهم،  ورومان،  فرس،  من  ا اناس  ا ت ب  نتاج  ا ون  أن  هع و  ال   
ق
نظرنا في  واملأل  واملسسلر  رتأفر، 

ا ر تن  الني ر من الناس في هكا العصر ،    كل هكا التجمع والتفاتل، أد   لح اضملراب في الن م ا    والن ل املتع د  مع

هك  واناشرت  ال ا ،  بتكا     و اا تتم 
ق
تاد ا  

ق
أمرا بتا  والتصرج   تنتا  اإلت ن  ااب   حأر  الشعرا   اآلفر  من  الع     وارتتر   ،  

ون   انوا  أتف،    ن في هكا الغرض احاال  نون تلح مواا  الشراب ، وب ن أ  يتم الغأمان والن ان، ف   تورتون تن   م ، وال  نفُّ

أة تلح    ا  الغكل  ن، حأر  غح الغك   املكررتن هك ، وال ردتهم  أ  أو د ن، وسرت هك  املوار  لح الشعر  تلح كل او ، ًو

  .
ق
جر من كان  تغك   املالن ، فجعل ضم ر ا نثر مكررا

ُّ
رق في هك  الل ) العصر العباس ي ا و ، أم ن أ و ل ل ، م م  رب ع،  كل لسان ، ًو

 (123ص

و  راتر في سأسأر الشعرا  الك ن ارتتروا  التغك   الغأمان هو والب   ن ام باب ا س  ، وهو أستا  أبي نواس، وكان  وكان أ

، واافا لأشراب والغأمان املرد. 
ق
 ًكال

ق
 راترا

ق
اني، لهافهاني، جظرجفا  (18/43) ااًل

  )  بنات الشعرا ، ال ن املعت ،  فهو الك  كان  صرئ  كل  في وااحر دون ح ا ، فهو الناال   توا   لح اإل اح ر اململأنر في  مرجاا 

 (88ص

 حأر   ا ما اناشينا        وهكنا   أيب

 منا ون ن اأوس    ش ي     أعجة رأ ت 

 و اا هكا  بوس         هكا         هكا  نبل

ودفع   لح سأوا هك  السب ل املعوار منك ابا  البارر،  ل ال نغالي   ا اأنا   ن  هو الك  أفس  العصر كأ ،  ما أرات  من  

 ، ف ان  ل   
ق
 هكا التغك   ، الك  يت ر ررامر االنسان ويسنط الراولر  سنا ا

ق
 ح ن    سببا

ق
في أن أ رح  امرأ فر امله    ع  ا

أن  هو ا ما  فعأ   ج س  ومنااال  رشا ملنادمت ، وترف  الأي يش ر فحتا  لح  البك ئر  ا   ات  )  اأ   أولها   الأي   ، الينافات   دم   

 (266، 265انب ر، ااما   أو، صا  

            وأسنمي ال ا سبااوال لعمرو ال 
ق
 ن كاس ا نن ناس ا

 من الشعر، ولم   ون  ال    ن ام باب اأم ك  أ و نواس ، وابع والب ج 
َّ
فسرثروا من الشعر،  ال أن  الروا  واملصنف ن، اجاهأوا ري را

 النأ ل ، مما حوا   عل النتة. 

نواس حأر  و  أبي  االستتتار تن   اأفض ابأغ  من  ري ر  في  هكا  نو      هم  وفي  املتبرار،  ا ن نر  املرأ   نواس،  ح ان تلح  أبي  د وان   (

 (373ص

 النسا  فصني          مولع النأة  الغ   الظرجفمن  نن يعش  

نر الصبا هعتأحتا                  ر االحت   لأاشرجف 
َّ
 ف   ً
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الغأمان      ن 
ق
الك  كان رائعا امرراساني،  الك   في رعر   أ و نواس  النر   والنبا ،  وا  واف  في  املشبوه ن، الك   تميل 

ور، واسترسا   رص اسا ،  رسم لأع ن ا تضا ، وجظهر ام   بوا تلح ام –ضر  الفضفا  –ور هما تلح   ف الي اب العرب ر  

 (238) د وان أبي نواس، صرداف، ف نو     ا تملاف، ووفر  ا

  رسو  وما در  ما  راسان             أبب النبا  واملئ رجن 

 –ومن الشعرا  الك ن ارتتروا بتكا الأون  
ق
ام س ن  ن الض اا، وكان  نثر من الغك   الغأمان، وجظهر أن  كان من  وق    -ا ضا

هكا العصر ، ومجان  اآل م ن، وأن   ون الغ   أليغ أًن الصوت ،  تمل ة ، وجصفف رعر  ، وججعأ  كالعنرب تلح ا ً ،  

اني ، لهافهانح    نو  في ً     ( 7/200ي،ج)اً 

 
ق
فا   سبي ماان السرجي           ر   ب   هعفُّ

ا  فم يي          ربتا  م افَّ  حف أا اً  وتن 

رم  فوحشا مم    ا جم النصا          ص  مسٍ  ورام

  
ق
 من املنملوتات في واف الغأمان، مما     تلح أن  كان مولعا

ق
اني لل س ن ري را امجنس ي، ومما     الشكو ح    رو  في اً 

اني، لهافهاني، ج  من  ل  اول  في ً   ل  رو   ( 185/  7) اً 

 مملرف من الت        تالم   بب                

  وسف امجما  وفر          تون في هع   

   
 ال وح  ما أنا من           تملف  أراج

 لي تلح اس          ما ام  ا  نافعر         

  ملغ  أ            وامجما  عالنع م يش

ومن الشعرا  الك ن ارتتروا  التغك   الغأمان ، ممل ع  ن   اس ، فهو مشهور  جرج  ورا  الغأمان،  أوب بتم، وجأو ون    آٍن،  

 أنتا لك  مضاتفر.
ق
 (281) الكن ار والكنادار ، اراب داود، صم ت ا

 ًو   و     اس أن ح    رو  تن ممل ع  ن  
ق
اف تلح راس   كب تن   من  ل، وكان الغ   اد ل تلح تب و  ن معاوجر  وما

معاوجر   ا ن  واعل   أم   ، تنأ   كهة  كاد  الغ    ممل ع  لح  نظر  فأما  الناظر،  ت ن  الصور ،  روق  حسن  أمرد  الك   كب 

اني لهافهاني ، ج وجلجلج فنا     ( 13/281) اً 

 أ ش ر ممل ع الهو  تلح فرج                ني وما أتمل امحج ن ل     

                ليب  ك  رابر وال حرج 
ق
 مرسا

ق
 أ ش ر تأ   مغامسا

 -الخاتمة:

 -وفي نتا ر هكا الب    منن أن أمرص  في النتاان اآلا ر  

 ورث املجتمع العباس ي كل ما كان في املجتمع الساساني الفارس ي، من أدوات لهو ومجون.  -1

الفرس في ررب امرمر واالسراف في هعا حتا، حأر وال أن ررب امرأفا  امرمر، من أميا  الهاد  والرر    حاكى العرب   -2

 وا م ن. 

 من ا ار املجون وا ار الكن ار، وجمنننا اتتبار املجون أولح دراات الكن ار،   ا أن    تو  لح الت أل   -3
ق
 و  نا

ق
هناا ارابا ا

 ا    ي   تو  ام رجر الفنرجر.

 ملجون في رعر الغك  في العصر العباس ي، فظهر الغك  املنشوف والغك  املكرر. أ ر ا  -4

اآلمر وامجارجر   -5 في رعرهم هي  املجان  ااهكها تصبر  الأي  املرأ   و املرأ   أما  أو فارس ات،  أو روم ات  ، من هن  ات  الن نر 

 فهي فاار   نبغي معامأتتا  
ق
 .البغا امعامأ   ام ر  في نظرهم، فما كان لها واود، و ن وا ت اسما
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   اح ا ، ال  ملأة املرأ  وام صو  تأحتا، فأو أرادوها م صأوا تأحتا -6
ق
 سهون السبل،    الغك  تن  هالال  املاان ن، كان ًكال

  راد من  ارئ رعور ال
ق
 هادفا

ق
ناس و  كا تم تن  رج  املجاهر   الغك  الفاحش، ور ف ر املمارسر  لنن ًكلهم، كان ًكال

 لهكا الغك . 

 . ، وهي أفر التعأ   الغأمان املرد مكرجر ، لم انن مواود  من ابل آفر  أراع الشعرا  املجان -7

 كان من أهم ا سباب ال ات ر لظهور الغك   املكرر، اناشار املكهة املكدكي، الك  كان   توا  لح اإل اح ر اململأنر.  -8

 -املصادر و املراجع:

الملبعر   -1  ، مصر  املعارف    ،دار  ه ار   مصملفى  م م   اسل ف   ال جر ،  الياني  النرن  في  العربي  الشعر  ااجاهات 

  1970اليان ر، سنر 

ح ا تم -2  ( العباس ر  االتصر  في  العرب  سنر    -آ ارهم  -أد ا   ا    ،  البستاني،  بعر  اسل ف    ملرس  آ ارهم،  نن  

1997   

لبنان، د    -م م  تب املنعم  فاجي، دار امجبل     روتمو  والعباس ي، اسل ف  ا دب العربي واارجه  في العصرجن ا   -3

  1990ب ، سنر 

اني ، البي الفرج ا افهاني، دار النتة العأم ر    روت -4   2002الملبعر الرا عر، سنر  -لبنان -اً 

 اارجخ ا دب في العصر العباس ي الياني ، اسل ف    راه م تلي أ و امرشة، د ب ، د ت  -5

، دار العأم  وخ ر النرن الرا ع ال جر ، اسل ف   تمر فر آدب امل  ث  لح  آل ارجخ ا دب العربي ) االتصر العباس ر ( اا -6

 ، د ب ،د ت -لبنان -لأم   ن     روت

الينافات االانب ر في العصر العباس ي وا اها في االدب، اسل ف  ااما آدا    أو، امل  رجر العامر لأمملبوتات  فرع   -7

  1988السعود ر ، الملبعر ا ولح ، سنر   -نرمرمنر امل

ل -8 الرب عان  ، رررر  الفرج   تب الوهاب  اسل ف  سها    ، ا و   العباس ي  العصر  في  والشعر  ،  امجوار   والتوزيع  أنشر 

  1981الملبعر ا ولح ، سنر 

9-  ، أبي نواس  اله      روت     مرجات  ، منشورات دار منتبر  العملو   ال رتور   تلح نج ة  الملبعر    -لبنان   –ررح  

   1986ا ولح ، سنر 

  2001، الملبعر ا ولح ، سنر  -لبنان  –د وان ابي نواس ، دار اادر     روت  -10

  1965رساال امجاحظ، ا ن    تب الس   هارون ، منتبر امرانجي ، سنر  -11

والكنادار   -12 داالكن ار  داود  اسل ف  اراب  ال جر ،  اليال   النرن  امجاهأ ر وحأر  من  العربي  االدب  مج   و في   ، د 

   2004لبنان، الملبعر االولح ، سنر  –لأ راسات والنشر والتوزيع   روت 

لأملباتر   -13 تكال  ن  مالسسر   ، تملو   نج ة  تلي  اسل ف    ااجاهاا ،  واهم  مظاهر    ، العباس ي  العصر  في  الشعر 

  1993لبنان / د ب سنر  –والنشر     روت 

 لبنان ، د ب ،د ت  –بي م م  تب و  ن اتيبر ، دار الينافر    روت الشعر والشعرا  ،   -14

  1956 بنات الشعرا  ، ال ن املعت  ، دار املعارف، مصر ، الملبعر االولح ، سنر  -15

االردن، الملبعر االولح ، سنر    –  أم ن أ و ل ل وم م  رب ع ، مالسسر الوراق  تمان    اسل ف و  ،  العصر العباس ي ا  -16

2008   

الناهر    -17 املعارف    دار   ، رو ي ض ف  اسل ف    االو ،  العباس ي  سنر    –العصر   ، تشر   ام اد ر  الملبعر   ، مصر 

1966   
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ال -18 ناهر  . مصر، الملبعر التاسعر ،  الفن ومكاهب  في الشعر العربي ، اسل ف   رو ي ض ف ، دار املعارف   مصر 

  1960سنر 

   1870م  ط امل  ط ، لبملرس البستاني، منتبر لبنان ، د ب سنر  -19

اسل ف   م م  زكي العشماو  ، دار النتضر لأملباتر والنشر      مواف الشعر من الفن وام  ا  في العصر العباس ي ،  -20

  .1981لبنان ،د ب ، سنر  -  روت
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 ملخص البحث

 د. عطية صالح علي الربيقي.  

بععع األ رر سععع  سععع ع  سعععال راسةرسعععا كشعععن راة عععع  عععض ايعععا را عععاا رالنععع ةل رفيا ععع    عععاار  را عععس   را ععع   ا   

راس اا رالمعسري،   را ثعع  عض رااابعا بعسع را عاا  رالنع ة  اعع رع ر راامعا    عسش  ررل عا را ع  ا ا م ع را 

رالن ةيا اع  ماه   بسةته  لن تمريار   رايا س   نهع   ب  ي ع ة را عاا ،عأو  ث     ضعا ةنع ةيا اي عة را  ع   

 راز   ا.

 ع  لن را ثر رآلت،:ج  ت ر ه راسةرسا اع ثةباا    ة     

رف ثععع رر  : ررا عع د راس،  ععا   جعع   رسععيألسرا  اععي ررا عع د راس،  ععا  لععن ثا عع ا  اععي را ععاار    ععض  ايعع  

 رالبي  س  ض راضاآع راةايم.

رف ثععع رانعع ي،: ررا عع د راااو ععا رفرة  ععا  ةعع لح را ععاار  رالمععسرا رع  لععن را عع رو رااابعع، راضععس،م رفععرة و  ععض 

 اع ررغارض را اايا   ع رايجس،س ليه . راااب  رفيمنو

رف ثعععع ران اعععع: ررا ععع د رراأم عععا  ت ععع    معععاار  راععع األ رالمعععسري،  اعععي ررا ععع د رراأم عععا    سعععم    اعععي 

رد.    رك راا ا   ثب  ئهم   راُضرَّ

 ثما ةرم.رف ثع راار ع: را يا را ر  ا  رسيألسا ماار  را األ رالمسري، ايا رال    را ر  ا اع 

تهعععسل راسةرسعععا فاالعععا رااابعععا بعععسع ايعععا را عععاا رالمعععسري،  رالنععع ة  رفيضس عععا اعععع راضعععاع راار عععع را أعععال    ععع ع 

 اه   تاجم را اار   و     بال    ه ثا  ةرم اعع معاا  
ً
 ا يطرة رالن ةل    ررل  

ً
  ر ض 

ً
 ت ةيأل  

ً
را اا ،أا

 ةن ةل  يضسا.

 

Research Summary 
)The impact of civilization in the language of the Hamdani court poets ( .  

: Dr. Attia Saleh Ali Al-Rubaiqy . 

Al-Murqab University. 

The study sought to reveal the language of civilized poetry related to the 

poets of the Sifiya Symposium in the court of Prince Seif al-Dawla al-

Hamdani, and to search for the relationship between poetry and 

civilization in this era, and the extent to which the poet kept pace with the 

civilizational manifestations of his time, and his ability to portray and 

express them, given that poetry is a record, or a civilized document of 

that Time period . 

     This study came in four sections as follows : 

The first topic: religious words, and the use of some religious words on 

the tongues of some poets, by quoting from the Holy Qur’an . 

The second topic: inherited Arabic words, the Hamdani poets preserved 

the ancient Arab heritage inherited from the Arabs, represented in poetic 

purposes, with renewal in them . 
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The third topic: foreign words. The Hamdani court poets dealt with some 

foreign words, such as the names of some Roman kings, their sons, and a 

pimp . 

The fourth topic: the daily language, the poets of the Hamdani court used 

the language of daily life in their poems . 

The study aims to find out the relationship between the language of 

Hamdani poetry and the advanced civilization in the fourth century AH. 

Poetry was a documented historical record of civilized development, 

keeping pace with it, and the poets translated everything they saw in 

advanced civilized poetry. researcher 

 

The second topic: inherited Arabic words, the Hamdani poets preserved 

the ancient Arab heritage inherited from the Arabs, represented in poetic 

purposes, with renewal in them . 

The third topic: foreign words. The Hamdani court poets dealt with some 

foreign words, such as the names of some Roman kings, their sons, and a 

pimp . 

The fourth topic: the daily language, the poets of the Hamdani court used 

the language of daily life in their poems . 

The study aims to find out the relationship between the language of 

Hamdani poetry and the advanced civilization in the fourth century AH. 

Poetry was a documented historical record of civilized development, 

keeping pace with it, and the poets translated everything they saw in 

advanced civilized poetry. researcher 

     

 -املقدمة :

رالمس هلل را ل   م ب اض م    م رإلي  ع    ام يا م   راما   را اا  لن  ض ث ت، جرر ع راك م   ثلصع        

و  سعع م  وعع ةك    عععه    لععن آاععه   ععل ه ثجماععسع كشععن ،عععرا 
 ععض اطعع  ب انعع د سعع سا   ثمععس را لععع  رر عع،  را اععم لععو 

  باس         ، انرع.

ه رصهعععع  لعععععرة  ة ععععا ا  ععععم را عععع بضا    عععععات رالنعععع ة  بمجمر ععععا  عععععض كع را ثععععع اععععع رالنعععع ة  ث عععععا  اععععم      
ً
جععععسر

 ت  ليهععع   رف ععع ر م  ث  رايااي ععع ت
ُ
 ععع

 
راتععع  ثبارععع  راا مععع     را اسععع ا    معععطمل  رالنععع ة   عععض رفمعععطملل ت راتععع  ل

 رف  ر م    نه :

  الحضارة في اللغة: مفهوم

رععععو رال  ععععا    لععععاع  عععع -1
 
ل،  اععععع ا عععع ع رااععععاب ،ضعععع  : ح لععععاع  ععععض ث  و

س  اول،   لععععاع بعععع 
نعععع  رععععو را  د،ععععا   لععععاع ة 

 
ض ث

 
ُ
ن ة   ب، زيس  ب  : رالو

 
او   ض ث

ن  ب  ا اع رال  : رإلو
ُ
ن ة  ب ا يحح. ب اة ا  رالن ة         (1) ب   ررلمعع: هع رال 

 : مفهوم الحضارة في االصطالح

 
 . 4/196، ج1بيروت ط –األفريقي المصري، دار صادر( لسان العرب، تأليف: محمد بن مكرم بن منظور 1)
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 اع امرذج لةال  يضسا    ع ام  ابع ت  سع رك  هع حة اا  ض ب    را مرذج رف  رد اع   ام رارربع    -1
ً

 يمنا

 يضععععسا   يضمععععس بععععه رال عععع   رالجيم   ععععا  رفسا ععععا   رااابعععع ت رف  مععععا ا لععععارد  راأم  عععع ت    عععع ام  ععععض رإلايعععع ج 

 (1)رف دل رام  عع   رفام ةل   را ن ح.

را ععععرر   لجعععع   جمععععري رف عععع را را   سعععع ا  رالنعععع ة  هععععع:ح رايضععععسا راا فععععع  رفعععع دل ا لععععارد  راأمعععع رس   لععععن  -2

 (2 رالجيم   ا   رالبيم د،ا   را ةايا ر ا  ض رر م ،ت  ب ا  ثب  ؤر  ج و  اس ج وح.)

 اللغـــــة:

   ثد رت لععع   ا رإليعععع  ع  ل ا يعععا هعععع راررسعععطا راتععع  تجاعععو  عععض يم   عععارا يعععا ثرعععم ثد رت راام  عععا رالجتاعععس      

  رر ا
ً
  يأل ا

ً
 يه  مض ام ،ارم ث  ،ض ب ام. رجيم عع  ع ثب    ث  باربط تاوط را اد   جيما 

ثع تررلعععو تضعععس ا   رةتض  رععع  ةض عععا ك عععا  ل ةنععع ة  كي ععع ا ا   اععععة  الععععن ة  ل ا يعععا  ضعععرا ثس  عععء  اعععع ب ععع   ث     

ذاععة ثصهعع  ةضضععل اععسش رإلي عع ع   غسعع  رعع ه رردر  رالنعع ةيا   هععع را يععاثخععاش   عع  رراععع راار ععع ب ععو رفعع اد  عععض 

 (3). ذر ه كشن رآلخايض  راضسة   لن تنب ل  سة  ته رال  ا    ة يه  ض ك،م      يااله     ،جعر  اع خ  اه

ثرعم  ثخطعا بةنسع   عض ثع تكعرع  جعاد  را يعا كع رفيت ع ف س   رالن ة  راب ايا  لن ر يسرد   س ته  يا ععم ثع     

ت   عععك لةعععا   ا  عععا  لجععع   لعععن   عععيرش رف يعععء  راععع رلا  راأم   عععا ا  عععا ر ل ل ععععا  ث   ثلعععررت  ثد رت ا ي ععع رم

 لعععععععن خالعععععععا تجاو،هععععععع  اعععععععع رايععععععع ةي    ةمععععععع  ا  ععععععع  ثس عععععععل ا   عععععععا   عععععععض ثسعععععععع ا   را  عععععععا   را ةعععععععا   رايضعععععععريم  

ج  راللت  ل   هع  لن   يرش رال  ا خس   ا عا  ض رااريا راضر  ا ا  عا    ع  را،هعل كا عه  عض دةجع ت را  ع

  ،مةعض ثع ي ي  س  ض جم ع رايج ةب   اي   ة س  اكو امر درخلع  عنرل    را مر   هع  لن   يرش رف يض و

رإلي ععع ا ا  عععض د ع ثع ،عععالض كشعععن رايرر عععو  را ثععععع  عععض رال عععر  راأععع رز  ث  رف  ضعععا  ث  ،جععع ح كشعععن رالت ععع ي ل ض عععو 

اعععع ك عععار  رانض لعععا    ي عععيض و  عععض  عععو  امعععا اعععع لععع   ا رايععع ةي   رفعععع  رما راضعععسة   لعععن رإلبعععسري ي ضعععس   رالسعععياب

 (4) رإلي  ا ا.

تمنعععععو را يعععععا را عععععض راااة عععععء  ا  عععععاا    ععععع ع رااعععععاب معععععس،سل رال  ععععع رز ب يععععع،هم راأم  عععععا   يثالعععععرع   يهععععع   عععععض      

إلاضع     ة عض رالعس،ع  ران  ي     ارر  اع ثلاا  ن اا   ييجلن ر ر رالاص   رال   رز ح اع    ،،هم بجرد  ر

   (5) ا رةرم  ض  و     ي رب را ط    ي ره رايا س ح.

 كي ع ا ا  ةنع ة  ثل ب    اع ثس  ء   ضرا رامرة  به ه ح ل ا يععععا ثم ة راسليرة ل ،ز راسر،ا كشن را يا  بضراه:     

 رردر  رع ه غسع   عض رفع اد  ب عو راار عع رراع     ثخاش  ك ا ةض ا  رةتض  ر  تضس ا   تررلو الن ة  ثع  اة 

  عض   ة يعه  ر أعاد   رال ع ا  سة  تعه تنب عل  لعن راضعسة  رإلي ع ع اعسش ةضضعل ثصهع  ذاعة را يعا  رالنع ةيا:

  رمعيست رالنع ة   ةلعُ   تثعاك رر عايض  بهع ،ض رآلخعايض  كشعن  ذر عه خع  اه  اعع ،جعر   ياالعه    ع   ع  ك،مع  

 (6)ح. يثنا  جيمع اع راب ا بسع رر رلا

 اععع  عزج رالنعع ةرت  راا  لعا ر ىي  عا  ح  ثدش رسععيألسر ا  كشعن راععس  ج       
ً
  ر  ع 

ً
 ل سع ر

ً
اا عل را يعا راااو ععا د ةر

 اععع رال ععع   راضر  ععا   ةوطععل را يعععا راااو ععا جم ععع راععع اد بععاربط  ا ععرل   ثلععع ح 
ً
 بريعع 

ً
ررج عع س رفي روععا راعععس  ج 

 
 . 5/335ج،  2007  -هـ1428جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود، سنة   الحضارة اإلسالمية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل، (1)

 .  13، 12، ص2007ليل عبد المهدي، رسالة دكتوراه، سنة مظاهر الحضارة في الشعر العباسي في القرن الرابع الهجري، محمد سعيد المحروقي، أشراف: أ. د. عبدالج (2)

عناية، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى،  صورة سيف الدولة في شعر أبي فراس الحمداني  دراسة موضوعية فنية، ، إعداد: محمد بن يحيى بن مفرح آل عجيم، إشراف: أ. د. مصطفى حسين ينظر:  ( 3)

 . 92، 91، صهـ1429السعودية، سنة المملكة العربية 
 .  93ينظر: المرجع السابق، ص  ( 4)

 . 13لبنان، ص –شوشة، دار العودة، بيروت فاروق الجميلة،  لغتنا ( 5)

 . 26م، ص2003 -هـ1424سنة   سوريا، –دمشق الفكر، دار الداية، فايز .د العربي، األدب في  الفنية الصورة ، األسلوب جماليات ( 6)
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    مع  رب  بعل
ً
  رةعسر

ً
 كسعا   

ً
ايع،هم  عض ايعا راضعاآع راةعايم   ثب عو سعك ع رر مع ة رف يرةعا  ثرو رر مع ة معا  

  (1) لن تا م را يا راااو ا  إتض صه ح.

ه بعععه را ععع ع اعععع          اعععل ايعععا معععاار  راضعععاع راار عععع را أعععال تض  س،عععا  تيمنعععو اعععع  ث ل عععا را عععاار   لعععن  ععع  ،ي عععرَّ

 ظاععع  راالعععة ا   تألعععاج اعععع  ا ماععع   عععض ةعععس د بمععع اسرم  ح   ععع   ليهععع  را عععاار  كشعععن را عععا  ا اعععع تا س رتهععع    ثا 

را معع،ن   رب  اععل بعع ايا س   ععض رفنععمرع  رإلبسر  ععا   را عع ا ث ععل به  رالتجعع ه رااابعع، را معع ح اععع ثة ععن لععرة   

 ث ععععع رر   يهععععع   عععععض  عععععرررعهم    ضعععععاي،هم   مععععع  جاعععععو ايععععع،هم   عععععيض    عععععض رإلبعععععسري را نععععع    بعععععسةته   لعععععن رايا سععععع   

 (2) رايمريا راأم شعح.

اضس ج  ت ايا را اار  رالمسرایسع  ي  س ا  ع رفر ري را ل یطابراه   بس راض م را اار   لن لابيسع       

ح لابا تت ع  ایضا راااب راأ ر یا  رإلسا یا  ثل تضر : را اا لم  یضر  ث ار  را اا رفضس رع: اع ةم سا  

 ععل كشععن  ، ععا   لج اععل اععع  ر ععر  ت جسیععس    ة عع     غععز     ععسق   لابععا رامععالل كشععن ا  ععا    آ ععات ثع ت ي

رة   رازرعععا   راعععنملج   رفطعععا   وععع الیررع   آالت راطعععاب  لثی مععع  یيثعععسو را عععاار   ليي عععل ب ا معععر    اععع    را عععَّ

 ععض معععاا رالعععاب   راضيععع     راأاععع د  تجعععس ايععع،هم بریععا تعععيا ا ثا  ظاععع   ةم سعععا رالعععاب   بعععر  ثبط ااععع ...   هعععع 

رفارد    م ا اه د ع رايرر    ث  تاضیس   .....  ل جس را یع   رالسیس   راا ح   را یي  ثا  د دراا  لن رفانى 

 راض عععع    رالععععاب   راععععسخ ع   را ضععععع   راىیععععو   رفععععرت   رر ععععسر    رااجعععع     را ععععأ  ا   راأعععع ع   غس رعععع   ععععض 

و رفاالا   ان   رفا  لسعح.
 (3)ررا  د راسراا  لن جر 

 ةباا    ةع  لن را ثر رآلت،: بس ب مل را ثع كشن ث

 رف ثع رر  : ررا  د راس،  ا.

 رف ثع ران ي،: ررا  د راااو ا رفرة  ا.

 رف ثع ران اع: ررا  د رراأم ا.

 رف ثع راار ع: را يا را ر  ا.

 املبحث األول: األلفاظ الدينية.

لا س   ثم ة رف جم   ج   رسيألسرا  اي ررا  د راس،  ا  لن ثا  ا  اي را اار    ض  اي  رالبي  س       

 -سع ث اه  تاع شن - لن ثب، لارس رالمسري،  ثال ،ألاج ا   ا اع ر ر را عرا  لضع   اعه ثبعر لعارس رالمعسري، ثع ه

 (4)رر راض دة   ياد رر ا ا ضن     راضسة:

 بنجومـــــــــــــــــــــــه   يــــــــــــا
ً
 السعـــــــادة  معجبــــــــــــــــــــــــا

َ
 ال النحــــــــــُس منـــــــــَك وال

ــــــــــــــــــــــاءُ 
َ
ـــــــــــــــــــُص َمـــــــــــا َيش ق 

ْ
 الّزَيــــــــــــــــــــــــــــاَدةَوفـــــي َيـــــــــــــــد  هللا    هللُا ُين

يـــــــُد  ر 
ُ
يــــــــــــــــُد َوَمــــــــــا ت ر 

ُ
َراَدة  َدْع َمـــــــــــــــــا أ  هلل  اإل 

ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن

َ
 ف

:ذلا را   ، آ،ا  ض سرة  رف س  ع رإلم ة  كشو      
ً
 (5)ن سرة  راا د، ت  ب اا

 
ْ
ن   إ 

َ
ــــــــَرأ

َ
ـــــي الَعاّدَيـــــــــات ق ــــــْم   َرَجـــــــــــــــب           ف 

َ
ــــــــــْر  ل

ْ
َياُتَهــــــــــا َيق

َ
ـــى آ

َ
ل  َرَجـــــــب   إ 

  ُهــــــو َبــــــْل 
َ
ْيــــــُع  ال ط 

َ
ــــي َيْست ـــــــــٍة         ف 

َ
ــــــــــُم   َسن ت 

ْ
  َيخ

ْ
ّبـــــــت

َ
ــــي َيـــــــــَدا ت ب 

َ
َهــــــٍب  أ

َ
 ل

 
 .  82م، ص1994 -هـ1415سنة   2مصر، ط  –القاهرة  الحضارة العربية اإلسالمية، تأليف: د. حسني الخربوطلي، مكتبة الخانجي، ( 1)

 . 358م، ص 1985  -هـ1405قطر، سنة  -اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري، تأليف:  تأليف: د. نبيل خليل أبوحاتم، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدوحة  ( 2)
 .  97صورة المجتمع عند شعراء الدولة الحمدانية، المعتز سعيد، ص  ( 3)

،  م2004دمشق سنة دهللا الحسين بن خالويه، جمعه ونشره: د. سامي الدهّان، وشرحه: أحمد عكيدي، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية ، ديوان أبي فراس الحمداني، رواية أبي عب ( 4)

 . 80ص

 . 16(  ديوان النامي، ص5)
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 لععع اة ذلعععا رامععع روال  اعععي ررا ععع د راس،  عععا رفرة عععا   نهععع : )راةعععاا   رامعععس    رالمعععس   ا عععح راأااعععا       

:
ً
 (1) غس ر   ب اا

ــه   - ائ 
َ
 ُحْســُن َوف

َ
ـأ
ْ
ــْم َين

َ
ـــــأ َمــْن ل

ْ
ــــْم َين

ّ
   ل

ُ
ــــه  َوَصـــــــْدق َرت 

ْ
ْيــــــُم َعـش ر 

َ
ـــــه  َوك ائ 

َ
خ  إ 

-  
ُ
 ُبــٌروق

ْ
ـــــْد أالَحـــــــت

َ
ْحَمــــــــــُد هللَا! ق

َ
ْيَحـــــــهْ   أ ــــــــــَزاُل َمل 

َ
، ال ت ّد  الـــــــو  ــــــَك ب 

ْ
ن  م 

     :
ً
 (2) اجس ل  جم ،مع ثجزر  راضاآع راةايم  ب اا

ـ  
ّ
 العقــــــاب  فإن

َ
ـــــــْب خشيــــة

ُ
 بهـــــــــــذه  األجـــــــــزاء    ــــــيمــــْن َيت

ً
نســــــــــا

ُ
 أ
ُ
 تبـــــــت

َســـــــــــك  
ُ
ـــــــراَءة  والن ــــى الق 

َ
ـــــــي َعـل ن 

ْ
ت
َ
اء    َبَعث ـــــــــــــــرَّ

ُ
ــــــــَن الق ــــــــــــي م  ن 

ُ
ت
ْ
ل  َوَمـــــــا خ 

 
َ
ــــــي باعــتـــداٍل حـــــــين ن 

ُ
ُروق

َ
 ت
ْ
ـــواء    جــــــــــاَءت ــــــــٍة واْست 

َ
ـــــــــــــدوٍد وصْبغ

ُ
ـــــْن ق  م 

 
ُ
عة ُجــُم السب 

ْ
ن
َ
َهـــــا األ  ب 

ْ
بهــــت

َ
 ش

ٌ
 األنـــــــــــــــــوار  واألضــــــــــــــــــــــــواء    سبعــــــة

ُ
 ذات

: ل اة ،مع ثبروةا      
ً
 (3)راى اسل رامرا     س را طا   لنو ثجارم   ب اا

ـــــهُ 
َ
 ل
ً
ــيــــــــــــــدا َك ع 

َ
ْعـــــــــــل ــيـــــــُد ف  ى الع 

َ
ْيـــــــــه  َجمــــــــــاال  رأ

َ
 زاَد َعــل

َ
 كـــــــــــــان

ْ
 َوإن

 َرآَك 
َ
ـــــــــــين ر ح  ــــــــــــبَّ

َ
ـــــــــــــــــــــــالُل َوك ــــــــــالال  اله   اله 

َ
ْيـــــت

َ
 َرأ

َ
ــــــــين َك ح  ْعـــــــــــل   كف 

 املبحث الثاني: األلفاظ العربية املوروثة.

ةع لح را ععاار  رالمععسرا رع  لعن را عع رو رااابعع، راضعس،م رفععرة و  ععض رااعاب  رفيمنععو اععع ررغعارض را ععاايا   ععع 

 رايجس،س ليه . 

رعع ح  راتع  بعسثر  بيمعريا 343لمض ررب  ت رات  ةرق خ    رفي ل  ليه  كشن  لع  االا رانيعرة رإلسعا  ا سع ا     

 بععععس ة ععععف بهعععع  سعععع ع راس اععععا دةب راععععا ا كشععععن رااععععسش  ل اط ضععععل    صهعععع   راى ععععو راتعععع  ث اععععع بهعععع  را عععع  ا...  لاسععععما  

را ا ا    نل  هع تي  راالي ةرلاا ثذا به    هع اع  اق  لا و تثل را اس ع....     ع ج رد رع ه رفاالعا 

 ععض را اسععع ع  ل عععم ،زي عععرر ظاعععرة راى عععو   ظ عععرر ،معععا ع  عععض بايعععا كشعععن بايعععا  ي عععة رع د ععع   راعععا ا   يألر عععرع اعععع 

:(4)  ت   را س رع ت  ،ارم   راا ا بسع ذاة لاعن  ةتى ثتل خ ر  س ع راس اا كشن   ط احرا 
ً
  (5)  ب اا

دى ُيـــــوُل   َرَمــى الّدْرَب بالُجْرد  الجياد  إلى الع 
ُ
 الّسهــــــاَم خ

ّ
ُمــــوا أن  َومــــــا َعــل 

ـــــــــَواَل 
ْ
ش

َ
ــــــَل ت ائ  َو

َ
ـا ش

َ
ن
َ
ـــــــــار ب  بالق

َ
ــــه  َوَصهيـــُل   الَعق ْحت 

َ
ـــْن ت  لَهــــــا َمــــــــــرٌَح م 

ْيـــــــٍل َبَراَهـــــــا الّركــُض في كّل بلدةٍ 
َ
يــُل   َوخ ق 

َ
يــــَس ت

َ
 فيهـــــــا فـــل

ْ
 إذا َعّرَســــــــت

َعـــــــــُروا َحتــى َرأْوَهــ
َ
َمـــــــا ش

َ
 ف

ً
ــيَرة َجميــــــُل   ــــا ُمغ 

َ
هـــــــــــا ف

ُ
ق
ْ
ل
َ
 َوأّمــــــــا خ

ً
َباحــــــــا  ق 

م   يه 
َ
 الَحديــَد عـل

َ
ــــــــْرن

ُ
ــــــــُب َيْمط ـسيـــُل   َسَحائ 

َ
ــــــــلُّ َمكـــــــــاٍن بالّسيـــــوف  غ

ُ
 فك

ـهُ 
ّ
 كأن

ً
ْوضـا

َ
ــــْوم  خ

َ
جيـــَع الق

َ
 ن
ْ
ـــت

َ
خاض

َ
فيــــُل   ف

َ
ْضــُه ك

ُ
خ
َ
جيـــــــٍع لــــــْم ت

َ
ــــــــــّل  ن

ُ
 بك

 فــــي كـــّل َمـــنز ٍل 
ُ
ـــــــيران

ّ
ُرهــــــا الن ساي 

ُ
لـوُل   ت

ُ
 بـــــه  القـــــــْوُم َصْرَعــى والّديــاُر ط

َيــٍة 
ْ
ط

َ
مــــاء  َمل  في د 

ْ
 فَمــــــــّرت

ْ
ـــــــــّرت

َ
ــــــــــــــــــــــــوُل   َوك

ُ
ك
َ
 ث
َ
ـــــــــين  للَبن 

مٌّ
ُ
 أ
ُ
َيــــــة

ْ
ط

َ
 َمل

ال
َ
ــــيُر َوامل طام 

َ
 امل

َ
 ُسَمْيســــــــــاط

َ
 َوُهُجـــــــــــــوُل   َوُدون

ٌ
ـــــــــــــة

َ
 َمْجُهول

ٌ
َيـــــــــة  َوأْود 
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   رفاالعا  عض بعسر،،ه  ح  ل عع خاجعل     
 
ل راى عو فابع   رااعس    بعس بع د رر سع  سع ع راس اعا   يمع را ال  راا 

 بمععععرةر  بعععع الاي    ل ععععع ثايععععع راأ ععععرد ةععععر  رفس، ععععا  
ً
 ااعععع   ر تكعععع 

ً
 خامعععع ا   ضيثمعععع 

ً
جمععععع ر لعععع ةوسع ب لععععسر

:(1) ليثا   ثخ ر   ض راا اح
ً
 (2)  ب اا

 
ً
ــرات  َصـوادرا

ُ
يــَل عــــن مـــاء  الف

َ
نـى الخ

َ
ليَجــــْين  َمـــــــْور دا  ث

َ
رُد الخ  فكـان لهـــــا و 

ْرشنٍة بهــــــا
َ
ــــــــدا  َيطـيُر عـــلــــى أربــــــــــاض  خ  املشيَّ

َ
نيـــــف

ُ
ـــــَن امل

ْ
ك افــُح َيهت   لو

 
ً
ى كأنمــــــــاَحريقـــا ــــــي الُجــــــْدَر حتَّ  

ّ
ش

َ
ـــدا  ُيغ نًى وَموح 

ْ
ي  َمث

ْ
ْســـــَن َحبـيَر الَوش   لب 

مــــا
َّ
ـــــــــّل  كأن ط 

ُ
 عــلـى الـــــــُبرج  امل

َ
 ثــمَّ فرقـــــدا  فبــــات

ً
ْرقــــــــــــــــدا

َ
 منـــــه ف

ُ
ــظ  ُيالح 

 
َّ
 وبــــث

ْ
ــــــــــــت

َ
ق رايـــــــــــا حولهـــــــا فتفرَّ دا  السَّ يـــــُح الَحيــــا فتبــــــــــــدَّ ـــت  الّر 

َّ
 كمـا بث

ــــــــــٍة 
َ
ــُس منهـــــــم كـــــلَّ لـــــيث  َحفيظ مائل  أغَيدا  يؤان 

َّ
ـرف  وحش ّي  الش

َّ
 عــلـى الط

  
ّ
ـــــط

َ
 رمــــاَح الخ

ـــــــم كـــأنَّ ه  دا  حـــــــــوَل بيوت   ُمَبـــدَّ
ً
 عــــلــى َصَهـــوات  الخيـــــــل  ُدّرا

ُسوَدهم
ُ
يـض  الّر قاق  أ  عــلـى الب 

َ
ــــــدا  َعَرْضـــت  إليهــــــا وُسهَّ

ً
هـا ُحـــّوا

َ
 امل

َ
ـت

ْ
 وُسق

امللیع    ات جعابس ظاا   س ماار  را األ رالمسري،  اري  ض ماا را كرش   رر ءى   رايث ا   هع معكرش      

راض سععععیا اععععع ذاععععة راامععععا   اجعععس ثع ايعععع،هم تمیععععو كشععععن را عععع رش    ععع  رااععععزر    ذلععععا  عععع  ا   ث سععععض  رالجيم   عععا

 ع  ا رر سع  ثبعر لعارس رالمعسري، را ضیس   ت اا سم ت رالزع  رضلا   سرم   خسع   ع  ،منعو رع ر رالتجع ه  را

:
ً
 (3)اع ة    ته   رر اع ،أرع راا ا  ي اا ب الزع   رر ءى   رال سع كشن رار ض  ب اا

يُل، يـــــــــٌل، َوالَعـــــَزاُء َجم  يـــــــَل   ُمَصابـــي َجل   ُيد 
َ
 هللا َســــــْوف

ّ
ــــــأن ــــــــي ب 

ّ
ن
َ
 َوظ

َراٌح،  ،ج 
ٌ
ـــــة

َ
، َمخوف

ُ
َســــــاة

ُ
: بـــــــاٍد، منهمـــا ودخيـــــُل   تَحاَماها األ  وسقمـــــــان 

، وليــــــٌل نجومـــُه، ــــيَرُهـــــــــــــّن،  وأســـــــٌر أقاسيـــــه 
َ
ـــــــــْيٍء، غ

َ
ــــــــــّل ش

ُ
 أَرى ك

، وهي قصـــــيرة؛
ُ
 وفـــــي كــــــــّل  دهــــــٍر ال يسرَك طـوُل!  تطوُل بي الساعات

 
ً
 ُعَصْيَبــــــة

ّ
اَسانَي األْصَحــــــاُب، إال

َ
ن
َ
، وتحـوُل!  ت

ً
 ستلحــــــُق باألخــرى، غــــدا

؟ إنهْم   دعــواهــــــــــُم، لقليــــــــُل!  من ذا الذي يبقى على العهد 
ْ
 كــــــــثرت

ْ
 وإن

 تميــــُل   ال أرى غــيَر صاحٍب،  أقلــــــُب طرفـي
ُ
 يميــــــُل مَع النعمــــــــاء  حــــيث

يــــــــــُل   وصرنـــا نـــرى: أن املتارَك محســُن؛ ل 
َ
ـــــــــــّر خ  ال ُيض 

ً
يقـــــــــا  َصد 

ّ
 َوأن

ــــــــــّل   فكلُّ خليٍل، هكذا، غيُر منصـــــــــــٍف!
ُ
يـــــــُل!َوك ـــــــَرام  َبخ  الك  َمــــــــــاٍن ب   زَ

،
ً
 أجــــــــاَب إليهــــــــا عالـــــــٌم، وجهــــــوُل   نعْم، دعت  الدنيا إلى الغدر  دعــــوة

 كاععععععف ثصهععععععععع   دياعععععععععا ه     
ً
   بعععس رسععع  دت -نسععع ث اه  تاععع ش-، كععع، ثبعععر بةعععا رامععع روال رب يعععه  لجععع   عععو دا ععع ه    ععععععس ر

:
ً
 ررا  د رفرة ا اا ر راياض  ب اا

ً
  (4)راردياا    يألس  

ــــي َجـــــــــــــــــــــــــــــــَدٍث   ف 
ٌ
ــــــــــــــة

َ
ن ي َساك  ب 

َ
أ ـــــــــْن   ب 

َ
ــــــْيــــر  َسك

َ
ـــى غ

َ
ل ــــُه إ 

ْ
ن  م 

ْ
ــت

َ
ن
َ
 َسك

ــــس  
ْ
ف
َ
 ن

ً
ــــــــــا

َ
ــــــا ُحْزن ْيه 

َ
ي َعـل ــــــــــــــــاْزَداد 

َ
   ف

ْ
اَد الُحــــــــــــــَزن ــــــــــــــــــى زَ

َ
اد َالَبل ما زَ

َّ
ل
ُ
 ك

ـــــــــو ُمَحـــــْرمٌ 
ُّ
ـــــــــــــْبـر  الَسل

َ
 الق

َ
ـــــــــة

َ
ن َساك 

َ
ـ  أ َساك 

َ
وي في امل

َ
ْست

َ
 ن
ْ
ن
َ
لى أ ْينـا إ 

َ
 ـْن َعــل
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ــي ْيَمت  ر 
َ
ْيـــــــم  ك ر 

َ
ـــــــْبُر الك

َ
َمـــــَن الق

َ
 ض

ْ
ن ـئ 

َ
ــــــْن   ل ام 

َ
ـــــــَرُم ض

ْ
ك
َ
َرُم َمْضُمـــــــــوٍن َوأ

ْ
ك
ُ
أ
َ
 ف

ــــــنَّ  ك 
َ
ــــــــي الَصـــــــــْبــُر ل ـــي َعَصان  َدت  َواح 

َ
 ُدُمـــوُع الَعــــــــْيـن    أ

ْ
ْيَعــــــة  ُمط 

ٌ
مَعـــــــــة  َسا 

 
ْ
ـمَّ اْســــــــــــــــــــــــــــــتــَرَدت

ُ
ــــي ث ْيَعت  نـت  َود 

ُ
ْيَعــــــــــهْ   َوك  الَود 

ــــــــــــــٍر َردُّ
َ
ك
ْ
ُمن ْيـــــــَس ب 

َ
 َول

راا ععععع    اجعععععس ثع ايععععع،هم تمیعععععو كشعععععن را ععععع رش     ععععع  رااعععععزر    ذلعععععا  ععععع  ا     عععععس   یت ععععع    معععععاار  رالمعععععسرایسع     

  تععا را ععاسل  راعع ل ، كعع،  لععن ث ععه ب ر ععا 
ُ
  ث سععض را ضیععس   ت اععا سععم ت رالععزع  رضععلا   ععس را عع  ا ربععض ا

: ةارة    يأل    د اه  
ً
 (1)ب اا

َمُع 
ْ
َدَك َمط

ْ
ن ُحـْزن  ع 

ْ
ل َيــــا َدْمــــــُع َهـــــــْل ل 

َ
ـــــَزُع؟  أ

ْ
ْمـع  َيف

ـــى الدَّ
َ
ل َما كـلُّ َمْحُزوٍن إ 

َ
 ف

ي ــــــــــــد  ْمــــــي َوَوال 
ُ
الــــــــــَزْوَراء  أ ـْبّران ب 

ّ
ي ُيَجبُّ ويجـــــزعُ   ّوق ـــــي َمْجــــد  َرف 

َ
 ط

َ
ــــال  ك 

ٍم 
ُ
ــــــــــرَّ أ  ب 

ً
بـــــــــــــــْيرا

َ
 ك

ُ
ـــــــْدت

َ
ق
َ
ْيــــــــــــٍة ف ـــُع   َحف 

َ
ل  ُمْرض َعل 

ُ
ــــــْدَي امل

ّ
ــــــَد الث

َ
ق
َ
َمــــــا ف

َ
 ك

 
ً
ْيــــــــــــــــرة ر 

َ
ــــــــــَدْوت  ق

َ
 غ

ْ
ذ اَيـــــــا إ 

َ
ن
َ
نَّ امل ـــــــــــــــــــُع   َوإ 

ْ
َصن

َ
ت
َ
َهــــا ت واب 

ْ
ث
َ
 لَك فـي أ

ْ
ـَدت

َ
 غ

ْحــــــــو  
َ
ُر ن َبـــــــاد 

ُ
ــيت ُسّرن 

َ
 ت
ْ
ن
َ
ــــــــي أ غ 

َ
ْبت
َ
عُ   ي ت َروَّ

ُ
ــــــــــــــــــُرور  أ

السُّ ـــي ب 
ّ
ن
َ
ـــْدر  أ

َ
ــْم ت

َ
 َول

َدْيتهـا
َ
َعـــــــــــوالت  ف

ُ
َســــــــــاَء امل  

ّ
 الن

َ
ــــْيت

َ
ل
َ
ْضَجـُع   ف

َ
 ت
ُ
ْو ضاَجْعَنها َحْيث

َ
وء  أ  مَن السُّ

ــَن 
َ
ط

َ
ـْد ف

َ
بـــــــــــــٍة ق

ْ
نك ـــــــُي ل  ب 

َ
ْهــــــــــُر الغ لُّ لهــــا عــْبــــُد العزيـــــُز َوَيْضــــَرعُ   الدَّ

ُ
 َيــــــذ

ـــــــــــه   صْرف   ل 
ُ
ــــــي أملـــــــــــت

َّ
ن
َ
 لــــه أ

ً
ْيئـــا

َ
ـــــــــــــ  َهن

َّ
ش

َ
خ
َ
ـــــــــــــــه  أت ْحداث 

َ
ــي مــــن أ

َ
 ـُع وأن

ث ععع   را يعععا  ررسععع ا   راتععع  تمنعععو رالیععع   راأسیعععس    را ،لعععا رفيثنعععا    تيمسععع  ب ار عععرق   را عععاراا   راسبعععا       

ل جسر  اع ماا رايز    رارلع   راىمای ت  ل ، ماا رايز  ت يألسا ررا  د راسراا  لن راابا   رال سع  

: و ماا سیع را ط لا   را       ض جمی
ً
 (2)راس اا  غزاه  ب اا

 مــــــن إشفـــــــــــــاق    راقبتنـــي العـيـــون فيــك، فأشفقـــت،
ُّ
 ولــــم أخـــــــل قـــــــــط

 العـــــدوَّ يحسدنـــــــي فيــــــك  
ُ
 بأنفــــــــــــس    ورأيـــــت

ً
 األعــــــــــــــــــــــــالق  مجـــــــــّدا

،
ً
 بعـيــــــــــــــدا

َ
 أن تكـــــــون

ُ
ــــــــيت

َّ
ـــــــــْن الــــــــــــــــــوّد  بــــــــــــــاق    فتمن ي م  ــــــــــذ 

ّ
 وال

وف  هجرٍ 
َ
 مـ ْن خ

ُ
   ُربَّ هجـــــٍر يكـــون

ُ
 خــــــــــوف فــــــــــراق  وفـــــــــراٍق يكـــــــــون

        
 

لعععع ،ييععععز  اععععع  ث رويععععه   يمععععع راىععععس بععععرةد جععععرةل را ععععرع   د ععععري رااععععسع  راعععع ل،  رعععع ر را عععع  ا را ععععال  راا 

:
ً
 ةب ضا اع  ض ا رايز   ب اا

ً
 ثا  ظ 

ً
 (3)ب اا      رال    بمزيج  ض ةما  ررةجررع  راك لرة    يألس  

ــــــــــــــرور  لـو 
َ
تنـــــــــي بوعـــــــــــــــٍد غ

ْ
فــــــيري   تداَرك ـــــــــــــــلَّ زَ

َ
 َعــبَرتــــــــي وق

ْ
ت

َ
ــــأ
َ
 َرق

م   الـــــدَّ
َ
ـــــــــــذي وقــــــف

ّ
َك ال ـــــــــــــــّل  فــــي َورد    بأبــي خــــــــــدُّ

َّ
 ُجــــــور  عــليـــه كالط

رجـــــــــــــــــــوان  بالكافــــــــــــور    فالتهـــــــــــــــاُب الحيــــــــاء  َيمـــــــــــزُُج فيـــه
ُ
 األ

َ
 ُحمـــــرة

 عـــليـــــــــه مــــــــــــاَء ا  َعــَبـــــٌق ريُحــــــه كـــــــأنَّ دمـــــــوَع الَعـــين  
ْ
 لَعبـــــــــير  أجـــــَرت

ْمنــي عــلـــــى انتثــــــــار  ُدموعــــــــــي
ُ
ل
َ
ثـــــــور    ال ت

ْ
ن
َ
 امل

َ
 روضــــــــة

ُ
ــــــــت

ْ
 حـين عاين

     :
ً
 (4) را   ا رام روال  را ل ،ييز  اع  ث رويه ب يا ةب ضا ة  سا تاام غاض رايز   ب اا

َهــــــــــــا
ُ
اف َر

ْ
ط
َ
ــــــــــــــٍؤ أ

ُ
ل
ْ
ؤ
ُ
ـــــَل ل ام 

َ
ن
َ
 أ
ْ
ـــت

َ
ط ْرَجــــــــان    َبس 

ُ
ـــْن امل  م 

ٌ
ْيــــــــــــف ار 

َ
ط

َ
ْيَهـــــا ت  ف 
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 لَك ب  
ْ
َعـــت

ْ
ن
َّ
ق
َ
َحــىَوت  الضُّ

َ
ـــــــْوق

ْ
ـ
َ
َجـــى ف ْعَمـــــــــــــــان    الدُّ

ُ
ـــــــــــــق  الن ائ 

َ
ق
َ
ش  ب 

ْ
َبــــــت

َ
ق
َ
ن
َ
 َوت

 املبحث الثالث: األلفاظ األعجمية.

رد        رَّ ت ععع    معععاار  راععع األ رالمعععسري،  اعععي ررا ععع د رراأم عععا    سعععم    اعععي   عععرك راعععا ا   ثب ععع ئهم   راضعععُ

ةعععاص رفي لععع   لعععن رخي ععع ة ررا ععع د راااو عععا را مععع ثا    ععع ع رسعععيألسر ه اععع اي راك مععع ت رراأم عععا   غسععع رم 

  كال ثع تكعععرع ثسعععم   ا ممعععس ةسع  لضعععس ،نعععطاه رسعععم رفمعععس ق كشعععن ك،عععارده ب   عععه رراأ ععع   لمععع  اعععع ا  ععععا  
ً
اععع دةر

 ،نع رالسم رراأ   اع ب ا   ابع، لك معا ح راس  عي   ل  خ ا   ما   ه  ثل   ة رف رك
ً
   غس رع  (1) ثة  ا 

  (2) ض ررا  د رراأم ا  لم  اع براه:

ة  
َ
فـــــــار ٍس َعـُضـَد الّدْول جـــــــاٍع ب 

ُ
اَهــــــــــــــــــــــــا  أَبــــــا ش

َ
ش

ْ
َهن

َ
 ش

ً
ْســـــــــــــــــــــُروا

ُ
اخ

ّ
ن
َ
 ف

:، لا رف     
ً
 (3)ي ل  ثةس ثب    ب اس راا ا  را ل بيو اع  االا رانيرة   بيو  اه لااه   ربض لااه  ب اا

ٌم    ــــُق ُمقــــد 
ُ
ُمْست ـــــّل َيــــــْوٍم ذا الدُّ

ُ
ــــُم   أفــــي ك ــــدام  للَوْجــه  الئ 

ْ
ـــــــــاُه عـلــى اإلق

َ
ف
َ
 ق

ْهــــــــــــــــــر ه  َوقــد  ابن  ص  ــه  َو ـــــُه باْبن 
ْ
َجَعـت

َ
ـــُم   ف َواش 

َ
 األمير  الغ

ُ
 َوبالّصْهـــــر  َحْمــالت

 ل اة را   ، ةاص  لن رخي ع ة ررا ع د راااو عا را مع ثا  رفرة عا   ثسعيألسا  اعي راك مع ت رراأم عا      

اعععع معععااه    سعععم    اعععي   عععرك راعععا ا   ثب ععع ئهم   غسععع رم    نهععع : )راس  عععي (   عععة راعععا ا   رب عععه )ب عععط طسع(  

:
ً
 (4) لااه )بادس(  ب اا

ــــــْد 
َ
ي  َســـاَر  َوق وم   ف 

ق   الرُّ
َ
ُمْست   الّد 

ً
ـيـا هُ    َباغ 

َ
  ل

ٌ
ـــــَراءَ  َساَعــــــة

ْ
ك
َ
ي  ن ـــــّوب   ف 

ُ
كــــــد   ث

ُ
 ن

َمــــّن 
َ
ــــــــْين َوك ط 

ْ
ن
َ
ْسط

ُ
  ق

َ
َحـــــت

َ
ْيَبـــــــهُ  ن ــــــا َوَمــــّد    َصل 

َ
ن
َ
ــــْن  الق ــْوق   م 

َ
ْرَعٍن  ف

َ
د   ا

َ
 ُمْمت

َسلــــــَم 
ْ
  َوا

ُ
ـــــْين ط 

ْ
ن
َ
ْسط

ُ
ْســـــــــــر   ق

َ ْ
ال ــــَى   ُبْرُدْس     ل 

ْ
ــــــْد  َوَول

َ
ــهُ  َوق

ْ
ّدت

َ
ْوَهاءٌ  خ

َ
ي  ف ّد   ف 

َ
 الخ

  لن رخي  ة ررا  د راااو ا رفرة ا  ع رسيألسرا  اي راك م ت رراأم ا       
ً
  تا را اسل ث،ن 

ُ
 ةاص ربض ا

:
ً
 (5)اع مااه  لك ما )ل اش(   رر   ة را اس  ب اا

ــــــْو َيــــُروُم َمَراَمـــهُ 
َ
ْســــــَرى ل

َ
 ك

َ
ّيـــــــــة ــــي   َعش  ــــــَدا ف 

َ
ْيُم غ م 

َ
ـــــّد  َوَهو ذ

َ
ــــــاق  الق

َ
ث  و 

، عععع خا ثبععععرلارس رالمععععسري، ب المععععسرا سع اععععع رالععععا ب را س اط ععععا  ععععع بر ععععه   ل ععععع  بععععع ج ععععس راععععا ا   باععععي      

بععرردرم اععع ررسععا   ععس سعع ع راس اععا   رسععيألسا  اععي راك معع ت رراأم ععا   نهعع : ) بععادس  بععادراة   بابععررس  

 (6)س  راس  ي :را مة    را طاي (   ب   يا

ه   ـــــا الَحـــــــْرُب مـــن قبـل  َهذ 
َ
قــــد َجَمْعتن

َ
 بها كلبـــــا  ل

َ
؛ وكنـــت

ً
 فكنــــــا بهـــــا أســــدا

 ' عـنــا أبـــاَك وصهـرهُ 
ً
 وسـْل آَل ' برداليَس ' أعظمكم خطبــا!  فســــــْل ' بردســــا

ْهَرُه،َوَســـــْل  ــــَق ص 
َ
يش م 

َّ
 َوالش

ً
َواســــــا

ُ
ْرق

ُ
يــَق أثَبتكم قلَبـــــا  ق ــــــُه البطر 

َ
ْبط  َوَســــْل س 

ـــــــــا
َ
ن
ّ
ن  إن ـــــالي 

َ
ــــــْم آَل امل

ُ
يَدك  نهبنــــا ببيـــــــض  الهنــــــد  عـزهــــُم نهبا!  َوَســـــــْل ص 

 اع  سق رر س  س ع راس اا:، لا را ال راال    باا      
ً
  (7)س ع راس اا  ع راس  ي    و    ةمض رالسو  ب اا
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 .539ص   لبنان،  -بيروت  ي، المكتبة الثقافية،ديوان المتنب   (2)

 .388المصدر نفسه، ص   (3)

 .47ديوان النامي، ص  (4)

 .  1/356ديوان ابن نُباتة السعدي، عبد األمير، ج  (5)

 .41ديوان أبي فراس الحمداني، رواية ابن خالويه، ص  (6)
 .17ديوان السري الرفاء، للباشا، ص  (7)



 2022 يونيو العدد التاسع الحضارة في لغة شعراء البالط الحمداني (. )أثر

  
 

  

 223 جامعة المرقب  -كلية التربية البدنية 

 

َبـــــه ك  ثاقُبــــــــه  فتــــــــٌح أعـــــــزَّ به اإلســــــــالُم صاح 
ْ
ــــل
ُ
ـــــــور  امل

ُ
 وَردَّ ثاقــــــــَب ن

 
ً
ــهســـــارت به الـــــــُبرُد منشــــورا

ُ
اقُبـــــــه  صحائف  عو

ً
 عـلــى املنابـــــــر  محمـــــودا

قاُد له ــــــــَق هـــل عـنَّ الرُّ
ُ
ُمْست عـُب صاحُبه  َســــــــل  الدُّ  وهـــــــل َيُعــــــــنُّ لــــــه والرُّ

م ثجععسرد را ععاس   لعع اة را عع  ا ل عع جم   عع   ععض  اععي راك معع ت رراأم ععا اععع مععااه   نهعع : )س سعع ع   رعع     

:
ً
  (1)رفااج ع   رر   س را اس(  ب اا

ــــــــــــو َساَســـــــــــ
ُ
ــــي َبن ْوم 

َ
 لـــــيــــــق

َ
َبـــــــــــــــــــــــاح    ــــــان

َ
 حماُهـــــــــــــــــــــــــُم باملست

الئـــــــُع املهرجـ
َ
ــــــــــــــــــا ط

َ
ن
ْ
ت
َ
ارف

َ
ْضـــل  الّزمــان    ــــان  ـــــش

َ
 مخــــــــــــبراٍت بطيـــــــب  ف

 ـــوالهدايــا في املهرجـــــــــــــان  َحديثـــ
ً
ــــــــان    ـا

َ
ـــــــة  الدهق

ّ
ـــــْن ُسن  م 

ً
 وقديمــــــــــــا

 املبحث الرابع: اللغة اليومية.

 ب عو: ح  ع ع ثبعر راط ع  اضسةتعه  ل اة رسيألسا معاار  راع األ رالمعسري، ايعا رال ع   را ر  عا اعع ثمعا ةرم        

    ،أل اع را اار    ييسع   ع ررعهم   ي  عاد رفي لع  ب  ل ع  خع ص  و ع   ايعرل  يمسع  ال 
ً
 رت   ه اع رفا ي، لنس ر

  عععععض ي ععععع ةله ل عععععه مععععع  ا آخعععععا  لاعععععر ،عععععرزي ثا  ظعععععه اعععععع را ةعععععل راررةعععععس ترز 
ً
   ثع راا ععععع ة  تثضععععع   عععععاو 

ً
 دب ضععععع 

ً
ياععععع 

 (3)  لضراه:(2)رام ااح

َمد  
َ
ـــي بذا الك

ّ
 من

ً
عـــــا ن 

َ
 ُمقت

ُ
ـــــْوق

ّ
ـى أكـــــون بـــال قـلــــــٍب وال كـبـــــــــٍد   مــــا الش

ّ
 حت

 الَحبيـــُب بها
َ
 إلـــــي وال أشكـــــو إلــى أحــــٍد تشكـــــو   وال الّديـــــــاُر التـــي كــــــان

 راس اا س ع  رربع كبارز اع ثل   س كرع     ه  راا     ث الة را اس ع   ض  رةس  ع ثبر لارس رالمسري،        

 ايعا ذر راس اعا  سع ع  بع عع لعرة  راع ل معااه ،كرع  ثع لابس   را   ا را  ةس لار لرة   ثة ض اع رالاو ا

   ةسعا  لمع  كبعسر   رالعاب ،مع ةس  ثع  ثد رتعه  راضيع   سع ة ت  عض  عأماع  ت عكو راأزراعا   رضعلا ةاو عا

 
ً
   ربا 

ً
 (4).  ما

  عارده   لعن راسراعا بم ادرتهع  را عاايا ت اعا اييعه  رف عة  رإل ع ة   ب ا ع  د   راس اعا سع ع ،معسق لا عس       

: ل
ً
:  راس اا س ع ،مرة  را ل رالمسري،لارس  ثب، ماا اع بر رق ت اا  "را  س  "ا  امنا

ً
 (5)ب اا

َيـــــــا
َ
  أ

ً
ـــــــــــــدا ــــــــــــــي َسّي  ن  َك   ُجـــــــــــــْوُدهُ  َعمَّ ْضــــــــــل 

َ
ف   ب 

ُ
ـــــت

ْ
ل ـــــى ن 

َ
ن ــــاءَ  السَّ

َ
ن  َوالسَّ

:هب ن   رال   رل ا  ه  كشن را  س ا ح راس اا  بإ  لا    ع  ر   رزه رليأل ةه ،ن ع  بس     
ً
 (6)  ب اا

، َوالّسَماحـــــــــة   صاَحــــــــــــــة 
َ
 والعــلــــــــــــــى عــنـــــــــــــــي محيــــــــــــــــــُد   َهـــــــــــــــل للف

 سيـــــــــــــــــــــدي 
َ
 أنـــــــــــــــت

ْ
يإذ ــــــــــــــــذ 

ّ
ـــيــــــــــــــــــُد   ال أبــــــــــــــــي َسع  نـــــــــــــي َو

َ
 َرّبْيت

 ل اة را   ، را ل  سق رر س  س ع راس اا رالمعسري،   رعر  اعس رفي لع  اعع رفات عا ران ا عا   عس رر سع  سع ع      

 رإلساا  رف  مسع  راس اا   يمع بي   رر س  رالمسري، ا ا ا   دل  ه  ض 

 (7)ب اه ،ثطم برر س راة ا  ثة رةام رال بس  را ايا   ،ضر  اع  سةه:

 
 .300،  53لطراد، صديوان كشاجم،    (1)

 .153الصنعة الفنية في شعر المتنبي ) دراسة نقدية (، د. صالح عبدالحافظ، ص  (2)

 .1/49ديوان المتنبي، المركز الثقافي اللبناني، ج  (3)

 .117،  116م، ص1999ة  سن  1سوريا، ط –شعر أبي فراس الحمداني ) دالالته وخصارصه الفنية (، د. عبداللطيف عمران، دار الينابيع، دمشق  ينظر:    (4)

 .25ديوان أبي فراس الحمداني، رواية ابن خالويه، ص   (5)

 .78، صالمرجع السابق   (6)
 .17ديوان النامي، ص   (7)
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َحـــــــّد   ـــــــَك  ب 
ُ
  َسْيف

َ
ة   َسْيف

َ
      الّدْول

ْ
َمت

َ
َحط

ْ
ــــــــــَد   ان َواع 

َ
ـــــــْرك   ق

ّ
ْرَواح الش

َ
ــُم  َواأل َحط 

ْ
ن
َ
 ت

راس  عععض، لاعععر ةب ععع   ععع ب ال غاربعععا اعععع   ادرتعععه  ال تاض عععس اعععع ا  عععه  ح  ت خععع ه رالنععع ة   ا نهععع    ث ععع  راعععرث ر      

   د     ي ال اع را سع  ي خ    ادرته  ض رارسط را ل ياة ه   يألي ة ثا  ظه  عض ة عه راع ل ،مع ح  يم عء  

 (2):   اجسه ،ضر  (1)ح   ه   يمنو ا   ايا را  ا

 أنســـى 
ُ
 لســـت

ً
 نهبـــا

َ
 بــــــــيٍن مــــبرٍح َوصـــــــــــــــــــدود    قلبـــي َوقـــْد بـــــات

َ
 بـــــــين

 ذاَك تسقــــــــــي
ْ
ــُدود    َوسمــــــــاُء العـيـــــــون  إذ

ُ
ـــــــون  َرْوَض الخ

ُ
َسَحــــــاب  الُجف  ب 

ـــ ـــــــــْد َمـــــــــا ب  ج 
َ
ـــــــْم أ

َ
َدْمعـيل ُجـــوُد ب 

َ
ْوُجــــــــود    ــه  أ

َ
 بامل

ُ
ُجـــــْدت

َ
ـــــْيَر ُروحــــي ف

َ
 غ

 رع ر رامعع روال راع ل رسععيألاج دبع ا  رفاعع ي،  رات ع يه ت را سيا ععا   ثتعف ب ا ععاو رفميعع اععع  لع ه ا ايعع ض       

 (3) ررصه ة   ررزر ة    نه  براه:

ــــُل 
ْ
ث ـٌق م  ائ 

َ
ق
َ
ـــْد َبــَوش

َ
ــــار ف  ق

َ
ط
َ
 ــــامل

ْ
اَبهــا  َدت

َ
ت ـــَواُد ك 

ـــــــَل السَّ ــــْد ُجع 
َ
 َوق

ً
 ُحْمـــــرا

ـــــ
ُ
ت
َ
ْين ي َوز  ـــــْوُر َوالـــــَواد 

َ
الَجـــوُّ َوالن

َ
ْيَبــــــــــــــــاٌج   ُه ـــف ـــــــــــــــــوُر َوْرٌد َوُدٌر َود 

ُ
اف

َ
 َوك

را ععع رع رسعععيألس   ررا ععع د راااو عععا را مععع ثا رااب ضعععا اعععع معععاارم    راتععع  تعععس   لعععن بةلعععا   لععع اة راى اعععس، ع     

 (4)را  ا  لض   ثبروةا راى اسل:

جــــــــى وطــــاب الهــــواءُ  ــــــــْوُب الدُّ
َ
 ث
ــــــــــر ب  الَجــــــــــــــــْوزاءُ   رقَّ

ْ
 للَمغ

ْ
ـــــــــــت

َّ
دل

َ
 َوت

بـــــــاح  ـهوالصَّ
ْ
ن  م 

ْ
ــــــَرت ش 

ُ
 بيضـــــــــــاءْ   املنــــيُر قـــــد ن

ٌ
 عــلـــــى األرض  َرْيطــــــــــة

رسيألسا را ال راال   ررا  د راااو ا را م ثا را ا ا ر ىاج   رات  تس   لن بةلا را ع ا راىابعا  لضع        

 (5)اع  لع مااه:

 إذا مـــــــا 
ً
مائـــــــُر والقلــــــــــــــوُب   صافـــــــــَح األسمـــــاَع يومــــــــــا َمـــــــــت  الضَّ  تبسَّ

 ومــــــن طيـــــب  املحامــــد  فيـــه طيــُب   ُحْســــــــــــن  الصنائـــــــع  فيـــــه ُحْســـــــــٌن؛

  ح جمع بعسع ة عض را ع ة   جعرد  رفانعى   ع ل راع اد    عسق رف عرك       
ً
  ج سر

ً
  تا را اسل م  ار

ُ
  ع ربض ا

  رارزةر    رااؤس     اه اع س ع راس اا بض ةمسرع غا 

:(6)راضم اس   األ  رفسراحح
ً
 (7)  ب اا

 
َ
ــــــان

َ
 ك
َ
 َوال

ُ
ْيــــــــت ـــــىَبق 

َ
 َبق

َ
 َوال

ُ
َمـــــــان َتَهــــــى  الزَّ

ْ
َك ُمن

ُ
ْيــــــــــل ــــــــُه َبـــــــــْدٌء َون 

ُ
ل ائ 

َ
ن
َ
 ف

ى 
َ
ن
ُ
َك َوامل ُجـــود  ـــي ب  َمال 

َ
 آ
َ
ْيــــــــت

َ
ن
ْ
ف
َ
ـــــــْد أ

َ
ــــــــي  ق ن 

َ
ى َوَجّوْدت

َ
ن  َعَن الغ 

ُ
ْيـت

ّ
ـن
َ
ــى غ

ّ
 ّحت

 ث عع  را عع  ا ل ععع جم ح لثةعع مك معع  ا     تععع ك  عع را اععه اعععع رات عع يه ت غاراعع    اعععع راي ا  عع ت اأ اعع  ،ج عععس      

 (2)   ب   اع مكرش رالح  راز  ع:(1)حرارلع  يثضضه   ي  ة رفانى لس بضه  يا به

 
 ، المقدمة.م1993 -هـ  1414لبنان، سنة  –الدمشقي، تحقيق: سامي الدهّان، دار صادر، بيروت  ديوان الوأواء الدمشقي، أبي الفرج محمد بن أحمد الغّساني المشهور بالوأواء  (1)

 .82المرجع السابق، ص   (2)

 .46،  30ديوان الوأواء الدمشقي، دار صادر، ص   (3)

 .9ديوان الخالديين، سامي الدهان، ص   (4)

 .27ديوان السري الرفاء، للباشا، ص   (5)
األعياا و وباءااا ا بالاا ا اتألااا وب  ااعتيس  بااااد اتأءاا ب  اااد  اتااي ب ب دااي ااااب لقدااي ااااب بااا    ااا  اااب    ااا وب  ق  اا      ااا و وفياا     (6)

 . 190/ 3ج  تبل وب   –عء بب دار ص درب ا  و 
 . 240/ 1د داو ااب ُاء  ة ات عييب عبي األل  ب ج   (7)
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ُهـــــُم الَحْمــــــــــــــُد هلل  
َّ
ــــاُس َحظ

َّ
ــــــــاَل الن

َ
ُب   ن

َ
َهــا الرت اق 

َ
تنـــــــي َمـــــَع استحق

َ
أ
َ
 وأخط

 
ٌ
َيـــــــة َصْيب 

ُ
يَهـــــا أ ب 

َ
ال ـــــــي َعــــــــْن ط  ن 

َ
َحـــــَرُب   وَعاق

َ
 وال

ُ
فـــــــاق

ْ
ُهـــــُم اإلش

َ
اق َبــــى فر

َ
 يأ

 يمعععع رامععع روال راعععا ض راىسععع ل  بعععل رايعععسر   راععع ل   مععع  سعععطال لععع ا  را عععم     عععه  رزدردت لععع ا       

:
ً
 ررا  د رااب ضا را ا اه اياام غاض رارلع  ب اا

ً
    يألس  

ً
  (3)رارةد جم ال

 
ً
مـــــا  

ّ
َيــاض  ُمَسل ْهـــــر  الّر 

َ
ـــى ز

َ
 َعـل

ُ
ـــَدْوت

َ
ــــَرهْ   غ ْيه  ُمْسف  ٍه ف  ْوج 

َ
 َعـْن أ

ْ
ــَرت

َ
ـــْد َسف

َ
 َوق

ــــــــــــــــهُ 
ُ
ْيت
َ
ْيمــــــــــا َرأ ــــــــــْير ّي  ف 

َ
الخ

َ
َر ك

َ
لـْم أ

َ
رهْ   ف

َ
ْصف

َ
ْمس  أ

َّ
 الش

ُ
َرة

ْ
 َصف

ْ
ـت

َّ
ش

َ
غ
َ
ا َمــا ت

َ
ذ  إ 

ــــي  ــــــُه ف 
ُ
اف َر

ْ
ط
َ
 أ
ْ
ْصَبَحــــــت

َ
ـْد أ

َ
ــــٍب َوق َرهْ   ُمَحـــبَّ ْسـو  راف إ 

ْ
ط
َ
ُه أ

ْ
ن ـي م   مـَن الطــّل  َيْحك 

:   يمع ثبروةا راى اسل ةرب ا ت ال  لن دج ا   راب  تسع   راأزراا   رانها   هع غ ،ا اع رااو ع     
ً
  (4)ب اا

ــــــــــلَّ ( ُيبــــدي لنــــــــا
َّ
 تــــرى) الت

َ
 مــــــــــن ُصنــــــــــــــــــــــــع آذاره  ألســــت

َ
 طرائــــــف

ــــن ) مــــــا نخايـــالــــــــــــــه(  ـــــــــُس م  (   ويلب  ــــــــــــاره 
 عـلــــــــــــى ) تــــــــّل زمَّ

ً
ّيــــــــا  ُحل 

َوْرد  
َ
ز
َ
ــــــب فـــــــي ال

َّ
ت
َ
جـــــــــــــــــــــــــــىَوك َجــــــــــــــــــــــــــــار ه    الدُّ

ْ
ن ـــــــــــــــــــــر ه  وبز 

ْ
َجف

ْ
َزن ب 

(5) 

يرهـــــــــــــــا خ 
ْ
أ
َ
ت  ب 

ً
ســـــــــــــا

ْ
أ
َ
ـــــــــــَق ك

ْ
ــــــال تل

َ
ظـــــــــــــــــار ه  وال يــــــــــــــــوَم   ف

ْ
 لهـــــــــــــــو بإن

ل ليهععع  را عععاار  ا عععج        و
يععع  ث   ااةعععح ثع ايعععا را عععاا اعععع راامعععا رالمعععسري،    اعععل تجعععال  لعععن ث عععایض  رر   ايعععا ی 

ثسعععالام   تيمنعععو اعععع ررغعععارض را عععاايا   ايعععا ثخعععاش سعععا ا   بعععا جمی عععا   راتععع  تيمنعععو اعععع رايعععز    رارلعععع  

. غس ر   ض رر 
ً
 غارض رف يثس ا   بس ثبسي را اار  اع را ييسع  ا 

 الخــــــــــــاتمة

 راعع ل  لضنعع  إلصهعع   رعع ر را ثععع  راعع ل ،يا عع  بسةرسععا 
ً
  و   عع 

ً
  ظعع رار

ً
  آخععار

ً
أثــر الحضــارة فــي لغــة رالمععس هلل ث ال

 شعراء البالط الحمداني.

راامععا راا   ععء   ععض ثخمعع  راامععرة راتعع   ععا ت  لععن رااععاب  رف عع مسع اععع تعع ةیألام راضایعع   را ایععس   یاي عع       

ل الاضاب رالن ةل   را ی  ء    رانض اع   راا    را ل ةسو لیه  ثدش كشن خ    جيمع  اب، جسیعس ت عر  اعع 

 رععععر ثة ععععن  عععع  جعععع دت بععععه بایثععععا راعععع    رااابعععع،  لععععن رإل ععععا     
ً
ال مععععة ثع اععععع درةسععععا رردب  ععععو ،ععععء     ثاععععيج ثدبعععع 

 ال ی نع  ا  ثعع  راعسةس   راياعال  لعن رتج رع ت رردب 
ً
    ای ع 

ً
 خمع  

ً
رالمسري، راع ل تع  ا ب النع ة   جع ال

  را ضس ر ىي  ا   ٕریارد رف  را رالجيم   ا   را ی سیا   را ةایا.

   باس را ثع  راسةرسا اعع راس اعا رالمسرایعا   راتع  تاعس  عض ثةلعع راعس      
ً
   ث ارع  بعسةر

ً
   ث  ،هع  ث تع در

ً
    مع در

  رسيط ع  اع رانه ،ا ثع رسي يج رآلت،:

ل ليهع   -1   و
يع  ث  را عاار  ا عج ثسعالام   ثع ايا را اا اع راامعا رالمعسري،    اعل تجعال  لعن ث عایض  رر   ايعا ی 

 تيمنعععو اعععع ررغعععارض را عععاايا   ايعععا ثخعععاش سعععا ا   بعععا جمی عععا   راتععع  تيمنعععو اعععع رايعععز    رارلعععع   غس رععع   عععض 

.
ً
 ررغارض رف يثس ا   بس ثبسي را اار  اع را ييسع  ا 

 
تبلاا وب هاالة  -ل ب  ق  اا      اا و عءاا بب دار ات    ااةب ا اا و اتااي   ف  اا  لق هااب بزااة اتبأ اا فب باااد اتق ااب ع اا  اااب   اا   ات اال     (1)

 . 208/ 7ب ج 1997 -زا1417
 . 31د داو ك  جمب تط ادب ص   (2)
 . 71د داو اتصلدب يب  ق         و عء بب ص   (3)
 . 62د داو اتخ تي  بب ه ل  اتيز وب ص   (4)
   لعيو ل ف ت تّد عب يعدة لله اتقب  األ د  و صءغ فيهب اتأاب ر  لله اتدعياّ ب ولله ل  ي  لءط لب اتّلق ب. اتأاَبْف    (5)
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  ة ععع    عععض  ععض ثبعععاز خمععع اا را عععاا رالمععسري، اعععع رععع ه را  ععع    ثاععه تععع  ا ب ا ،لعععا راأمی عععا راتعع  خعععا ه بهععع -2

 اععععع ا ععععرس 
ً
 ل سعععع ر

ً
      ةیعععع ض لیثعععع     ثزررسعععع  لي اععععا  ل ضععععس تععععاك رعععع ر راأمعععع   راط یعععععع را عععع ةا ث ععععار

ةععععسرا  غ عععع 

 را اار   ليي رر بمرة راط یاا   مس ر با رعع جم اا .

اضععععس ت ععععنع رالمععععسرایرع اععععع لععععض را  عععع    راامعععع ة   ةیععععع ب ععععرر راضمععععرة را عععع  ألا  رفععععسع رفيمسعععع    راتعععع  ةم ععععل  -3

    را را ض رفام ةل رإلسا ، راااب،.

   تثس رر  ض    رارع    -4
ً
 ب ة  

ً
 دبیض 

ً
 ب ا ،لا رإلجيم  یا رات    مرر ليه   لرل رر   ل  

ً
ت  ا را اار  ثین 

رالنعع ةیا  لرلعع رر ثد رت راةي بععا   رفرسععیض،   راطععاب   راي عع     را ععمري    رراععس راطاعع ا    عع  معع بها   ععض 

 جيم  یا آا رك. ا ح رالی   رإل 

و رالمععععسرا سعه ل اععععا راةنسعععع   عععععض  -5
 اععععع ظعععععو 

ً
  مللرظعععع 

ً
   ي عععع   

ً
 ل سعععع  

ً
مععععاست رال عععع   را ةايععععا  رانض ل ععععا صهنعععععا

 .راا م     رر       را ضا     را اس ا   رردب     را اار 

اضععععس رت ععععم مععععاا راأاعععع د ب اطعععع  ع راضم ععععء   لعععع في ل  اععععع  لعععع ه اربعععع عع   اعععع ةك سععععیع راس اععععا  یثكعععع، ت  لععععیو  -6 

.  
    لا 

 رفاالا     اه ی ض    كشن س ة ته   ا  اس    یثسو به   ض ر   ت  يط یا    د    ج ةیا    اض    اب   لا 

 ت  ی ععل ثسعع ای   مععاار  را ععس   را ععی یا بععسع را ععاراا  را  -7
ً
   راأزراععا  را ثراععا ةی عع 

ً
اسععا اععع ررا عع د ةی عع 

 ا مر ر  ت را اایا رات   ابا  را اار .
ً
 آخاه  ذاة ت ا 

 رسي  د را اار   ض  ض ل،هم راسی یا  ليرجرر ثا  ظام   ا ايهم ب البي  س  ض راضاآع راةایم. -8

ا ةرت راأمی عا   رات ع يه ت رفال عا  ل    رسيألسرا رامرة  ررخی ا  لضس ثل   را اار   ض رسيألسرا رالسعي  -9

  راأ  س   راط      غس ر   ض ل رع را سیع.

ث عععات رالنععع ة   لعععن رايعععز   لجععع   معععاا رايعععز  اعععع  ضطر ععع ت ةب ضعععا راا ععع ة  سعععا ا ررا ععع د   ظاعععا رايعععز   -10

 را  ةش  لم   جس رايز  ب ف لا رفي  ا ب ر م ررج ب ا راررلس   لن راس اا رإلسا  ا.

ل  رالنعع ة  ثا عع د را عععاا اععع رعع ر راامععا بععع اي ررا عع د رراأم ععا راتعع  تجعععال  لععن ثا عع ا را ععع س   -11 معع  و
ا 
ُ
 

  ظاات  اي ررا  د راا م ا.

رزدرعا مععاا رفعس،ح اععع ظععا  راس اعا رالمسرا ععا  لعع    ج رفعس،ح برلععع رفاع ةك   رعع ر اععرع جس،عس  ععض ثاععررع  -12

 ةعععر  لععع ت  راةعععاا  را عععأ  ا بمععع ا  را عععاا رالنععع ةل اعععع راامعععا رالمعععسري،  لعععإذر
ً
 ععع ع  عععسرةه رفا عععرل بعععس،م 

ثس سععع ا  لضعععس رمعععي  ا   عععه  نععع  سع جس،عععس  كشعععن ج اععع   نععع    ه راضس،معععا   دخ عععل  اععع ع جس،عععس    نعععو ثع 

ُ،مسق ثةس لي ب راعرزةر   ث  ليع ب راعس ر يض ب ا ط عا   رالمع لا   باعس را  عا   وار عا راضعر     ع  ثمع ه ذاعة 

 ا  م ه.   م  ،يا   بط  ا

 املصادر واملراجع 

رتج ر ت را عاا رااابع، اعع راضعاع راار عع را أعال  تع ا ع:  تع ا ع: د. اب عو خ  عو ثبرةع تم  درة رانض لعا ا   عا   -1

 ا.1985رع عع 1405 رايرزيع  راس ةا عع بطا  س ا 

ا راىط    درة راةيع ب   -2 سعرةي    راط اعا  –رااابع،  ة ع تيما د،ررع رام روال  تثض  : اط ، رامض    دةي 

 ا.1971 -رع11391رر شن س ا 

سعععععرةي   سععععع ا  –جم ا ععععع ت ررسععععع رب  رامعععععرة  را   عععععا اعععععع رردب رااابععععع،  د .لععععع ،ز راسر،عععععا  درة را ةعععععا  د  ععععع  -3

 ا.2003  -رع1424
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  تعععا را عععاسل  ثبععع، امعععا   عععس راازيعععز بعععض  معععا بعععض ا  تعععا را عععاسل  دةرسعععا  تثض ععع :   عععس رر  -4
ُ
 سععع  د،عععررع ربعععض ا

 ا.1974 -رع1397رااار   س ا  – اسل ة ة  راط ع،   درة رالايا ا ط   ا    يسرد 

د،ررع ثب، لارس رالمسري،  ة ر،ا ثب،   سه رال سع بض خ اريه  جماه  ي عاه: د. سع  ، راعسر  ع   معاةه:   -5

 ا.2004ثةمس  ة سل     رةرت  زرة  رانض لا اع راأمارةيا راااو ا را رةيا   د    س ا 

د،عععررع راى اعععس،سع  ثبععع، بةعععا  ثمعععس  ثبععع،  نمععع ع سعععا س ربنععع  ر معععم راى اعععسل  تثض ععع : د. سععع  ، راعععسر  ع  درة  -6

 ا.1992 -رع1412ا   ع  س ا –ل دة  بس  ت 

     ععععض يرعععععىت  ررد، عععععسع راة سعععع ،ض رفاةعععععر سع ت معععععرة ب معععع   را ععععع ة دل ب مععععع   درة راأ عععععو  -7
 

لععععع د،ععععررع را عععععال  راا 

ل     -8ا. 1991 -رعععع1411ط اعععا رر شعععن سععع ا ا  ععع ع  را –بسععع  ت د،عععررع رامععع روال  ثةمعععس  ثمعععس بعععض رال عععض رانععع 

 ا.1998ا   ع  راط اا رر شن س ا  –تثض  : د. كة  ع    س  درة ل دة  بس  ت

ا  عع ع سعع ا  –د،ععررع ل عع جم   ثمععرد بععض رال ععسع  مععاق:  ج ععس  ععارد  درة لعع دة ا ط   ععا  را  ععا  بسعع  ت -9

 ا.1997

 ا.1983 -رع1403ا   ع  س ا  –رفي ل   درة بس  ت ا ط   ا  را  ا  بس  ت د،ررع -10

 ا   ع. –د،ررع رفي ل   رفةي ا رانض ل ا  بس  ت  -11

 د،ررع را   ،.  -12

د،ععررع راععرث ر  راس  ععض،  ثبعع، را ععاج  ثمععس بععض ثةمععس راي عع  ي، رف ععارة بعع ارث ر  راس  ععض،  تثض عع : سعع  ،  -13

 ا.1993 -رع 1414ا   ع  س ا –بس  تراسر  ع  درة ل دة  

راعععع خس   اععععع  ث سعععععض ثرععععو راأزيعععععا   ثبععععر رال عععععض  لععععع بععععض   ععععع ا را عععع   ،ن   تثض ععععع : كة عععع ع   ععععع س  درة  -14

 ا.1997 -رع1417ا   ع  س ا  -رانض لا  بس  ت

رالنععععع ة  رإلسعععععا  ا بعععععسع ثلععععع اا رف يعععععء   آ ععععع   رف عععععيض و  جمعععععع  إ عععععسرد:  لعععععع بعععععض اععععع ،ع را عععععلرد  سععععع ا  -15

 ا. 2007  -رع1428

راط اعععععا  معععععا   –رالنععععع ة  راااو عععععا رإلسعععععا  ا  تععععع ا ع: د. ة عععععن  راىاوعععععر لع   ةي عععععا راىععععع ا ع  راضععععع را  -16

 ا.1994 -رع1415س ا  ران ا ا

 –التععه  خم امععه را   ععا (  د.   ععسرا ط ع  مععارع  درة را  عع ب ع  د  عع  مععاا ثبعع، لععارس رالمععسري، ) دال -17 

 ا.1999س ا راط اا رر شن سرةي   

مععععاا رالععععاب اععععع ثدب راامععععايض رر ععععرل  راا   ععععء  كشععععن  اععععس سعععع ع راس اععععا  تعععع ا ع: د. ز عععع، ر ل سععععن   درة  -18

  ما.  -رفا ةل  راض را 

 ا  رفا   سا س. لرة  ر أيمع   س ماار  راس اا رالمسرا  -19

 معععا   –رامععع اا را   عععا اعععع معععاا رفي لععع  ) دةرسعععا اضس،عععا (  د. لعععاق   عععسرال لح  درة رفاععع ةل  راضععع را   -20

 ا.1983س ا  راط اا رر شن

ا  عع ع  راط اععا  –ل ععرع را ععاا اععع  جيمععع رالمععسرا سع  تعع ا ع: د.  مععط ف را ععةاا   عع ام راةيعع   بسعع  ت -21

 ا.1981ران ا ا س ا 

 . راط اا رر شنبس  ت  –  ع راااب  ت ا ع:  ثمس بض  ةاا بض    رة ررلايض، رفمال  درة ل دةا -22

 ا   ع. –ايي   راأم  ا  ل ة   مرما  درة راارد   بس  ت -23
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  عععععع را رالنعععععع ة  اععععععع را ععععععاا راا   ععععععء  اععععععع راضععععععاع راار ععععععع را أععععععال   ثمععععععس سععععععا س ر لا  ععععععع  ثمععععععارل: ث. د.  -24

 . 2007رفاسل  ةس اا دليرةره  س ا   سراأ  و   س 

صه ،عععا ررةب اعععع ل عععرع رردب  تععع ا ع: معععا ب راعععس،ض ثةمعععس بعععض   عععس راررععع ب را عععريال  تثض ععع :    عععس بمث عععا  -25

 ا.2004 -رع 1424راط اا رر شن س ا ا   ع  – جم  ا  درة راةي  راا م ا  بس  ت

 عععع س مععععم  راععععس،ض ثةمععععس بععععض  ثمععععس بععععض ثبعععع، بةععععا بععععض  ل عععع ت رر  عععع ع  ثا عععع   ثب عععع   راز عععع ع  تعععع ا ع: ثبععععر راا -26

 ا   ع. –خ ك ع  تثض  : كة  ع    س  درة ل دة  بس  ت

 رااس او راا م ا:

ك عسرد:  ثمعس بعض ،ثبعى بعض   عاق   ا  لرة  س ع راس اا اع ماا ثب، لارس رالمسري،  دةرسا  ر ر  ا ل   -1

ج  اا ثا راضاش  رفم ةا راااو ا را ارد،ا   آ  اأ م  كمارل: ث. د.  مط ف ة سع    ،ا  ةس اا   ج يس  

 رع.1429س ا
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تأثير برنامج تدريبي مقترح لتحسين بعض القدرات البدنية وتعليم أساسيات رياضة الجودو  

   للنأشين 

 د. شكري عبد الرزاق القبالوي.                                    

 أ. مجدي علي الطويش ي.                                     

 أ. عبد السالم أحمد إمحمد.                                           

 ملخص البحث : 

اةىتل رررررر ا ءةت ررررررض ا رررررر ا
 
يعتبررررررقاء اترررررررعماءة تعبررررررملاعلى رررررراار اضترررررراا علررررررًاعلرررررراارفوقررررررواءة تع رررررر   اء   ررررررقاء ررررررتعوء ء

ءملنعفسعتا ءةكشفاعناء تعوء ءتاءة تعبملا ءةتع فاعلااحو  هامرعايسرلبالرعةت وتا رضارتاءحتلرعحاافعحر ا ر ا

متطىوعتاء  ءما  اءة شعطعتاءة تع  ااءملستروً،ا اواقكض اهذءاءةتر  ما  اءلجعاباءةوونياءةذيايعتبقامناأهما

ءلحوقثاا ءةععمًاءلحع ما  ا سباءملنعفسعتاخعصااعنوا سع ياأ اررعرباءملستضتعتاء خر  اعنرواءة تع ر   ،ا

م،اءرر رررتامسررررتض اءةى عاررررااءةووا ررررااة ع ررررلا1964فوعة سررروااة تع ررررااءلجررررض  ا منررررذا خضةورررعاأ ملو ررررع اطض  ررررضا ررررناا

  ملو ررراا ءةععمل ررراا اب فرررااةبرررقءمداء عررروء اءةوررروني،ا ارررواارررعما  نف سرررعريالتفى رررًاءةرررو حاءملشررريق اا ررر اءةوطرررض تاء

كعمررررًاةعنعصرررر اءةى عاررررااءةووا ررررااة ع ررررلاءلجررررض  ا رررر اءملنعفسرررراافضعررررواأ اءلجررررض  ارتع رررراا سررررت وماكعمررررًاأع ررررعما

ءلجسرررررم،ا ترررررت ى اءةوررررروفامرررررنا رء ررررربنعا ررررر امع فررررراااررررررع ا رررررعفا ارررررض ارتعبرررررملاءلجرررررض  امرررررناخررررر حاء رررررتعلعحا

اءتارر ل اام صصااةىوو ا سععواعلاارأهى  ا اعةتعل ا سج ًااتعئداع و اءقفعل ا.ءختوعرا

The effect of a proposed training program to improve some physical 

abilities and teach the basics of judo to juniors 
 . Dr.. Shukri Abdul Razzaq Al-Qiblawiاااااااااااااااااااااااااااااااااااا

                                     a. Magdy Ali Al-Tuwaishi . 

                                         a. Abdel Salam Ahmed Emhamed . 

Research Summary : 

Sports selection is an educational process that works to identify the 

athletes most willing to excel and excel in competitions and to reveal the 

athlete’s preparations and identify their limits, which allows prediction and prediction of the 

possibility of his success in the future. This evaluation may be in the 

physical aspect, which is one of the most important performance 

requirements in modern sports activities and the decisive factor In 

winning competitions, especially when the other levels are equal or close 

to other athletes, as for the sport of judo, and since its entry into the 

Tokyo Olympics in 1964 AD, the level of physical fitness of the players 

of the countries participating in the Olympic and world championships 

has increased as a result of the physical preparation programs. The 

competition found that judo is a sport that uses the entire body, and the 

aim of our study is to know the weaknesses and strengths of the judo 

athlete through the use of assessment tests dedicated to the body that help  

 to qualify him and thus record good positive results 
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المقدمة وأهمية البحث ا
(امصررعرعااقعلعا ررااررى وقراارطررضرتا رر افيرق اءةثلعا   ررعتامررناءةرر  اءةتع ررتاعشرر اJudoعتبرقارتع ررااءلجرض  ا  

تارتع رررااءلجرررض  ا ررر اءةووءقرررااكض ررر ىااةىررروفع اعرررناءةرررن  اةرررذءاكرررع اف  رررعاءةكث رررقامرررناءةتلرررعرتناءملررر   يا ء رررت وم

 ءلح كعتاءة تع  ااءةتلا عتبقامل ت ،اإ اأا ا بعواذةكاُعوةتاهذهاءة تع االرضءا ن عاةتصوباملعر ااأمنراالر  ا

ا.(42:7عوالجعىوعاأمنا  اءةعوقوامناءةرضءءة تع    ا ءةط ب،ا انعماعى  اأ عفاء رفع اءةو ل اةلجض 

 ت ررروفاهرررذهاءةورء رررااإلررراا حررر ال ارررعمداةتفسرررر  العرررااءةررررورءتاءةووا ررراا ءةررررض اءةع رررى ا،اءمل  ارررا،اءة  ررررعاا،ا

ءةتررررضءو (ا  ررررذءا عىرررر ماأ ع رررر عتارتع ررررااءلجررررض  ا ءةتف ررررا،اءةضا ررررا،امسرررركاءةووةررررا،اءةتفرررر  ،اءخرررر حاءةتررررضءو ،ا

ءةتف ت رلالتصررل ماءةتف ارااءةروى ررااءةوعوقراالع ررت وءمامفلضعراا ءحررو ،اءةسررطعت(،ا اروارررماء رت وءماءملررن  ا

(،ا رررماءقفررع اءملعررعم تاءةعىل ررااة ختوررعرءتاءةووا رراا ءملوعرتررااءملسررت وماا ءةصررو ،ا8علررااع نررااعلوقرراااضءموررعا 

 عتاءةثوررررعت،اءملض ررررضع ا(،ا رطو ررررلاءةبقاررررعمداءةتف ت ررررلاءملريررررقداةتفسرررر  العررررااءةرررررورءتاءةووا رررراا  عىرررر ماأ ع رررر

ا ومررناءةضحرو ا 12رتع رااءلجرض  املررو ا 
 
الضءاررتا ر دا حرروءتاأ روضع ع

 
 ا رررا(،ا اروارررماءةتضصرًاإلررااا60(اأ روضعع

ءةووا راا أ ع ر عتارتع رااءلجرض  اا عض اف   اذءتا  ةرااءحصرعئ ااةصرعل اءةر رعباءةوعرويا ر اكرًاء ختورعرءت

ءملريرررقداةتفسرر  اءةررررورءتاءةووا ررراا أ ع ررر عتاا ا ررواءةورء رررا(،ا تلكرررناءةتضصررر االع  يق ررع العةبقارررعمداءةترررورت ل

اعناأهل ا
 
ملعر اارتع ااءلجض  املعاةوعا  رافععحا هعمااارتع ااءلجض  ا  اءةع نعتاءمللع ىااةع نااءةوفث،اف  

ا  ارنل ااءلجضءاباءةووا اا ءلح   ضا ءةن س اا ءملع ف اا ء عتلعع ا.

 مشكلة البحث  •

اةىتل رررر ا ءةت رررض ا رررر ايعتبرررقاء اتررررعماءة تعبررررملاعلى ررراار اضترررر
 
اا علرررًاعلرررراارفوقرررواءة تع ررر   اء   ررررقاء رررتعوء ء

ءملنعفسعتا ءةكشفاعناء تعوء ءتاءة تعبملا ءةتع فاعلااحو  هامرعايسرلبالرعةت وتا رضارتاءحتلرعحاافعحر ا ر ا

ااءملستروً،ا اواقكض اهذءاءةتر  ما  اءلجعاباءةوونياءةذيايعتبقامناأهمامتطىوعتاء  ءما  اءة شعطعتاءة تع  

ءلحوقثاا ءةععمًاءلحع ما  ا سباءملنعفسعتاخعصااعنوا سع ياأ اررعرباءملستضتعتاء خر  اعنرواءة تع ر   ،ا

م،اءرر رررتامسررررتض اءةى عاررررااءةووا ررررااة ع ررررلا1964فوعة سررروااة تع ررررااءلجررررض  ا منررررذا خضةورررعاأ ملو ررررع اطض  ررررضا ررررناا

 عررروء اءةوررروني،ا ارررواارررعما  نف سرررعريالتفى رررًاءةرررو حاءملشررريق اا ررر اءةوطرررض تاء  ملو ررراا ءةععمل ررراا اب فرررااةبرررقءمداء

 سررررت وماكعمررررًاأع ررررعمااعفسرررراافضعررررواأ اءلجررررض  ارتع رررراكعمررررًاةعنعصرررر اءةى عاررررااءةووا ررررااة ع ررررلاءلجررررض  ا رررر اءملن

ءلجسرررررم،ا ترررررت ى اءةوررررروفامرررررنا رء ررررربنعا ررررر امع فررررراااررررررع ا رررررعفا ارررررض ارتعبرررررملاءلجرررررض  امرررررناخررررر حاء رررررتعلعحا

اهى  ا اعةتعل ا سج ًااتعئداع و اءقفعل ا.ءختوعرءتارر ل اام صصااةىوو ا سععواعلاارأ

 أهداف البحث  •

ي ررررروفاءةوفرررررثاإلررررراارصرررررل مامريرررررقداةتفسررررر  العرررررااءةررررررورءتاءةووا ررررراا ءمل  ارررررا،ا ارررررض اءةرو رررررا،اءة  رررررعاا،ا

ءةترررررضءو (،ا  رررررذءا عىرررررماأ ع ررررر عتارتع رررررااءلجرررررض  ا ءةتف رررررا،اءةضا رررررعت،اءملسررررركعت،اءخررررر حاءةترررررضءو ،اءةتف كرررررعت،ا

اءةنع ئ  ا  ارتع ااءلجض  .ءةسرطعت(اةو ا

   فروض البحث •

ا  العااءةرورءتاءةووا ااةو  -
 
 ءملجلضعااءةتف تب االعواءةتف اا.ارضعواف   ا ءةااءحصعئ ع

ا  العااأ ع  عتارتع ااءلجض  اةو اءملجلضعااءةتف تب االعواءةتف اا.ا -
 
ارضعواف   ا ءةااءحصعئ ع
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 املصطلحات املستخدمة في البحث  •

ام.ا1882رتع اا فىس ااأنشأتا  اءة علع الضء طااءةو تضراع غضر اكعاضا  ا ع تفاءلجض  :اه ا

 اجراءات البحث  •

ء ت وماءةوعحثض اءملن  اءةتف ت لاملعاقتل  ال امناخصعئ ارت لا طو عااهذءاءةوفث،ا ء ت وماااااملنهج:.  1

امنامفلضعاا ءحو ارف تب ا.ا
 
ارف تب ع

 
ارصل لع

رتع ااءلجض  ا فئااءةنع ئ  (،ا رماءخت عراءةع ناالعةط ترااءع  اءةوفثاعلااع ناامنا ع لاااعينة البحث:.  2

منا  مكضااا رت  ا  ا عىماا عو  (اا8ءةعلوقاا ءةتلااوا ءملتغ قءتا ءةع ناا  العاا أف ء ا رفعن ا ءةتأ وامنا ،ا رما

ءملتغ ا بعاا ءةضو (ا ءةطضح،ا ه ا ءةسن،ا ءملتغ قءتا ءلجض  ا هذها رتع اا ءةووا اا ءمل  اا،ااض ااأ ع  عتا  قءتا

اءةرو ا،اءة  عاا،اءةتضءو (ا ءلجو حاءةتعل اقضح اءملععلجعتاء حصعئ ااءلخعصاالتفعن اع نااءةوفث.ا

ا

( البيانات االحصائية الخاصة باملتغيرات املطبقة في البحث لدى املجموعة 1جدول)

 التجريبية قبل التجربة

 8ن =  املتغيرات

 االلتواء  الوسيط  االنحراف املتوسط 

 2.28 13.65 171 13.78 السن  

 0.83 158.15 36 158.16 الطول سم

 296- 49.77 304 49.74 الوزن كجم 

 3.12 5.41 125 5.54 املرونة سم

 2.27 26.30 132 26.4 يمين قوة القبضة كجم 

 3.52 27.55 136 27.71 شمال

 93 5.82 1.014 6.134 الرشاقة عدد 

 3.75 1.69 008 1.70 يمين التوازن ثانية 

 2.5- 1.74 024 1.72 شمال

 

 أدوات البحث •

 ء عوز ا ء   ءتاءملست وماا  اهذءاءةوفث -

ا.ام  ء اط لامععق قاةر عباءةضو .1

ا.اعوعواءة  تعميقاةر عباءةطضح.2

ا.عوعواةر عبااض اءةرو اا.3

الوةااعض  .ا–لسع اعض  اا–.اصعةاارورتبا4

 االختبارات املستخدمة في البحث •
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 االختبارات البدنية -

 االختبار األول )اختبار املرونة( . 1

ا عبامو اح  اا نلاءلجذ ا ءة  ذقنا  اح كعتاءةثنلاةألمرعمامرنا  رتاءةضارضف،ا ترتما سرج ًاأاارم امسرعفاا

ا(.346ا-344:7حصًاعى  عاءملختبقا 

 وشمال( االختبار الثاني )قوة القبضة، يمين . 2

ا(.190-187:11(ا 294-239:10 لعح(الع ت وءماعوعواءملعاضميقا ا-ا عبااض اءةع  تاءملث  اا صعلتاءة وا قل  

 االختبار الثالث )الرشاقة( . 3

ا ررما
 
قلكررناأ ءماهررذءاء ختوررعرالسرروضةاا اررو  امسررععو الف ررثاقررتماء  ءمامررنا  ررتاءةضاررضفا ررما نررلاءةرر  وت  اكررعم 

اةى
 
ااذفاءة عى  اخى ع

 
ةض رتا نرلاءةر  وت  ا رمامرواءةر  وت  اضصضحاةض تاء اوطعداءملعئرًا رماارذفاءةر عى  اأمعمرع

اةىضصررضحاةض ررتاءةضاررضفاقرررضماءملختبررقاركرر ءراذةرركاملررو ا
 
ا-280:7 عا رراا جسررجًاأااررم اعررو امررناءملرر ءتا ا15كررعم 

ا(.282

 شمال(  -االختبار الرابع )اختبار التوازن، يمين. 4

ءةتضءو اءةثعلتامرنا  رتاءةضارضفالعةررومامستع  رااعلرااءةععر راا ءةععر را:اعورعر اعرنا ي وفاء ختوعراا عباا

 رم(ا ت ركرزاءملختبرقالعةررروما3 رما  ررلكوعا20ةرضدامرناءلخشربامثبررتا ر امنتصر وعاععر راامررناءلخشربالعرر رع ا

ءةررذياءة لنر ا رماءة سر  اعلرااءةععر راا جسرتل اء ررزء افررض اءةععر رااأ برقا ارتاملكرنا جسرجًاةىل تبرقاءةرزمنا

ا(.446ا-444:11ء تطع اخ ة اء حت عظالتضءوا افض اءةععر اامنالحظاامغع ر ااوم اءةىضحااأ اء رضا 

 قياس أساسيات رياضة الجودو •

 ررر ااخبرررقءما ررر امفرررعحارتع رررااءلجرررض  ا حكرررعمةر رررعبامسرررتض اأ ءماأ ع ررر عتارتع رررااءلجرررض  اررررماء  رررتععااالفكرررعما

(ا  اقرررررًاعرررو اءملحكلرررر  اعررررناءةووا ررراا عىررررضماءة تع ررر اع رررضاه ئررررااءةترررورج ا رررر اكى رررااءةيقل ررررااا-مرررروربا-ءلجرررض  

امفكل  .3

 تقييم أداء أساسيات رياضة الجودو •

 (امفع  تاةأل ءما رفسباة اأحسنااب فاا  اءةث دامفع  ت.3يعطىاةكًاطعةبا  -

عتوعرا سىسًام ءحًاء  ءماءة نلاةلح  رااأ نرعماء  ءما ررروق ارر  ماء  ءمامناءةض تاءةن عئيامتاء خذا  اء ا -

 ءملحكل  (.

 البرنامج املقترح •

ي رررروفاءةبقاررررعمداءةتف ت ررررلاءملريررررقداقلرررراارفسرررر  العررررااءةرررررورءتاءةووا رررراا ءمل  اررررا،ااررررض اءةرو ررررا،اءة  ررررعاا،ا

لات رروفاإلررااء رررررعمالعلحعةررااءةترضءو (،ا ذةرركالررعايقءدا  عرروء العررااءةتررورتوعتا ءةتل تنررعتاءملتورعراا ءملترنرراا ءةترر

نل رااء حسرعباءملكرعنيا ءخرًاءملىعرب،ا رنل رااءةنعح رااءةتعضت ر ااةلحع راارءةووا اا رفس  اءةررورءتاءةووا راا ا

ءمل رررض  ا ء بسررعباءةنعاررمااءةرررضءماءلج رروا ءةى عاررااءةووا ررا،ا  ررذءاءملسررععو ا رر ارنل ررااء  رء ا ءةتصررضرا  رر عاا

ا عىماأ ع  عتارتع ااءلجض  .

 فيذ البرنامج املقترحتن •

ارمام ءعع امعاقل اعنوارن  ذاءةضحوءتاءةتورتب اا ءةتعى ل ااةىبقاعمداءملريقد
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 ءةتأ وامنا  مااء   ءتا ء عوز اءملست وما. -

 ءةتضءو ال  اءةتورتوعتا ءةتل تنعتاءةتلارتطىباءلجوواءةوونياةىنعاما. -

  ءةتل تنعتاةوثاءةبشضتلا عذباء ابوعهاةع نااءةوفث.ءةتنضجتا ءةتغ  قا  ا كًاأ ءماءةتورتوعتا -

 ءةتأ وامناء ب ععباع نااءةوفثاةىتورتوعتااوًاءةتط  ا  ءمارورتوعتاعوقو . -

 ء ت وءماءةط ترااءلجزئ اا  ا عىماأ ع  عتارتع ااءلجض  . -

وررررونيالبن  ررررذاءةبقاررررعمداءملريررررقدارطو ررررلاأعررررزءماءةضحررررو اءةتورتب ررررااءة ضم رررراا أعلررررعحاء ءرتررررا،اء حلررررعما ء طررررع ت،اء عرررروء اءة

الحس  اءةرورءتاءةووا ا،اء عوء اءملوعريالتعى ماء ع  عتارتع ااءلجض  ،ا ماءلختعم(.

،ارررررماءةتررررورلا رررر ارن  ررررذاء حلررررعحا3(اء ررررعل تالضءاررررتا 8رررررمارن  ررررذاءةبقاررررعمداءملريررررقدامررررناخرررر حا 
 
(ا حرررروءتاء رررروضع ع

ءةتورتب رااءةطورراامرناخر حاءةبقارعمد،ا لرعاررماءةترورلا ر اءةتورتب ااةتفس  اءةررورءتاءةووا راا ر اعل رتاءةضحروءتا

اكما يلي: عىماء ع  عتارتع ااءلجض  اخ حامو اءةبقاعمداة صوباءةتضوجتاءةزمنلاةتعىماهذهاء  ع  عتا

  حوءتارورتب ا(اةتعىماأ ءماءةتف ا.ا3ءمل حىااء  لاا  ▪

  حوءتارورتب ا(اةتعىماءةضا عت.ا3ءمل حىااءةثعا اا  ▪

  حوءتارورتب ا(اةتعىماءملسكعت.ا3ةثعةثاا ءمل حىااء ▪

  حوءتارورتب ا(اةتعىماءلح كعت.ا3ءمل حىااءة ءلعاا  ▪

  حوءتارورتب ا(اةتعىماءخ حاءةتضءو .ا6ءمل حىااءلخعمساا  ▪

 ا حوءتارورتب ا(اةتعىماءةسرطعت.ا6ءمل حىااءةسع  اا  ▪

 البدنية وتعلم أساسيات رياضة الجودو موذج لوحدة تدريبية يومية لتحسين بعض القدرات ن

 

 املحتوى  أجزاء الوحدة

 االصطفاف وأخذ الغياب، وتعليمات عن محتوى الوحدة التدريبية أعمال ادارية

تددددددريبات لتاشددددديط الددددددورة الدمويدددددة، و ويألدددددة العضدددددالت واملفاصدددددل واألربطدددددة )الجدددددري بأنواعددددد ، الوثددددد ،  االحماء واالطاالت  

ول إلددددل حالددددة التعددددرق ثددددم البدددددأ فددددي تمرينددددات االطدددداالت العامددددة وخاصددددة ل يألددددة الحجددددل و(يددددرل( ح دددد  الوصدددد 

 املفاصل واألربطة

 تدريبات بدنية مقننة ومتدرجة لتحسين القدرات البدنية )املرونة، القوة، الرشاقة، التوازن( االعداد البدني

شددددرح لفدددددي ألداء أحددددد أساسددددديات رياضددددة الجددددودو )التحيدددددة علددددل سددددبيل املثددددال( مدددددن وضددددع الوقددددوف ثدددددم  االعداد امل اري 

اسددددتخدام وسدددديلة التوجيدددد  املكدددداني مددددن قبددددل املدددددرب ثددددم اعددددادة شددددرح تعليمددددات األداء ثددددم مالزمددددة املدددددرب 

ي الجمددا ي للمتعلم بالتوجي  املكدداني للحركددة ثددم التطبيدد  الفعلددي لددرداء بصددورة فرديددة ثددم التطبيدد  الفعلدد 

 ثم تصحيح األخطاء ثم إعادة األداء  الجما ي

اعطدداء تدددريبات وتمرينددات لل)ودئددة )دورانددات للددذراعين، مراحددات، اهتددلازات، تمرينددات التددنف  الشدد ي   الختام

 والزفير بعم (
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 املعالجات االحصائية •

 ءةض طاءلحسعبي. -

 ءةض  ط. -

 ء اف ءفاءملع عري. -

 مععمًاء ةتضءم. -

 ءملئضتااةىتفسن.ءة سواا -

 ءختوعرا ت(. -

 عرض ومناقشة للنتائج •

اع ضا منعاشاااتعئداء ختوعرءتاءةووا ااةىلفلضعااءةتف تب اااوًا بعواءةتف اا.

( يوضح البيانات االحصائية الخاصة بالقدرات البدنية املطبقة لدى املجموعة التجريبية قبل  2جدول ) 

 وبد التجربة

الاسبة املألوية  قيمة )ت( فرق املتوسطات بعد التجربة  التجربةقبل  االختبارات 

 8ن 8ن للتقدم

 ع س ع س

 15.70 11.60 087- 0.154 6.41 125 5.54 املرونة سم 

قوة 

 القبضة

 6.67 12.158 1.762 360 28.162 132 26.4 يمين 

 5.41 7.55   1.5 508 29.21 136 27.71 شمال 

 12.16 1.941 746 078 6.88 1.014 6.134 الرشاقة عدد 

التوازن  

 ثانية 

 25.88 15.11 44 077 2.14 008 1.70 يمين  

 67.44 14.14 56 102 2.28 024 1.72 شمال 

ا2.11تاءلجو ة اا=ااا0.5*معنضياعنوا

ا2.90تاءلجو ة اا=ااا0.1*معنضياعنوا

ءةرررور اءةووا راا ءمل  ارا،اارض اءةرو ررا،ا(ارفسرنا ءحرر ا ر ااترعئدامعظرمامتغ رقءتا2قتضر امرناءلجرو حا 

اذءتاا15.11،ا7.55قلررر  ا  رررلعح،اءةترررضءو ،اقلررر  ا  رررلعح(اح رررثار ء حرررتااررر ما ت(امرررعالررر  ا
 
 هرررذهاءةرررر ماعل عررررع

%اإلراا5.41 لرعاقظور اءلجرو حاءرر رع انسروااءةترروماةورذهاءملتغ رقءتاح رثار ء حرتامرعالر  اا0.1  ةاامعنضتااعنروا

 هررذهاا1.941عاااءةررذياةررماقظورر ارررروماذ ا  ةرراامعنضتررااح ررثالىغررتاا لرراا ت(ا%،اف لررعاعرروءامتغ ررقاءة  رر67.44

ا%.12.16ءةر لااق قامعنضتاا ةكن اأظو انسواارروما

ء تلًاا3ملعا ولاقتض افععة اامفتض اءةبقاعمداءةتورت لاءملريقداءملطولاعلااع نااءةوفثامناءةنع ئ  ،اح ث

رل تنررررعتاء طعةررررااء قفعل ررررااءلح   رررراا ءةثعلتررررا،ا رل تنررررعتاء طعةررررااءةبقاررررعمداعلرررراارل تنررررعتاةتفسرررر  اءمل  ارررراا هرررر ا

ءةسرررىو اا ءةرسررر تا(اءلح   رررا،ارل تنرررعتاء طعةرررااءةسرررىو اا ءةرسررر تا(اءةثعلترررا،ا هرررذهاءةتل تنرررعتاذ افععة رررااع رررو ا
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-210:7(ا 2007ةتفسررر  اءملرررو اءلح كررريا ررر اءمل عصرررًا اعةترررعل ارفسررر  اءمل  اررراا هرررذءامرررعاأ ررروهامفلررروار رررعاءة  بررريا 

ا(.212

ءةبقاعمداءةتورت لاعلاارل تنعتاةتفس  ااض اءةرو اامنا واءلحوعح،ا رك ءرامسكاءةووةاا لعاء تلًاا

لعة ررررروقنا مرررررناءةى عاررررراا ءةىكرررررم(ا فررررر ء اءةع نررررراا ءةشررررروا ءةررررروفتا مفع ةرررررااءخررررر حاءةترررررضءو الررررر  اأفررررر ء اءةع نرررررااعلررررراا

اء ةعررعباءةتنعفسرر ااءةز ع ررااءةتررلارررتمالب
 
شررب كاءة رروقنا ءة ررواءةضءحررو امررتاءةزم ررًا ررماءةبسررع ،ا مررناخرر حاأق ررع

ءةشررروا مرع مرررااءةشررررواءملتورررع حامررررتاءةزم رررًا ق قهررررعامرررناءةتل تنررررعتاءةز ع رررااءملعررررو اةتطرررضت ااررررض اءةرو رررااءة لنرررر ا

(،ا لرررعاء رررتلًاءةبقارررعمداءةترررورت لاعلررراارل تنرررعتا383:8(ا 2007 ءة سررر  ا هرررذءامرررعاأ رررعراإة ررر امفلررروار رررعاءة  بررري 

حو اءةتورتب اامنارل تنعتاءلحجًاعلرااءةرروماءة سر  ا ءة لنر ،ا  رذءارورع حاءةضارضفاةتفس  اء رزء اخ حاءةضا

علررراااررروما ءحررررو اعلرررااءةبسرررع ا  بررررقاومرررناملكرررنامررررنامررررور اكرررًافرررر  امرررناأفررر ء اءةع نررررا،ا ءةعوقررروامرررناء ةعررررعبا

ا(.338:8(ا 2007ءةتنعفس ااءةتلارفسناءةتضءو ا هذءامعاأ وهامفلوار عاءة  بيا 

داء ختوررعرءتاءلخعصررااللتغ ررقءتاأ ع رر عتارتع ررااءلجررض  اةررو اءملجلضعررااءةتف تب رراالعررواعرر ضا منعاشرراااتررعئ

اءةتف اا.

( البيانات االحصائية الخاصة بمتغيرات أساسيات رياضة الجودو لدى املجموعة التجريبية بعد  3جدول ) 

 التجربة 

 8ن =  االختبارات 

 االنحراف  املتوسط 

 0091 6.78 التحية )درجة( 

 458 6.57 الطبيعية الوقفة )درجة( 

 108 6.57 الدفاعية

 323 6.75 الطبيعية   مسك البدلة مع الوقفة )درجة( 

 453 6.56 الدفاعية

 203 7.52 العادي التحرك )درجة( 

 131 6.68 املتالح  

 229 6.31 رئيسية اخالل التوازن في اتجاهات )درجة(

 052 6.88 فرعية

 

 )درجة( السقطات 

 442 7.40 الخلفية 

 163 6.78 الجانبية

 190 7.34 الدائرية 

 172 7.42 األمامية 

(اءرر ع اا ماءملتض طاءلحسعبيالجل تاء ع  عتارتع ااءلجرض  ا ءملطورراا ر اءةوفرثا3قتض امناءلجو حا 

ءةععة رررااإذءامرررعااضرارررتالرررعةر ما رعررراا هرررذهاءةرررر ما عتبرررقامرررناءةرررر ماا7.52إلرررااا6.36ح رررثار ء حرررتاهرررذهاءةرررر مامرررنا

ءةروى ررراااورررًاءةرررتعىماح رررثاكعارررتاهرررذهاءةرررر ماصررر  ا ررر الوءقرررااءةتف ارررااح رررثاأ اأفررر ء اءةع نررراامرررناءملوتررروئ  ا ق رررقا



 2022العدد التاسع  يونيو  تأثير برنامج تدريبي مقترح لتحسين بعض القدرات البدنية وتعليم أساسيات رياضة الجودو للنأشين  

  

 

  

 236 جامعة المرقب -كلية التربية البدنية  

 

ملعر   اة تع ااءلجض  ،ا هذءاقظو افععى رااءةبقارعمداءملريرقدا ءةرذياطورلاعلرااع نراامرناءملوتروئ  الغر ضا عىرما

اأ ع  عتارتع ااءلجض  .

 والتوصيات  تستاتاجااال  •

: االستاتاجات
ً
 :أوال

اض ارماء ت تعلامعاقل :مناخ حارفى ًاءةنتعئداءةتلارضصًاإة  عاءةوعحث

.افععة ااءةبقاعمداءملريقدا  ارفس  العااءةرورءتاءةووا ااءملطوراا  اءةوفثاةو اءةنع ئ  ا  ارتع ااءلجض  ا1ا

العواءةتف اا.

اء ع  عتارتع ااءلجض  العواءةتف اا..افععة ااءةبقاعمداءملريقدا  ارىما2

: التوصيات: 
ً
 ثانيا

العاقل :ءةوعحثض العلاا ضمامعاأ   تاعن ااتعئداءةوفثاقضصملا

ءةرورءتاءةووا راارطو لاءةبقاعمداءملريقداعلااءةنع ئ  ا  ارتع ااءلجض  ا  اءةع نعتاءمللع ىاا ذةكاةتفس  ا ▪

اءلخعصااب ما  ذءا عىماأ ع  عتارتع ااءلجض  .

 املدددددددراجدددددددع 

(اا4-2 ءةو ر اءةع ا اا ةععباء  ملو ع اءلخعص:انش  اءةو ر اءةع ا اا ةععباء  ملو ع اءلخعصاا .1

 م(.ا1999فبقءق ،اء تعذاءةرعه  اءةو ل ،اءةرعه  ا 

 م(.1999معرباءةسنااءةتع عاا اا2قضماءةث  عماءملضءفلاا2865ع تو اء ه ءماءملسعئي:اعو اا .2

 م(.1999علعحامفلوا عو:اءلجض  اأصًا منعه ،اءةطوعااءةثعا ا،ا ضا امع ،اءةرعه  ،ا  .3

ا .4 خصعئصوما ا
 
لص تع ءملععاض ا ءةىونعا ا،اا لعحا عةما  سعةم:ا ءملص تاا ءةوءرا  منعهجوم،ا

 م(.ا1997ءةرعه  ،ا 

 م(.1994،ا ءراءة ك اءةع بي،اءةرعه  ،ا ا3مفلواحسناع  ي:اءختوعرءتاء  ءماءلح كي،ا  .5

ءإلعوء ،ا .6 ءةتورتبا رل تنعتا ل ءمدا ءةتعى ل ا،ا ءةعىل اا ءملض ضعاا ءة  بي:ا حعفظا مفلوار عا

 م(.ا2007ءةكلو ضر ،اء  كنورتاا اءةطوعااء  لا،امعه اةى ش ا ءةتضوجتا خومعتا

ةى ش ا ءةتضوجت،اا .7 معه ا ءةثعةثا،ا ءةطوعاا ءلجض  ،ا رتع اا موع ئا ءة  بي:ا حعفظا ر عا مفلوا

 م(.ا2016ء  كنورتاا 

،ا ءراا3مفلواصوح احسعا  :اءةر عبا ءةترضتما  اءةيقل ااءةووا اا ءة تع ا،اءلجزماء  ح،ا   .8

 م(.1995ءة ك اءةع بي،اءةرعه  ا 

حسعا  :افس ضةضع عا مضرفضةضع عاءة تعبملا ط  اءةر عباةىترضتم،ا ءراءة ك اااامفلواصوح  .9

 م(.1997ءةع بي،اءةرعه  ا 

مفلواصوح احسعا  :اء   اءةعىل ااةك  اءةطعئ  ا ط  اءةر عبا ءةترضتما لوني،اموعري،اا .10

 م(.1997ا سمل،امع   ،ارفى ً(،ام  زاءةكتعباةى ش ،اءةرعه  ا ا

 م(.1996ءة ئعتاءلخعصا،امكتوااءةن  ااءملص تا،اءةرعه  ا مفلواعل اكعمً:ا  كىضع اا .11
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 م(.1981مفلوامتضل اءةشع ء ي:امعجز اءةر آ ،اءلجزماء  ح،اأخوعراءة ضم،اءةرعه  ا  .12

 مع   ع،ال ءمفوع،امستروىوع(،ار عةاا  تضرءه،اااام ء اإل ءه ماط فا:ارتع ااءلجض  ابال.م.  .13

 م(.ا1979كى ااءةيقل ااءة تع  ااةىون  ،اءل اا ق،اء  كنورتا،اععمعااحىضء  

ءةى عاااا .14 عنعص ا رنل اا علاا ءملريقحاا ءةتورتب اا ءةط  ا لعاا أ  ا أحلو:ا ءة ؤ فا عووا قع  ا

ءة ت ءةيقل اا كى اا مععست ق،ا ر عةاا ءلجض  ،ا ل عبا ءلخعصاا ععمعااءةووا اا ةىون  ،ا ع  اا

 م(.1994حىضء  

 ا



م(1609  –  1492)أسباب ودوافع هجرة مسلمي االندلس إلى شمال أفريقيا بعد سقوط غرناطة  2022العدد التاسع يونيو    
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افع هجرة مسلمي االندلس إلى شمال أفريقيا بعد سقوط غرناطة )  م( 1609 – 1492أسباب ودو

 عبدالرزاق العماري القويض ي  

 عقيلة علي محمد  

 ميالد أحمد ميتشو  

 نورالهدى نوري مجبر  

 ملخص البحث :

فللللس   إن كلللله اللللب  فعتللللسلم ن إللللل جلة للللشمان إفللللا ففقدللللعم إفللللا سللللملإل ه ع واللللل   ولللل  فتلللل إمشل  لللل ا  هتلللللفا  ف  الللللم  ف

 فف إللللبب   جاللللسة فف التللللا ففسلللل  فدسإ للللل فة للللشم ن بيلللل  ل   للللل ف سللللسن  ع للللعم إبسا بللللل    الللل  فلللل  ب  لللل  ف إ  للللل ل ب للللا   االللل  

 بوا دن   إ مل دعكل  ع ا فعب ولن   فلخال  فكه  عن كمل يشلء. 

 ففللل دإلل   فاتللسلم فا للع  بلل  إن تللو غ نع ل للا الل  ه إل فاتللسلم ففسلل  هن  إفللا  دللعم فة للشمان إفللا ففشللملإل فا ع ولل    لل  د

  ع ق فف التا في فدسإ ل ففيصل   د ل  فة شمان

 لللل إل ففيصلللل   هن ي لللس  ف دصلللع لق   جعللل م فلخلللق  ففإ ففلللا   ، لللب ف فلللي دلللل  ع ففإ للل ن    ففيصللل   ففسللل  د لللمي  ل  إلاللل م 

     
ً
  صل

ً
فتشس ف فلخو ق    ،نشول فة ل       شا  نع ل ا    إ بش ل   دف ا ال ج ع ق فف إ ف  فف لك       عق ال  صل

  يإ ف فة شمان    إقل ا سإلئعا  فف بناا   ف   ك ف بوا ق    سلععإ       ديلتل ف   له فة لشمان    لل ق   ب لا ه    لل   

 بي ال هن ك فة شم ن  ل دع   إفان تالت    ففكن اا     ل  نبن    شخصا     ف    .

Reasons and motives for the migration of Andalusian Muslims to North Africa after the fall 

of Granada (1492-1609 AD) 

Abdul Razzaq Al-Ammari Al-Quwaidi 

Aqila Ali Muhammed 

Ahmed Micho birthday 

Nour Al-Huda Nouri Majbar 

Research Summary  :  

All of these reasons prompted Muslims to migrate to North Africa. Terror, oppression and torture 

were used against them, unlike the policy followed by Muslims when they conquered the Iberian 

Peninsula, where they did not force a person to change his faith, but left freedom of belief and 

choice for each individual as he wanted. 

The fall of Granada is the first reason that led to the migration of Muslims to North Africa, then 

other reasons followed it through the policy that Christians followed towards Muslims 

The Christians tried to give their behavior the dress of truth and justice, so they took to modify 

the covenants, and the texts included in the Treaty of Granada surrender, amending and 

interpreting them by way of arbitrariness and control. And they forgot the virtue of Muslims and 

their civilization over Europe, then the Muslims realized what their ecclesiastical policy aims at, 

which is to erase their religion, their personality and their language. 
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 ملقدمـة ا

ب  م  ي ف تسم  ن إل  ه  إل  ه ص   فا  فس     في  ف تسم  ن فا  دل  خ  ن فا  إ   ف      ن  تل   و    هجش  ل بظا   هكث ال 

قع ن قعفجا  مل    فا  فس  في  فلد      ف تسم  ب ل  د ل ع   ق  ا  ن فا  صيع  فة شم ن     ب ل  فصيع   ل م    نفت  لع 

ه   و ا ف  سق  دل إل في دل  خ ه    ل   سى هص ئكل ل جلن   إتس اا . فبفك  مل كلن    صل  لط ه ظل  ففيس     فل فا سلا 

هن ن فاه  ففس  هسع     بظ   إن كشمل  فآلذفن  بعم بن ل    فس تل ب ا ه ض فا  قف تسم  إفا هص ف     ل  ل     تت ل إل 

فس     ن ففو ش عففكيلئس    هن هاه فا  فس تي ل إل دإ    إفا  صل    بل ع ن ففكيلئس      ن فه عفس      ق هب

فن ال    يب هن    ه اا ففبي ج  فن ل  صعح فلخ ل م فا  إ إ  هن     ل إل فففعن س فلدماه إفا  عن س  فو ن  كه ذفك   ث د

م(   1085  -  1031  -  ال483  -  422)    ففئفف    إل    ظ ع  ل ي مى ج   م (1031  -  910   ال422  -  297تو ل فلخس ا فا   ا )

بص ففس    تفي  فا هفف       ع  اعال  قش   ب ا  )  ففف لنس  تيا  )  شا شا(  (478 1085س  دإ   و ا   ذفك     م  فف و غ 

فس آ بفك   ش   قلب م فشو لء ب ا تلئع جش فن فا   شا شا     ب ففيصل       ا  ف   دل إل في دل  خ فة شمان في فا  فس

 س كا فشم شمان .  لش   فتت  لب ل  جه ظ  ن خ ي   ع فةعفج  ن  فل 

 كلن آ عا  هج بس  هللا ففص ا  ففبي في     ا ع  كم   في  مشكا نع ل لب  فبكلن جي  فا مع آ ع  ش ك جسن فا  فس   فف

ل ف  هى     و    ولجه سع غ فست   ل فة شم ن   ب  م(   كلن فف و غ جم      شا  1492   ال897ب    تو ل نع ل ا )

فلخ ج  فا ا فا  ف اا     ف و غ  لن ا هي ج فبا  فلخك  ف تس   في فا  فس    إ  دشك  إذ  ايلك      ه فف بن   فلخ ل ي  

ى فة شم ن هقس ى ه  فع ففإبفم ب ا  ل  ا  ب   ع فةآس   ففس  س  ال فف ل  خ ظ ففي كل ل    ه    ،تلم فة شمان في فا  فس

فف ف ي    بملإل  للك   فلد  ف تسل ااب   هجلن   ففس   فةؤت ا  دشك  فا  فسف تس         في  ف    فلخ ل ي  ش التا    تا ا 

ففإعقي      إعض فة شم ن إفا هس  ه  فع فع   لن فف بن     ت   عفتا  فف يصا   فف عن   لك خاا إفا فدسإ  ل دشك فلفف إ ف

 فا ع ففبي ن إ   إفا ففق
ً
تسلم  ن ف ع ففقدعم في اب  فف  قا   بن     ع    .  تي   بعض هج  دعم إفا ففشملإل فا ع و   عف ف

 . ففسلعاا

 حث مشكلة الب •

ش ف ب   ا فاتسلم فلخواواا ففس   إش    ب     ل  س  شمان ففبب  ه لء ف ه    ل دإ  ظفةشكشا في ن ف ع  دعم فةمل  ف  د

  اا   فا      فا 

 

 . رضيةالف •

 كل ل  للك  فف ف ي  هي فاكث  ج 
ً
  وسش ن  كعم ففقدعم. ة شمان ب مل  إه ف   جلة شمان ج ،با  ففكيي ا ففكل  فاكاا شل

 األهمية •

ففبي ه ع       ففظسم إفا ففي   دإ  جيلءا  فن  سش فة شمان فف خولئق ففس  ف ل بسقا جت كفي إجعفز فل دتسش      لسهاماا ففإن  

 . قع ن  اشا ففعمل اا

 . األهداف   •

 : إلى  يهدف البحث
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 . التاا فشم شمان بو  تو غ نع ل افا  لع فف -

 .قسه ففيصل   ع غ   شا  نع ل ا    ض ب  ن  سجعفز  واوا  وإ -

 يصل  .ففسل ي ففس   ع  ل  صا  ف   يفف إعة ب ا بمشاا فف -

 .ففس  ف دكب ل بملإل  للك  فف ف ي  فلدعفئ   حفجإجعفز  واوا فةب -

 .   فة شمانجان فلخان  فآل ع    لفاا ففس  كل ل دص ا  فة  فةعفت احد   -

 .فع  فس إع ا قعف  فف عن ففن لئ  ففبي ه    فة شمان ب ا دعك  -

   قف ففإلف  ف تس      فت  ل ا هاه نع ل ا دسان  -

 التساؤالت .  •

 ؟ا   مشكا نع ل ا شت ل هي ففشع غ فاتلتاا ف -

 هم ع؟ م ؟  اه ففتز  ف دشع غ فةإلال  إل شا ففيصل   فشم شمان لك ف اك -

-  
ً
  اه ديصع فة شم ن   بل

ً
 ؟هم كعال

 كل  ف يإبج ن ب ل ؟ فس فف ف ي     فة شمان؟   ل آع  فف إع   فال  للك  يفب ل هي فا كلم ففس  كل ل د -

 ؟  ن لئ  ن   شم  فا  فس ؟  كاف كلن قعف  فف عن ففف   ل   فت معك -

    ب   هاه نع ل ا ؟ي ل   قف تس ان فة شمان ففبب  فتت -

 سقوط غرناطة.  •

 ا هللا بشاللن صلل - ملل عسلك  الن  هن تللو غ نع ل لا ال  ه إل فعتللسلم ففسل  ن إلل فة لشمان إفللا ففقدلعم  ان دإل    لللم ففعتل إل 

 ف   في بوا ق   فف بناا. - تش 
ً
 دمعه  عكع ففعبل ا ففع  اا في فلخس ا ه  ف  ل م    ز فف ل هصسلل  ع ل

  ه ف  ن   بإ  ففع فج فةو س    فةشكان  ع ل      إبعفجاس  هصسلل  مشكا نع ل ا في   ع. دإ  د  ا   مشكس  قش لفا

   ا ففوع عي . ) قلم  ع ل    جلف ا عم ب لا  يلل ق  فل ذي فف ف ل م آ ع  ش ك فا  فس ل في  ا -بو إل هج  بس  هللا ففص ا  

 فشمإلاللل م 
ً
 ف إللل فم شخصللاس  دلللعنفن كشملللل  -هي فةإلالل م ففسللل  هجع للل  ولجللله إ للسق تلللعف ن  الل  فلللي فاتللع  -دشلل ف فا لللع    عقللل

الللن   قشللل   فلل  بسللق ه ل يللل إع هن فقتلل م ففيصللل   هكثلل  ...  مإللل  لسللاس  ففوشاشللا    ز فئلل    قلللنم فلدالل     فففو لللء   فاب

 (1) شا  نع ل ا((.  لد، إفا فف سح  ففكه قع   لل  ا ففإ     ه ته  ع ل    ق  ب فدن    ش   ن    يصلع ه  هن 

كلن ذفك ه يلء  صل  نع ل ا    و إل صل    سبم ففإصع  )) ...    ف دله  شك ففع م إفا  ل اا فة بيا فلخمعفء    ظع  إف 

 للل فإل فة لللشمان   لسللل كى فة لللشم ن إفلللا فا اللل  همان   للل  ف دلللله إفلللا  سللله فففللل ح قلللعم نع ل لللا ...  ه للل  ففيصلللل   بللل،كش ن فة لللش

 شل لفا"   سإل  إفالن  شلك ففلع م " ولإل ف    "بشاك  جلفص    سلى بن وله فلدلي  إفلا  -هي هب  بس  هللا ففص ا   - لم  ج  ب ي 

إفللا ففإلل  م بأاللع ه سكللن إفللا ففيصللل    فلدلل فزفس  لل  فة للشمان  إشاللن جلفصلل      لل  ه فن بولل إل فللن  قلله ةلل  ه فن ف قل للا فللي فا لل 

 (2)جلفعم  فف ففي  إشان فا لن  ففإ  ((.

 
 لم  ج  ب تف ج  إتملباه ج   عج ج  إتملباه ج  ب تف ففيصا ي فلخع جي  فلخ  غ ففوع عي ))ب  ال  هب  بس هللا   هج بس هللا ففص ا    لم  ج  ب ي ج  تإ  ج  ب ي ج  ب تف ج   -( 1

 . 323 312 310م     1995ففص ا  آ ع  ش ك فع  فس((  دلواق  ه    ا  نلع  دع ما    إل ب فا  إتسل ال  

 . 47  2002 إشاق  فففع   ففأ  ل     ك سا ففعول ا فف بناا   صع     إل   سبم ففإصع في ه سل   ش ك جن   صع    -( 2
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بسلل   هن ففيصللل   ق إللل ف  للعق فع للل فنف  ب للا نع ل لللا وإلللنق      للل    فيلل ن فلللي دشللك فلخ لللط   سللى جلدلللل نع ل للا  إع فلللا 

   عع هي فاكث    كل اي جش   للصع.دمل ل ب  جواا فةيل ق    عم فف 

 قع  لللل فلخلللع ج  للل  نع ل لللا ه لللل  فةوللللدشان فشللل  لع بن لللل  
ً
بوللل إل هجللل  بسللل  هللا ففصللل ا    )) قللللم  ع ل للل   دإمشالللل  فلخلللعق فتللل فعفزف

هجلللل فم   لللل  ل فعف لل للللل  فلدعئاللللا     لللل،م   لللل  ل ه ف لللليل  للصللللع    لللل   للللسث   للللل  ... ق لللله ففكعالللل     للللل  دعف إيللللل إفللللا 

نع ل للا   ن شيلاللل  دلصلليل ب للل  إع هن لل   لصللع  ل ... نلجللل فف  للل م  فففس لل ن هصللسل ف جللس بملله  تلللء  فا  لللع   للللدي ن 

  ل  ب لف فةل ف يان  بعال  ن ففشلفوا جل إل ف حدللم  فع تل فم   فلديل ي فلي 
ً
كل  ف في   ع    ٍن  ع بلظ ن إع جلفوشاله  ل ف

 إفللا   للشا  نع ل للا  ا للن  (1)فللي ه ض ففكفللل (( ز لل  فف ع مللا  عشللن  علله فففواللن
ً
 لل  فف ف لل  هن هبلل  بسلل  هللا ففصلل ا  كلللن   لل عف

 آبه فش ع م      ا        ا ه ع  هن ك ن  دمل  ففيصل   فة كع م   فلخصل  فا ا  ففبي  اق فلخيلق ب ا 
ً
فب  ا بعسل

هج بسلل  هللا ففصلل ا  فللي  صللفن االله نع ل للا ه يلللء فلخصللل   نع ل للا  مللل هن  إفللا دل للا  ففللع ح ففو لفاللا بيلل  فة للشمان  بولل إل 

  ث فف معن  ففن    فف ش  د ع ل ا د لأ  فلدل ع...  ل  ل  عفتلس  جونلى   لان  ع ل ل      فل  لل  فعدفللق ففن للئ  ... دإل  

ل لا اع ل ف لخ  لا ففيصللل    شلل  ف  فففو للء  فف   للء ففلبب   ه ف فة بيللا جل  ن  وللدشان   فبت  ل ف فللي جل،ن ففكعال   ل  هالله نع 

 (2)كم  كشفان  هنعء في نل فق  (( 

 البف  لل  ل ث دمل لل  للع فلخشافلا فة  إصل  جللي ففإسلسلل   جس ل فن  بيل  ل  لعف ففكعال  ن فشإملله فلي فلدلي  فة ل في   هصللسل ف 

 هنعء فشولئ  فة  في ا عك .

ن  و  بللا  لل  فةشكللان ففكللل  فاكاان   كل للل دشللك ففشللع غ  لليح هجلل  بسلل  هللا ففصلل ا  إفللا   للشا  نع ل للا  ولجلله سللع غ  ب لل   

 كعا م    بكع  ن ل كمل ذكعال فةوعي.

))  فللي  للل     اللع فا إل  لل  تلليا تللسع    للإان   مل ملئللا  فتلل  فا ففيصللل   ب للا فلخمللعفء  ن ش اللل دإلل  هن فتلل   و ف  لل  هالله 

تللسع  تلل ان   ن للل   دلل، ان ففصلل ا   ففكسالل  فللي ففلليفس  فف لل     كل للل ففشللع غ ق نع ل للا جيللل   م للملئا  لل  فابالللن  ايللل  لل  

 فااه  فةلإل   إجولء ففيلس في ه لكن    ن  ا     لب    بول ا     ن ل   إقل ا سععإ    ب ا  ل كل ل   ع بلك  ه ع بشي   إع 

س ف ه ل ف...  هن ع بو لع صل دشععإ      هن دسوى فة لل   كملل كل لل  فا قللة كلبفك   هن ع بل  ه ففيصلل   نف    لش    ع ي

 لل  هتللش  ب للا ففع لل ع فشيصللل    نبللن   ...  ع يإلدلل   لل  ق لله  صللعف ال هبلللم فلخللعم   ع بؤ للب  يللن  للل تللش   لل  ففيصللل   ه لللم 

ففإ ف م   ع بكشف فة ش  ج ال ا ه يلن ففيصل ي   ع ي فع لد ا  ل  فلد لل    ع بع ل  ن ب لا فة لل م فةإ للنم ...  ع ب  شلع 

 لش  فلي جلسن ففيصلل   آ يلل فلي  ف لن   لفلن    ع بميلع صعف ى ب ا ن   فة شمان   ع بل  ه  جلد ف  ل    لل  ا    ع لا  فة 

  (3) ؤذن   ع  صٍه   ع صلئ    ع نا      ه    نبين((.

فع للل فس    لل ه  تش لللشا دلل    للشا  فة بيلللا إفللا فةشكللان ففكلللل  فاكاان   نقللل   للل ا  ففيصلللل   فللي  إلل  فف  فلللا ف تللس اا فللي 

 فلخال ل   فف    بو  تو غ نع ل ا.

 نقض العهود واضطهاد املسلمين. •

 
   348هج بس هللا ففص ا  فةص   فف لجق      -( 1

 . 402هج بس  هللا ففص ا   فةص    ف ن       -( 2

 
 . 526  525م    1968فا  فس ففع ا   ج لواق إ  لن بسلس  فلدش  فلخل س  نف  صلن   جا      فةوعي  ه م  ج   حي فةوعي فف شم ل     فح فف ا     نص -( 3
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 ب لا  ف تل    ل  إ سلل ا  ب لا   اال  بوال ق   ففسل   لخ ف فلي تلأاش ل  
ً
ف  دك   صيسا فة شمان في تو غ نع ل ا ج،س   قإل

جآ ع ق عم    ن لئ     كل ل ه إل هبملإل ففيصل   بو  تو غ نع ل ا هي  إص ف  ه ع جلعق  شا ن   م ملئا هفف ك لم 

  جملل  ي لل فف  للئق  فلخ   لل  ف
ً
فسل  د إشلق جلفل ب  ف تلس    فكل  ي ل ه ب لا ففيصلل   إدإللن فة لشمان بل   صللن  نبن  دوع سل

 (1)بوا ق   ف تس اا   ع  ه ففو لء بشي   جلف عبا فةمكيا     فب ولنا  

فت إملإل  صع فا ع ب ا إ عفق ففك    جه  يع فة شمان    فت إملإل ف     ففإع اا   ف د فء فةسدس ففإع اا  كمل  يع وف  ب

 جع صللللا   هفللللعم ففإللللعم 
 
فلخمل للللل     فللللب  بمشاللللا د ع لللل  ففإللللعم  فة للللشمان  لللل  فف للللسح   فلللل  ي للللمح ف لللل  جلملللله فف للللسح إع

 فة شمان ج،ن دك ن هج فم جا ق    ف   ا في هبلم هبالنا    هبلم فلدمإا   في فابعفس   سى دك ن دلل فةعفقسا فئس بمل س 

 ا    دولللع  د،تلليس فةللل ف س فللي نع ل لللا    فني آ    هةع للا  ف إشلللا  ه عن ففإللعم  فة لللشمان هصللخلب ل فةعفتللا  فةإ للل نم بيلل

 (2)ففش ا فففش لفاا.

 
ً
    للع ف لل سة ففلل ب  بسوللى فف إلللي  جللان فف للع ان فللن  لل  ن   مللعس

ً
 لل  ففسلل به  هن فع لل سة فللي ففإلللنف   فف ولفالل  كسالل   لل ف

مل للللل   كللللل  ف بيظللللع ن إفي للللل هن للللل إتللللعفة  ان لللل  ع ي لللل لم ن  علللله فة للللشمان  بيلللل  ل  يللللع ففيصللللل   فة للللشمان فتلللل إملإل فلخ

  فف فاه  ومل قلإل هج  بس  هللا ففص ا  .

))فع  سة كسا  جانيل   ان ففيصل    فيس في فف ب    إ مل في  ع وا      بي  فلخاللم    ل  هكثل   شل  اه ان ل  يإيشل ن فلي 

 بل   يل يلل  ففيصلل
ً
 فششلعم   لل    ل ل     إ لع   ال  يإ  ل  ن  يلخ  ا شف دمل ل

ً
   ع بت لش ن جلةللء  ع ي ل ا    ن إع

 ( 3)اب  ففإلنف    ائا    ا   فعت لملم جلفن سا ف   قلبا ف  ظل  فلجخا   ه    مل فلجخا   ف ن((. 

   بس  هللا ففص ا   كبفك فع  سة كسا  في  ع وا اكه  ففشسلس   س بمك  فلدش س ب ا  لئ م  ف  م   او إل هج

 (4))) ب،كش ن فف ا   ففي س ... ب إس  ن  ف    ن ن هن ي  ش ف هب ي     هظل عا    مشا  قب م (

تلليا ( فا جلل ف دع اللا 12 - 5  لل  فاتلللفا  ففسلل  فتلل إمشل  لل    للشم  فع لل فس  ه لل  ه فلللف   ففللبب  دتلل ف ح هبمللل ا   للل جللان ) 

ففلللل ب  فة للللاحي    ع بلللل ف فللللي قشلللل ب   فف إصلللل  فةواللللل  لللل  ذ ي لللل  فة للللشمان.  بإلللل   لصللللا فللللي فةلللل ف س فة للللالاا    شويلللل ا  

  لل     ي لل إمش ن هنفم فش   للس بيلل  ل ي لللن  ن إفللا هالللفي    فاا لل  ف جكلله صلل ا م  كسالل م دلل    فللي جالل   آجلللئ     لل  بولل م 

 جلفإبفم  فلخعق.
ً
 (5)ففيصل   جإ عفإل هقص ى ففإو  ل  جلة شمان   هي فة   ديكاس

م(   ل  ففسلجلل   للإل 1524 ل س ) 12(  920۔  ملني فا إل )6    هتلفس فع   لن هب ل دل  ه فة ل   إفا كيلئس   ف  

فف ف للي  ق لللئن   فتشللان  جلل،ن يجدشلل ف جإ سللل  فة للشمان ب للا فب يلللق فة للالاا    لل  هبللى  لل  فة للشمان  إشاللن هن باللعج  لل  

  لل فإل  الدللن  ه للع ففسلجللل فللي   لللم إتللسل ال   ه  شلل ا   لل م   ملل  فلل  يإ يللق فة
ً
 للالاا ه يلءاللل كلللن  للعفب  هن بصللسح  قاوللل بسلل ف

  (6) عت  ن ج إه كه فة ل   كيلئس.

د  شل فف ش ل  فلي كله يل  ء بملس ففشلإلئع فف بنالا  فلي  ع لل ففكيي لا ففلع فج إذف كللن ففوعفجلا جلان ففلع  ان  ل   لم  ه بلع 

عم ب للا فة للش  ففللع فج  لل  فج ظللع ب للا ففإللعم  فة للشمان ففللبجح فللي فا لللك  ففسلل  ب  لل   ي للل ن  للل   هي  للع تللكلن يللا بمللن. كمللل  ع

 
 60م     1980م(  جس  بملن   1516 – 1474  فف يصا  ففو عي ة شم  فع  فس في ب   فةشكان ففكل  فاكاان )ن لم  بس     ل ش -( 1

 . 74م     1988تو غ نع ل ن  دع ما       تإا  ففكع    نف  فسيلن فش سلبا  ففنشع  جا      ان ي  شل فس في  ففإعم  فة شم ن في فا  فس دإ   2)

 171هج بس  هللا ففص ا  فةص   فف لجق      (3

 122فج بس  هللا ففصوع فةص    ف ن    4) 

 . 60(  لم  بس     ل شن  فةع ع فف لجق     5

 51م    1988دل یخ   شم  فا  فس )فة  ع كا ن ۔  الم ...   ،تلم هقشاا(  دع ما بس  ففإلإل صلل   ن  نف  ففشعفء فش سلبا  ففنشع  ق ع  ( ه    ا  ن  ايوا  ا  دع جع ل ن جنشل   6
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 فاؤني  ظافا ففبجح   كلن ذفك في ب   سل إل فلخل س  كمل ه ع  ففكيي ا 
ً
  الا نه  إن ففو يس ا  ففبي يإان شخصل

فلللللك فةعتللللل م  سلللللى تللللليا ) ففإلللللعم  فة لللللشمان ب لللللا هكللللله ففلخللللل م    للللل  باللللللفف ذفلللللك بلللللللإل إفلللللا  لللللللك  فف ف لللللي    فتللللل مع ذ

 (1)م(.1595

  للللل  فف ف للللل  هن فة لللللشمان ب إع للللل ن لخمشلللللا  للللل  بللللللنفق    دولفاللللل ا     شلللللإل ا  فف بنالللللا جلللللان فلخلللللان  فآل لللللع   ملللللل ن لللللع 

 ففكعا  ن إفا دعك ففسسن.

بلللم  ملللن  )) إن فللي بلللم تللل    للإان    للع  لئللا  لل  ففقدللعم    لل    لللم ففيصللل    - الل  ه للع فةإلصللع     -  ول إل فلجدللعي 

  مل ان   م ملئا  هفف  ه ع ففو يس ففكسا  جم بيا نع ل ا ب  م ص  إا ق بملا كل لل فلي فلدلل ع ففكسال  ...  كللن فع ل فس 

دالللة دإ لل    لل  دإللض   ع ب كشملل ن فللي ه لل   ففلل ب  إع  للع  لل  كلللن ذ للا  ذ  إ يللا   كعالل   للن   كللل  ف ب اللل  ن دإ لل    لل  

    نب  هللا  ع ب   ن    يإشم  ((.دإض   كلن  ي      بل  ب إش  
ً
 (2)سيئل

 
ً
 للل  اللللبف ففلللليل بمكلللل  ففولللل إل  هن فة لللشمان ففللللبب  بلصللللع ف فففتلللل م فا الللل م قسلللله فف لللعن ففن لللللئ  ع بفو لللل ن  لللل  ه لللل   ففلللل ب  إع

فة  ع لللكاان(  ففوشاللله    اللللم فففو للللء  إللله  للل  بوللل ف   بوللل إل  صلللسا   شلللبفك ديصلللع ففإ بللل    اللل   للل  ه شلللق بشلللي         ) 

  إلفا  ف تسم بصي  نالم فففو لء. ل دسس

 عملية التنصير القسري. •

ففإللللعم م(  ففللللبي  يلللل  فللللي فكت لللللم  لللل نم بلللل ن  لللل   بتلللللء 1499إن ه إل  لللل  قلللللم دإمشاللللا فف يصللللا  الللل  ) امانللللل( فللللي ب فالللل  )

 كلن    ن ف ع ف تعفع في  (3)ال      فت ملفا قش ب   جلا  هن   ه ب ف بو   ن ج، ف    ج فوان ق     جلف ب  فة احي هس

  لل  ز   للل  ع ل لل    فإسق  للل فف  اوللا جلاتلللقفا  ففعاسلللن  للل   بمشاللا فف يصللا  ففو للعي  هن فةشكللا إبللعفجاس
ً
كل للل هسلل   إصلللسل

داللب قللعف  فللي   بيللا سلليو  جلللفوعم  لل  نع ل للا تلليا )
ع
م(  دإلل  ف  فل للا 1500  لللإل ففكيي للا.  فش صلل إل إفللا بمشاللا فف يصللا   ه

نع ل لا  ب ل ة فف أشلا  جلف بل لا فة لالاا هاه ففسالز    دوع  جلن إ تللإل ففإ بل   ل  ففك للن  ففو ل تلا  ففعاسللن إفلا  مشكلا 

 (4)ب ا فةبا  ففكل  فاك .

بسلل   هن ففكيي للا فدسإللل تالتللا ففشللان جلللنر فا للع  بلل   ع للق فلخمللس  فف أشللا با   فللي دشللك فآل  للا كل للل ففكن للاا قلل  جش للل 

يتزع جلفو م إع فف ب    كشمل  ل  ل ه ا   ؤ ب   ع   ه ه   اا  نبن    كشمل فزنفن ف دم لكل ذ  م ق ق ل   ف ذال   فك  كه ي  ء بع

 ج بن  .

    ه ه ديفاب تالتا ديصا  فة شمان  قلعم فةشكللن ففكل  فاكاللن إفي لل   م بلا  ل  فا سلل   ففعاسللن   فف   للء   ، تلشل 

 اللل  ففولئللل  فةشكلللا فلللي  شللل   س لللا هشلللخل    ل للللا إبللللا   يلصللل  دمعاشالللا فلللي ففلللسسغ فةشكللل    اللل   ف يا  ف  للل  ني  ي  تلللل  

 فا إل   ل عشلإل نع ل ا.

 إجع ل    ني دلع ا ف    عفن نع ل ا .

 
 163( ان ي  شل فس في  فةع ع فف لجق    1

يكع  ش   قلت  فف ل عفئ    الل ف ن  االلعز  فلدشللس فاب للا فعجللللث ففإشماللا  هتللسل ال  ن.   فلجدعي  ه م  ج  قلت    لصع فف ب  ب ا ففو م ففكل ع    دلواق  دو ب   دع ما  س  ن  لن ك  (  2

   25 16   

 45 46ان ي  شل فس في  فةع ع فف لجق    ( 3

 60 لم  بس     ل شن  فةع ع فف لجق      ( 4
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 ومونلللل  ني تي لللليا  س    للللعفن  شا شللللا    هس ففكيي للللا ف تللللسل اا    لللل  هجللللعز  لللل   فللللب ف هدشللللع فةللللبفجح   ف دكسلللل ف ه ظللللع 

 (1)فلدعفئ  جلق فة شمان. 

 عن ففللبب  فب يولل ف ف تللسم  لل  فة للالاان  جلللفعن   لل  هن لل  فدسللع  امانلل  تالتللا فف إمالل د فللي ففس فبللا   ولل   للعض  إمالل  ه

بلا ا  فةشك فلخملبا سل،ن   سل،ن فة لشمان.  ل، عف جللفوسض بشلي     قل   ل ث ذف  بل م هن هفول  ففولسض ب لا جنلل  ل  جيلل  

 في  ال فن جللم ففسيل ن   كل لل دصلاح  دول إل إن ل  بع ل  ن  إمال 
ً
ال   ل ف   ال   لسة فةعد ب  ب  فف ب  فة احي   ، ب   عف

 سع غ ففت شا .

مللل  فلللي تللليا ) ال جكيي لللا 1500 قاللله ف لللن بع م(  س لللا آعة  للل  فة لللشمان   إن  لللل ع ففساللللز   فلللي نع ل لللا  للل إل إفلللا كيي لللا تلللمع

 (2))تلن تشفلن  (.

 
ً
يصللع ف  جييمللل ف لنلللى آ للع ن ه لللم  لللل فب  لل    ه للعف   مالللل    ف ولل ف ب لللا إن دإللض فة للشمان   لللش ف فةلل   كم للشمان ب لللا هن بع

ت ك ن.   ن   ج،ن   تاع
ً
 فف إما   فب ولنف

  م  امانل  س،ن   دإل  ذفلك.  ب لأ  بمشالا فف يصلا   ل  ل بل م  ل  ف   كعل  م ففساللز    نع ل لا  نا املل    لع ذفلك فل  بيل

يصللللع  ل ه  ي لللل إس  ن    سللللى  فللللي  لللللإل فتلللل إسلنا  ب للللا ففف الللل ى ففسلللل  تللللسب ل   قلللللإل فع سئللللن فللللي ففكيي للللا ))إن ففعلللل ف   إ للللل بع

 (3)تاك   ن  صل   صلنقان   ت  مئن ففسسن إفا فاج (( 

قللل إل هج بسلللل  هللا ففصللل ا  دإلللل  ذالجلللن إفللللا  لللللس   )) د ف للل  فة للللل ع ن إفلللا ه ع واللللا  لللل  فا للل فس   كللللل  ف بيوشللل ن إفايللللل ف  سللللل   

  
ً
هسل   هن ع إفلن إع هللا   هسل   هن  لمل ف  تل إل فا  فس كشن دل إل إفا ففيصعف اا  إفا  ل  ه لن فل  يإل  ايللك  ل  بول إل بشيلل

هللا((   ٌ  فل فة ل   إفا كيلئس   إذف  ل دمعن ه   يإلق  جلف إبب    فة      و ف ن ف   ك  بع   ف ب  إتس    ))   ك 

لس ففللللبب  بل فظلللل ن كلللللن  صللللعف ال  ف دلللل    ل دلللل  ه للللل فآلن ((...  نع ل للللا كل للللل  شائللللا جلللللفإش ج  فةعدلللل ب   فةيوشسللللان  هي جلفيلللل

  لل  ففيصللل   
ً
جلفعنسللا فلخلفصللا جلللفإي   بملل   امانللل تللسإان هفللف   للش  ل فللي هقلله  لل  تلليا  كل للل فةشكللا دولل إل فللن ))  ع لل ف

  ( 4) تعبا هك  ((  كل  ف يإم  ن ففعب س  فيس ففع ح((.

ملللي    قللل م دلجلللس تلللش لن تالسللل     ع  إن فةشلللك  ع ل للل   فللليس    للل ف ب لللا فعفتلللزفم جلفشلللع غ  فةإلاللل ف   ان فة لللشمان ظشللل ف

  لةللل ففكيي لللا هلللي فلخللللك  فففإ لللي فشيصلللل     مللل  ففسللل به  هن دكلل ن  إلاللل ف  فةشلللك ع قاملللا ف لللل. إن بمشالللا فف يصلللا  جللل ه  

 . جلفشان     ففس   ب   ع ق  للك  فف ف ي 

 جرائم ومذابح محاكم التفتيش. •

 دلل   إاللان فلخووللان   فداللب  فلخ لل م فلخلتللما ف يفاللب فةعتلل م تلليا  م(  لل  ففسلج  للا 1478هصلل    عتلل م ففلل ب فن تلليا )

 شلل ل  للللك  ه للع  فللي جواللا1482م(   ه شلل ل  لكمللا فف لواللق ه  فف ف للي  فا فللا فللي إسللأاشاا   فللي تلليا ) 1480)
ع
بلل م  م ( ه

 (5) ل ا.  ن ه ع    بإ  تو غ نع ل ا   في   شع ففوعن فف لنس بشع فةاسني ه ش ل  لكما فف ف ي  د ع 

 
 61 62   لم  بس     ل شن  فةع ع فف لجق    -( 1

 إل ف   لن فلخالم فة الاا د معه فةإم نبا جلنت لإل فةإم  جلةلء ج ع وا ه  ج، ع  د فف إما   ا   وس   احي بمعه ن   

 48  -  46ان ي  شلفيس في  فةع ع فف لجق     -(  2

 .160م، ص 2013الدين والدم ) إبادة شعب األندلس(، ترجمه ؛ مصطفى قاسم، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، أبوظبي  وکار،ثيما -(  3

 .492أبوعبد هللا الصغير، المصدر السابق،  -(  4

 331،332م، ص 1966، 3والنشر، القاهرة، ط محمد عبد هللا عنان، نهاية األندلس وتاريخ العرب المتنصرين، مطبعة لجنة التأليف والترجمة  -( 5



م(1609  –  1492أسباب ودوافع هجرة مسلمي االندلس إلى شمال أفريقيا بعد سقوط غرناطة ) 2022العدد التاسع يونيو    

  
 

  

المرقبجامعة  –كبية التربية البدنية   245 

 

    سول تالت  ل  ه كل  ل دش م   عم  ن ن  ول  ه   ل فإل  
ً
 بي  فة شمان  ففي  ن  إل

ً
كلن  شلغ  للك  فف ف ي      ل

 . ه   عف إا

كل ل فلخلك   إو   ش لق ل    ع  ا فا كلم ففصلن م جلق فة  مان ففبب  قسض بشي   فايلف ف ففإولم فلد ل ي ن ن ال فنم ه  

 كلن ه كلم دشك فلخلك   بو  لق ل  ا شفا  دت ف ح  ل جان  صلن م فةم شكل    ن ع نعف ل  جلاظا  إفا  ل   فف إبب    ما  

 (1)فلد  ي   في هنش  فا الن فة    عقل.

بكث     فعتل لملم كملل ه ل ب  ه  فع فف    فة   ا إفا فة  مان   و  كلن ق   نع سا   عس  هن  سً ل ه ش  هنل   بع اا  ه  ه ن 

  ه  ف كفان  ال ج،  فم   ب م  ه  ع  يلع ه   -صل ا هللا بشان  تش   -ا  بي  فة شمان  ه  ف  لبن  ف  جكشما ب  ففعت إل 

 للل بللل  هكلله لخللل  فلخنزبلللع  ه  فشللعم ففيأالللب  ه    لللعفز ك لل  بع الللا ه  فوال للن إفلللا ففصلللسم  ه  فصلل  ن  ه  ف  للل ء   ه  ف  للل ن 

 (2)فش ا ففإع اا  ه  ف   ن  صخف بي  ه   فة شمان.ه  فق جل

 إفللا  لكمللا فف ف للي  بلل   ع للق ففشللب ا  وللط  كللل  ف يإع لل ن فةشللس   جللن فستلل   فم  سللى يإتلل ة  
ً
كل للل ففيلللس   لللق تلل قل

 للل ن جلللب  ب    جب سلللن   لللإذف فللل  يإتللل ة ف  وشللل ف جلللن إفلللا  ع شلللا هب لللا   ي للل ن   جلف إلللبب    بي ئلللٍب كللللن ففكعاللل  ن بن لللل  ن   يإت  

   شسلل ن فف   للا   ه ال للل كل للل  إ للى ف لل     لل ب ن   فكلل  إذف سللك ف جعلل      إن للل في للل صلللنقا بع لل ا  فش إللبب  فلد لل ي 

   إذف هصع فةب   ب ا ه كل       ض ففت ف ع بن ل   إن   يشإش ن ففيل  جللخش    ع   ن في فلخعقا 
ً
 (3) سى بن ل  ف كشال

يصللللع ف كلللللن  نمللللل بللللن    كمللللل قلللللإل هجلللل  بسلللل  هللا ففصلللل ا   بملللل  ف ففللللعب س  فلللليس ففللللع ح    لللل   للللسإل  لللل  فف ف لللل  هن ففللللبب  د

 شلللا ق   اتللللفا  ففت  علللع ه  للل  ف ب لللا فف يصلللا  ظلاع للل   ع بولللع بشلللي   كللله ففشللل م    للل  فللي جشللل  ناللل    لللش    ع بفو للل ن  للل  

ولللل  بشمالللا   ع  و للللء بفو للل ن      لصلللا دإللل  تلللو غ ففللل ب  إع ففوشاللله   شللليس ايللللك هذفن   ع صلللسم فلللي فة لللل     ع  ش

 نع ل ا ف ي ف     شا.

   نب  فة شمان فلي  فللء  ل  ففيللس   إذف ظ لع ب لا ه ل  يل  ء  ل  
ً
بو إل فلجدعي   ))  كل  ف يإس  ن نبيان  نب  ففيصل     عف

هكثلللل   لللل  بشللللع   تلللليا قسلللله بمللله فة للللشمان بلكملللل ن  للللي   ففكفللللل  فلخكلللل  ففولللل ي    لعقلللل ن دإ لللل    كمللللل سلللللا    لللللف   

  (4) ع جي  ن  ((.

 كل للللل  للللعق فف إللللبب  ب بلللل م    ن للللل فف إللللبب  جلةلللللء   الللل  بسللللل م بلللل  د  اللللق فةلللل       لللل ق هنفم  شللللسن فف للللش      للللط تلللللقان 

بل   ذ فبان إفي ل   ع  فض  هتن إفا هتفه     د  ع  ان  من  عبل  كسا م    فةلء   كبفك  إبب  )فلدل  كل(  ال  بسلل م 

   ط ب ي فة      فء ظ ع       ن جلسه   إل  ف  ان    ين     إن   ف ن  إشول  ت فء جمفعن  ه   ع ه ولإل دع ط  إن.

كملللل د  للل  هتللللفا  ه لللع  فش إلللبب   ك إلللبب  فاتلللالخ فلخمالللا فشوللل م   ففو ففللل  فلخمالللا فشلللس    ففجدلللع    لللخق ففإظللللم 

 (5)   لن ا   دمع ق فا  ه    جخ فففك جآع 

 ايلللك آفللا ه لللع  فش إللبب   كملللل ذكعاللل ففك ف  اللله )) فام   للك ((   الل  ه للل   للسلغ فلخمشلللا  فففع  للاا ففسللل   ف   للل  للللجشا ن 

 م (   ولإل     مشا  ل قلإل  بث  ل ب ا آفا  إبب    مى )) فف ا م فلدماشا ((   هي بسل م ب  دلج   ديلم  ان1809تيا ) 

 
، ينظر جوزيف بيريز، التاريخ الوجيز لمحاكم التفتيييب ببسييبانيا، ترجميية مصييطفى أمييادو، هيئيية ابييو ظبييي للسييياحة 67محمد عبده حتاملة، المرجع السابق، ص    -(  1

 .188م، ص 2012والثقافة، أبوظبي، 

 110   ه    ا   ن.ال  جع ل ن م  فةع ع فف لجق  -( 2

 .189.   ز ف جا بع  فةع ع فف لجق   153م   2012   فف و غ إفا  للك  فف ف ي   نف  ه  فج فشنشع  فف  زعع  بملن   فا  فس ه م   لم  ب ال   –( 3

 11فلجدعي  فةص   فف لجق     -( 4

 336   335 لم  بس  هللا بيلن  فةعبع فف لجق      -( 5
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فعتلل إ فن فإيلللق  لل  بيلللم  إ للل   قلل  جللعز   لل    ف ب للل بلل م تللكلكان  لللنم   كللل  ف صلل  م ف للعهم  ماشللا    عتلل  ا ب للا اائللا 

ب ع  ن فةإبم فشللم  ل ق دشلك ففصل  م     سول ن بشالن جللم فف للج   د لكلكاين دإيلف    ملعق فف لكلكان   ل  ففشللم   

   كمل بث  ل ب ا ب م آع  ف ه ففش لن    دمع ق ه  فء ففن لء    لخ
ً
 إ  ل

ً
ب ل  ل  ففصل    ج فتل ا كسفال    ب بلا دو إن إ  ل

 .(1) لنم     لف     فلخ ب  ففشلئك لدش  فةإبجان  ا  بعفبل  سى بتيل ع ففلخ     ففإظ  

بسل   هن دشللك فابملللإل فف  شلاا  إشللل  لل  فة للشمان ه للم  اللل     إ للل فف يصللع  إ لل ففقدللعم   تلل فء كل للل  دلعم  لل  فةلل ن إفللا 

 ل ج ففسسن    ففبب  في ففجلد ن ال  كلبفك ه للم  كملان ه  هكثل   إ لل جلفجلد  فف   له هم فةل     إ لل فف ل فءم فا  لة   هم إفا  

  فك  دلل  عفقسا   لإل ف فت .

بولل إل فةوللعي  ))  لل  قلللم ب للا فلخلللك   شلليس إع فةلل    إع هن بتيصللع  اي لل   لل  فةلل      للدمشللا  للإن   بتيصللع ف بلل  آ للعا  

 يع ق م    فف يصا   فبتزف ف ففيلس   ش  بيفإ   ذفك   ف  يإل قع   ه لك  كبفك  ن ل جشفاق   ه   ف  جلنبا   ل عم   ف 

  إع    كلن في  سله جلةيفلا  لإن هللا  إللفا هبللن   ب لا   نا امل.   مع ف   ففإ   فلدم ع   فت ،صش
ً
  تأال

ً
  ب  آ عا  ق س

  قع سا   ه ع  ف ب ا فا لن إفا  للس ...  ل  دإل  البف كشلن كللن  ل  هظ لع ب  ا    ق ش ف  ن    و شا بظاما   ل   ي ل صل 

بلل   ع للق بملللإل  للللك  فف ف للي  ل  سللى  -فف يصللع  لل  فة للشمان يإسلل  هللا فللي  فاللا   صلل ي   شلل ن بشللي   ففيصللل   فللي ففسللل  

 (2)هن   ه عق ف  ن   كعا ف د أ  ذفك ((. 

 القرارات واملراسيم املثالية من املسلمين . •

  ع ذ لا  فتل إمش ف سلسى فف لعق  دإللن فة لشمان  دقدال ا  بل   ع لق ففولعف ف  
ً
إن ففيصل   ن   ف جلة لشمان    فل  بعفبل ف إع

 فلدلئعم جلو  .

بو إل صل   )  سبم ففإصع(   )) قل ل ففيصعف اا في  ماع   فئ  فا  فس   ن سل ه  فإل فة شمان   ه سك ل     ل  جولى ب لا 

فاتللع  ه  هن بكلل ن ب للا نبلل  ففيصللعف اا    الل   للإفل قلل م ذ ي ف تللسم    لدللل فاج لللإل   كل للل فلدلبللا  شكللن   لل  بشاللن 

  (3) ن ل إفا فا  فس(. زك    جلفإ  م   قشل   لإل ففإ  م    ق ع فلد ف

فة يصلللع   فلدللل ن  للل  ففإلللعم م(       سلللن   بللللعم ب لللا 1501فةعفتلللا  ففسللل  صللل    اللل  فةعتللل م ففلللبي صللل   فلللي تللليا )   للل  

  ملللله فف للللسح     إلللله فةعتلللل م بولللللم  لللل  بالللللفف ذفللللك   دصلللللن  ه سكللللن  للللع ففجللللد  سلللل ع   ا إل  للللعم   
ً
 فة للللشمان  لللل بعل

 (4)م(.1515(    تيا )1511 بولجن جل ب فم فشمعم ففعل اا    د  د  ب  فةعت م تيا )

  ص    ب م  عفت  ه ع      ن ل  

لظلع بشلي   1501ب فال  ) - 20الل (  907 للعم )  - 4في   - م(   صل   ه لع  ل  فةشكلان جميلع   ل ن فة لشمان فلي  مشكلا نع ل لا     ع

هن ب صش ف د ا ا   شاا هن ب ، ع ديصا ا      لظع بشي   فعدصلإل جم  ديصع ف فئس بف   بشي   إبملن   جمالف       كه 

    بالفف ذفك  صا   فة      دصلن  ه سكن.

 
 189  ز ف جا بع  فةع ع فف لجق     118 بفجح   عفئ   للك  فف ف ي  في فا  فس   جس   ن         لم  ب ا ق       -( 1

 528   527فلجدعي  فةص   فف لجق       -( 2

 .46    إل   فة لجق        -( 3

 55ان ي  شل فس في   فةع ع فف لجق        -( 4
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م(  صلل   ه للع  شكلل  بللل ل  ب للا كلله   للش   للع بسشللع ففعفدإللا بشللعم  لل  بمللع  إذ 1502   فبللع ) - 12اللل(    908   لللن ) - 13 فللي -

   ففعل اا بشعم    بمعال إن كل ل ه ثى   هن ي لن   مشكا نع ل لا  كله  الففلا فع لع د إله صلل ب ل بع لا فشمل   
ً
كلن ذكعف

  فةصلن م .

م (   صللل   ه لللع  شكللل  بلظلللع ب لللا ففيللللس فف صلللعة فلللي ه سك للل  قسللله   للل   1502تلللأ م   ) -12الللل(   909  الللع فا إل )  - 19فلللي  -

  (1) مشكا  ش لفا إ ع إع إفا  مشكس  فا ف  ن  فف    لإل. بل ان   كمل بلظع بشي   ه ل ي لن  ف

س ظلا ففيصلل   جالع فا لسك  ل  قسله بس  ف هن  يع فة شمان    ففقدلعم إفلا  كللن آ لع نال  فا ف ل ن  فف    للإله كل لل  تا لا ة

فة للشمان فشقدللعم إفللا جللسن فة للعم   لل  فف ف لل  هن لل  ع بع لل  ن   هن بللباس ف إفللا جللسن فة للعم فكلل  ع دصلله فا سللل  كل شللا ايلللكه 

 فيصعم إ  فن  .
ً
  سلف لفي ي تز فة شم ن  عقل

 للللشمان جالللللع ففللللبا   ففف للللا   فلخع للللع   فلخ لللللي م(   صللللل   ه للللع بلظللللع ب للللا فة1525ھ(   فك لللل  ع )932 لللللعم )  4كللللبفك فللللي  

 فاحدللل  ففعمايللا    فة فيلل     نا اللل.  فلليس اللبف  ل لل   جلله هفللع    فةعتلل م جلفجللد ن فللي فف عقللل  إذف  للل  للع ه للل      لل  

 كسا .

 م(    اللللل  صللللل    ه ف لللللع جمصللللللن م فا فاللللل    لللللعم ه لللللع   1568 - 1559 إلللللعض فف ع لللللل ا ن فإمشالللللا ن للللل  كساللللل م  للللل  بلللللل   )

  يلب 
ً
 هفع  ا  ففيصل   ب ا ن ع فف عفئ  ففسلاظا   ا  كلن فف ع ل ا ن بع  ن ن نم ففوع   دشلك فلخع لا كل لل فاكثل    للل

 في نع ل ا   آةع ا    لفوا   هي  ع ا فآلعة 
ً
ز   دإا     و  كلن فففس  ن يإ  ن فلخع ع  ن ل  سإل ففش لء   أاإ  ن صافل

   فكيللن هصللسح  عدفللع فف للإع د للأ  فف للعفئ    ف للبف بللل ى فة للشم ن  لل   لل  فة للشمان    كلللن فلخع للع 
ً
 بلةاللل

ً
فف ع للل    شلل   ف

 (2) يل  ا فلخع ع ففع ال فة عم. 

   ع دشك فا ف ع  فةعفت  فف إ فاا  ف  دك     فة شمان  وط   جه  لفل  سى ففبب  فب يو ف ففيصلعف اا  فل  ب ل   اشل   

   فنم ففو ل تا   كلن  ز ع  )ن ق ني فا  لل(  ل  ففعلف   ففبي  شف  فف    ا
ً
شا  ففعل      ففبي كلن  إاف ففعهي   ل إل

 فشكعشكلللا     لل  هفلل  هبلل فء فة لللشمان  فة يصللع     ،سللل  ب للا فةشلللك تلليا )
ً
م(   ج، للن ب للل  1599اللل   1007هسلل  ففيلللس  إصللسل

   هن بيفلللللى سلللللا     إفلللللا  لللللعفك   فلدعفئلللللع   هن بؤ لللللب فتلللللت قلق سلللللسلم فة يصلللللع     ففك للللل إل  لللللن       هن دصللللللن  ه للللل فف   

 (3)ه فلف    ا ج ف في فةإلا  فف بناا فة الاا.

 التهجير القسري وقرار الطرد النهائي . •

ف  إفا ه   ف  دإ  
ع
كل ل قعف ف  ففقدا  ففو عي دص   جان فلخان  فآل ع   كلن ه ف ل دقدا  فا ا  هب  بس  هللا ففص ا   ففبي  

   شا  نع ل ا .

 كلللن فةشللك  ع ل لل    ز   للن إبللعفجاس قلل  فسعللل ب    لللن فللي هبملللق  ف للي مل  لل  جولللء فف للش لن فلخشلل ع فللي فا فالل   ف تللسل اا  

  اشلللالن هن بكلللل ن  صلللل  ف فشوسقلللله  فففللللتن       قللللن إفللللا إدإلللللن     كل للللل بفع لللللن ب لللا هبلللل  بسلللل  هللا ففصلللل ا   قلجللللا صللللل  ا  

ل  ع  فا سلللء بلل   عك للن    للكيلدن   كل للل بايي مللل فف لللاعم ب للا  قلج للن ففلل ز عفن ب تللف جلل  كملسللا    هجلل     شواللن هنق فف ولل

 
 .46 45       ن  ال   جع ل ن  م  فةع ع فف لجق     ه  -( 1

 .38 37     ف ن       ن  ال   جع ل ن  م  فةع ع ه  -( 2

 .63     فف لجق       ن  ال   جع ل ن  م  فةع ع ه  -( 3
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 فلي دلوالق 
ً
ففولت  بس  فةشك جنا  ((    ف  بمض ب ا إقل ا هب  بس هللا  في ه   ف  زاللء بللم   سلى جل ه فةشكللن ي لإالن تلعف

 (1)ففشبفن  قإل قعف   ف  فا ا   ع فةشكلن ن ن إذن فا ا . نلب  مل فع ا م  كلن تأاش مل إفا ذفك فف ز عفن

    فف ف   هن هب  بس  هللا ففص ا  بش  جمل ب      إل فا    ففس  دللك ن ن بشمن  ا ن  ل إل ق ه فج  كملسلا كملل ذكلع فلي 

  ا   ا ففوع عي.

لف إ   ب  عم  نى ...  لتل  با ن     لل فن   ز لا ه  فق بو إل هج بس  هللا ) بلن فج  كملسا    جعسش  ا   كلن ب فلنف    ب ب ع ج

 ...  وعهق ل    ع  ن جلا  فق ب ا    ن   قشل فن اه ابف ا  فف لع ع ففبي دأاع جن  ماع ه سك  ففش لفا؟

 لم  فت  بول جل   ال كلدب   -ز   ن  -م (    بإ  فف  ف إل  ع  ع ما 1493  و إل   في ففا م ففإلسع     ي لن    بلم )

ع ل للل     ففصلللفعي اجللل   صلللع   فةللللل    بشلللا    إجلللعفاا  ففويسللل        لللل ففعلللل   ج  كاللله  لللع   فا إل فش صللل إل إفلللا فدفللللق  لللع 

  (2)  إل جاع اب  ففوع  فة سواا في    ا ي إفا ه ع واا ((.

ع  فة لشمان ن ن   ملا  ا لن   ه فا ا  هج بس  هللا ففص ا  إفا  لس     إن  ئلل  فاشلخل      ع اشلن جل ه ففيصلل   دجلخق

 للسم     لصللا دلللل ظشلل  بملللإل  للللك  فف ف للي     كشمللل الل  فة للشم ن ن لبللل بلل  نبللن   بمكلل  هن يإللي  فة للشم ن  إ لل  د

  ع  ف جا     فلخ ب   ففيل    سى ه    ف ب ا ففع اه     لصا دإ  قعف  ففيف  ففن لئ  ففبي هص     اشا  فعلف  .

ن فا للل فس بو إللل ن ففسللللع فلللي تلللف  ففيصلللل   جللللفكعفء    ن للله كعاللل   لللن   فلللي تلللف  فففلللع    ن سللل ا  فلللي بوللل إل فلجدلللعي  ))  كلللل

ففسلللع     لللء إفللا  للعفك  ه لل فس   ع لل ن  لل  فففللع   ...  ق لل ى هللا  إلللفا فف للعض  فةللعفن    ش يللل إفللا   بيللا  للعفك  جلللة عم   

 لشمان ففلبب  كلل  ف  ي لل دللل ق لع ففيصلل    ظشم ل     ل، ع بشلي    بإ  ذفك جل يس  بشعم تيا  لعج هللا  إللفا ب لا فا ل فس فة

تلش لن ففللسسن فة لمى جفشلل  ففعلفلل  جلللخع ج  ماإللل  ل  جللسن .  فدفللق ففكعال   لل  فة لشمان فا لل فس بيلل   لع     هن ن للب   فللي 

 (3)ففسلع ففيصل      هكعا  فففع   ففسلع ا ففبب  فكث  ا   ن إ ف ف   ه عق  ((

فن لئ  ص      فةشك  اشا  ففعل    ففبي سكه  مإاا    كسل    تشلل  ن ف  لع تالتلا د لل  فة لشمان   ف  فف عن   كلن قعف

 كلن فف التا ففس  د صشل إفي ل فلدمإاا   ه صل ب ا هتلت ل ج،ن  مالع ففإلعم  فة لشمان ففلبب  بع  ل ن فف يصلع    إشل  

فةمشكلا  بنسيلي إ تللف   إفلا ففسللع   دلملاش   ب لا تلف  نال  صلللخا  ب لا هن دالعق فف ب  فة لاحي    ع بعنسل ن فلي ففسوللء فلي 

فف للف   هللي فللي بللعض ففسلللع. إع هن ففوللعف  فلل  بيفللب إع فللي ب لل  فجيللن  اشالل  ففعلفلل    ففللبي فتلل   ا   شللس فف  فللا دشلل،ن قللعف  

   بفك ج ه  فلدم ع د  ن ص م ففع   . (4)م(1609فف عن   عف ق فلدشس جل  ملع تيا )

 .دم استجابة دول العالم االسالمي من االستغاثة ملسلمي األندلسع •

 (5)فت  لث هاه فا  فس جإ  فن   فة ل  ا   ف  بلظ ف ج،ي   فم  ن      و  كلن هاه فة عم في   ع تيئ  إاف   فكك 

ن   فللل  ب مكيلللل ف  للل  دلوالللق ف  صللللل ف  تلللل وا   ك شللللك ففسللل    وو للللل   نللل  فلد للل ن ففسلللل  جلللبف ل جيلللل  ع   لخملبلللا فا للل فس   للللإ

  (6)فةعفج  ن في ففععقا   فة    ن في فا ك.

 
 .276 لم  بس  هللا بيلن   فةع ع فف لجق      -   1

 471   476   475هج  بس  هللا ففص ا  فةص   فف لجق       -   2

 10    9فلجدعي  فةص   فف لجق    –(   3

 174   173     172ان ي  شل فس في  فةع ع فف لجق    –(   4

 .91 لم  بس     ل شن  فةع ع فف لجق      -( 5

 .116ه       ن  ال   جع ل ن  م  فةع ع فف لجق     -(   6
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  مللل بع للع فف للأ  إفلللا قشللا ففإلل م  ففإ لللن   وللل  كلللن جيلل   لللع   بولللدش ن دإ لللنا  ففللبف    جييملللل فةعفج لل ن  فة  لل  ن بوللللدش ن 

 كش ل  ابف ا ف فع ج .دإ م  ب لن جش فن فة عم ففإعب  

ه ل ب  فلخفصاان   و  كل  ف في ه ف عف هبل    ه يلء  صل  نع ل ا   كل ل ه  لب   ع دؤاش   فشل  لع بل  جسنال    شل،ن   

 س،ن جن   ع      ن    لس    فف  فا ففع ل اا كبفك .

م(   تلللللش لن 1496 - 1468لبتسلللللي )ه للللل بلللل    قلللللف تللللس ان فةملفاللللك جمصلللللع   ولللل  ف تلللله فف ع لللللل ا ن إفللللا فةشللللك فاسلللللعة ق

فةملفاك جمصع  بع   ن فف   ه   ولذا     ظش   ش ك ففيصل     لك فى فاسعة جإ تلإل    ن إفا ففسلجل   إفا  ش ك ه    ل 

فللللي ن ف للللن ب م إلللل ن جكل للللا فلخع للللل   جييمللللل إ  دللللن فللللي ففلللل ب  فللللي  لللل ن إتللللسل ال ب إع لللل ن فشللللسى ه لللل فع     صللللليبللللبكعا  جلللل،ن فف

لن   الللل ن ب للللا ف لللللن  سإ  اللللن ج، للللن تلللل ة بتسللللع تالتللللا فةإل شللللا جلةعلللله   هللللي فف يكالللله جلفيصللللل   إذف فلللل  بكلللل   شلللل ك فع لللل  

إفلا ه لن فل  بفإله هي يل  ء     ؤكل  ذفلك  (1)إتسل ال    ف   لن فة شمان     لف  دإ م فف إعض ف      ن  ل ه ب    ه ف ل  .

فلا تلش لن  صللع فةمشل ك  ) قلبتسللي(  هد تللشن ففي ل م  ل  هبلل فء نبنيلل  كل للل هج بسل  هللا ففصل ا   للان قللإل  )) ه تلشل تللفا  إ

 (2)ق  ب ف  قلبتسلي كس اا  وط (( 

م( قسلله فف لو غ إفللا فتلل ل س إل ف شل  ففي لل م  لل  ) لمل  فففلللدح (   نالل  ه لن كلللن ي لل إ  1977ملل ه تلله هالله نع ل لا تلليا ) ك

ف مللل بشاللن هز للل  نف شاللا    ل  اللا  يإ للن  لل  ع جلبع لل  ففعللل   (   نالل  ه للن دفقدمللل  ففيصللل     ه تللش ف دإلل    لدللن إفللا فجيللن ) 

 (3)إنل ا   شم  فا  فس. 

 لل  فف ف لل  هن كلله  شسللل  فعتلل  ل ا دعف يللل  للع ه  لللع تلليئا يإيشلل ل ففإلللف  ف تللس     سشلل فن فة للعم د  ف لل  جللن ن  لللس  

ف تشلللل  فلدلبلللا  فا  ئلللا ففلللبي دلللعف    لللع تلللو غ نع ل لللا    كلللبفك فا لللع صللل ا م ناللل  قللللن م ب لللا  ملبلللا  ف ذالللل   لاالللك بللل  

 ف تشع  فلدلبا في جسن ففشلم       فةإع ة هن فلدلبا دك ن  تا ا فف إف فعق صلني فش  إل.

 الخاتمة

فللللس   إن كلللله اللللب  فعتللللسلم ن إللللل جلة للللشمان إفللللا ففقدللللعم إفللللا سللللملإل ه ع واللللل   ولللل  فتلللل إمشل  لللل ا  هتلللللفا  ف  الللللم  ف

 فف إللللبب   جاللللسة فف التللللا ففسلللل  فدسإ للللل فة للللشم ن بيلللل  ل   للللل ف سللللسن  ع للللعم إبسا بللللل    الللل  فلللل  ب  لللل  ف إ  للللل ل ب للللا   االللل  

 بوا دن   إ مل دعكل  ع ا فعب ولن   فلخال  فكه  عن كمل يشلء. 

 ففللل دإلل   فاتللسلم فا للع  بلل  إن تللو غ نع ل للا الل  ه إل فاتللسلم ففسلل  هن  إفللا  دللعم فة للشمان إفللا ففشللملإل فا ع ولل    لل  د

  ع ق فف التا في فدسإ ل ففيصل   د ل  فة شمان

 لللل إل ففيصلللل   هن ي لللس  ف دصلللع لق   جعللل م فلخلللق  ففإ ففلللا   ، لللب ف فلللي دلللل  ع ففإ للل ن    ففيصللل   ففسللل  د لللمي  ل  إلاللل م 

     
ً
  صل

ً
فتشس ف فلخو ق    ،نشول فة ل       شا  نع ل ا    إ بش ل   دف ا ال ج ع ق فف إ ف  فف لك       عق ال  صل

  يإ ف فة شمان    إقل ا سإلئعا  فف بناا   ف   ك ف بوا ق    سلععإ       ديلتل ف   له فة لشمان    لل ق   ب لا ه    لل   

 بي ال هن ك فة شم ن  ل دع   إفان تالت    ففكن اا     ل  نبن    شخصا     ف    .

      اشالل  ففعلفلل   ففللببفالل     فلخللل س     فجيللن  اشالل  ففعللل کللل ف س     لصللا فللي ب لل ى فة للشم ن ففظشلل   فع لل  لن  ل بلل

  بمشللل جكلله  للل ج تللإ ل  للل  ا     كل للل ففولل م ه  ففإصللل فف   شللا ف لل   للللك  فف ف للي  ففسللإ للفاا  لل هصلل   ف فةعفتللا  فف 

 
 .121   120      ف نه       ن  ال   جع ل ن  م  فةع ع  -(   1

 .295    294هج بس هللا ففص ا   فةص   فف لجق    –(   2

 .116ه       ن  ال   جع ل ن  م  فةع ع فف لجق     -   3
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هف فن فف إبب    كلن هد   ل فف  فءم ) هي جعفءم اب  (   ى  سس   ا  ل إشق جلف ب  ف تس      ففش ا ففإع اا  جه فتكه ي  ء ب

بوشن ه ال ل    هس ال   فنو ب    ن   ظه يإل      آ ل  فف إب  ء     د سى  إن كل ل في فلخلع  ففيلن م    إن  ع ج فف  ي 

فلللبب  ي للللق ن إفلللا  ب  ب لللا ففللل ب   فا لللا   فللليس ايلللل  ل للل   جللله ه للللم فةجلللد  ان فقللللخ للل  فل  م جلللللخعق ه للللم  شللل  فف بللل

 .  إ  ب   دع عفك  ففبب   لف ف ففش لنم   ةشلا م إ  فنب ف ل   النب  ف  

   يل ف إفا فعبت ف ل  جلف    فة   ا إفي     ف ش  فف   ا  فب يلق ففيصعف اا. إن ل تبف ا بو إل ففيصل     لف ب  ع د  ا  

  ش  بيي  جلفومع .جلفو م   مل   ث    إن ف  بيي  جللخمس  فف أشا با   

ظه فة شم ن ب ف إ ن إفا آ ع   ق    إشل ف  لل كللن ج تلإ   هكثل   ل  قلع ان   سلى دسسلل  إللفا  ف تلسم    نللم فةفو ل ن  

  سى جل    شم  فا  فس في ه فخي ففوعن فف لنس بشع     فبا ففوعن فف لدع بشع كلفإمالن   د أ  نالم فففو لء.

دكفلل  عتللت نفن   بيللا  لل   م  ل   كلللم   شلل ك ن إل ففإلللف  ف تللس     تلل   ففوشلا ففوشاشللا ففسلل  ع  لل ل  ه للن فلل  دكلل  ايلللك هي  

 للل   فج للل فءً    ف فة لللشمان   الللا دإللل    سلللاج شإلللب  فسلللى جلللل  فة لللشم ن فوملللا تللللئ ا فلللي ه اللللم ففيصلللل    ففلللب للل ن فا للل فس    

فول فن ل   جل ه فع ل  لن فادشلع فلي دلل  خ فة لشمان  فا لع  إلقله فة لشمان فلي فا  فسل      س  شا شا    صل إل إفلا نع ل لا آ لع

 ففبي ه   ا  ب ا ففقدعم إفا ففشملإل فا ع و  .

 املصادر واملراجع 

 .املصادر •

 لمللل  جللل  ب تلللف جللل  إتلللملباه جللل   لللعج جللل  هج بسللل هللا ففصللل ا    لمللل  جللل  ب لللي جللل  تلللإ  جللل  ب لللي جللل  ب تلللف جللل   .1

إتلملباه جل  ب تلف ففيصلا ي فلخع جللي  فلخ ل غ ففوع لعي ))ب  الل  هبل  بسلل هللا  ففصل ا  آ لع  شل ك فع لل فس((  

 م.1995دلواق  ه    ا  نلع  دع ما    إل ب فا  إتسل ال  

 ملللا  سللل  ن  للللن كللل  يكع  شللل   فلجدلللعي  ه مللل  جللل  قلتللل    لصلللع ففللل ب  ب لللا ففوللل م ففكلللل ع    دلوالللق  دوللل ب   دع  .2

 هتسل ال  ن. .قلت  فف ل عفئ    ا ف ن  ااعز  فلدشس فاب ا فعجللث ففإشماا  

فةوعي  ه م  ج   حي فةوعي فف شم ل     فلح فف ال   ل  نصل  فا ل فس ففع ال   ج لوالق إ  للن بسللس  فلدشل   .3

 م.1968فلخل س  نف  صلن   جا    

 .2002ه سل   ش ك جن   صع   إشاق  فففع   ففأ  ل     ك سا ففعول ا فف بناا   صع     إل   سبم ففإصع في  .4

 .املراجع العربية  •

 .م 2012ه م   لم  ب ال  فا  فس    فف و غ إفا  للك  فف ف ي   نف  ه  فج فشنشع  فف  زعع  بملن   .1

م(  جس  بملن   1516 –  1474 فاكاان ) لم  بس     ل شن  فف يصا  ففو عي ة شم  فع  فس في ب   فةشكان ففكل  .2

 م.1980

 لم  بس  هللا بيلن  ن لبا فا  فس  دل  خ ففإعم فة يصع      سإا لديا فف ،فاف  ففت  ما  ففنشع  ففولاعم  غ  .3

 م.1966  3

  لم  ب ا ق      بفجح   عفئ   للك  فف ف ي  في فا  فس   جس   ن   . .4
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 ملراجع االجنبيةا •

ن  ايوالل  الل  دع جع للل ن جنشلل  دللل یخ   للشم  فا لل فس )فة  ع للكا ن ۔  اللم ...   ،تلللم هقشاللا(  دع مللا بسلل  ه    ال   .1

 م.1988ففإلإل صلل   ن  نف  ففشعفء فش سلبا  ففنشع  ق ع  

بيظلللع   ز لللف جا بلللع  فف لللل  خ ففللل  از لخللللك  فف ف لللي  جإتلللسل ال  دع ملللا  صللل فى ه للللني  اائلللا فجللل  ظبللل  فش لللال ا  .2

 م.2012 ففعول ا  هج ظب   

انللل ي  شلللل فس فلللي  ففإلللعم  فة لللشم ن فلللي فا للل فس دإللل  تلللو غ نع ل لللن  دع ملللا     للل  تلللإا  ففكع للل   نف  فسيللللن  .3

 م.1988فش سلبا  ففنشع  جا     

 ل و کلل   ففل ب   ففل م ) إجللنم سلإ  فا ل فس(  دع ملن ه  صل فى قلتل   اائلا هجل ظب  فش لال ا  ففعول لا  هجلل ظب   .4

 .م2013
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 الصورة الذهنية لدى مريض السمنة بين القبول والرفض االجتماعي

 )دراسة ميدانية على عينة من مرض ى السمنة(

 د.علي محمد بالليل 

 أ. صالح الدين ابوبكر الحراري 

  ملخص:
تتنوو ا طرقووملت طة لعوو  رسووة  طربوونن  تتتدووللك ت ت سوو و تطوو  طهاوولريا تطرقووملت م اوول طرملولجوو أ تطرن وول  طر وو ط   تت نووا  تدووولا      

 تغ رهوول طر وو ن  طرسوولوطا طربوومث  م ووو  
 
 ، هووو  طرقملوووح طر عيووو  طرأووأ لنبوووك    سموو   اووول  صووا وبوووا  وو   مسووول ا،  وو يل تس بووويل

 تطو نلعي
 
  رو   موملوا طربونن  تتمودب مةد رو  طو نلعيول،  إو  موك  ةطو  صلمطو  تتمونيا ع وا ، ترك  ت حبك طرمو ة  طر هنيول

تس بوي  تطو نلعيو  تطص مولول  ول تركو  لنونب  ) و ي طر خطص مك مملض طربنن  ا ك   رو  طرس لو  موك طر  طعو  ع وا وبون  

لعيلتووو  تهووو ط روووك ل حةوووح     اووواروطو  ووو    تطو ن طديس ووو ،س بووو  ةمل ووو  صلةيووو  لووو نبك موووك نةربووول  صوووا     سووو و إ بووون   صوووا 

 إإةطو  مةملتس  إ س )عن ول

The mental image of the patient of obesity between the acceptance and social 

rejection(A study study on sample of obesity patient s) 

 

Summary: 

    The available ways of treatment of obesity varies these methods are roads are 

sporty and diet And avoid followers of bad habits such as smoking, is the  route the 

uniform that can be found to a healthy healthy, healthy and social healthy health  ln 

order to improve the mental image in the obesity patients and become socially 

acceptable lt must be full  of full and determination of disease obesity that will 

have many benefits On his body, health, psychological , social and economic and  

in order to give himself  an adequate opportunity through which he can Until hes 

body returns to normal to recover its health and sociality, and this is achieved only 

by a will coupled with action and action.  
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 مقدمة :

طرسلةي        طرص    من ن   س  ه     عة   مل  ته ط  طملج نع،  رك   ةملطو  عح  ت نال  طر ة  ،  مك  ه طف  ه ةل  طرص    تس  

 ترمس م ملو    1978طةسملتف إلاا آةل آتل عل   
 
 تطو نلعيل

 
 تعةطيل

 
طر ي  ش ر  صا    طرص   ه  علر  مك طك نلل طربةم  إ سيل

 الس أ مك عة ت طإلنبل ، ت   تحةيح  ع ا مب    منبك مك طرص   لنبك إط غ     طلخط  مك طةملض  ت طرعجز، ت نال عح

 س   ع   ها طهه طف ط و نلعي     ونيع  سحلء طرسلرا، ت   تحةيح ه ط طرب ف ل قطا طرب  ر مك طرسن  تب ل طلجب  مك  

تمنل   طرص  ل  صقلا  إلإلضلة   صا  تط ص ملول   ط و نلعي   طرةقلعلا  مك  طرس ل   طةملض  ولسا  محلةب   ةي       ش  

ع ا   طمل لة    ةسلل     إ تة    بلع  
 
  الايل

 
ه ةل تس   تطر صلل   طرسة   تت ضيب اد   طهةملطو  يا و      مل  ص   تمكلةح  

اةم   ةملطو طملج نع تت ة ر طربسلو  تطرملةلهي  تمك ثا طرةيل  إأوتطةها تمبث ريتاا ط و نلعي  تطر ا ض إن  نسلتاال     

  دب تبلء لنتشمل ببملع     مس ا وتل طرسلرا طة ة    ت طرنلم , ةهأ تنتشمل ببملع  ع ا طرمسي  طرسلة  منل    مملض طربنن  

هنلك   طرسلةي   طرص    ةن ن    
 
تتةةل طرسلةي و  )طربنن   طلج ل   طةمقلح  تو و    صا 

 
مؤنملط طرسلرا  2ل1 و   نبن      مطيلة 

طر طرص    من ن   تةملومل  تيش ر  طر ز   زولو   طة ة م    سلس    طر تل  من   تسلن   علة   طربنن  ه  مملض  سلةي    صا    مملض 

ةملو تت  صع طةن ن  زولو  علو     ه ط طرملصا عل    كثر مك مطيلة  تطرنلمي     آ  تطع  تيس  طةملإ   إزولو  طر ز  تطربنن   

طهن ر  لملوع  صا ع   ع طم    ي  تغ طعي   تتش ر طر ةطالا طرس ل      طةت لا نبد  طإل لإ  إلربنن     طربن طا    2017

تطص ملول  تطو نلعي  تس بي ، رس  مك  هنبل م   طإلوةطك طربطبأ طر ي لك س  طر ملو عك   ة  وبن , تذر  مك من  ةه  

  ، تر ر  صل  مك طرضملتةي  رةلء طرض ء ع ا ه ه طةشكط  طرأأ  سلن  م ال ع و كد ر مك تمك آةطء تتسطيةلا طآلنملوك  طرشخص أ 

ربل   مسة    ةلربنن  مشكط   رم ة  وب هل  طملج نع  ةةا  رةد ل  ت  تم    وةطك   طربنن و،  طرزطع )مملج ى  طر ز      لب 

طرس طم    مثلا  تطربنن   س و  صا  طر ز   زولو   و تة  عيث     ل  ببيط  تطع   ع   ربل  ل و   ت   تك  ر   مخ ط    مح وطا 

 ن ، ةطك  ةملو م ن ع  مسين  مك ه ه طرس طم  طرب  ر  طرأأ تؤثمل    ط و نلعي  طرأأ تؤثمل    غ طعنل تاط كيلا طرنشلط طرد

 رطن ا لنبك طر صلل  من  ع ا مب    طرسلرا  ونع، ته   
 
 ةعمبيل

 
ص ةتنل ع ا طتخلذ طرةملطةطا طربطين ل ر ر  تس  طربنن  ابدل

طربن طرملطش لك تطهط لل، تتس بر طربطقلا  إ   ةثلا   
 
مازطل ط طستشلةط   مك  كثر مشبةا طرص    تشب  شي عل  ت 

 
ن  تطع  

  طرسلرا طر ملب  ع ا  
 
    طرسلرا طل  لث نل  

ٌ
طرسلم     طرةمل  طل لوي تطرسشملوك نق ة ، تُون مل  صا طربنن  ع ا  نال ت ن 

مل زطل     طرملغا مك  نال صلست ُلن مل  ريال تع ا سقلٍت تطاٍع  ع ا  نال ةمز طرثرت  تطلخم ب     عم ة  نمل  عبر طر لةوخ، ته  ة ي 

    بسا  سحلء طرسلرال   ر ر  صل  مك طرضملتةي  رةلء طرض ء ع ا ه ه طةشكط  طرأأ  سلن  م ال ع و كد ر مك    لب  
 
الع ط

 طر ز  طرزطع )مملج ى طربنن و، تم    وةطك  رةد ل  ت ةةا طملج نع رم ة  وب هل  

 مشكلة الدراسة: 

      
 
طةنتشمل  علريل طهمملطض  طربنن  مك  تطر ةطالا      س بر مملض  طهإحلث  طملج نع تشملطعح ل تص   ك ا  ةثلا  إ   ونيع   

مك   ت  لتز  عنلةهك35 كثر  طرةت   ريبيل  طرنبلء         و30)  % مك 
 
ر ةلةومل من ن      سلسل علمل  

 
طدةل طر ز   زولو      مك   

 
علريل

طرسلةي     اب نبر   طربنن  ه2005طرص    طردلطني      يا و       ل كنل  ك   بسا  طدلء  مملطض  طر ي  طةةد     طلخقمل 

طرطيبي   تنل   طرنبلء، بس     طةت ست مس  ا طإل لإ  إ ، عيث   دحنل  سح   مملكزط م ة    صا ولسا  مملوكل تطاارطريل  

طهمملطض   طربنن   س بر مك  طةب  ولا ةنملض  طةملض ع ا ونيع  ه ط  طر ةطا     م   نق ة   تتبنك مشكط   تطربس ول لل 

 ع ا ص  طرنقلصلا  ت طةب  ولا ا طء إ   طهط لل  ت طردلر   ل طةزمن  تطةن
 
 امليسل

 
  بب  بشك  تبل  ، عيث لنتشمل طستشلةط
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ةلرد طس   ذ  رمبت م ملو علر  طدي  تإسنل ه  علر  طو نلعي   ذ تخ طف طرةيا تطةسلل ر طر ةلةي  ع ل تز  طلجبا طن ةةل  

خ ط  ، ت  ل و  ربل ع  تطع  ببيط ةهأ مك طهمملطض طةزمن  طرأأ تؤوي  كد رط تتس  طربنن  مشكط  مسة ه ربل مح وطا م 

 صا   لإ  طر ملو إأمملطض  نمل   ش  ع ه ص  تم   صا ع  طر ةل  ل تب ر  تا ف طر ةطا   صا طر سملف ع ا  ها طرس طم  طةؤول   

ح ث ع ال تالع  طإلعة  إ و  عل ،  صا تو و مملض طربنن  تك ر  تح ل    ة  طلجبا طة لري  ر   هؤ ء طةملج ى تطرأأ ت  

طر ه     طرسنطي )ش ط  إلر الع   من   طر خطص  صل   بعا  صا  تمل  ذط  طةملض،  رب ط  ةةا  صد ل  ت  ر ل   صل   تةينل  ذط 

تط ص ملول    ط و نلعي   طلخملعص  عك  طربشف  تك ر   طملخ ط  ل  طل نلل   إملطمج  طملوح  عك  طر  نيطي و ت  تطلجملطعلا 

ملج ى طربنن ل تمك هنل تتدط ة طةشكط  طردح ي  رط ةطا     طربشف عك مةمب تانلا طرم ة  طر هني   تطرن بي  تطرص ي  ة

ر   مملوا طربنن  تم   صد ل  ت ةةا طملج نع ر  عيث تبعا طر ةطا   صا طر سملف ع ا ةؤو  طةملوا رن ب  تك ر  ةؤو    

طرم ة  طة لري  طرأأ  بعا  صا طر   ل  ريال، تمسملة   رطسلرا طر ي  سمش ةي     ظ  تو و ه ط طةملضل تك ر  طر سملف ع ا  

 م   صم ةه     وطء  وتطةه  بشك  عل  تنل   ط و نلعي ل

 أهمية الدراسـة : 

 تملوع  هني  طر ةطا   صا تو و ة    عطني     طر ةطالا طرأأ تسنأ إ ةطا  طرم ة  طر هني  طرأأ لك نال مملوا طربنن  عك ذطت ل 

 :  األهمية العلمية -أ

 ل لولتو  تطن علتو ،   -1
 
تبعا ه ه طر ةطا  ةسملة  م ي ةضل مملوا طربنن  عك عيلت  طهاملو  تطةبني  تطملج نسي ، محةةول

 ر طت  إنل ل سط   سمش شس ة طربسلو ل
 
 مك س ب  تمة ةط

 
 تطثةل

ةب   س      -2 طرقبأ،   ط و نلا  عطا  طةة م      طر ةطالا  ملجن ا  س ملو   طر ةطا   ضلة   طر خقيط  تن    عن    
 
عي ول  

 
مملط

 رطنب ةد  تذر  ر ضع مملوا طربنن  م ضع طههني ل 

 طردحث    ةملا و ل  مك ةملتا عطا ط و نلا ته  عطا طو نلا طلجب ل   ثملطء -3

 األهمية العملية :     -ب

 رةستشلة طر طاع ةملض طربنن     طر صت طرملطهك، ةإس  ل حةح مك نةل ه ه طر ةطا   -1
 
 س لعج ربل  هني  ربؤ ء طةملج ىلس ملط

   هوو ه طر ةطاوو  تبوولع   وو  طر سووملف ع ووا صوو طمك طرةوو ه تطرضووسف  زطء طإللةلعوولا ط و نلعيوو  ت منلشووط طل يوول  طري ميوو   وو    -2

 طملج نسلا طل  ل  ل

ج نع عك طملوح  ضملتة  م طوب  ه ه طر لهمل  تعة  ت طعيلتال مك نةل  وملطءطا طر صلل  مك ه ط طةملض تتنبي   ةملطو طمل  -3

 تالع  طإلعة  طملخ ط   طةملعي  تطةبن ع   تطةةملتء  ل

طر سملف ع ا ط ع يلطلا تس ا طر   ل  طرأأ تة مبل طهامل  تطر ملو رن ب  مك  و  تةطي   ت طل   مك طربنن  ر   طهةملطول    -4

ما تذر  لخق ة  ه ط طةملض تمل  ببد  مك  تطهنشق  طرملولضي  طرأأ لنلةابل تك ر  طر ع  إأهني  طة لبس  طةدبمل  مع طرقد 

  مملطض  نمل  ص  ت    إحيل  طةملوال

 أهداف الدراسـة:

طربوو ف طرملعميووو أ هووو  طر سوووملف ع وووا  بسووولو تمةموووب طرمووو ة  طر هنيووو  طرأووأ لك ناووول موووملوا طربووونن  عوووك س بووو  تكووو ر   ووو ةت   ووو      

 تو  ووووملا مووووك هوووو ط طربوووو ف م ن عوووو  مووووك  طملج نووووع طروووو ي  سوووومش ةيوووو  تموووول  ذط صلسووووت هوووو ه طرموووو ة  مةد روووو   ت مملة ضوووو 
 
طو نلعيوووول

 األهداف الفرعية منها:
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حجا -مب    طر سطيا-حجا طهامل -طلجنس-طرسنمل-طربشف عك طة   رطا طر لن غملطةي  ر   مملوا طربنن  م   ) طةبن   -1

 طإلس لت ع ا طرسة وطرأأ تؤثمل    تك ون  طرم ة  طر هني  لجب هل

 ة لري  طرأأ  بعا مملوا طربنن   صا طر   ل  رياللطر سملف ع ا   ة  طلجبا ط -2

 طر سملف ع ا طآلثلة طرص ي  ةملج ى طربنن  تعةصتال إلهوتطة ط و نلعي     طملجل ا طملخ ط  ل -3

  ا طملج نع طرطيبأل ة   طةشبةا ط و نلعي  طرنلت   عك مملض طربنن  -4

 -تساؤالت الدراسـة:

 -السؤال الرئيس ي :

 مل 
 
 ؟طرم ة  طر هني  طرأأ لك نال مملوا طربنن  عك س ب ؟ ه  ه ه طرم ة  مةد ر   ت مملة ض  طو نلعيل

 -تو  ملا م ن ع  مك طهاثط  طر ملعي  ه :

 مل   ة  طلجبا طة لري  طرأأ  بعا مملوا طربنن   صا طر   ل  ريال؟ -1

 ط و نلعي ؟ه  لح ث صم ة ر   مملوا طربنن  عن   وطءه هوتطةه  -2

 ه  طرقدما  بلع  ع ا ةاا طرم ة  طر هني  طرص يح  ر   طةملوا كخق   ا طرسة ؟ -3

 مل طةشبةا ط و نلعي  طرنلت   عك مملض طربنن ؟ -4

 -مفاهيم الدراسـة:

   وويلغ  طرسطمووأ، تمووك تطوووا طردلعووث     سنوو  عنوو طرسطنيوو   موومل  ضووملتةول  وو  طردحووث  س بوور تح لوو  طة وولهيا تطةمووقل لا     

طةشووكط  ع ووا تح لوو  طة وولهيا طرأووأ  بوو خ مبل، تصطنوول طتبووا هوو ط طر ح لوو  إلر صوو  تطر ضوو ي، اووب  ع ووا طرةووملطء طروو لك ل وولبس   

تاوونتنلتل  ووا إح نوول عوو و مووك  طرأووأ لملووو  طردلعووث طر سد وور ع اوول وت     لخ ط وو ط  وو  ةبووا موول لةوو ل  طردحووث  وةطك طةسوولن  تطهةكوولة

 لو1)طة لهيا ته 

ركووو  نسوووملف م بووو   طرمووو ة  طر هنيووو  صووول  عطينووول    س قوووملت ة بووو    ووو ة  طلجبوووا عيوووث  نانوووول  - ت : تسملووووف طرمووو ة  طر هنيووو :

  -م ب مل  مارطوةل :

 تط  طرم ة  طرأأ لك نال طر ملو  ا عةط  عك وبن   ت طرم ة  طرأأ لد تط  ال طلجبا رملعد ل  -فيعرف الجسم بأنه:

 وملو عوك وبون  او طء  و  م بومله طلخولةي   ت  و  مك سلتو  طر طنطيو  ت عضولع  طملخ ط و  تص ةتو  ع وا   ة  ذهني  عةطيو  لك ناول طر

 ت ظيف ه ه طهعضلء, تمل ص  لملعا ذر  مك مشلعمل  ت )طت لهلاو م ود   ت الرد  عك تط  طرم ة  طر هني 

 ول2) ت طةشب  طرم ة  إأنال ط سقدلا طر هنأ رط بمل   ت طة صف ويعرف معجم العلوم االجتماعية: 

  و   طولة طرسطو   ط و نلعيو  إأناول: تن يو  عة و  م وملو ة ضو ا مسو   موك طة ضو علا, تع وا طروملغا 
 
تسملف طرم ة  طر هنيو   لضول

مك    طرم ة  طر هني  تة   ع ا طهوةطصلا طربلإة  ةهأ   تن   طنسكلالا ببيق  ربل, إ   س  لح ث    بسا طهعيل  تملك ز 

 
 177، ص 2005، مب د  تهد  ، طرةلهمل  ، مممل،،، طرقدس  طرملطبس  عشمل و عد  طردلاط محن  عبك،    ل طردحث ط و نلع 1)

 ل1,ص 1998ةملوةو  مس  ت, معجا طرسط   ط و نلعي  ,  صلولنيل طسارسلش سلل,  و2)
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موووك هووو ه طهوةطصووولا, تطاوووتدسلو  ت نبووويل  و طسوووا  نووومل  تإعووولو  ت بووو ر و طسوووا ثلر ووو  عنووو  تن ووويا طرمووو ة   ع وووا و طسوووا مسينووو 

 ول3طر هني   ت تك و ال)

إأناول طرموو ة  طرسةطيوو  طرأوأ ت كوو    وا ذهووك مووملوا طربونن  عووك ذطتو  تطرأووأ مووك نةربول  شووسمل طةووملوا  تعريــا الصــورة الذهنيــة:

 لإن   تةد   ت ةةا  ةملطو طملج نع ر 

:
 
طرمووو ة  طرأوووأ لك ناووول طرشوووخص  ووو  عةطووو  عوووك وبووون ، تطرأوووأ صووو  تكووو   م ودووو   ت اوووولرد ،  تعريــــا الصــــورة الذهنيــــة  جرائيــــا

عةيةيوو   ت غ وور عةيةيوو ، تهوو  ت ووأثمل إلرس طموو  طرن بووي  تطر ةلةيوو  ت ط و نلعيوو ، تبوو ر  تموودب طرموو ة  طر هنيوو  هوو  طر ةووو  

 ال  طرأأ لحم  عطيال طة ح ص     صيلس   ة  طلجب

تسملوووف طربوونن : لنبووك تسملوووف طربوونن  ع ووا  ناوول زووولو  تز  طلجبووا عووك طل وو  طرقديعوو  ببووبا زووولو  طهن ووج  طر هنيوو  تتووملطكا 

طر ه  , تون ج توملطكا طرو ه    و  طلجبوا عوك زوولو  حجوا طلخةلول طر هنيو   ت ببوبا زوولو  عو وهل, تهو ط طراورطكا سولتج عوك عو   

ةيةم   اول طرزوولو     Morbid obesityتسملوف طربنن  طة ملط : و4)رقسل  تطرقلص  طةبتاطب لطر  طز  إ   طرقلص  طة نلتر  مك ط

رطو ز   30–25إلةةلةسو  إون س طةؤشومل موك  6 -40لاورطتي مولإ    BMI ا طر ز  إلرنبد  رطق ل إحيث لك   مؤشمل ك طو  طلجبوا 

 و5)رطد طس ل 40-30طرزطع , تمك 

هووو  طرشوووخص طرووو ي عووولن  موووك موووملض تط  طةوووملض هووو  ت  ووور  وووا  ووو    طلجبوووني   ت طرسةطيووو   ت صطيانووول مسووول،  ذ -تسملووووف طةوووملوا:

 ول6) نملوبل ه ط طر  ر عك علرتال طرقديسي 

 ةأكثرل2ك ا/  30تطةملوا    ه ه طر ةطا  ه  طةملوا طر ي  سلن  مك مملض طربنن   ي لدطغ ك ط  وبن  

 اإلطار النظري للدراسة:

 النظرية التي تفسر موضوع البحث:أوال: 

،   ووو  ت ويوو  طر ةطاووو  تطةةع ووو  تتملشوووي  طر  ووفتطسووا طرن ملوووو  وتةط  الاووويل     
 
  ت ضوووننيل

 
س بووو  اووو طء صووول  هوو ط طرووو تة ظووولهملط

طة   ووورطا  ت طرسنل ووومل طةبنووو   ووو  سقووولت وةطاووو   ا       ونيوووع طرسطنووولء ل  ةووو   طآل  ع وووا توووو ب  تتبووولع  طردلعوووث ع وووا تح لووو 

 لو7)طرن ملو     ت وي  طردحث تصيلوت  وتة  إملتز

 نظرية رؤى العالم:

ريووووووو ل ع وووووووا م بووووووو    السووووووو أ مبووووووو خ    وووووووا هووووووو ه طر طبووووووو     Weltanschauungمموووووووقلح إووووووو    وووووووا طر طبووووووو   طهةلسيووووووو        

تت بو ر طرصو    هنولك عةصو  مدلشومل  إو   ةؤ  طرسولراتتشو ر  صوا طملوةو  إل طإلعبولس تةبوا طرسولرا إأكنطو  إلل ت   تط لبب ن ر ويل

 رملؤو   رطسلرا طر ي  سمش
 
ةي ، إك  مل ل ن  ةي  مك ظ طهمل طديسي   ت ة زلةي  تموك صلعنولا  ت  تطةملض ةلإلنبل   سمش تدسل

ةبيوف ل ن وع طإلنبول  إحيلتو ؟ ل طو نلعيو  ت نشوق  تإإو طعلا ثةلةيو تغ ر مملعي  تموك س وا  مخط صلا  ت ص   مطن ا  مملعي 

 
تتأث رهل ع ا تشبي  طرم ة  طر هني  ر   طرق  , ةالر  ملوب  ر, صطي  طآلوطب صبا  عة , ولمس   بملط محن   الم , طرم ة  طإلعةمي  رطنمل      م ةا طهط لل  )3(

 ل 225، ص 2008,،ممملعط ط  

 ل 55,56,ص ص 2009  ، طربس ول ،مب د  طةط  ةب  طر طني   ثنلء طرنشمل م لن  طةط  عد  طرسزوز رطسط   تطر ةني ,ةبملا محن  إك ع نل  طرملكدل , طرد طس  طر طء تطر تطء,   و4)

, ،ممومل اي ط ولمسو  – عو ططرزة  تطر ةثو  , صطيو  طربولوس طرسو و, طر ولن  طرديئيو , طلجوزء الاطة  رط  اي ط وتطء, م ط  ر  وطء  ..طر  طعي  طرد طس محن  كنلل طربي  ل اف,  )5(

 ,1, ص 2012،لنللمل

 ل 56,ص 1989,، طملطإطس ،ريبيلعد  طربة  بش ر طر توبأ,مة م     عطا ط و نلا طرقبأ, طر طة طلجنله رل  رطنشمل تطر  زيع تطإلعة , طرقدس  طهتصا - عن  إ ري  طر عمش أ و6)

 ل43، ص 2005ع   ريط  إنلء طرن ملو  ط و نلعي ، طرقدس  طر لسي ، طةب د  طةمملو  رطقدلع  تطرنشمل، طإلابن ةو ،  و (7
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مس  ؟تكيف  شك  إيئ   ص  ه ه طهشويلء محك مو  إملؤو و  رطسولرا، إمننول تشوك   تمل ه  تم ةه إلرنبد  لجب ه تكيف ل سلم 

إووو ء  موووك –طرسمووومل طرصووو ي   كنووول توووملتدط مس وووا  موووملطض  ةؤوووو  طرسووولرا سنوووط طل يووول ، ةوووإ  سنوووط طل يووول  هووو  طرووو ي لحووو و طل لرووو 

 مووملطض طرةطووا عأووى مووملض طربووملطل  إووننط طل يوول  ل    سنووط طل يوول     بووبا طهمووملطض طة سوولةف عطياوول ةحبووا، إوو  لنبووك    

طرة ل    ةؤ  طرسلرا تشك  طةم  ة  طرأأ ل ملي إ طنطبل عة  ه ه طهمملطض، تمك ثا ةبنلك   لنبك تُلح ث  مملطض و ل  ل 

تطر ةلةوولال تركوو  لنبووك ةبووا صلةوو  طةس ةوو طا تطةنلةاوولا   ووط  إوو   طرقووا تطرصوو   تةؤ  طرسوولرا تهنوول س وول   وو  صوو  طل ضوولةطا

تذرووو      ةكووولة  بووول هووو ه طةس ةووو طا تطةنلةاووولالطرصووو ي   ووو  طر ةلةووولا طملخ ط ووو  ل وووا ةبوووا ةؤ  طرسووولرا طرأوووأ نملووووت موووك نةر

طهةملطو تمشلعملها عك طرسلرا طر ي  سمش   ةي ، تشك  مسلةةبا تمس ة طتاا تم طص با طرأأ ل مملة    ال ت له طةملض، كنل 

 لو8)تةطء طستشلة طرس ل  مك طهمملطض    صد ل طهةملطو طةس ة طا وت  محلتر  إلثدلا   تال مك طهادلب طربلم 

 رط ةطا   ا ف طر سوملف ع وا ةؤوو   ةوملطو طرسينو  ةوملض طربونن  إ وو  عول  تكي يو    وبذلك    
 
ةينبك طتخلذ ه ه طرن ملو  منقطةل

طإلعووة  طملخ ط و  تذروو  مووع  تسولمطبا مووع  وبولوها،  تكوو ر  س وومل  طملج نوع ربووؤ ء طهةوملطو مووع طستشوولة طرمو ة  طة لريوو   و  تاوولع 

    وو ة  طلجبووا إوولرملغا مووك تسووملض طرب  وور  صووا طروو ن ل  وو  غيد بوو  ر اوورطا ط وطوو  تموو   صووا طستشوولة طرسنطيوولا طلجملطعيوو  ر حبوو

   وةطاووو  ةؤوووو  طرسووولرا  ووو   ي م  نوووع هووو   ووو  آنووومل طهمووومل وةطاووو  ة صوووف طإلنبووول  ركووو  مووول لحووويط إووو  موووك توبووو  س ووومل  عووو  طر ةووول  ل

ت طمل و ة طرو ي لو تة ع رو  طردحوث، ع وا طهشخلص طر لك لخ لةها طردلعث تطر ي  س  ص  )شوخصو مو اا هو  مملكوز طر ةطاو   

طع دلة  س  لبشف عك س ملت  طلخل   طرأأ تسبر    عةية  طهممل عك طةدلوئ طرسةطي  طرأأ تبنك تةطء ه ه طرن مل ، تمك هنل صول  

طرسنموومل طهالسوو أ  وو  وةطاوولا ةؤ  طرسوولرا هوو  طرشووخص  ت طروو طا طروو ي لةووع ط ن يوولة عطيوو  تةووح مسوولل ر مسينوو  عيووث    هوو ه 

 لو9)طربلع      ذر  طملج نع رملؤو   ت م ن ا طرملؤ  طرأأ تب و طملج نع، تسبر عك طهتضلا تطرةيا طر ةلةي ط

 املدخل االجتماعي:

 وو  م وولل طرسةصوو  إوو   طلجبووا طإلنبوولن  تطر طصووع ط و نوولع  منوو  آةطء ت ةكوولة  تطهسثرإ ر ويوول ط و نوولاهنولك  اووبلملا رسطنوولء      

  ووو   طروووملتطو تطستاووولء  إلمل ووو ث   ةن ووو  ع وووا اوووبي  طة ووولل آةطء تتمووو ةطا  ميووو  وتة صوووللا، تةتبوووملا م رتووو  ، عيوووث طت وووح ذرووو 
 
وطيووول

 ع وا طةاورطض  وةطكبنل طةدبمل رألهني  ط و نلعي  لجبا طإلنبل ، ةطا لبك طه نلمبنل ةةط    
 
وةطا  طلجب  طإلنبلن  صلعنول

م  مسملةووو  مشوووارك  عوووك طلجبوووا -ةينووول ل سطوووح إ بوووا طلجبووو  طإلنبووولن  - عضووولء  ي م  نوووع تننووو  إيووو اا طت لهووولا مشوووارك    
كووو  

ُ
ت

ع  طربووطيا  ت طلجبووا طةس وو ل  ت طلجبووا طلجنيوو   ت طة  وور رطشووب  ، تإسنوول تخقوو  طه نلمبنوول ذروو   صووا ط ه نوول  إوولةسنى ط و نوول

 
 
 ةسوول  طو نلعيووو  م ن عوو ، تسوو  س لوووول

 
، إووو    وودب هوو ط طربيووول  علكبوول

 
 محضوول

 
 ةبووي ر ويل

 
رلجبوو  عيووث روووا  سوو  طلجبوو  كيلسووول

  ر  لع  ه ط طلجب  مع إلق  طملج نعل

لجب  طزوطو ط ه نل  إلترة  تنلتل آنملت  طلجب  طإلنبلن  مك نةل من  ةطا ثةلةي  تطو نلعي   م لل إلةا سز تت رسملل ت       

 وووم  وووووومل رلجب  إ   وووو  ط ت لهلا طل  ل   تطةسل مل ، ت ن ا طرن وووووو  وطنووووووطإلنبلس
 
  ض عل

 
ملوبووو  ر،  صطيووو  طآلوطب،  وعووولء عدووو  طرطقيوووف مموووق   طرشوووملصلتي،  طهبسووولو ط و نلعيووو  تط ص مووولول  رنةووو  طهعضووولء طربشوووملو  وةطاووو  مي طسيووو   ووو  م لنووو  طةنمووو ة ،  ةاووولر    و8)

         ل12ص   مممل،ولمس  طةنم ة ،  

طةملكز طرة م  رطدح ث ط و نلعي   عن   إ  زو  تآنملت  طر طا تمل ع طهل إلم ن  ر ةطا  ةؤ  طرسلرا,   , ةؤ  طرسلرا تنبي طا س ملو , إملسلمج تة وا طربيلا  ط و نلعي ,  و(9

          ,ص  , ول  1993 ،مممل،تطلجنلعي , طرةلهمل 
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 لة   إ ظي  ، عيث  س  ه ط طلجب  مكو    السو أ موك مك سولا طر  لعو   ثةلةيل

 
ط و نولع ل ةلر  لعو  ط و نولع     طو نلعيل

 ت إنيوو  رطشخمووي  تصوو ة  ع ووا  صلموو  عةصوولا طو نلعيوو ، تبوو ر  ةووإ  لنبووك ع تثوو     إوو   كيلسوولا طو نلعيوو  تن طوو
 
   وبوولوط

 إللجبا ط و نلع ل تولءا مك بس هنل إلملةي وتووةسإل تطرأوأ طاو نملا  و  س وس ط ت وله عيوث إو  ا ص  طه ا  إله رتز تم سإل

إنسنووى    عنطيوو   وةطك طلجبوو  إوولةارطض    طلجبووا ط و نوولع  هوو  طروو ي لحوو و طرقملوةوو  طرأووأ لوو ا  اوول  وةطك طلجبووا طرقديعوو , 

 مك طردنلء
 
 إلر طصع طر س  , إ     طلجبوا ل  و ت ع وا  ي  طإلنبلن  طرقديع  تس  وزءط

 
ط و نلع  طر ي  شي ه طملج نع, تم سطةل

 طلةل    طلخبر  طر  زلةي  رلجبا تسبس س مل  طملج نوع طلخل و , تطو  طلخبور  طرأوأ لو ا تسو ل
 
طبل عةية  تطصسي  س ةكبل طو نلعيل

 لو10)تتةيينبل بشك  مب نمل عك طملوح طر مني لا تطة لهيا ط و نلعي  طر ةلةي  طرأأ ل ا  ال  وةطك طلجب  مك نةربل

طإلنبلن  مل ه     مملآه علكب  رطن  نع طرو ي لحيول ةيو  هو ط طلجبو , عيوث  س بور عيول   توؤك إلول ي  ر بملت  إل    طلجب      

مل ه     طنازطل وطعا تمب نمل رطسلرا مك ع ر     وب ه إنملتة طرزمك طر ي ل ب هل لنبننل  –تمل لنطب  مك وب     -طإلنبل 

  تطرأأ طلرت طلجب  طإلنبلن   صا  بس  منل صل  طلجب   هني  مضلع  , ةب ه طر  ة  طرسطني طرة ل  ذ     ص  ه ط  ض   ع ا

 ه  طرأأ إملةا ه ط ط ه نل  غ ر طةبد ت  ا ه طر لهمل  طلجب ل 
 
 لو11)م م ةط

 مشاكل اجتماعية ونفسية ملرض ى السمنة:

  ظبملا طرس ل  مك طر ةطالا طرأأ  وملوت ع ا مملج ى طربنن  طة ملط  مسلسلتاا مك بسا طآلثلة طرن بي  تط و نلعي  م ال:    

 طسخ لض  ا طرسةصلا ط و نلعي  طرنلت   عك طرن مل  طربطدي  مك صد  طملج نعل-

 تو و طن ة ا س بي  مملتدق  إللجلسا طلجبمأ تنل   ةار  طةملطهة ل-

 شلعمل طربدت تطرس تط لسن  م-

 هلس  تطر خملو  مك طآلنملوكل كثر  طر سملض رأل -

 طسخ لض تة لمل طر طا تطر ة  إلرن سل-

 ع   تةد  طر طا بشك  عل  ترمس طلجبا ةةط بشك  عل ل-

 ط سق طء تطرةطح تطرسزر   ا ك  ر مك طهعيل ل -

 اإلطار املنهجي للدراسـة:

 -نوع الدراسة:

تسوووو  هوووو ه طر ةطاوووو  مووووك طر ةطاوووولا طر  وووو ي  طرأووووأ تبووووع   صووووا ة وووو  طر وووولهمل  م ضوووو ا طر ةطاوووو  تطر سنووووح  وووو  وةطاووووتال  اوووو ف      

طر   ل  صا س لعج  س    ال ، تع ا ذر  تة   طر ةطاو  إ  وف مول هو  صولعك عوك طملووح ونوع طرديلسولا تطةسط مولا عو ل طر ولهمل  

ةص طر سنينوووولا تط اوووو ن لولا، عيووووث تملكووووز طر ةطاوووو  ع ووووا طربشووووف عووووك تووووو ترتال تتد وثاوووول ثووووا ت بوووو ر تطوووو  طرديلسوووولا تطاوووو خ

 ط و نلعي  تطر ةلةي  ةملض طربنن ل طهبسلو

 -:املستخدم املنهج

 
 ل10،11ص  2005، مممل،تطر ةلة  :وةطا      سثرتب ر ويل طلجب , ةالر  وك  ةطه, صطي  طآلوطب،صبا ط و نلا, ولمس  طرةلهمل   مبل محن  محن  عب  ,طرس ةو  و(10

  ل5, ص 1993  ، ردنل طةؤاب  طلجلمسي  رط ةطالا تطرنشمل تطر  زيع, إ رتا ،تملون  محن  عملب  ل ية ،1ط ،  ول ي  ر بملت  :  سثرتب ر ويل طلجب  تطل  طث  و11)
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 طرطيبيوو هوو ه طر ةطاوو  إلطةوونصف طر  وو   طر حطي  إلطروو ي  بووتا ف ت ووف تووأث ر مووملض طربوونن  ع ووا عيوول  طهاوومل   طاوو خ منل  ووا     

رط  و ل  صوا طةشوكط  ط و نلعيو ،   و   طملوةو  موك طوملت طر حطيو  تطر  بو ر بشوك  عطموأ مون اتتحطيط  ا عيث  س  طةنصف طر  

 تتحطيطبول 
 
 وصيةول

 
عيث  سملف طةونصف طر  و   طر حطي و  إلع نولوه ع وا وةطاو  طر ولهمل  كنول ت وو   و  طر طصوع تياو ا إ  و بل ت و ل

، ةلر سد ر طربي   لموف رنول طر ولهمل  تو خوح نملعموبل،  
 
 تكي يل

 
 ل خوح مةو طة كنيل

 
 ةصنيول

 
مول طر حطيو  طربموأ ةيسقياول ت و ل

 لو12)ه ه طر لهمل   ت حجنبل  ت وةو  طةتدلطبل مع طر  طهمل طهنمل  

 -أدوات جمع البيانات:

 لرةيلس طرم ة  طر هني  ر   مملج ى طربنن  طةارووطا ع ا طرسيلوطا طلخل  إلمةيلسإل تا ف ل ا طا خ   مةيلس - 

طة خممو    و  عوة  طربونن ، تذرو  رط سوملف ع وا طةضولع لا  ص ايط  رل م ل ع ا مسط ملا موك طهطدولءإلوري  مةلإط إل -ب 

ع وا هووؤ ء  طر  نيطيو  طلجملطعوو مو   نقو ة  عنطيولا  م اوولل تكو ر  طر سوملف ع ووا طر صللو طرأوأ صو  تحو ث ةملجوو ى طربونن  تطوملت 

  طر سووملف ع وو  طةشووبةا ط و نلعيوو  طرأووأ  سوولن  م اوول طةملجوو ى، توتة طرقدمووا  وو  تشووبي  طرموو ة  طر هنيوو  روو   طةووملوا، تكوو ر

 لمملوا طربنن 

   -مجاالت الدراسة: 

 مووووك مملجوووو ى طربوووونن  طروووو لك ُ سووووللج    وووو  طرسيوووولوطا طلخل وووو  طرسن لوووو   ينووووطع نوووو ا هوووو ه طر ةطاوووو  ع ووووا طرس -املجــــال ال:شــــري:

 تطةملطكز طرملولضي  طلخل  ل

  2022-6-13   صا 2022-3-20،ته  مك ه  طة   طرأأ ل ا ةيال مك طر ةطا  طةي طسي -املجال الزمني:

و طرملولج أ  1مملكز اطقل ) -ع ا ع و مك طرسينلا  ا ص  مك ) مملكز عدلةطا طرملولج أ تا تقديح طر ةطا  -املجال املكاني:

 ولطرملولج أ إقملت طرش كو 2مملكز اطقل ) و طرملولج أ إ ا ومشح، 2مملكز اطقل )   ،  ب  ط طرشسلل

   -االست:يان:

طببوط  و ة  تهوو  عدولة  عوك ووو طتل  صننول  وا إح نول هوو ط إلاو سنلل ط او بيل  ع ووا شوك  طاو نلة  صووأوط  لجسو  طرديلسولا  ووا       

 مةبن   صا نلسلا، تص  نلس  ةيال نشلط  ت ةس  مس   منبك    لة   إ   ةملطو طرسين ل
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 ( 1الجدول رقم ) 

مب    طر سطياوطرأأ تؤثمل    -حجا طهامل -طلجنس-طرسنمل-مل ه  طة   رطا طر لن غملطةي  ر   مملوا طربنن ؟ ) طةبن   -1

  هني  لجب هل تك ون  طرم ة  طر

 ر.م  السؤال   موظا معلم عمل حر  املجموع

 1 مل ه  مبن  ؟  طر بملطة  5 3 2 10

100%  02%  03%  05%  طرنبد   

مك 40- 60  

 ان 

مك 20-  

 40 ان 

طص  مك   

 20 ان 
 2 كا عنملك؟  

 طر بملطة  1 7 2 10

100%  20%  40%  10%  طرنبد   

 3  سثى؟   -ونب ؟ ذكمل  مله   ذكمل   سثى   

 طر بملطة  7 3 - 10

100%  - 30%  70%  طرنبد   

 كثر مك   

 8 ةملطو

 كثر مك  

 5 ةملطو

 ص  مك  

 5 ةملطو

 4 ع و  ةملطو  املت  ؟  

 طر بملطة  5 3 2 10

100%  20%  30%  50%  طرنبد   

ة ت   

 طلجلمع  

 مله  مب  ك طر سطيمأ؟   ثلس ي  ولمع  

 

5 

 طر بملطة  2 7 1 10

100%  10%  70%  20%  طرنبد   

تصلسوووت  % مبنوووتاا عنووو  عوووملل20ت مسطنووو   % 30ت مووول نبووودتاا  مووو ظ   % مبن ووو  50   نبووود   ( 1) ل  وووح موووك طلجووو تل ةصوووا       

 ةووملطو،  5مووك م نوو ا  ةووملطو طرسينوو  عوو و  ةووملطو  اووملتاا  صوو  مووك  %50تصلسووت نبوود  ل، % مووك طإلسوولث30مووك طروو ص ة ت %70نبوود  

 تصلسوووت نبووود    ةوووملطول 8عووو و  ةوووملطو  اوووملها  كثووور موووك % موووك هوووا 20إمننووول مووول نبوووب    5% صلسوووت عووو و  ةوووملطو  اوووملها  كثووور موووك 30ت

صلسووت نبود  منووك % موك م نوو ا  ةوملطو طرسينوو  صول  تسطووينبا وولمع ، ت 70% موك م نو ا  ةووملطو طرسينو  تسطووينبا ثولس ي ، إمننوول 20

 ن لةةط مك م ن ا  ةملطو طرسي% 10تسطينبا ولمع  
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 ( 2الجدول رقم ) 

ما صورة الجسم املثالية التي يسعى مريض السمنة  لى الوصول  ليها ؟  -2  

 ر.م  السؤال   نعم ال أحيانا  املجموع

 1 ه  تملغا  ا ت  ر تزس ؟  طر بملطة  10 0 0 10

100%  00%  00%  100%  طرنبد   

 2 ه  تس بر تزس  زطع  ؟  طر بملطة  9 0 1 10

100%  10%  00%  90%  طرنبد   

 3 ه  تس بر تزس  غ ر طديع ؟ طر بملطة  8 0 2 10

100%  20%  00%  80%  طرنبد   

 4 طةغا  ا طل م ل ع ا وبا طديع ؟ طر بملطة  9 0 1 10

100%  10%  00%  90%  طرنبد   

طل م ل ع ا وبا ةولج أ؟  طةغا  ا طر بملطة  3 7 0 10  

 

5 

100%  0 70%  30%  طرنبد   

تصلست نبود   % تها لن ط   ونيع  ةملطو طرسين ،  100   نبد  مك لملغد    ا ت  ر تزناا صلست  ( 2) ل  ح مك طلج تل ةصا      

تزناووووا   س بووووبابسووووا طهعيوووول   س بوووورت   % ةةووووط مووووك هووووا  ووووا10إمننوووول موووول نبووووب    ،%90 زطعوووو  ا تزناووووا بمووووك  س بوووورت   ووووا  س بوووو

% ةةووووط مووووك هووووا  ووووا بسووووا طهعيوووول  20% إمننوووول موووول نبووووب   80تصلست نبوووود  مووووك  س بوووورت   ووووا  س بووووبا تزناووووا غ وووور طديعوووو   لزطعوووو 

% 10%، إمننول مول نبوب   90 س برت   س ببا    تزناا غ ور طديعو ل  تصلسوت نبود  موك لملغدو    وا طل مو ل ع وا وبوا طديعو   

سا طهعيل  لملغد    ا طل م ل ع ا وبا طديع ل  تصلست نبد  مك لملغد    ا طل م ل ع ا وبوا ةوولض ةةط مك ها  ا ب

 % طر لك   لملغد    ا طل م ل ع ا وبا ةولج أل70% ةةط،  إمننل مل نبب   30
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 ( 3الجدول رقم) 

 هل يحدث قصور لدى مريض السمنة عند أداءه ألدواره االجتماعية؟  -3

 ر.م  السؤال   نعم ال أحيانا  املجموع

 1  ه  ر ل  عةصلا ط و نلعي  ك  ر  ؟ طر بملطة  1 9 0 10

100%  00%  90%  10%  طرنبد   

 2  ا ة ل  ه  طربنن  ربل تأث ر ع ا عةصلا ط و نلعي ؟  طر بملطة  9 0 1 10

100%  10%  00%  90%  طرنبد   

رأل  صلء؟ ه  تة   إزولة   طر بملطة  1 3 6 10  3 

100%  60%  30%  10%  طرنبد   

 4 ه  تشسمل إأس  شخص غ ر مملغ ب ةي ؟ طر بملطة  6 0 4 10

100%  40%  00%  طرنبد   60% 

% 10 ةووملطو طرسينوو  روومس روو ياا عةصوولا طو نلعيوو   تط  موول نبووب    م نوو ا مووك %90   نبوود   ( 3) ل  ووح مووك طلجوو تل ةصووا       

طرو لك لوملت  ،  تصلسوت نبود  % رمس ر ل  عةصلا طو نلعي  بببا طربونن 90تمل نبب    ةةط منك ر ياا عةصلا طو نلعي 

رومس ربول توأث ر ع وا  لوملت  إوأ  طربونن % ةةوط موك هوا 10%، إمننل مل نبوب   90    طربنن  ربل تأث ر ع ا طرسةصلا ط و نلعي 

% 60% ةةط، إمننول صلسوت نبود  موك   لوزتةت    و صل اا 10لة م   إزولة  ط   صلءتصلست نبد  مك  لطرسةصلا ط و نلعي 

 شووسملت  إووأناا  شووخلص غ وور مملغوو ب مووك  %60   نبووبموول ل تصلسووت %30نبوود  منوول لووزتةت    وو صلع   وو  بسووا ط عيوول  تصلسووت

غ ور مملغو ب ةوياا موك صدو   ةوملطو   شوخلصإوأناا  طهعيول ةةوط  شوسملت   وا بسوا  %40نبب    مل ةياا مك صد  طملج نع، إمننل

 ج نعلطمل
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 ( 4الجدول رقم ) 

 هل الطبيب أو املدرب الرياض ي يساعد على رسم الصورة الذهنية الصحيحة لدى املريض كخطه فى العالج؟ -4

 ر .م السؤال   نعم ال أحيانا  املجموع

 1  ا ة ل  ه  طرقدما امبلع ك  ا طر خطص مك طربنن ؟  طر بملطة  7 1 2 10

 طرنبد   70% 10% 20% 100%

ة ل  ه  طة ةب طرملولج أ امبلع ك  ا طر خطص مك طربنن ؟  ا طر بملطة  8 0 2 10  2 

 طرنبد   80% 00% 20% 100%

 3 صنلعأأ عة  طربنن  إأتدلا س ل  غ ط  ؟  طر بملطة  9 0 1 10

 طرنبد   90% 00% 10% 100%

 4 صنلعأأ  عة  طربنن  إأتدلا س ل  ةولج أ؟  طر بملطة  9 0 1 10

 طرنبد   90% 00% 10% 100%

 5 صنلعأأ عة  طربنن  إإوملطء عنطيلا وملطعي ؟  طر بملطة  0 8 2 10

 طرنبد   00% 80% 20% 100%

طرو خطص  % موك طرو لك  س بورت     طرقدموا اويك   رو  توأث ر تامبولع ها  وا70   مول نبوب    ( 4) ل  ح مك طلجو تل ةصوا       

% لملت  20% ةةط منل لملت    ل و  وتة رطقدما  ا طر خطص مك طربنن  ر ياا، تمل نبب   10مك طربنن ، إمننل مل نبب   

% موك طرو لك 80تصلسوت مول نبوب    ا بسا طهعيل  ص  لك   هنلك وتة رطقدما  ا طر خطص مك طربنن  ترومس  وا صو  طر وملتفل 

% لوملت   وا بسوا 20ث ر تامبولع ها  وا طرو خطص موك طربونن ،  إمننول صلسوت مول نبوب    س برت  طةو ةب طرملولجو أ اويك   رو  توأ

% موووك طرووو لك  س بووورت  طرن ووول  90طهعيووول  صووو  لكووو   هنووولك وتة رطنووو ةب طرملولجووو أ  وووا طرووو خطص موووك طربووونن ل تصلسوووت مووول نبوووب   

ملت   وا بسوا طهعيول  صو  لكو   % لو10طر  ط   ايك   ر  تأث ر تامبولع ها  وا طرو خطص موك طربونن ،  إمننول صلسوت مول نبوب   

% مك طر لك  س برت  طرن ل  طرملولج أ ايك   ر  تأث ر 90هنلك وتة رطن ل  طر  ط    ا طر خطص مك طربنن ل تصلست مل نبب   

بسووا طهعيوول  صوو  لكوو   هنوولك وتة رطن وول   لووملت   ووامنوول % 10تامبوولع ها  ووا طروو خطص مووك طربوونن ،  إمننوول صلسووت موول نبووب   

 غ وووور م  لوووو   وووواطروووو لك  س بوووورت  طرسنطيوووولا طلجملطعيوووو    وووو مل مووووك % 00طرملولجوووو أ  ووووا طروووو خطص مووووك طربوووونن ل تصلسووووت موووول نبووووب   

، إمننول موول سنطيوو  طلجملطعيو   ووا طرو خطص موك طربوونن إلر غ ور مة نسو  % طروو لك 80طرو خطص موك طربوونن ،  إمننول صلسوت موول نبوب   

 مك م ن ا   ةملطو طرسين   س برت   ا بسا طهعيل  ص  لك   هنلك وتة رطسنطي  طلجملطعي ل %20نبب   
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 ( 5الجدول رقم ) 

 ما املشكالت االجتماعية الناتجة عن مرض السمنة؟  -5

 ر.م  السؤال  نعم  ال أحيانا املجموع 

 ه  ع ثت  ري  طةشلص  ط و نلعي  مع طهامل  ؟  طر بملطة  5 1 4 10

 

1 

100%  40%  10%  50%  طرنبد  

 ه  ع ثت  ري  طةشلص  ط و نلعي  مع زمةء طرسن ؟  طر بملطة  5 1 4 10

 

2 

100%  40%  10%  50%  طرنبد  

طرشلةا؟  ري  طةشلص  ط و نلعي   اه  ع ثت  طر بملطة  3 1 6 10  3 

100%  60%  10%  30%  طرنبد  

 4 ه  ع ثت  ري  طةشلص  ط و نلعي  مع طه  صلء؟ طر بملطة  1 2 7 10

100%  70%  20%  طرنبد  10% 

بببا طربنن ، إمننول مول  طهامل مع  % مك طر لك  صلر ط إأ  ع ثت ربا مشلص 50   مل نبب    ( 5) ل  ح مك طلج تل ةصا        

تهوووا طرنبووود   موووع طهاووومل   % ةةوووط منووول لوووملت    ل وووو  توووأث ر رطبووونن  ع وووا طلجلسوووا ط و نووولع  تروووا تحوووث ربوووا مشووولص 10نبوووب   

وتة  ا ذرو  تهو    ت% لملت   ا بسا طهعيل  ص  لك   هنلك تأث ر ع ا طلجلسا ط و نلع  ترطبنن  ابا 40طهص ، تمل نبب    

% مك طر لك  ع ثت ربا مشلص  ببوبا 50تصلست مل نبب   ل و نلع منك صلر ط رطبنن  وتة  ا طلجلسا ط  نبد  طص  مك نبد  

% ةةووط منوول لووملت    ل ووو  تووأث ر رطبوونن  ع ووا طلجلسووا ط و نوولع  ترووا تحووث ربووا 10طربوونن  مووع زمووةء طرسنوو ، إمننوول موول نبووب   

   ووووا بسووووا طهعيوووول  صوووو  لكوووو   هنوووولك تووووأث ر ع ووووا طلجلسووووا % لووووملت 40مشوووولص  مووووع زمووووةء طرسنوووو  تهووووا طرنبوووود  طهصوووو ، تموووول نبووووب   

% ةةووط مووك طروو لك  عوو ثت 10تصلسووت موول نبووب    ط و نوولع  ت صوو  تكوو   طربوونن  اووبا  ووا طةشوولص  ط و نلعيوو  مووع زمووةء طرسنوو ل

نولع  تروا % ةةط منل لملت    ل و  تأث ر رطبنن  ع وا طلجلسوا ط و 20ربا مشلص  بببا طربنن   ا طرشلةا، إمننل مل نبب   

% لملت   ا بسا طهعيل  صو  لكو   هنولك توأث ر ع وا طلجلسوا ط و نولع  ت صو  تكو   70تحث ربا مشلص   ا طرشلةا ، تمل نبب   

% موووك طرووو لك  عووو ثت ربوووا مشووولص  ببوووبا طربووونن  موووع 50طربووونن  اوووبا  وووا طةشووولص  ط و نلعيووو   وووا طرشووولةا ل تصلسوووت مووول نبوووب   

منول لوملت  توأث ر رطبونن  ع وا طلجلسوا ط و نولع  تعو ثت ربوا مشولص  موع طه و صلء تهووا % ةةوط 10طه و صلء، إمننول مول نبوب   

% لملت   ا   ل و  توأث ر ع وا طلجلسوا ط و نولع  تطربونن  رومس اوبا  وا طةشولص  ط و نلعيو  موع 20طرنبد  طهص ، تمل نبب   

  صووو  لكووو   هنووولك توووأث ر ربووونن  تصووو  تحووو ث % موووك م نووو ا  ةوووملطو طرسينووو  لوووملت   وووا بسوووا طهعيووول70طه ووو صلء، إمننووول مووول نبوووب   

 لمشلص  طو نلعي  مع طه  صلء
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 النتائج:

 لطو نلعي رمس ر ياا عةصلا  % مك م ن ا  ةملطو طرسين 90ته  مل نبب    تد       غطا  ةملطو طرسين  -1

  ةملطو طرسين ل% مك م ن ا 100، ته  مل نبب   تد      ونيع  ةملطو طرسين  ر ياا طرملغد   ا ت  ر تزناا -2

 % مك م ن ا  ةملطو طرسين ل90طرسين   س برت  تزناا غ ر طديع ، ته  مل نبب    طت ح     غطا  ةملطو -3

 % مك م ن ا  ةملطو طرسين ل90 غطا طر ثلا هةملطو طرسين  طةب ته  مل نببت    تد   -4

 ل با طديع  ةملطو طرسين  لملغد    ا طل م ل ع ا و % مك م ن ا90مل نبب   تد       -5

 ان  40 – 20 مل إ   تةع  عنلةها  طرأأطر ثلا طرسنملو   % مك م ن ا  ةملطو طرسين  مك70مل نبب   تد       -6

  لطر ص ة  مك ةملطو طرسين  % مك م ن ا 70مل نبب   تد       -7

 % مك م ن ا  ةملطو طرسين  مب  طها طر سطيمأ ولمع ل70مل نبب   تد       -8

 % مك م ن ا  ةملطو طرسين   س برت     طرقدما ص  لك   ر  طر تة طربد ر  ا تخطمبا مك طربنن ل70بب   طت ح    مل ن -9

 % مك م ن ا  ةملطو طرسين   س برت  رطن ةب طرملولض وتة  ا طر خطص مك طربنن ل80طت ح إل  مل نبب    -10

 ربا مشلص  مع طهامل  تمع زمةء طرسن  ك ر ل % مك م ن ا  ةملطو طرسين   ع ثت50 مل نبب   طت ح إأ  -11

 -:  واملقترحات  التوصيات

لة ططك إنخلطمل طربنن  ط  عي  رطرةيل  إبرطمج  -1
 
 تطو نلعيل

 
   يل

 طهس ل  طرملولضي  ت طر ةلةي  تط و نلعي لم   وعا طرةقلا طرملولج أ طلخلص ةل ر  مك  هني   ا عيل  طة ططك،  -2

 ط ه نل  إلر ضلء طرسل  مك العلا علم  تع طعح ةل ربل مك  هني   ا منلةا  طرملولض  م ال ةولض  طةش أ تغ رهلل -3

 املراجع: 

  ل2003، طرةلهمل ، مممل،و14)عد  طردلاط محن  عبك،   ل طردحث ط و نلع ، مب د  تهد ،ط  -1

  ل1991 ب  طو، طرسملطت،لش سلل،ةملوةو  مس  ت ، معجا طرسط   ط و نلعي ،  صلولنيل طسارس -2

طإلعةميو  رطنومل    و  م وةا طهط ولل تتأث رهول ع وا تشوبي  طرمو ة  طر هنيو  رو   طرق و , ةاولر    بملط محن   اولم , طرمو ة   -3

  ل2008عط ط ، مممل،  ملوب  ر, صطي  طآلوطب صبا  عة , ولمس 

و، 36) طر ولن  طرسو و طرديئيو , طلجوزء رط ةطاولا  اوي ط م طو وتطء,  رو  وطء .. طر  طعيو  محنو  كنولل طربوي  ل اوف, طرد طسو  -4

  ل2012صطي  طرزةطع  ولمس   اي ط، مممل،

، عدووو  طرسزووووز رطسطووو   تطر ةنيووو , مب دووو  طةطووو  ةبووو  طر طنيووو  طرد طسووو  طرووو طء تطرووو تطء, م لنووو  طةطووو  محنووو  إوووك ع نووول  طرملكدووول , -5

  ل2009طرملولض،طربس ول , 

طرقبأ, طر طة طلجنله رل  رطنشمل تطر  زيع تطإلعة ,  ط و نلا عد  طربة  بش ر طر توبأ,مة م     عطا - عن  إ ري  طر عمش أ -6

  ل1989طملطإطس، ريبيل، و,1طرقدس )

  ل2005مممل، طةمملو  رطقدلع  تطرنشمل،طإلابن ةو ، ، طرقدس  طر لسي ،طةب د  و نلعيط   ع   ريط  إنلء طرن ملو  -7

تط ص ملول  رنة  طهعضلء طربشملو  وةطا  مي طسيو   و  م لنو    و نلعيو ط  طرطقيف ممق   طرشملصلتي،  طهبسل  وعلء عد   -8

   ل2014، مممل،طةنم ة ، ةالر  ملوب  ر،  صطي  طآلوطب،  ولمس  طةنم ة 
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إملسوووولمج تةوووو وا   ملووووو ,عوووو طهل إلموووو ن  ر ةطاوووو  ةؤ  طرسوووولرا,  وووو , ةؤ  طرسوووولرا تنبيوووو طا س  عنوووو   إوووو  زووووو  تآنووووملت  طروووو طا تموووول -9

  ل1993 مممل، طربيلا  ط و نلعي , طةملكز طرة م  رطدح ث ط و نلعي  تطلجنلعي , طرةلهمل ,

طلجبوو ، ةاوولر  وك وو ةطه، صبووا عطووا ط و نوولا صطيووو    سثرتب ر ويوول وةطاوو   وو  طرس ةو  تطر ةلةوو  :،عبوو   مبوول محنوو  محنوو  -10

  ل2006طآلوطب، طرةلهمل  ، مممل، 

، طةؤاب  طلجلمسي  رط ةطالا تطرنشمل تطر  زيع، , تملون  محن  عملب1تطل  طث , ط  ول ي  ر بملت  :  سثرتب ر ويل طلجب  -11

  ل1993إ رتا ردنل ، 

ةاوولر  ملوبوو  ر، صطيوو   وةطاوو  مي طسيوو  إلرةوولهمل  طرببوور ،، س عيوو  عيوول   ط وولل مملجوو ى طربووبملآلوو  ووولو عدوو  طملجيوو  ووولو،  -12

  2016نلا، ولمس  طرةلهمل ، مممل، عطا ط و  طآلوطب، صبا
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   في إقليم الجبل األخضر )بليبيا(  تنمية السياحة التاريخية واالثريةال 

افية السياحال )دراسة في   ة ( ي جغر

 عبدالسالم ميالد املركز د.

 ملخص البحث : 

إن املشككة ا الرسيسككيا العككج ا البحككا البفككك ن إككي  ككج لككألن إ  ككيي الببككع اد مككر ملفنككأل  ع كك  ال دملككد مككي  املككدن  

القدملإكككا عال ر،قكككات عمكككا ننإتككك  قككك  مكككي نكككرا  إقكككا ج ذانكككرت عمكككر دلكككث يكككون عكككدد الككك ملي ملكككزذعن  ككك   املكككدن ادإر،كككا  ع 

 ن عككدد السككياي   ملن ككدت املوككا  مكك أل،ات عمككي ملقيإككألن يا ككا لبمكك ا  ملككام   ملنألايكك  إهال ككا مككر  كك   اد إيككا إد 

املفتكك أ  ن ملةككألن  كنكك  مككي دلككثت عمككي   ككا ملكحككر ل ككا  ن   ككاك مشككة ات  ع ذصإككا مشككالع نفككأل  دعن الأل ككأل  إ كك  

 املسنألت املط ألب عاملرغألبت ع ج   ا البفك ني نفدملد مجإألعا مي املشالع عالتساؤ   اآلنيا : 

جككك  امل كككالي ادإر،ككا ل إسكككا إا  كككج نطككألذ السكككيا ا قكككا   يي مككا ج   كككي امل كككالي مككا ال ألاسككك  عاملشككك ال  العككج نألا -1

 ادإر،ا العج تساعد ع   ج ب السياي قو  يي الببع اد مر.    

 ما ج   ي امل الي ادإر،ا العج تساعد ع   ج ب السياي قو  يي الببع اد مر.     -2

 نفادة مي إمةانيا  ا   يي  ج الن إيا السيا يا.ما املقت  ا  عالح أل  العج ملإ ي مي  اللحا ا م -3

The development of historical and archaeological tourism in the Jabal Al-Akhdar region 

(Libya) (study in tourism geography ) 

Dr. Abdel Salam the birth of the center 

The main problem addressed by the research lies in the fact that the Jabal 

Al-Akhdar region contains many ancient and ancient cities, which are 

distinguished by their wonderful cultural heritage. The number of tourists 

does not exceed hundreds annually, and it is supposed to be more than 

that, and from here it appears to us that there is a problem, or perhaps 

problems that prevent reaching the desired and desired level, and in this 

research a set of problems and the following questions were identified: 

1 - What are the obstacles and problems facing the archaeological 

monuments to contribute to the development of tourism in the region? 

2 - What are the most important monuments that help attract tourists in 

the Jabal Al Akhdar region? 

3- What are the proposals and solutions through which it is possible to 

take advantage of the potential of the region in tourism development. 

 

 

 

 



)بليبيا( )دراسة في الجغرافية السياحيةالتنمية السياحة التاريخية واالثرية في إقليم الجبل األخضر     
 

2022العدد التاسع يونيو   

  
 

  

 268 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 

 : مهاملقد

مثع مدمل ا شحا   ت  ماكي الناذ،خيا  قألجألد ال دملد مي املألا ر عاد   ت مر ق يبياإ  يي الببع اد  ملإناز

عالحإاماعمألم عدذنا  عاملرج  عه إيث   ع   إ    قا ضايا ت  ا  عغت  ااملنا ف  عالزعاملا  عاملساجد  عالعج  ت  القصألذ 

عني  ج   ا البفك تس يط المألء   لد  ال ثت  مي  السيايت ملحألظا    نالت ع ج مد  عقألد مي الزمي ا نإاما  

ا ج   تقا ضايا  امل امبا  الح أل   عضر  عمفاعلا  نألاجححا  العج  عالص ألصا   عامل أل ا   ذؤ،ا  مام  ع ا ا  نقدملي 

 . ( 1)  اإيا السيا ياملحنإتن قالن 

   -شكالية البحث:إ

  ال دملد مي    مر ملفنأل  ع     يي الببع اد إالبفك ن إي  ج لألن    ا البحااملشة ا الرسيسيا العج  إن  

  إر،ا دن ااملد       ن عدد ال ملي ملزذعن يوعمر دلث  ت  ق  مي نرا  إقا ج ذانر  عما ننإت  ت  القدملإا عال ر،قا  املدن  

عمي  ت  دد السياي   ملن دت املوا  م أل،ان ع  د  إ إيا  هال ا مر     اد إملام   ملنألاي     ع ملقيإألن يا ا لبم ا  

إ    ع ذصإا مشالع نفأل  دعن الأل أل   ت  عمي   ا ملكحر ل ا  ن   اك مشة ات  ن ملةألن  كن  مي دلث  املفت أ  

 نيا :  آلمجإألعا مي املشالع عالتساؤ   اع ج   ا البفك ني نفدملد  املسنألت املط ألب عاملرغألبت

قا   يي   -1 السيا ا  ل إسا إا  ج نطألذ  امل الي ادإر،ا  العج نألاج   ال ألاس  عاملش ال   امل الي  ما ج    ما    ي 

      . مرد قو  يي الببع اج ب السياي  العج تساعد ع   ادإر،ا

 العج تساعد ع   ج ب السياي قو  يي الببع اد مر.      ما ج   ي امل الي ادإر،ا -2

 .  يي  ج الن إيا السيا يا ا مةانيا  إما املقت  ا  عالح أل  العج ملإ ي مي  اللحا ا منفادة مي   -3

 فرضية البحث:  

 ملقألم   ا البفك ع   الفرضيا  اآلنيا :      

 القادمتن لإل  يي عنألير املقألما  السيا يا الناذ،خيا.  اك عال ا ما قتن اذنفاع م د  السياي   –1

 دا ع ا   يي.  ملألجد عال ا ما قتن نطأل،ر السيا ا الناذ،خيا عالثقاييا عنألير يرص ال إع  -2

 أهمية البحث: 

إد ت نإد السيا ا  ج     امل طقا ع      ت ليبيات د م طقا الدذاما مي امل اه  دا  اد إيا السيا يا  ج       

الرسيس الدعاما   مي  امل الي  يعدد  مي   ي  السيا يا  ع ا  املراي   ب ض  يا ا  نألجد  كإا  يا ات  ادإر،ا  ادماكي 

  ج إضايا ن   محإت   جاملنإث ا  ج املصاسف عالغاقا ت الع
ً
إط مياحج ل إ طقات إد نقر م طقا الدذاما ما   ملما

قتن السا ع عالحايا البب يا ادع   ع    ألذة محع ملمي   ج ب ض امل اه  ع،تسر  ج م اه    رتت عالن إيا  

ع      ننأل ف  امل طقا  يا اامل الي    رازإقالسيا يا  ج   ا  املألجألدة   نزا  مفايكا  عالعج  ت  الطبي يا عادإر،ا 

ت  إر،اد ي م امل  ا  ع    يي الببع اد مرإل لث يان   ا البفك ملت اع  دذاما  القدملي؛ ع ج نسيجحا ال إراني 

نأتي   البفك عمي   ا  ات   إيا  عامل الي  السيا ا  قتن  الرصط  تشةع  دع ج  ع ج  اساعد  مإا  بشةع  اص  إر،ا 

السياحج  ج   ال إع  اإ اعدة  نطالق  الببع  عامليا  ملن  د عاملؤ ع    ت مرد   يي  ا إيا  دع  مركزا ميا يا  ةألن 

 عمف يا.

 

 
(ت  - 1

ً
 .  13ت مخططا  النطأل،رت ص:البيماء املخطط الشامع  مانا اللب ا الش بيا ل إراي  )ماققا
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 أهداف البحث: 

 فقي  ا  داف ا نيا : ني دف البفك ا ج 

 .  قا   ييإر،ا د الن ر،ف قادماكي عامل الي ا  -1

 .   يي عنأليت  لايا الخدما  لحي  ا    إإر،ا  ج ج ب السياي  اددعذ املألا ر   -2

 . السيا ادعذ ا  ج الن إيا    إر ا الس بج ع  القدملإا ع   املدنمباب نقص الخدما   ج  م ريا  -3

امل  -4 السيا ادذاما  نطأل،ر  نألاج   العج  ا ا ج  الناذ،خيا     أل ا   امل الي  نألظيف  ملني  إر،ا  ج  د  يي  عج 

 . السيا ا 

  : منهجية البحث

  يمج ال   امنخدم  ج دذاما  ت امل هج ا  داف البفك ني ا عنإاد ع ج عدة م اهج من النفقي   

يا ا  إ عالبشر،ا  الطبي يا  املألاذد  الن رف ع ج  ب دف  قا   يي   السيا يا  الن إيا  الناذ،خج  ج مةانيا   عامل هج 

قا ضايا  إر  يا ا مي امل كألذ الزماني  الزم يا العج مر  ب ا امل الي ادإر،ا عال ألامع العج  املرا ع    الن رف ع  

إ املقاذن  ج  امل هج  املأل ا ج  حبي  الفرعق  ج  ادقراز  ع    ت إر،اا ر  البفك  اعنإد  الدذاما     كإا  مي  مجإألعا 

ا  العج  عالنقاذ،ر  السيا ان عال نب  قإألضألع  ال اما    إت  الحيوا  مي  عالصادذة  ا إر،ا  عامل الي  الناذ،خيا 

  .ل سيا ا 

: املقومات السياحية الطبيعية في إقليم الجبل األخضر: 
ً
 أوال

إن  كك اعا السككيا ا ننككأإر قإالمكك  البيوككا الطبي يككا املحيطككا يشككأأل ا  ككج دلككث  ككأن ادنشككطا البشككر،ا  

 تسكككا ي  كككج 
ً
   ملإ كككي إغفالككك   كككج نألزلكككر  مكككاكي نفدملكككد السكككيا ا قكككع ع  يانكككا

ً
  امكككا

ً
اد كككرت ع ككك   البيوكككا ن  كككب دعذا

 ة ا  اما السيا يا.نفدملد مد

عننككألير  ككج إ  ككيي الببككع اد مككر )م طقككا الدذامككا( ال دملككد مككي املقألمككا  السككيا يا الطبي يككا عالعككج  

 عاملنإث ا  ج اآلتي:
ً
 ميا يا

ً
 لنج ع م   إ  يإا

ً
  اما

ً
 ننفاعع ييإا قين ا عن  ب دعذا

 : املوقع الجغرافي واملساحة: أ

قالنسبا ل كا را  البغراييا ال اما عنأإت   املبا ر  ج الككألا ر ملقصد قاملأل ر البغرا ج مأل ر املةان  

 ملسككنألت نإن حككا قطككرق ععمككاسع ال قككع 
ً
البشككر،ا عالحمككاذ،ا عنخن ككف  يإككا املألا ككر البغراييككا لككدع  ال ككالي نب ككا

عاج املخن فا عالعج ملرجر م كإحا إ   هبي ا املأل ر البغرا ج ياملأل ر البغرا ج البيد لب ض الدع  ماعد ع ك  ذ 

السككيا ا ب ككا عدلككث لسككحأل  انصككالحا قال ككالي الخككاذلج قألمككاسع ال قككع املخن فككا ع ا ككا إدا لانككت مألا  حككا  ر،بككا 

مككي نطا كككا  الط كككب السكككياحج الرسيسكككيا عالعكككج نإثكككع دعلحكككا   ككي مصكككادذ السكككياي  كككج ال كككالي كإكككا  ن مأل كككر ب كككض 

  كككج ن
ً
 مبا كككرا

ً
شكككاص ع ككك اعا السكككيا ا يا كككا عنكككدي  السكككياي اد كككاليي ع ككك  مسكككاذا  هكككرق ال قكككع ال امليكككا لحكككا دعذا

ت ية إككا لككان املأل ككر  ر،ككب مككي  كك   ادمككألاق مككا ي دلككث  ككج ز،ككادة البكك ب السككياحج بسككبب (1)قأعككداد  اس ككا ع ا ككا

 .(2)نأإت   ع    م اذ السفر ع ا ا البأل  

  ج نفدملد  
ً
 مدة ا  اما. ع،ؤإر املأل ر البغرا ج  ج   يان كثت ة  ج نفدملد جنسيا السياي قع ع  يانا

 
 . 103، ص 1996محمد خميس الزوكة، صناعة السياحة من المنظور الجغرافي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  (1)

 . 29، ص2005سعد صفي الدين، دراسات في جغرافية ليبيا السياحية، المكتب الوطني للتنمية والتطوير،  (2)
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 ع كك   
ً
 مإنككازا

ً
عصالنسككبا ملأل ككر إ  ككيي الببككع اد مككر يحككأل ملقككر  ككج  ككإا   ككرق البإا ت ملككا ع،فنككع مأل  ككا

الصككككك يد املح كككككج عا   يمكككككج عالكككككدع ج عنتيجكككككا لككككك لث املأل كككككر يقكككككد ا نكككككألت ا   كككككيي ع ككككك  ال دملكككككد مكككككي ا مةانيكككككا  

 عا متثإاذ يا ا. السيا يا العج ج  ت م   م طقا عرأ مياحج محي تسنف  النطأل،ر 

 ما قتن البفر املنألمط  ج الشإا  عالصحراء  كج 
ً
الب كألب عمكاقتن مدمل كا املكرج   يك ملقر ا   يي جغراييا

 ((. 1 ج الغرب عدذنا  ج الشرق. )انكر الخر،طا ذ ي ) 

كي. مكا 300ع،إن كث ا   كيي  كاهح قفكر  ملز،كد هأللك  عكي  (1)2كي38000عنب غ مسا ا ا   يي ال اما  

 ملقر ا   يي ما قتن داسرتي عرأ )
ً
 عداسرة عرأ ) 31ْ  02َ  26ًي  يا

ً
  32ْ  56َ  45ً(  إا 

ً
 كط هكأل   عصتن(  إا 

 )الحكككد الشكككراج مل طقكككا الدذامكككا( ع كككط هكككأل  ) 23ْ  15َ  47ً)
ً
 1ي )  الخر،طكككا ذ ككك عت (2)( كككرا(  20ْ  35َ  41ً(  كككر ا

عنتيجا لحك ا املأل كر البغرا كج عالف ةكي يكون إ  كيي الببكع اد مكر ملإنكاز ب كدة متك ا  نج  ك  إ  يإكا   .نألضح دلث(

 مي قين ا: 
ً
 منطألذا

ً
 ميا يا

ملأل ككر إ  ككيي الببككع اد مككر  إككر  ككج اكتسككاب ع ا ككر  إر،ككا عناذ،خيككا عإقاييككا جادقككا نشككأ  بسككبب ت ا ككب  – 1

عا غر،قيكككككا عا مكككككالميا ع يككككك  عمكككككا نركنككككك  لكككككع  مكككككاذة مكككككي  إكككككاذ م إألمكككككا لحكككككا  يإ  كككككا الحمككككاذا  الرعمانيكككككا 

 . (3)السيا يا

مأل ر ا   يي البغرا ج لان ل   إر  البكالغ  كج عال نك  الناذ،خيكا عا جنإاعيكا عا  نصكادملا مكر دع  الشكإا    –  2

عجغراييكا  امكا ج  كت م ك   ا ير،قي عدع   ألأ البفر املنألمط عمط القاذة مإا  عطكا    إيكا ناذ،خيكا

.
ً
  اما

ً
 ميا يا

ً
 إ  يإا

ماعد املأل ر الف ةي لإل  يي ع    ن اسنفيد القسي السا  ج م   قإ اخ البفر املنألمط امل ند   ج  غ ب  – 3

.
ً
 مإنازا

ً
 ميا يا

ً
 يصأل  الس ا مإا ج ع م   إ  يإا

 . (4)ر يا مإا ج ع محأللا الأل أل  إلي نألمط مأل ر ا   يي قالنسبا ل إراكز ال إرانيا  ج امل طقا الش – 4

 

 

 
 13، ص1989سالم الحجاجي، ليبيا الجديدة، دراسة جغرافية اجتماعية اقتصادية سياسية، منشورات مجمع الفاتح للجامعات،   (1)
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 ش

 كم50           25            0

 البحر المتوسط 

 قصر ليبيا

 وحدود منطقة الدراسة ( توضح موقع 1خريطة رقم )

 . 25، ص1979األطلس الوطني للجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى، الطبعة األولى،  المصدر: من عمل الباحث استناداً إلى: 
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 : التضاريس: ب

نخن كف   ككةا  مككط  ادذأ املككؤإرة  ككج  كك اعا السككيا ا عنت ككألع بشككةع كبتكك  مككي دعلككا إ كك    ككرت عمككي  

 
ً
 لخصاسصككحا املخن فككا يسككج نمككي  مامككا

ً
املرنف ككا  مثككع )الببككا  عالألدملككان عال طا ككا  ال اليككا إ  ككيي آل ككر نب ككا

املنسألب عاملسا ا  الخمراء عالسحأل  عالخألان  عالسألا ع عالشألاهح عالخلبان البفر،ا عالعج ت د مي   ي 

 ل سيا ا الدعليا عالدا  يا ع ك   كد مكألاء عالعكج نكزداد   إي  كا  كج  الكا ننكألاير يا كا مزاملكا 
ً
مكا ر السط  ج قا

لخلبكككان املحإيككككا ع،إ كككي  ن نككككدذج كككك لث البككككزذ ع ككك  اعنبككككاذ  ن عكككدد كبتكككك  من كككا عككككي  إكككي عاليككككا  ا كككا مثككككع ا

ت إ   أل كا  ككج (1)لسالمكع جب يكا مغإكألذة نفككت مكط  ميكا  البفكاذ عاملحيطككا  عالكب ض اآل كر من كا قرلككاني عمرجكاني

 مي مكا ر السط   ج    إ  يي مي ال الي. 
ً
 مإت ا

ً
 لع اد ألا  نإثع  ت ا

 ل إأل ككككر البغرا ككككج  
ً
عنتبككككاملي   إيككككا   ككككةا  مككككط  ادذأ  ككككج مجككككا  السككككيا ا عنأل يككككت امككككنغاللحا نب ككككا

قا ضكككايا إ ككك   املككك  ل الب يكككد عكككي مصكككادذ الن كككأل  عالف ةكككي عكن لانكككت ن فكككرد قصكككفا نقكككاء  ألاح كككا عنكككأإت   الصككك ج

عجإكككر الثإكككاذ ال  ملكككا  جإكككا  م اظر كككا الطبي يكككا ملألجكككد ب كككا نجإ كككا  غاقيكككا عشكككبر،ا نإكككاذ  يا كككا  ألاملكككا  السكككت 

مكي ج قامنكداد هكأل  املكدذجا  البب يكا  نكحر  ج البانب الشإا ج مي م طقا الدذاما ععالنإنر بسطألع الشإس  

اذنفاعحا عانفداذ ا عنقط حا مجإألعا مي ادعدملا ال إيقا  جالغرب إ   الشرق مألاز،ا ل بفر املنألمط منبامل ا  

ت عتغطككككي  كككك   الحايككككا غاقككككا
ً
غاقككككا  ال رعككككاذ عالشكككك رة العككككج مل نكككك    مككككر املنألمككككطيا ع  إحككككا  الببككككع اد نسككككبيا

  صككبا ملإاذمككا  ألذ، ككا  عت ككد شككحا  ادإر،ككا  ع  انتشككاذ ا ع كك   كك   الحايككا عنقككر يا ككا مدمل ككا املككرج ادإر،ككا
ً
 ذضككا

السككككيا ا البب يككككا ع كككك  الطككككرق البب يككككا املن رجككككا مثككككع هر،كككك  مألمككككا عشككككحا  القككككدملي عدلككككث ل نإنككككر قككككال كر 

   ل إ اه  الطبي يا يألق املرنف ا .

 عصنألاير دذجا  الحراذة    :املناخ:  ج
ً
 عاملإطر الدا ئ  ناءا

ً
ننإت  م طقا  الدذاما قإ ا حا امل ند  الباف  يفا

دعذ    إنةاذ  عدملإ ي  تهألا  الفت ة املإندة مي  حر  قر،ع  عى  حر  كنألصرالسيا يا  امل امبا ملزاعلا ادنشطا  

املبنإ ا     امل اخ نألهتن  قأ  ا    البشر،ا   ج  النإنر  ب دف  إما  ب ين ات  مألاضر    ج 
ً
قع   يانا مفددة  مألا ر   ج 

عال   البفر  نسيي  مي  ا منفادة  السادما  ع ت  (2) الشإس  ع  الساعا  الدذاما  ج  م طقا  البفر  ج  نسيي  ،بد  

 
ً
يجرا الخامسا  الساعا  ع عى  الثام ا  ماعا  مي  ال    نسيي  ملبد   ت  ج  تن 

ً
الكرعف  ج عما إت        .مساءا

ظحألذ   نألاع مخن فا مي الحيألانا  الثدمليا ال  ملا مثع )الغز ن _ال ساب _الث الب_ المبر املخطط _عالفحد_  

_ادياعج )الث اقتن  مي   إحا  الزعا ف   مي   
ً
مخن فا  

ً
نألعا إالإتن  عي  ملز،د  عما  _الحرصاء(   ادذانب(    _السلحفاء 

 مي الطيألذ 252ع ألا ج )
ً
ع إن      (3)   .   (عال رعان  تعالغراب  تعال قابتال  ت عالبألم  تلحإام  ات الحبع  )من ا     ( نألعا

لح   الن عة الحيألانيا ع مّيإا اد ياء العج انقرضت  إر ا  ج ج ب  ألاة الحياة الطبي يا ع مّيإا اد ياء العج  

انقرضت  ج البيوا ادعذصيا مإا اسحع قنألج  الساس  ادعذبي إ       امل طقا البإي ا عالغ يا قن عت ا الحيانيا  

  مر ع ج ال فأل ا تي : الببع اد   قو  ييعميني دذاما ع ا ر امل اخ  .الطبي يا

 الحـرارة:  درجة  – أ

 
 .61( مفإد  ب ج الدملبت  إد    إد الدملبت مصدذ ماق ت ص1)

 (.70مت ص)1991الزعكات السيا ا  ج امل كألذ البغرا جت مؤمسا الثقايا البام يات  ( مفإد  إيس (2

 (.13-2ت مطب ا الشرق ادعمطت لب انت ص)15( كر،ج قينتت الثدمليا  عالزعا ف عال  ماسيا ت الحيألانا  ال  ملا  ج ليبيات الح قا ادع  ت مج ككا الحصادت ال دد (3
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( 1عصال كر إ   البدع  ذ ي )   (1) ن ع صر الحراذة   ي ال  ا ر املؤإرة  ج  ركا السيا ا قا   ييت 

مخن فا   زم يا  يت ا   ع ج  الدذاما  م طقا  مفطا   الحراذة  ج  لدذجا   ال ام  الشحر   امل د   ملألضح  ال   

 ملنضح ل ا اآلتي: 

الدذاما عدلث بسبب   – قإ طقا  إ     ر  إ     ر عمي يصع  مةان  مي  نخن ف  الحراذة  إن م د   دذجا  

 ي البفر. نأإت  املأل ر عا ذنفاع عالقرب م

لدذجا    ال امعل لث نجد  ن امل د   ت  اسا ي البفر  ج اعندا  دذجا ال  عدة  ج يصع الشناء بسبب ديو     –

 ْم(  ج  حر ملألليأل. 28.1ْم( قي إا نصع إ   )13.8 ج  حر مل املر )د  م طقا الحراذة  

  يك نجد  ن املرنف ا  البب يا املألجألدة  ج م طقا الدذاما لحا   إيا كبت ة   –
ً
 كبت ا

ً
مل  ب عامع ا ذنفاع دعذا

الشناء عن طيفحا عاعندالحا  ج يصع الصيفت ع،كحر دلث مي  ال     ج انخفاأ دذجا الحراذة  ج يصع 

دذجا  راذة  ج  حر  ْم( ع ع    3ت14(  يك نجد  ع   دذجا  راذة  ج  حر مل املر  ج )1 ذ ام البدع  ذ ي )

 ْم(  سب مفطا  الر د  ج امل طقا. 8ت27ملألليأل  ج ) 

 عانخفاضحا  ناًء مر  يون   نتيجا لن رأ إ  يي الببع اد مر لنياذا  قفر،ا    –
ً
ملإناز قاعندا  الحراذة  يفا

النجإد.  إ   دذجا  إن ع ألع     عدم ع أللحا  قا   يي  الحراذة  البفر  ع،نضح مي  ال  دذاما ع صر  م اخ  ج 

 املنألمط ج ع م   م طقا مالسإا لحركا السيا يا  ج  غ ب يصأل  الس ا ييإا عدا يصع الشناء.

 

 (  1الجدول) 

 ( م2020ـ  2000معدالت درجات الحرارة املئوية بإقليم الجبل االخضر  خالل الفترة ما بين )

 ديسمبر  نوفمبر  اكتوبر سبتمبر  اغسطس  يوليو  يونيو  مايو  ابريل مارس  فبراير يناير  االشهر 

 املعدل 

 العام 
13.8 14.3 16.6 19.3 23.6 26.5 28.1 29 28 24 19.3 15 

 م(2020ـ  2000)املصدذ: مصلحا ادذ اد البأل ت نشرة مفطا شحا  قيانا  غت  منشألذة 

 ( 1الشكل رقم ) 

 م( 2020ـ  2000)م د   دذجا  الحراذة املوأل،ا قو  يي الببع ا  مر   ال  الفت ة ما قتن 

 
 ( 1املصدذ: مي عإع البا ك امت ادا ا ج قيانا  البدع  ذ ي )     

 
 (.73مت ص)1995دذاما  ج البغراييات الداذ البإا ت ملا ل نشرت ق غاز ت  ملق جت البإا ت ملامفإد عياد ا( (1
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ت ككد الر،ككاي   ككد ع ا ككر امل ككاخ الحامككا  ككج نف يككع م ككاخ    م طقككا مككيا يا إد نتبككاملي مككي  يككك : (1)الريـــــا  – 2

السرعا عا نجا  عدعذاأل ا  ج مألمي م تن  ع هألا  الس ا  يك ملكحر نأإت  الر،اي ع   السيا ا  ج جانبتن  إا: 

صكيفت عالبانكب اآل كر مك بج البانب ادع  إملجابي  يك ت إكع الر،كاي ع ك  ن طيكف دذجكا الحكراذة املرنف كا  كج ال

 يكككك نق ككككع ا نخفاضككككا  عال ألا ككككف الشكككنأل،ا مككككي النشككككاص السككككياحجت عصدذامكككا ع صككككر الر،ككككاي عالبيانككككا   ككككج 

 م طقا الدذاما ملنضح ما مل ج: 

ملخمككككر القسككككي الشككككإا ج مككككي م طقككككا الدذامككككا لحبككككألب الر،ككككاي الشككككإاليا الغرصيككككا ال  سككككيا املإطككككرة  يككككك  – 1

 امل طقات  ما قااج امل طقا ينخمر لحبألب الر،اي النجاذ،ا الشإاليا الشر يا.تسبب  ج مقألص ادمطاذ ع   

ملنأإر القسي الشإا ج مي م طقا الدذاما قامل خفما  البأل،ا العج تغزع البفر املنألمط  ج يصع الشكناء  –  2

 عالرصير ع،قع  بألب ا  ج يصع الخر،ف.

 اي الشإاليا  ج ا نجا  الب ألبي الشراج.نؤد  الحايا  الشإاليا  ج امل طقا إ   انفراف الر، – 3

ت ب الر،اي مي انجا ج الب ألب عالشرق عتسمى قر،اي ج ألصيات القب جت عننإت  قالحراذة عالبفاف عمشب ا   –  4

 ككككككج  غ ككككككب اد يككككككان قادنرصككككككات مككككككا ملت نككككككب ع يكككككك   ضككككككراذ مخن فككككككا قادنشككككككطا البشككككككر،ا ع ا ككككككا السككككككيا يا 

 عالت يا يا. 

( الكككك   ملألضككككح امل ككككد  الشككككحر  لسككككرعا الر،ككككاي قال قككككدة  سككككب مفطككككا 2دع  ذ ككككي )مككككي  ككككال   ذ ككككام البكككك – 5

( قإ طقكككا الدذامكككا ملنضكككح ل كككا  ن  ع ككك  م كككد  لسكككرعا الر،كككاي ق كككغ م( 2020ـ  2000) شكككحا  لفتككك ة مكككاقتن )

/عقدة(  ج  حر الةانألن عدلكث بسكبب كنك ة امل خفمكا  البأل،كا عال نكع الحألاسيكا  كج يصكع الشكناءت  مكا 9)

( ع كك ا بسككبب  ككا   ا مككنقراذ العككج نإككر 5ت6ك  7ت6د سككب ت  ككج  ككحر  ملألليككأل ع غسككطس )  ككع مككرعا يقكك

 ب ا امل طقا. 

 ( يوضح املعدل الشهري لسرعة الريا  بالعقدة حسب محطة شحات  2الجدول رقم )

 بمنطقة الدراسة م(2020ـ   2000)للفترة ما بين 

 داسإ    نأليإ     كنألصر  مبنإ     غسطس  ملألليأل  ملألنيأل ماملأل   قر،ع  ماذ   ي  املر  مل املر  األشهر 

معدل سرعة  

 الريا 
 0ت9 1ت8 9ت6 1ت6 5ت6 7ت6 5ت6 1ت7 1ت9 3ت8 9ت8 9ت8

 إ   مصلحا ادذ اد البأل  إداذ 
ً
 ة امل اخ عادذ اد الزذاعيا شحا املصدذ: مي عإع البا ك امت ادا

 ( ملألضح امل د  الشحر  لسرعا الر،اي قال قدة  سب مفطا شحا   2الشةع ذ ي )

 ( قإ طقا الدذاما م( 2020ـ  2000) ل فت ة ما قتن )
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 املصدذ: قيانا  املألجألدة  ج البدع .

قا عنكدا   كج مكرع  ا قامكن  اء الحكا   ال كادذة ع،إ ي القأل  قكأن الر،كاي العكج ت كب ع ك  امل طقكا ننإتك   

العج ت ب يا ا ال ألا ف عالر،اي القأل،ا املصا با لالنخفاضا  البأل،ا عالعج نفكد   كج يصكع الرصيكر عالخر،كف 

  مكام  يكام    نشكاص 
ً
ع  ا ملد  ع    ن امل طقا  اليا مي النيكاذا  البفر،كا عادعا كت  القأل،كا العكج نقكف عاسقكا

 ا.مياحج قامل طق

 األمطــار:   –3.

( ال   ملبتن امل د   الشحر،ا لسقألص  ادمطاذ قامل يإت ا  قا   يي ملنضح  3قال كر إ   البدع  ذ ي ) 

الفت ة ما قتن    يصال مطت ا ن   اك   أل املا  حر ) كنألصر(ت عصداملا  حر  م( 2020ـ    2000) ج    ا الفصع ملبد  مر 

 )نأليإ  ( علسنإر  عى )ماذ (ت  

م ي(  ج  حر    78.14ك كإا ملألجد نباملي  ع    ج كإيا  املطر قتن  حألذ الفصع املطت ت  يك ملب غ  ع   م د  )

( م د   ع  ع  يصع  1.83)نأليإ  (  لن  دم  ج   
ً
ندذ،جيا الن ا ص  نأ    ج  إي  )ماملأل(  املاء  /م ي(  ج  حر 

 /م ي(.0.0الصيف ليصع امل د   ج  حر )ملألليأل( )

يصع الشناءت عدلث نانج عي  ك كإا ملإ ي مال كا مقألص ادمطاذ ع   امل طقا بشةع غت  م نكي عنركز ا   ج  

نفإ   م حا مي  ألاء  طبج قفر   دملد ال  عدة ملؤد  إ      لبأل،ا القادما مي جحا الغرب  عما ا نخفاضا  ا 

عدم   ب ا  دع   الا  املحيط  ل يابس    قالنسبا  الدايوا  املنألمط  البفر  ميا   مإا    امنقراذ ع د مرعذ  ع   

 ملؤد  إ   إإاذة عألا ف  دملدة تسبب  ج مقألص ادمطاذ  ع   ا   يي .

االخضر  خالل الفترة ما   بإقليم الجبل املعدالت الشهرية لسقوط األمطار باملليمترات  ( 3جـدول رقـم ) 

 م(2020ـ  2000) بين

 ديسمبر  نوفمبر  اكتوبر  سبتمبر  اغسطس  يوليو  يونيو  مايو  ابريل  مارس فبراير  يناير  االشهر 

 73.7 78.14 39.58 16.94 0.22 0.0 0.57 1.83 12.68 25.7 45.74 74.4 االمطار

   م(2020ـ  2000)املصدذ: مصلحا ادذ اد البأل ت نشرة مفطا شحا  قيانا  غت  منشألذة 

  لببع ا  مر   ال  الفت ة ما قتن قو  يي اامل د   الشحر،ا لسقألص ادمطاذ قامل يإت ا  ( 3رقـم )  الشكل 

 م(2020ـ  2000) 

 
 (3مت ادا ا ج قيانا  البدع  ذ ي ) املصدذ: مي عإع البا ك ا
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 :
ً
 :بإقليم الجبل االخضر بإقليم الجبل االخضر     ودورها االقتصادي  ودورها االقتصادي      السياحة التاريخية والثقافية السياحة التاريخية والثقافية ثانيا

الناذ،خيات    ت دف  عادإر،ا    ز،اذة  السيا ا  الناذ،خيا  مي  امل الي  ت ن    العج  عالعج  الحماذ،ا  املكا ر 

   امحا ا نسان ع   ال صألذ املخن فا م   القدم ع عى الأل ت الحاضر. 

عال املي  ع ج    املح ج  الص يد  ع    قالغا    ت(1)دا    إيا 
ً
نراإا ت د  عاآلإاذ  امل الي  مي      يال ثت   ت 

  
ً
ع عامليا ع،مي ت  عال امليت  املح ج  الثقا ج  قطاب    ملإناز   

ً
ناذ،خيا  

ً
ميا يا  

ً
مألذعإا اد مر  الببع  إ  يي  ،إن ث 

 ضايا إ   اآلإاذ ال ثإانيا عا مالميا عاملنإث ا  ا   يي مجإألعا مي امل الي الناذ،خيا ا غر،قيا عالرعمانيات قا

 ج ال حألف عاملدن القدملإا عاملزاذا  الدملنيا عادضر ات عص اء ع   الدعذ ال   نقألم ق      امل الي  ج ننشيط  

 الحركا السيا يا الدا  يا عالخاذجيا  ج ا   يي نإت دذام  ا ع   ال فأل اآلتي:

 التاريخية واألثرية بإقليم الجبل األخضر: املعالم :   وال أ

ت د امل الي الناذ،خيا عادإر،ا مي املكا ر الحماذ،ا العج   امحكا ا نسكان ع ك  ال صكألذ املخن فكا م ك   

 القدم ع عى الأل ت الحاضر.

كإكككا ت ن ككك   كككألذة لطكككرق الحيكككاة العكككج انب   كككا البإاعكككا  البشكككر،ا ع ككك  مخن كككف  عجححكككات  يكككك ملنضكككح  

 ع   هراز ا امل إاذ  عي ألأل ا ع داب ا. ان ةا  دلث

عت ن كك  امل ككالي الناذ،خيككا عادإر،ككا عالحمككاذ،ا دا    إيككا قالغككا ع كك  الصكك يد املح ككج عال ككاملي يككال ثت   

 ع،نإثكع الكدعذ الك   ن  بك   ك   امل كالي  كج ننشكيط الحرككا السكيا يا  كج 
ً
 عامليكا

ً
مي  ك   امل كالي عاآلإكاذ ت كد نراإكا

 اآلتي: 

  مام -1
ً
 لنشاص الحرككا السكيا يا يسكج نخن كف مكي مةكان آل كر نإثع     امل الي ادإر،ا عالناذ،خيا جانبا

ً
يا

عمكككي يتككك ة زم يكككا إ ككك    كككرت ع ككك   ا  ناليكككا  نثتككك  ا نإكككام السكككياي مل ريكككا ال صكككألذ العكككج مكككر  ب كككا عع ككك  مكككا 

 نفنأل،  مي  قنيا ع صألذ عغت  ا.

  يكككككا عككككي الشككككك ألب عادمكككككي عالكككككدع  عالحةألمكككككا  عاد كككككدا  عالأل ككككك -2
ً
انر  كككك   امل كككككالي ادإر،كككككا نفةكككككي  صصكككككا

عالحكككرعب عامل كككاذك عالثقايكككا  عال  كككألم العكككج مكككر  ب كككا عالعكككج ملقكككف  مامحكككا السكككياي م د شكككتن يحككك   امل كككالي 

 الناذ،خيا نانجا مي النفاعع قتن ا نسان عصيئن .

ن سككب  كك   امل ككالي م ككاه  ال ككرأ السككياحج جادقيككا  ا ككا مككي  يككك الن ككرف ع كك  الحمككاذا  عالنككاذ،   -3

 ي مي نا يا املن ا ال   يا عالثقاييا الريي ا عالعج ي ني ب ا املثقفألن.ا نساني مي  ال      امل ال

 ت إع     امل الي قإخن ف  نألاعحا ع   إملجاد نإط مياحج  اص ملنإثع  ج السيا ا الناذ،خيا. -4

 مككا ييإككا ملخككص إ  ككيي الببككع اد مككر م طقككا الدذامككا يحككأل ملإن ككث م نككألج مككياحج إقككا ج نككاذ،خج ملإنككاز  

فرد قطاب   الثقا ج املح ج عال كامليت ع،مكي ا   كيي مجإألعكا مكي امل كالي الناذ،خيكا عادإر،كا قخصأل ين  يحأل مل 

مككي ال حككد ا غر،قكككي عالرعمككاني قا ضكككايا إ كك  اآلإكككاذ ال ثإانيككا عا مككالميا عاملنإث كككا  ككج ال حكككألف عاملككدن القدملإكككا 

 عاملزاذا  الدملنيا عادضر ات 

 أ: املدن القديمــة:

املككدن القدملإككا  ككج مككدن نةألنككت قف ككع ا نسككان  ككام قتشككييد ا م كك    ف السكك تنت عتشككةع  كك   املككدن  

  إيكككا  مكككاذ،ا عنكككرا    اسككك  ان قككك  ع،ةكككألن مألضكككر جككك ب مكككياحج علسكككت  السكككياي مكككي مخن كككف الكككدع  لز،اذت كككا 

 
 .109م، ص2005جامعة قاريونس،    فتحية مفتاح العمامي، التخطيط السياحي في ليبيا، دراسة في الجغرافية السياحية، ماجستير )غير منشورة(، كلية اآلداب، قسم الجغرافيا،  (1)
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مككاذا  القدملإككا عالن ككرف ع ا ككا ع ككج ن ككدذج نفككت السككيا ا الثقاييككات ع  ملقككف  كك ا املصككدذ السككياحج ع ككد الح

 يقط قع ننابر الحماذا  عإقايا  الش ب ع   املرا ع الناذ،خيا املخن فا  عى ال صر الحدملك. 

 لننشكيط الحرككا السككيا يا  كج    إ  ككيي مكياحج دن السككاس   
ً
 جيككدا

ً
لحك ا يكون  كك   املكدن ت ن كك  مصكدذا

ما نأل  ت إلي  الش ألب العج مر  ب ا مي ي ني قز،اذا   ماكي نألاجد     املدن عالن رف ع   م املحا عناذ،خحا ع 

  ك ا  نق يككا عمكا ننإنككر قكك  مكي ع ا ككر جإاليككات عنألجكد  ككج إ  ككيي الببكع اد مككر م طقككا الدذامكا ب ككض املككدن 

الناذ،خيككككا عادإر،ككككا دا  الطككككابر النككككاذ،خج عادإككككر  نككككي إنشككككاؤ ا م كككك  ال صككككألذ القدملإككككا عمككككر  ع ا ككككا ال دملككككد مككككي 

نألجككككد  ككككج إ  كككيي الببككككع اد مككككر ر،قيكككا عالرعمانيككككا عالبت نطيككككا عا مكككالميات ع الحمكككاذا  عالحةألمككككا  مثككككع ا غ

ب ككض املكككدن الناذ،خيكككا عادإر،كككا دا  الطككابر النكككاذ،خج عادإكككر  نكككي إنشكككاؤ ا م كك  ال صكككألذ القدملإكككات عمكككر  ع ا كككا 

املكككدن  كككج  ال دملكككد مكككي الحمكككاذا  عالحةألمكككا  مثكككع: ا غر،قيكككا عالرعمانيكككا عالبت نطيكككا عا مكككالميات عننإثكككع  ككك  

 اآلتي:
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 ش

 كم30        20        10         0

 رأس الهالل  درنة 
 سوسة 

 الحمامة 

 الحنية 

 طلميثة 

 المرج 

 قصر ليبيا 

 مسه 

 البيضاء 

 شحات 

 الفائدية 

 عمر المختار 

 سلنطه 
 قندولة 

 مرادة 

 ( توضح المعالم األثرية في إقليم الجبل األخضر2خريطة رقم )

 . 28األطلس الوطني، مصدر سابق، ص -1المصدر: من عمل الباحث استناداً إلى:         

 مةةةةةةةةةزارات دينيةةةةةةةةةة 

 مةةةةةةةةةةةةدن قديمةةةةةةةةةةةةة 

 أضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرحة 

 كهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  

 

 ا ـيبيـل
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 مدينة قورينا )شحات(: -1

( قفألا ج  البفر  مط   عي  قإسايا  621نرنفر  ق غاز   عنقر  رق  البيماء    225(مت ا  مدمل ا  ع رق  كي ألمت  

اعإدت ا    18قإسايا   نرنفر  السا رة  الطبي ا  مي  با   ع با  الناذ،   امراذ  مي  مرا  ت د  األ ا  مت   كي أل 

ملدن ا إر،ا  ج ليبيا  الشامخا قتن  ماب الببع ا  مر تان مدمل ا شحا  ت د جأل رة إإي ا يسج مي اغنج ا

 يك ت د املدمل ا الناذ،خيا الثانيا  ج  ألأ البفر املنألمط ب د اإي ا ع،رصطحا قإدمل ا ق غاز  هر،  م بد ع    

م طقا جب يا ن سأل ا غاقا  كثيفا مي اشباذ الص ألصر عا ذز عالبطألم عمي ا ي م الحا ا إر،ا م بد اقأللأل  

. علقد  إبتت الدذاما   ن م طقا  إا ملج ع من ا مصيفا جب يا ذان ا  ر مع ج نإناز ب ألاح ا ال قي عهقسحا البدا

عام   إلا ا  ا غر،   ع أل   قالسةان  بع  عامرة  لانت  مسنقًرا  يك    631 ألذ، ا  ا  ذعأل،ًّ مجنإً ا  ع ة ت  ق.م. 

 . ( 1) مقرنا (   نكحر الرمألم الصخر،ا  ج كحف )ا 

 ( االعمدة الرخامية بمدينة شحات 1الصورة ) 

  
 م. 15/07/2020املصدذ: نصأل،ر البا ك قناذ،          

 مدينة  سوسة )أبولونيا(: _2

ق .م عننإنر قإأل ر منإت     620كي أل مت  ع د ني نأميسحا م ا    273ع ج  ب  جز،رة نقر  رق ق غاز  قإسايا  

 قأللألنيا نسبا إ    ماقتن البفر عغاقا  الببع ا  مر عم ا حا امل ند  هألا  الس ا  ع عريت مألما قامي  

 د إيا مي اء  قأللألنيا ع صألصا  )ا ل  ا غر،قي  قأللأل
ً
ال   لان السبب الرسيس  ج مججء ا غر،  إ   ليبيا عنكرا

الت قا املإندة ع   السا ع عاملحيطا قاملدمل ا يقد امنغ ت مي  بع ا غر،  عالرعمان عالعج  عيد نرميي  مألاذ  

ال الرعماني  ج  ال حد  مي  املدمل ا  ج  ال اسدملي  املس إتن  لنألهتن  ادنراك  ا ناذ ا  ع د  الثاني  ج  ع  ادع   قرنتن 

مت  يك  مست مدمل ا مألما الحدملثات عنكًرا لز ف البفر ياملدمل ا مي   ب  اآلن  1897جز،رة كر،ت عام  

عذ الزمي  إ ث ا نفت املاء قإا يا ا املي اء القدملي ع ذ فن ت ع د مإيت  ج ال حد البت نطي عالعج   بفت مر مر 

 .  قامي مألما

 بقايا السوق القديمة بمدينة سوسة األثرية على شاطئ البحر (  2الصورة )

 

 
 ( 12مت صت)1975( عبد ال ر،ي املياذت دليع منفف شحا ت الداذ ال رصيا ل  نابت م ا (1
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 م. 15/07/2020املصدذ: نصأل،ر البا ك قناذ،          

كي أل مت  علقد امست     املدمل ا  ج القرن الساد  ق .م    104نقر  رق ق غاز  ق فأل      مدينة طلميثة :   -3

عب ا ال دملد مي ا إاذ ع ج دا  م الي ميا يا عدملدة هبي يا عاإر،ا من ا الق  ا القدملإا عاملسري ا إر  ا ج 

 1)جانب ال  انس عمألذ املدمل ا  عاملنفف 

 الرعمانيا  قإدمل ا ه إيثا ادإر،اققاملا الق  ا  ( 3الصألذة ) 

 
 م. 15/07/2020املصدذ: نصأل،ر البا ك قناذ،          

 

 الدينية :   املزارات – ب

الدملنيا املرنبطا قكألا ر م ي ا عالعج ل بت قإخن ف   ال دملد مي املزاذا   ملنإت  إ  يي الببع اد مر قألجألد 

ننشيط   نجا     ج  ملإ ي     
ً
كبت ا  

ً
دعذا النياذا    نألاعحا  عانجا   مفاعذ  عنفدملد  قا   يي  السيا يا  الحركا 

 :السيا يا  ج ال اليت عمي قتن     املزاذا  ع  إحا قو  يي الببع اد مر

 املساجد:  – 1 

 مسجد و ضريح الصحابي الجليل رويفع األنصاري:  - أ

 
 (15متص)1993ت 1مر ص ا نجي جت مفاني  الثألذةت ق غاز ت ص ( داعد  القت (1
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الرسيس ج ال   ملرصط ق غاز  قالبيماءت  ملألجد   ا املسبد  ج املد ع الغربي مي مدمل ا البيماء ع   الطر،        

الصالة   ع ي   الرمأل   مي   ألا   ادنصاذ   قي  اذإا  عد   اقي  م ي  قي  إاقت  قي  ذع،فر  الصحابي  ع أل 

عالسالمت ع د  اذك  ج ال دملد مي الفنأل ا  ا مالميا مي قين ا ين  الشام عين  ليبيا نفت  يادة عإر قي  

 ل  ثت  مي الزعاذم ع د  يد لح ا الم  663ال اص نأل ج عام 
ً
 محإا

ً
 .(1) ر،   ج الفت ة اد ت ة  بات عل ن   مزاذا

 مسبد عضر،  الصحابي الب يع ذع،فر ادنصاذ  ( 5الصألذة ) 

 
 م. 15/07/2020املصدذ: نصأل،ر البا ك قناذ،                         

 مسجد الصحابة بدرنـة:   – ب

 مي قين ي القاسد الصحابي الب يع )ز ت  قي  
ً
 ج يال

ً
ع،مي ي اء   ا املسبد  بألذ نفأل مب تن صحاقيا

 يس الب ألت( عال    اذك  ج ال دملد مي م اذك الفن  ا مالمي  ج املغرب ال ربيت يقد  اذك عإر قي ال اص  

تشحاد عقبا قي نايرت عع د عألدن   ج ين  مصر ععقبا قي ناير  ج ينأل ان ت عنأل    مر مدمل ا القت عان ب د ام

م ا    
ً
جإي ا يامتشحدعا  ع صحاق   الرعم  أل  دذنا  اجإ   مدمل ا  ت رف  70إ    مق  ة  يا ا  ج  دي ألا  ع د   كت 

 قالنسبا ل إس إتن 
ً
  اما

ً
 ت د مزاذا

ً
 .(2) قإق  ة الصحاقات ع ج  اليا

 الكنائس األثريــة:  -2

ال  انس القدملإا العج ا ألد ناذ،  إنشاح ا إ   ما قتن م نصف ن تشر  ج إ  يي الببع اد مر عدد مي  

ا عالقرن  امليالد   ادع   ا نجي ج  ج القرن  ق ف  ا مر ص  )ك يسا مر ص( عالعج  ام  عا إا  امليالد ت  لساد  

 أل مإ ان ك  اني الب عذ  مي قن اليي  ومرقص اإلنجيلي  عاد  مر ص ال   ملقر ج ألب  رق ذ   الحال ت  

املسي  ع ي  السالم عل د   د ذجا  ليبيا ال كإاءت علد  ج يت ة نزام ت مر مأللد املسي  ع ي  السالمت ع د  ام  

قجحاد  الدملنج  ج  اذا  ال اليت إ   ن الرعمان  امألا قندمت  مقران  الدملنيا  ج الببع اد مر قالحرق عالحدم  

 ك ينب   الرعمان إ    ن  بمألا ع ي ت عني يصع ذ   عي جسد   ج   61  الدملاذ املصر،ا عام  يهبر الدملاذ إ 

عام   قب اء  68ا م  دذ،ا  ال اص مصر  مر  اقي  عإر  ين   عع دما  عمصرت  إملطاليا  قتن  ما  عكام   ععزعت   ك 

اك  ذ ال   إ دت  بشحا   ج  اآلإاذ  مصلحا  مي  بع  ال  يسا  اكتشاف      ني  ع د  قامإ ت  تشايحا  ك يسا 

ع  ا   عالطبقا   اددعاذ  من دد  مإر  عي  عباذة  مر ص  ت عضر،  
ً
محإا  

ً
دملنيا  

ً
مزاذا ت ن    ال  يسا  ع     لآلإاذ 

 
 . 42مت ص1995( مفإد ع ج الزع ت  ياق نطأل،ر عتسأل،ا الخدما  السيا يا الدا  يا  ج ليبيات دذاما نطبيقيا عي امل طقا الشر يات 1)

 . 42مت ص1995دذاما نطبيقيا عي امل طقا الشر يات ( مفإد ع ج الزع ت  ياق نطأل،ر عتسأل،  الخدما  السيا يا الدا  يا  ج ليبيات 2)
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قإسايا   املإر  مي  ال  أل   الطاق   ع،رنفر  الصخرت  مففألذ  ج  الطاق     30املقر  ع،ألجد  ج   ا  غرف   4مت ت 

 (1) اليي الدملي املسي جمففألذة  ج الصخرت  ما الطاق  ال   مل ي  نألجد يي  كنب نشر ت 

 ( مد ع كحف مر ص ا نجي ج قإدمل ا ذ   الحال  4الصألذة )    .

 
 15/07/2020املصدذ: نصأل،ر البا ك قناذ،          

ملمي   ا ال  صر املقكاقر ادإر،كا عالناذ،خيكا ع كج مألا كر ملقكاقر مشكحألذة دا    إيكا كبتك ة  يكك   األضرحــة:–ج

ملكككني ز،اذت كككا  كككج ادعيكككاد الدملنيكككا ع  كككاك  ضكككر ا لحكككا   إيكككا  ا كككا ع كككد املسككك إتن عب كككض الطألاسكككف العكككج ت ن   كككا 

 محإا.

ن  ب    العج  ادضر ا  مي  ال دملد  ع    اد مر  الببع  إ  يي  الحركا  ع،فنأل   ننشيط    ج 
ً
محإا  

ً
دعذا

  
ً
السيا يا يي  نخن ف  ج  ة حا عمألا  حا عالعج  ام مةان ا   يي قو حاذ ا عكنشاء مقاما  ع ا ا عدلث نتيجا

 : (2)ت   ل إ نقدا  الدملنيا لحؤ ء ادعلياء مي كراما  ع ج ك م ا ملقام ا نفا    بج كبت  ملأ   الطابر الدملنج 

 املقاقر املسيفيا )ذعمانيا( ادإر،ا قإدمل ا شحا  (  7الصألذة )

 
 م.15/07/2020املصدذ: نصأل،ر البا ك قناذ،          

 التراث الشعبي املحلي :  –ج 

 املتاحف األثرية: - 1

 
 . 52–50مت ص2008ةت ادلادملإيا ال رصيا ل   ألم عالن  أللألجيا عال قع البفر ت ا م  دذ،ات ( عبد البامط ع ج عبد الب يعت ن إيا   اعا السيا ا  ج إهاذ النطأل،ر املنألازن قإ طقا الببع اد مر عليبيات ذمالا ماجسنت  غت  منشألذ 1)

 . 42مت ص1995( مفإد ع ج الزع ت  ياق نطأل،ر عتسأل،ا الخدما  السيا يا الدا  يا  ج ليبيات دذاما نطبيقيا عي امل طقا الشر يات 2)
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إن ي رة إنشاء املنا ف ادإر،ا  ج ليبيا ع مّيإا منا ف الببع اد مر  د قد    ج  عا ر القرن النامر       

من ا    عدة  ماذا   اد مر(  د  حد   )الببع  الشر يا  امل طقا  عصف ي  ن  ال شر،ي  القرن  قداملا  ع  عشر 

عالرمي ع   ادعاني الفخاذ،ا عغت  ات ل لث  ا غر،قيا عالرعمانيا عا مالميا العج ا   ر  قفي ال فت عال إاذة  

ت ع ج  دد  (1)   نجد  ن م كي منا ف الببع ا نإت ب رأ ما عن  ع ي  مي عي ا   إر،ا نؤذخ لح   الحماذا  

الحدملك عي ناذ،  املنا فت يقد نبتن ل ا قأن ي رة إجراء  عإا  الحفر عالن قيب ع   اآلإاذ ظحر   ج اآلعنا  

مي ا  نإام  ج عحد ا  نال  ا ملطا ج ل بالد إي امنإر البفك ادإر   ج عحد ا داذة    اد ت ة  يك نالت ش جء

عام   جأللد  املر(  )ذ،تشاذد  الماقط  يا ا  نأل    العج  الفت ة  دلث  ج  علان  املحايكا   1952ال  ملطانيا  إداذة  م 

البفك   قوعداد لب ا نةألن محإ  ا  ل  ع  ام  انخ  مي مدمل ا مألما مقًرا  إي  الشر يا  يك  ادإر   عالن قيب 

عّد مقًرا ا رأ يي   
ُ
 عيد البفك عالن قيب عي اآلإاذ  ج يت ة الخإسي ا  مي  بع مصلحا اآلإاذ  ج شحا ت ع 

ت إي اينناي  ( 2)   م1983/ كنألصر  25ال ي ا  ادإر،ا ع أل منفف مألما الحا ج ال   اينن  ملألم الثالإاء املألاي   

ينن  منفف      منفف مي  بع  إاذ شحا   ج لع  ر،ا
ُ
ا عمدمل ا لنصب  م اذة ل   ي عنألعيا البإا ت ت  يك 

ت ملمي املنفف  سإتن:   د إا  سي الناذ،  الطبيتج مي   ياء  (3)  م 1975/  قر،ع 15القيقب للبإحألذ قناذ،  

 عجيأللألجيا عالقسي الثاني ل  ادا  عالنقاليد الش بيا.

ينن  منفف البيماء قناذ،        
ُ
 راف مصلحا  إاذ شحا  ع أل ا ن   مي املنا ف ادإر،ا  م قو2/4/1989كإا ا

البحا    الن قيب مي  اليألنانيا عنقصت   إال   اآلإاذ  نتيجا ملحدعدملا  ع  اليألنانيات  املنخصصا ب رأ اآلإاذ 

املخنصات يقد  سي املنفف إ   عدة   سام من ا:  سي ال ادا  عالت ا ت ع سي اآلإاذ اليألنانيات ع سي اآلإاذ  

 .(4)ت ع سي  اص قاملقننيا  العج نخص البحاد الألهنى ال يبج ضد ا ملطاليتنا مالميا

ينن  م ا        
ُ
ا مت ال   1952عمي املنا ف العج ت ني ب رأ الت ا  ع اآلإاذ منفف ه إيثا )الدذميا( ال   

نإاإيع  ملفأل  ع   مجإألعا من ألعا مي امل رعضا  ادإر،ا املنإث ا  ج  ذضيا  يسيفساسيا عمجإألعا مي ال

امنخرجت  إ اء  فر،ا    العج  عام  1942-35عامل فألنا   ع فر،ا   ع ا ا  1957-1954مت  تشرف  العج  مت 

 . (5) مصلحا  إاذ شحا 

لس ا        الدذاما  م طقا  ملنا ف  الزعاذ  مناب ا سبال   ملنفف  2007عمي  لانألا  الزعاذ  ل ا  ن  كن   نبتن  مت 

زاسًرا    50زاسر عمنفف القيقب قألا ر    730فف مألما قألا ر  زاسًرات مل ي  من  2973شحا  عال ملي ق غ عدد ي  

عت طي ا ادذ ام الساققا   ا ا  نإام مي  بع الساس  ال يبج عادج بج    .(6)   زاسًرا  49عمنفف  صر ليبيا قألا ر  

 .لح   اآلإاذ إدا ما عري ا  ن م كي امل لألذ،ي لانألا مي مةان امل طقا

 الصناعات التقليديــة:   – 2

ا     إن   ال    الثقا ج  املألذع   مكا ر  ع  د  السياحج  ل إ نج  الحاما  ال  ا ر  النق يدملا   د  الص اعا  

عبشةع  ماس ج عي عرا ا ع  الا الش ألبت عمي   ا نأتي   إيا الص اعا  النق يدملا عدلث مي  ال  إقراز  

ن تشر  ج إ  يي الببع اد مر    ا  نصادملا ع  اش الحركا   إيا دعذ     الص اعا   ج ننشيط السيا ا عكن 

 
 (9( عبد ال ر،ي املياذت دليع منفف ه إيثات املرجر الساق  تص)(1

 م. 1/10/2010( عياد مألس ى ال ألاميت مدملر منفف البيماءت مقاق ا شخصيا قناذ،  (2

 .1(  قر،ث عطيات  الح عنيست دليع منفف القيقبت ا داذة ال اما ل بفأل  عاملحفألظا  الناذ،خيات هراق ست ص(3

 م. 1/10/2010( عياد مألس ى ال ألاميت مدملر منفف البيماءت مقاق ا شخصيا قناذ،  (4

 . 31مت ص 1988،اأت ( عبد الر إي إقرا يي الشاعر ت مقدما  ج نق يا املنا ف الن  يإيات داذ املر، ت الر (5

 م. 1998( سبال  املنا ف ل ام (6
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  ج لفت انتبا  السياي إلا ا ع    ا  
ً
 كبت ا

ً
ب ض ادماكي الخا ا قص اعا عصير     الص اعا ت ع د ل بت دعذا

عغت  ا   الفخاذت  النسيجت  الصألفت  الحر،ر،ات  الب دملات  الص اعا   الص اعا :  عمي      البالدت  مي  كن لاذ 

 ا مي الص اع
(1). 

 
 (توضح أطباق من الصناعات التقليدية القديمة8صورة رقم )

 
 

م. 15/07/2020ملصدر: تصوير الباحث بتاريخ ا

 
 (. 99-55ت ص)1978( م يد  امدت امل الي ا مالميا قاملنفف ا مالميت ليبيات هراق ست ا داذة ال اما ل بفأل  ادإر،ات مصلحا اآلإاذت هراق ست 1)
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 ش

 كم30        20        10         0

 رأس الهالل  درنة 
 سوسة 

 الحمامة 

 الحنية 

 طلميثة 

 المرج 

 قصر ليبيا 

 مسه 

 البيضاء 

 شحات 

 الفائدية 

 عمر المختار 

 سلنطه 
 قندولة 

 مرادة 

 اماكن صناعة وبيع الصناعات التقليدية بمنطقة الدراسة  ( 3خريطة رقم )

 . 28األطلس الوطني، مصدر سابق، ص -1المصدر: من عمل الباحث استناداً إلى:         

 صةةةناعة اوانةةةي فخاريةةةة  

 الصننننننننننننننننننننننننن ا ات ال  د نننننننننننننننننننننننننة

 الحريرينننننننننننننننننننننة الصننننننننننننننننننننن ا ات 

 صةةةةةةةةناعة الصةةةةةةةةو   

 

 لـيبيـا 
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:األداء االقتصادي للسياحة التاريخية واالثرية بمنطقة الدراسة : ثالثا   

اقع االثرية والثقافية  في اقليم الجبل االخضر :  –أ ايرادات املو  

املألا ر عالثقاييا    ت د  ن  ب   الناذ،خيا  الناذ،خيا  يك  السيا ا  ع ا ر  عدلث ا ي  ا مألا   ج ب  كت ا  ج  دعذا 

ع د ق غت        قامنقطاب السياي لز،اذت ا مقاقع دير الرمألم املفرعضا مي  بع عزاذة السيا ا عا إاذ قا   يي  

ماقتن  الرمألم   ليبج  1,480,349 ألا ج    م2010  –  1999ل فت ة  السيا يا  دمل اذ  الشرلا   مي  ال دملد  امنفادة  يقد 

عالعج ني جبامل  ا كرمألم ني  قا   يي عالعج ت إع  ج مجا  السيا ا الناذ،خيا عالثقاييا مي إملرادا   املألا ر ا إر،ا  

امل حا   القادمتن  السياي  ع ج  قا   يي   عا إاذ  السيا ا  مي  بع مصلحا  الدع ج    يرضحا  اع  املح ج  املسنأل   ع س 

ع استثنى مي  دلث املصرعيا     (  6ذ ي )  نا  البدع   االد أل  عالنجألا  عالن رف ع ج م املحا ع سب قيمقاقع  

الن إيا    مشاذلر  نإأل،ع  كبت ة  ج  ياع يا  لحا  ا  نصادملا  ال ا يا  مي  يسج  املألا ر  دا ع      الساس   مل فقحا  العج 

مردع  مي  ا ألد  عما  املح تن  ل سةان  عإع  يرص  نأليت   ا ج  مقاقع  قا ضايا  املألا ر  ب     ال ام تن  ع ج  ماد    د 

  ( البدع   ا ج  العج ملقدمألأل ا عصال كر  ا إر،ا    ( نال ظ ان 6الخدما   املركز ا ع  مي  يك  ا ن ت  مدمل ا شحا  

ي مدمل ا ه إيثا  ج املركز  قي إا نأتاملردعد ا  نصاد  ل سيا ا الناذ،خيا  ج  تن نفنع مدمل ا مألما املركز الثاني  

 .(1)الثالك

اقع االثرية ( ايرادات  6الجدول )    1999للفترة مابين  الليبيفي اقليم الجبل االخضر بالدينار  املو

 م 2010 –

 قالدمل اذ  املبإألع مألمامدمل ا  مدمل ا ه إيثا  مدمل ا شحا  الشحر

 108339 10496 1140 96703 مل املر

 191802 18046 2070 171686 ي  املر 

 215280 22398 1723 191150 ماذ 

 178818 25168 1924 151726 اقر،ع 

 157318 23022 1626 132670 ماملأل

 78688 6136 980 71572 ملألنيأل

 66125 9654 1971 54500 ملألليأل

 75870 11177 1865 62828 اغسطس

 76557 9284 1239 66034 مبنإ   

 148739 13168 659 134912 اكنألصر 

 121895 11038 1231 109626 نأليإ   

 60963 10628 1112 49223 داسإ   

 1,480,394 170215 17549 1292630 املبإألع

 املؤسسات الخاصة بإنتاج الصناعات التقليدية باإلقليم  :  ايرادات    -ب

 
 . 52–50مت ص2008ن قإ طقا الببع اد مر عليبيات ذمالا ماجسنت  غت  منشألذةت ادلادملإيا ال رصيا ل   ألم عالن  أللألجيا عال قع البفر ت ا م  دذ،ات ( عبد البامط ع ج عبد الب يعت ن إيا   اعا السيا ا  ج إهاذ النطأل،ر املنألاز 1)
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نج ع من ا عامال   سيا ا الناذ،خيا عالثقاييا يسج ننإت  قأ إيا  ماذ،ا  ل  م إال  زاء ت ن   الص اعا  النق يدملا ج

محإا مل  ب دعذا ا نصادملا  اما ملنإثع  ج تشغيع ا ملد  ال ام ا املح يا عامتثإاذ ذؤع  ا مألا   ج ها ا  انناجيا  

 منخصصا  ج قير     الص اعا  . مؤمسا  نفن  البا  امام النجاذ لفن  

   سب املناطق واصناف االنتاج باإلقليم: تصنيف املؤسسات ح  –1

النق يدملا    ل إؤمسا  قالنسبا   الص اعا   قونناج   الدذاما   الخا ا  )     قو  يي  ذ ي  البدع   ا ج  (  7عصال كر 

  مألما نال ظ ان مدمل ا  العج ت إع ع ج   اعا عانناج     الص اعا     ل إؤمسا ال   ملألضح النألزلر البغرا ج  

ع،ني تسأل،قحا  ج   عمؤمسنان لص اعا  الب دملا    لص اعا النفف عامل نألجا  الفخاذ،ا  مؤمسا     5نفنأل  ع ج  

 ا إر،ا .   مألما املحال  القر،با مي املألا ر السيا يا الحاما  مثع مدمل ا 

عذا  الحال        لع مي البيماء عه إيث  ما قتنعصاملقاذنا ما قتن عدد املؤمسا  العج ت إع  ج انناج الص اعا   

ملت امب    ا ال دد مر حبي الحركا السيا ا    الشدملد  ج عدد املؤمسا   ج مدمل ا مألما ع   ا نخفاأنال ظ  

تشبير   املدمل ا  عا إاذ  ج      السيا ا  عزاذة  مي  ملنط ب  ع  ا  ا   يي  عدد   ج  قز،ادة  القيام  ع ج  املستثإر،ي 

 الص اعا  مي دعذ  ام  ج ننشيط  ركا السيا ا الناذ،خيا عالثقاييا  ج ا   يي . املؤمسا  عدلث ملا لح   

م2010 – 1999  ( تصنيف املؤسسات حسب املناطق واصناف االنتاج باإلقليم للفترة مابين7الجدول )   

 املجموع املناطق اصناف االنتاج 

  مألما  البيماء  ه إيثا  الح يا  شحا  

 47 - - 31 16 - اصداف وحلي

 33 5 28 - - - تحف فخارية

 38 6 - 15 10 7 خشبية مجسمات 

 - - - - - - مجسمات نحاسية 

 7 7 7 - - - مجسمات زجاجية 

 - - - - 2 - منسوجات صوف وشعر 

 8 2 1 3 2 - مالبس شعبية تقليدية

 22 2 8 - 2 8 صناعات جلدية

 157 17 44 49 32 15 املجموع

 .70هراق س تليبيا تص  تمركز امل  ألما  عا  صاء السياحج ت2010ال نيب ا  صاني  تال اما ل نألإي  عامل  ألما لحيوا املصدذ : ا

 تصنيف املؤسسات حسب العدد ونوع النشاط باإلقليم :  -1

 سب ال دد عال ألع ملنضح ل ا ان   الث     قا   ييمي  ال  نصنيف املؤمسا  الخا ا قالص اعا  النق يدملا  

  ج  تن   اك إالثا نقألم ع ج ا نناج عالبير م ا . مؤمسا  ت إع ع ج ا نناج عمؤمسا  ا ر  نقألم قإحام البير 

)  ي ذ ي  البدع   ا ج  ملبتن  8بال كر  ال    النق يدملا   سب  (  الص اعا   انناج  ع ج  ت إع  العج  املؤمسا   عدد 

 مل ج :  نال ظ ما  م2010 –  1999قتن   ما النشاص قا   يي ل فت ة

% مي مجإألع املحال  نتيجا لت كز السيا ا يا ا  90نت كز م كي مفال  البير  ج مدمل ا شحا   يك ملألجد يا ا  ألا ج  

% مي مجإألع املؤمسا  ال ام ا  ج انناج عصير الص اعا  النق يدملا  ج  تن ق غت  71.6اك   مإا ج  حا تسنقطب  بشةع  

% ع ا ألد دالث ا ج ان مؤمسا  البير يا ا   ملنجاعز عدد ا مؤمسنتن ع   ا الفرق ال بت   0.9مدمل ا مألما  النسبا  ج  

 ماقتن مدمل عج شحا  عمألما ل  اإر  الس بج ع ج  ركا السيا ا الناذ،خيا عالثقاييا  ج ا   يي . 



2022العدد التاسع يونيو  التنمية السياحة التاريخية واالثرية في إقليم الجبل األخضر )بليبيا( )دراسة في الجغرافية السياحية   

  
 

  

 288 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 

للفترة   باإلقليمحسب النشاط  ( عدد املؤسسات التي تعمل علي انتاج الصناعات التقليدية   8الجدول  ) 

 م 2010 – 1999مابين 

 % املجموع نوع النشاط  املنطقة 

   بيع انتاج 

 71.6 525 510 15 شحات 

 29 67 35 32 سوسة 

 8.6 63 14 49 البيضاء 

 7.9 58 14 44 الحنية

 8. 0 6 - 6 طلميثه

 0.9 7 2 5 سوسة 

 0.4 3 1 2 راس الهالل

 0.3 2 - 2 مراورة 

 0.3 2 1 1 املرج

 100 723 577 156 املجموع

 .70هراق س تليبيا تص  تمركز امل  ألما  عا  صاء السياحجت2010املصدذ : الحيوا ال اما ل نألإي  عامل  ألما  تال نيب ا  صاني 

 

 ( عدد املؤسسات التي تعمل علي انتاج الصناعات التقليدية باإلقليم  9)  الشكل 

 
 

 :باإلقليم  املردود االقتصادي لجميع املحالت  -2

 كج تشكغيع ا ملكد  ال ام كا عنطكأل،ر السكيا ا الناذ،خيكا عذيكر لصك اعا  النق يدملكا  ملنإثكع الكدعذ ا  نصكاد  

 .مسنأل  م يشا ا يراد ال ام تن ب ا 

عمكككككي ا كككككي  ككككك   الصككككك اعا  اليبيكككككا العكككككج ملكككككني تسكككككأل،قحا  كككككج مفكككككال  ا   كككككيي ا ز،كككككاء الشككككك بيا النق يدملكككككا عالنفكككككف 

عامل نجا  الفخاذ،ا  قانألاعحا املخن فا عالعج ن تشر ال دملد مي املحكال  الخا كا   عاملبسإا  الخشبيا عال فاميا  

ن ككا ملألجككد دا ككع املألا ككر ا إر،ككا كإككا  ككأل الحككا   ككج ع ككج جألانككب الطككرق املؤدملككا ا ككج مككدن ا   ككيي ع سككي ا ككر مقبي حككا 

شحا  عمألما عه إيثك  عتشكةع  ك   املحكال  عاملكدا ا نصكادملا  امكا ع،نضكح دلكث مكي  كال  قيانكا  البكدع  ذ كي ) 

ملألضح ال اسدا  ا  نصادملا  لبإير املحكال  قكا   يي  يكك نفنكع مدمل كا شكحا  املرككز ا ع  مكي  يكك  ( ال  10

 .ل ص اعا  النق يدملا  ج  تن نفنع مدمل ا مألما  املركز الثاني   املردعد ا  نصاد 
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 ( 10الجدول ) 

 م 2010 – 1999للفترة مابين  العائدات االقتصادية  لجميع املحالت باإلقليم
 القيمة بالدينار الليبي  الكمية بالقطعة املنطقة 

 10.055.910 5.119.120 شحات 

 9.407.500 4.144.250 سوسة 

 507.650 591.200 البيضاء 

 654.000 218.000 الحنية

 20.000 10.000 طلميثه

 6000 4.000 املرج

 3000 2000 راس الهالل 

 20.654.060 10.088.570 املجموع

 88ص  هراق س ت تمركز امل  ألما  عا  صاء السياحج 2010املصدذ : الحيوا ال اما ل نألإي  عامل  ألما  تال نيب ا  صاني 

 .(1) رابعا : العوامل  املؤثرة في االقبال علي  السياحة التاريخية والثقافية باالقليم :

ع ج    نأإت  اعألامع مخن فا لحا    ب دةننأإر السيا ا الناذ،خيا عا إر،ا كغت  ا مي انألاع السيا ا اد رت  

انضح    قا   يي الحركا السيا يا  ج دع  اع ا  يي  ج ال الي عع د ا هالع ع ج  ركا السيا ا الناذ،خيا عالثقاييا  

ع،إ ي ال إع ع ج   با  لسياي اع   ت الط ب ع ا ا.  دة ا ان   اك ال دملد مي ال ألامع العج ن  ب دعذ كبت   ج ز،ا

  ببع ا  مر ال   قو  ييز،ادة ا با  السياي ع ج ز،اذة املألا ر ا إر،ا ع راء امل نجا  الخا ا قالص اعا  النق يدملا  

 . عدلث عي هر،  القيام ب دة  طألا  من ا 

 ا اقراز الطابر ا إر  ل إألا ر الناذ،خيا عاملرا ع الناذ،خيا العج مر  ب ا  امل اذأ العج ملني يا  قو اماز،ادة ال رأ    -1

 عنفدملد اماكي عجألد ا ععدد ا دا ع ا   يي عالخدما  العج نقدم يا ا مي ا اما عاذ اد مياحج  عغت  ا .  

كإا ملجب  ع د ز،اذة املألا ر الناذ،خيا    ملجب عضر ام اذ م امبا ننالءم عمسنأل،ا  الد ع املن  قا قالسياي    -  2

 . الحرص ع ج عرأ م نجا  الص اعا  النق يدملا قطر،قا مالسإا نت امب عادعاق السياي 

ع ا ي  -3 ال بت ة  املسؤعليا  لأل ألع  عدلث  املبا   ل  إع  ج   ا  البشر،ا  الةألادذ  ع ج    ا نياذ  السياي  ع د  ك 

لص اعا  النق يدملا  يك ملأل ف نجا حي ع ج  دذت ي  ج اع  راء امل نألجا  مي ا  الناذ،خياا  با  لز،اذة املألا ر  

 ا نياذ القأل  امل امب  ج الأل ت امل امب  عج ملةألن الحك ع ج الز،اذة  فيفا ع  اش ر ق  الساس  .

اد راف ع ج املألا ر ا إر،ا عاملحال  الخا ا قالص اعا  النق يدملا  ملنبغج ع ج عزاذة السيا ا عا إاذ القيام ق  -4

  عج نصب  مصدذا لب ب السياي امل ا ا .   مي  يك  يان  ا عنرميإحا  عاظحاذ ا قاملكحر الالس 

ال إع ع ج ا  نإام قادمي السياحج عال   ا د ع صرا محإا دا ع املألا ر ا إر،ا عدلث قنألظيف اشخاص    –  5

 القدذة ع ج الن امع مر السياي قصألذة  ماذ،ا . لحي  

كفاءة    –  6 ذير  ب دف  عدلث  املخن فا  ا ج بيا  ال غا   ت  ي  السياحج  التسأل،   ندذ،با  ج  دعذا   ب قد  القيام 

 ال ام تن ب  ا القطاع . 

 
 بد الباسط   ي  بد ال  يل، ت مية ص ا ة السياحة في إطار التطوير المتوازن بم طقة ال بل األخضر وليبيا، رسالة ماجستير غير    (1)

 . 52–50م، ص2008م شورة، األكاد مية العربية ل ع وم والتك ولوجيا وال قل البحري، اإلسك درية، 
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املألا ر ا   دصحاب يام البحا  املخنصا قإرا با ا م اذ ععدم السإاي    –  7 النجاذ،ا دا ع  مي  إر،ا  املحال  

عدلث   ا ر   مرة  ا ألد  كسفت   د  الساس   اعنباذ  ييجب  ز،اذت ا  ع ج  السياي  ا با   ملزداد  السياي  عج  امنغال  

 قتشبي   عليس امنغالل  . 

   :آليات تفعيل السياحة التاريخية والثقافية  لزيادة مساهمتها في التنمية داخل االقليمخامسا :  

ا   ن   اك مش ال    ا  مر   الببع  قو  يي  السياحج  الب ب  ع ا ر  لنأليت   املب علا  البحألد  مي  الرغي  ع ج 

 نزا  ت اني من ا امل طقا قأل فحا م طقا ميا يا عمي  ال  املقاق ا الشخصيا مر ب ض املسؤعلتن  ج   ا القطاع   

   التاريخية  تم استخالص االتي : فحا لنطأل،ر السيا ا  عا هالع ع ج عا ر املألا ر ا إر،ا عالثقاييا  عكيفيا نألظي

السياحج    -  1 القطاع  لن إيا  الالزما  النفنيا  البنيا  مراي   تشإع  السياحج:  ل قطاع  النفنيا  البنيا  نطأل،ر 

املألا ال  عمراي  ا ملألاء السياحج )الف ادق عالقرت السيا يا عامل نج ا  عغت  ا(ت إضايا إ   املطاعي عادمألاق  

 نا ف عامل ت  ا . عامل

عت د    -  2 لالمتثإاذت  ذكت ة  ماميا  املا   ذ    ا د  السيا يا:  املشرععا   عنإأل،ع  دعي  املصاذف  ج  دعذ  نف يع 

املصاذف إ دت   ألا  النإأل،ع العج ملإ ي  ن تساعد ع   ز،ادة ا متثإاذا   ج   ا املبا ت عع     ا يال قد لح    

 القطاع. املصاذف مي مإاذما دعذ  كن  ي اليا ل إسا إا  ج نإأل   ا  

قكككككككك    -3 % مي إجإا ج الألظاسف ع   مسنألت ال اليت  3.4نةأل،ي ال إالا املدذصا: اسنألعب القطاع السياحج ما ملقدذ 

املراكز عامل ا د املنخصصا  ج   إنشاء  السيا يات عل لث يالقد مي  ل  إالا   
ً
الندذ،ب عالنأ يع ضرعذ  جدا عل د 

   ا الشأنت عنطأل،ر القاسي من ا. 

ال  -4 نمإي  دعذ  السياحجت  يك  أل ا  النشاص  املؤإرة  ج  ال  ا ر  مي   ي  التشرل ا   ت د  عالقألانتن:  تشرل ا  

المر،بيا(   )لا عفاءا   ل إستثإر،ي  التسحيال   م    هر،   عي  السياحج  ا متثإاذ  لتشبير  القانألني  ا هاذ 

ن    قالسيا ا عدلث قو داذ  انألن  عتسحيع ا جراءا ت عع     ا يون ليبيا نفناج لال نإام قالبانب التشرلتج امل

السيا يات   لالمتثإاذا   المإانا   نأليت   ع،راعج  اد رتت  القألانتن  ققيا  مر  ع،ت اغي  السياحج  النشاص  مل كي 

الدعليألن   السألاي  قنألايد  الخا ا  ا جراءا   عنبسيط  عتسحيع  عالسيا يات  ادإر،ا  املألا ر  ع يانا  ع إاملا 

 ت  ا.لوجراءا  الحصأل  ع   النأ ت ة عغ

 ا  نإام قالت ع،ج السياحج: عدلث قا  نإام قالطرق الحدملثا املن  قا قف ألن التسأل،  ا ل ت عني )التسأل،  ع   ا نت نت(. - 5

 ع   الحالا السياميا    -   6
ً
  ماميا

ً
نفقي  ا منقراذ السياس ج عادمنج: ا نإد ازد اذ   اعا السيا ا  ج ق ٍد ما اعنإادا

 نت الحالا السياميا عصالنا ج ادم يا مسنقرة ل إا شبر دلث ع   نألايد املز،د مي السألاي. عادم يات ية إا لا

قا   يي  -7 السياحج  امةانات ا    نطأل،ر  ا عالم  ن  ز  قأ إيا إعالميا  قا   يي   ا إر،ا عالثقاييا  املألا ر   عج نفظ 

كبت     دعذ  لحا  ا عالم   تيألماسع  املبا   ب  ا  عاملحنإتن  ملإ ي  ل سياي  اإاذ  مي  ملفنأل،   عما  قا   يي   الن ر،ف   ج 

 امنغاللحا  ج السيا ا  الناذ،خيا .

امل ا ا مي  ال  الدذاما انضح ان    -8 ضر   أل  ملشة ا الن قع دا ع امل طقا  سب امل  ألما  العج ني النأل ع 

الأل  اجرة عالطرق  امل طقا بسبب عدم نألاير مياذا   الن قع عمط  ا انألن مي   ألصا  ا ج السياي  قا ضايا  عرة 

 عدم عجألد  دما  ا ذ اد السياحج .

   اك مشالع ا ر  نقف عاسقا  ج عج  امنغال  امل الي ا إر،ا قاملدمل ا  ج النشاص السياحج من ا :  -9

 *عدم نأل ير  دما  ال حرصاء دا ع امل اه  ا إر،ا . 

 *اذنفاع ام اذ املألاد الغ اسيا . 
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 عدعذا  امليا  ال كيفا . *عدم نألير ميا  الشرب 

 *  ا نألير الخدما  الصحيا مثع الصيدليا  عا م اف السرلر .

 *  ا  دما  ا نصا   قاملدمل ا .

 عتشنإع ع  :   : الخاتمة:سادسا

: النتائج 
ً
 أوال

ع    ا اذ  ب ض  الدذاما  ع    ن ا   يي ملقر نفت نأإت  ضغألص قيئيا   رت غت  ميا يا دا   إاذ م بيا    -1

املقدذا  الناذ،خيا عالثقاييا عاملنإث ا  ج ال بك قاملألا ر عامل الي الناذ،خيا الحاما  ج مدمل عج مألم  عشحا . يقد  

 حد  مألم  نألم ا ي د يا عنألم ا  ج املي اء لألغراأ النجاذ،ا ع    ساب املي اء الناذ،خج. كإا تشحد املدمل ا  

دمل ا إ ج غرب ا مإا  د ملن ف ب ض املألا ر الناذ،خيا عما  د اسبب   نألم ا عإرانيا كثيفا عمرل ا ملإند مي  رق امل

مي ضغألص ع   البيوا املباعذة.  ما مدمل ا شحا  يقد  حد   ملما ب ض مكا ر ال بك قاملألا ر الناذ،خيا مألاء  

 عي هر،  النألمر ال إراني  ع مألء امنخدام ب ض امل الي الناذ،خيا. 

مد  -2 غت   بشةع  الطرق  عي  النألمر  ج     ب يدة  ك ت  غاقيا  م ط   إ    الأل أل   إمةانيا  إ ج  مإا  دت  ذع  

 ا منخداما  السيا يا امل ثفا.

ادإر،ا  -3 النفف  ل رأ  الألماسكع  نأليت   ع  ا  املنا ف  مباني  امنغ حا   إ إا   يانا  ا ج   ا  اد   ال    السبب 

 . ميا يا 

لي نجر عإ يا  -4 زالت غاسبا عي عج  ادذأ  ما  العج  نألجد م اه   إر،ا  الن قيب  الن قيب عن ا ع عى عإ يا     

 .ا  نإام مي  بع البحا  املسؤعلا مب  عكن  جر،ت لي تسنإر ب د  بسبب   ا ا مةانيا  ععدم  

م طقا    -5 مسيفيا  ج  م اقد  ععجألد  اد مر  الببع  م طقا  مسيفيا  ج  ك انس  عجألد    ص مر  كإ بد    ذغي 

 . الناذ،خيا  ا إ   أل ا لي تستثإر  ج مجا  السيا  جا نجي 

 . عنألظيفحا ميا يا إ إا  املساجد الناذ،خيا القدملإا  ج مدمل ا املرج عدذنا عالبيماء ععدم الن ر،ف ب ا  -6

 .   ج دذنا عالبيماء إ   ن    ملألجد لحا دعذ  ج السيا ا الخاذجيا اإر،ا ننإت  م طقا الدذاما قألجألد مقاقر  -7

عجألد املساكي عامل اقد عاملخازن امل  قا عامل رعيا قادع از  ج  عدملا الببع اد مر ع    ملإ ي ا منفادة من ا    -8

 . ا ماكيب د نأليت  الألماسع امليةاني يا ل أل أل  إ        الناذ،خيا  ج السيا ا

 ل سياي.  مصدذ ك      عالعج ت ن   ننإنر م طقا الدذاما قإأل ر مإناز  ر،ب مي  عذعصا  -9

عاذنفاع  م اذ    -10 الد أل   مسنألت  ا ألد  نخفاأ  عدلث  الدذاما  م طقا  الدا  يا  ج  السيا ا  ض ف 

 الخدما  الف د يا. 

ا  -11 عاملصاسف عمسنألت      الف ادق  قتن  م اذ  دما   مقاذنا  ملألجد    عج   البألدة     نا يا  مي  لخدما  

 يادم اذ مرنف ا عالخدما  م خفما.

مدمل ا    -13 ملقيإألن  ج  السياي  ج ع  مإا  الدذاما  م طقا  السياي  ج  نخدم  يخإا  عمطاعي  ي ادق  عجألد  عدم 

ع  امن تشاف    ،ت ق ألن ق غاز   مي  نإ ن ي  عاقرة عمرل ا    ز،اذة  ل إ طقا  ز،اذت ي  نةألن   ج ذ ال  جإاعيا  يك 

 السيا يا بشةع د ي  عيقدان عامع املن ا  ج     الر ال . إر،ا  ا   املألا ر 
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 تن ق غ عدد السياي مي دا ع   ج  م  ج مصيف مألما  1999يرد  ال  ال ام    100ق غ عدد السياي ادجانب    -17

 يردت  1160ليبيا 

عي    -18 الدعاملا  السيا يا    ا  ا إر،ا  امل   املألا ر  الدعاملا  مسنألت  ع    الدذاما  م طقا  عاملسإألعا  ع   ج  رسيا 

 الصحف عاملبال  عالنشرا  ادإر،ا عالسيا يا العج ت رف قالببع اد مر عم اهق  السيا يا. 

عنألكرة    -19 عادإرعن  الحال   ذ    مثع  املحإا  املألا ر  عك لث  عمألما  عشحا   الناذ،خيا  ه إيثا  مدن  نجد  ن 

ا. 
ً
 ن  دم ب ا الف ادق إهال 

: التوصيات
ً
 ثانيا

 عالن قيب عي اآلإاذ دا ع م طقا الدذاما عال إع ع   إعادة ما أل ب من ا. البفك  -1

ا ع    يإ  ا    -2
ً
ا ععضر ضألاقط ع ألانتن لحإامل  ا مي ال بك ب ا  فاظ  يانا عنرميي امل اه  ادإر،ا املألجألدة  اليًّ

 الناذ،خيا.

   اآلإاذ.ال إع ع   إعداد الةألادذ الف يا املنخصصا  ج مجا  البفك عالن قيب عي  -3

 ال إع ع   نأليت  الألماسع النق يا الحدملثا  ج مجا  الصيانا عالت ميي لآلإاذ.  -4

 السيا يا قرجا  ادمي دع  ال فاءة ال اليا عاملنخصصا  ج   ا املبا .   ا دعي  طاع الشرل  -5

عد البإا ت ملا ع مّيإا  الن ر،ف قاآلإاذ عي هر،  عماسع ا عالم املرسيا عاملسإألعا عاملقرعءة عالدعاملا  اذج  د -6

 ل ساس  ادعذعبي.

 إنشاء الف ادق الحدملثا عنأليت  الخدما  الف د يا املإنازة عال إع ع   ذا ا الساس .  -7

  يانا الف ادق القدملإا قإ طقا الدذاما  ج الأل ت الحاضر عنأليت  الخدما الف د يا املالسإا لحا عنطأل،ر ا.  -8

ا  ج جإير  طاعا  الخدما  السيا يا لنةألن مالسإا ل ساس   ل إع ع   إعادة ال كر  ج ادما  -9  اذ املألجألدة  اليًّ

 . الناذ،خيا  ع،ةألن لحا دعذ كبت   ج ننشيط الحركا السيا يا 

 عدعذ ا  ج دعي ا  نصاد الألهنج عك لث مي ال ا يا الثقاييا. الناذ،خيا  نألعيا املألاه تن قأ إيا السيا ا -10

 . قراز الطابر الثقا ج لإل  يي املحرجانا  السيا يا مألاء الدملنيا اع الش بيا عالثقايياإ اما   -11

 ين  املبا   مام القطاع الخاص ليةألن ل  دعذ ي ا   ج ننشيط الحركا السيا يا مر عضر ضألاقط لن كيإ .  -12

اد مر  -13 الببع  م اه   عاملألمإيا  ج  الس أل،ا  السيا يا  امل اذأ  ع ج    قا   يي  لن ر،ف  إ اما  ملفنأل،   عما 

 . مألا ر اإر،ا عإقاييا 

تشبير السيا ا الدا  يا عدلث عي هر،  نقدملي تسحيال   ا ا ععضر  م اذ  ا ا عمالسإا ل إألاه تن    -14

 عالسيا ا الدا  يا. 

التس   ل سياي  ج كحألف    -15 امليةاني يا  ج عإ يا  الرير عتسحيال  عإ يا   اددعا  عادجحزة  عم  قا   نأليت  

 الببع ا  مر. 
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 قائمة املراجع 

 الكتب    :أوال

 ف1984 م ت   عادت الةألفت الن انيالنقر،ر  اكسادت  -1

 ف199الداذ البإا ت ملا ل نشر تالبإا ت ملا دذاما    البغراييات البأل  عبد ال ز،ز اقر،ث تالغالف  قخشيي  -2

 ف. 1995ت ق غاز  مصطفى تالبإا ت ملا دذاما    البغراييا منشألذا  داذ البإا ت ملا ل نشر   الحاد قأل لقإا ت  -3

 م. 1970تشامل دت ذ.ج. جألدت  ألذ، ا ع عصأللألنيات نرجإا عنشر إداذة البفأل  ادإر،ات  -4

 م.1993عا نجي جت مر ست  ع از ادمالفت مطابر الثألذةت ق غاز ت   القت داعدت  -5

 م. 1993 س ال جي  تمفاني  النألذة ت الطب ا ا ع  ت ق غاز ت  القت داعدت مر  -6

 م. 1983الزعامت مالي مفإدت الببع اد مرت دذاما  ج البغراييا الطبي يات منشألذا  جام ا  اذ  ملألنست   -7

 م.1991الزعكات مفإد  إيست السيا ا  ج امل كألذ البغرا جت مؤمسا الثقايا البام يات   -8

 1988الر إي إقرا ييت مقدما  ج نق يا املنا ف الن  يإيات داذ املر، ت الر،اأت . الشاعر ت عبد   -9

عاملحفألظا     -10 ل بفأل   ال اما  ا داذة  القيقبت  منفف  دليع  عطي ت  ع قر،ثت  عنيست  ال بجت  الح  عبد 

 الناذ،خيات هراق س.

 إ يا الدعألة ا مالميا.  الح عنيستمساجد دذنات مألمألعا اآلإاذ ا مالميات منشألذا  مصلحا  إاذ ج  -11

 ف.1997ال ألاميت عياد مألس ىت الحيألانا  ال  ملا ال يبيات منشألذا  جام ا عإر املخناذت الطب ا ادع  ت -12

ادنصاذ (ت جام ا عإر    -13 الب أل  عذع،فر  )جحاد ز ت   ليبيا  ا مالمي  ج  الفن   املرنض ىت مفإد  ستنت هالنر 

 م.1992املخناذت البيماءت 

 ف.1995جت مفإد عيادت البإا ت ملا دذاما  ج البغراييات الداذ البإا ت ملا ل نشرت ق غاز تاملقي  -14

 ف.1995املحدع ت مفإد امل  عكت جغراييا ليبيا البشر،ات منشألذا  جام ا  اذ ملألنست ق غاز ت -15

 م. 1975املياذت عبد ال ر،ي يميعت دليع منفف شحا ت الداذ ال رصيا ل  نابت   -16

 م.1976ت عبد ال ر،ي يميعت ن كيي دليع منفف  قأللألنيات الداذ ال رصيا ل  نابت املياذ -17

 م. 1976املياذت عبد ال ر،ي يميعت دليع منفف ه إيثات الداذ ال رصيا ل  نابت  -18

 م. 1979نص ج إقرا ييت إنشاء  ألذ، ا ع قيقات ات الطب ا الثانيات  -19

 م.1977الثالكت داذ الت ا ت ال ا ألمت الصادقت ناذ،خ ات البزء  -20

 : الرسائل العلمية  ثانيا:

امل طقا    -1 عي  نطبيقيا  دذاما  ليبيا    الدا  يا  ج  السيا يا  الخدما   تسأل،   نطأل،ر  مفإدت  ياق  الزع ت 

 م. 1995الشر يا   ت ذمالا ماجسنت  غت  منشألذةت ل يا ا  نصادت جام ا  اذ ملألنست 

 التقارير :  ثالثا:

الثدمليا  عالزعا ف عال  ماسيا  عالحيألانا  ال  ملا  ج ليبيات الح قا ادع  ت مج ا الحصادت ال دد  قينتت كر،جت    -1

 ت مطب ا الشرق ادعمطت لب ان.15

 سبال   مانا السيا ا  ج شحا  عدذنا عاملرج. -2

 جحاز الحداس  عاملنن  ا  قالببع اد مرت م  ألما  إداذة مصيف مألما السياحج.   -3
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 الرضا الوظيفي وعالقته بمستوى الدافعية لدى مدرس ي  

 ومدرسات التربية البدنية بمدينة بنغازي 

  *الشيخي القادر عبد محمد .د

 النجار رانعم يوسف .د

 مصطفي العويمري  .د  *

 خلص م

مدرس ي   لدى  الدافعية  ومستوى  الوظيفي  الرضا  درجة  على  للتعرف  البحث  البدنية  هدف  التربية  ومدرسات 

بمدينة بنغازي والتعرف على الفروق في درجة الرضا الوظيفي ومستوى الدافعية بين أفراد العينة عند متغير  

الجنس، سنوات الخبرة، املؤهل العلمي، املرحلة التعليمية، و معرفة نوع العالقة بين الرضا الوظيفي ومستوى  

التربية ومدرسات  مدرس ي  لدى  الوصفي    الدافعية  املنهج  الباحث  فيها  استخدم  و  بنغازي  بمدينة  البدنية 

بالطريقة   البحث  عينة  اختيار  وتم  ألهدافها،   
ً
وتحقيقا الدراسة  لطبيعة  ملالئمته   

ً
نظرا املسحي  باألسلوب 

( منها من    56( مدرس ومدرسة  للتربية البدنية بمدينة بنغازي  )    120العشوائية البسيطة حيث اشتملت على )  

% ( بحيث مثلت  30( الباقية من فئة اإلناث وبذلك تكون النسبة املئوية لعينة البحث )    64ة املدرسين و )  فئ

مجتمع البحث، واستخدم الباحث مقياسين علميين أحدهما يقيس الرضا الوظيفي ملدرس ي ومدرسات التربية  

 النتائج كاآلتي: البدنية بمدينة بنغازي واآلخر يقيس مستوى الدافعية لنفس العينة وكانت 

 ( بنسبة  متوسطة  كانت  العينة  أفراد  لجميع  الوظيفي  الرضا  درجة  لجميع  73أن  الدافعية  مستوى  وأن   ،)%

 ( بنسبة   
ً
عاليا كان  العينة  ومستوى  82أفراد  الوظيفي  الرضا  بين   

ً
إحصائيا دالة  طردية  عالقة  وجود  مع   ،)%

 ( . 0.224مة "ر" املحسوبة )الدافعية لدى مدرس ي ومدرسات التربية البدنية بمدينة بنغازي حيث بلغت قي

Job satisfaction and its relationship to teachers' motivation level 

and physical education teachers in Benghazi 

Dr.. Muhammad Abdul Qadir Al-Sheikhi 

Dr.. Youssef Imran Al-Najjar 

  Dr. Mustafa Al Owaimari 

faithful 
Job satisfaction and its relationship to the level of motivation among teachers of physical 

education in the city of Benghazi, prepared by the researcher Hammam Muhammad 

Hassan, supervision by Prof. Motivation among the sample members according to the 

variable gender, years of experience, academic qualification, educational stage, and 

knowledge of the type of relationship between job satisfaction and the level of motivation 

among teachers of physical education in the city of Benghazi. The research sample by the 

simple random method included (120) teachers and physical education teachers in the 

city of Benghazi (56) of which were from the teachers category and (64) from the female 

category, so the percentage of the research sample was (30%), which represented the 

research community, and the researcher used two scales Two scientific studies, one of 

which measures job satisfaction for physical education teachers in the city of Benghazi, 

and the other measures the level of motivation for the same sample. The results are as 

follows: that the degree of job satisfaction for all sample members was medium by 

(73%), and the level of motivation for all sample members was high by (82%), with a 

positive statistically significant relationship between job satisfaction and the level of 

motivation among teachers and teachers of physical education in Benghazi. Where the 

value of the calculated "t" was (0.224). 
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 املقدمة و أهمية البحث: 

والقطاع املجاالت  لكافة  والثابتة  املهمة  األساسية  األمور  من  يعد  الوظيفة  عن  بالرضا  الشعور  مبدأ  ات  إن 

من القطاعات    والزراعة وغيرهاالحكومية منها أو الخاصة سواء الصحة أو التعليم أو مجال الصناعة والتنمية  

 األخرى حيث تتم تأدية تلك الوظائف في ظروف جيده وعلى أكمل وجه وبصورتها الصحيحة من غير ملل. 

( وعامر  املصري  تعد  2014ويشير  فلم  واألمم  الشعوب  تقدم  أساس  هي  واملدربة  املعدة  البشرية  القوى  أن   )

بشري ثروة  من  لديها  بما  تقاس  ولكن  كنوز فحسب  من  لديها  بما  تلك تقاس  العصر،  تحديات  تواجه  ة مؤهلة 

الثروة إذا ما أتيحت لها ظروف العمل املناسبة، وأشبعت حاجاتها النفسية والفيسيولوجية واالجتماعية، فإن  

ذلك سينعكس على اإلنتاج ويكون ذا جدوى وفاعلية، فإشباع حاجات الفرد هذه يمكن أن تضمن رضاه عن  

إلى تحسين أداء الفرد وإنتاجيته، وهذا ما تطمح إليه الدول التي تسعى عمله، والرضا عن العمل يؤدي بالتالي  

بالرضا   يسمى  ما  أو  العمل  عن  الرضا  بموضوع   االهتمام  بدأ  وقد  عيشها،  طريقة  وتحسين  تقدم شعوبها  إلى 

الرض  أو الرضا املنهي في مجال الصناعة واملؤسسات اإلدارية املختلفة، وسرعان ما اتجهت دراسات  ا  الوظيفي 

الوظيفي إلى مجال التعليم فمهنة التعليم تعتبر أساس املهن، ويعد الرضا الوظيفي من أهم مقومات اإلنتاجية  

عالقات  بناء  على  ويساعد  صحيحة،  بصورة  العمل  ألداء  واملهاري  النفس ي  االستعداد  في  ويتحكم  العمل  في 

الوظيفي منذ القدم وخاصة من الناحية  اجتماعية مع الرؤساء والزمالء في العمل، وقد بدأت دراسات الرضا  

( أن هناك دراسات أثبتت  Parmer & Eset  ( )1993فقد ذكر كل من بارمر و ايست )    اإلنسانية واالجتماعية،

 أن تأثير العالقات اإلنسانية واالجتماعية في العمل على الرضا الوظيفي أكثر من تأثير العالقات االقتصادية.

( )   Carif.Jو يذكر جيمس كاريف  إذا كانت  1990(  إليها  ينتمي  التي  الفرد يكون راٍض عن عمله ووظيفته  أن   )

تجاه   رضاه  فإن مستوى  تشبع حاجاته  ال  لعمله  ممارسته  كانت  إذا  أما  تشبع حاجاته،  العمل  لهذا  ممارسته 

 لتصل إلى مستوى عدم الرضا وهناك العديد من العوامل الت
ً
ي تؤثر على  عمله ووظيفته يتأثر بالسلب تدريجيا

النقدي   األجر  مثل  الوظيفة  هذه  بتصميم  ترتبط  وال  بعينها  بوظيفة  مرتبطة  عوامل  منها  الوظيفي  الرضا 

مثل   والرأس ي،  األفقي  الوظيفة  محوري  في  إثرائها  ودرج  الوظيفة  بتصميم  مرتبطة  وعوامل  املادية،  والحوافز 

و  االجتماعية،  والنظرة  الوظيفية،  والسيطرة  املعرفة،  الفرد،  اكتساب  قدرات  واستغالل  باإلنجاز،  الشعور 

 واملشاركة في اتخاذ القرار، واملستوى اإلداري للوظيفة.  

  ( كشرود  وتحديد 1995ويرى  العمل  وسائل  تحسين  طريق  عن  جهد  أكبر  بذل  على  الفرد  تشجيع  أن   )

درجة استعداده الطبيعي    املسؤوليات ورفع كمية انتاجه، فكمية املجهود التي يبذلها الفرد في عمله تتوقف على

الفرد   امللقاة عليه، وتزداد درجة حب  للمسؤولية  للعمل نفسه ورضاه عنه وتقديره  واملكتسب على مدى حبه 

لعمله، وتقديره بزيادة الرضا عن هذا العمل، ومما الشك فيه أن لهذا الرضا تأثير كبير على تصرفاته ويعتبر 

واتق العمل  في  لالستمرار  للفرد  دافع  طريق  أهم  عن  لتحقيقها  يسعى  وأهداف  تطلعات  للفرد  أن  والواقع  انه 

وظيفته وتختلف األهمية النسبية لهذه التطلعات من فرد ألخر حسب حالة كل فرد والبيئة التي نشأ فيها. فإذا  

نجح في تحقيق األهداف واألغراض التي يهدف إليها في عمله تكون النتيجة حينئذ رضاه عن عمله وكذلك يصبح  

أمامه  مص   بدرجة عالية عن أشياء أخرى  وتتاح 
ً
الفرد حينما يكون راضيا الرضا لدى  له ويزداد هذا  در فخر 

الفرص الكبيرة للترقية وكذلك اعتراف إدارة املؤسسة بأهمية مجهوده الذي يبذله و تنخفض درجة رضاه هذه  

ضا عن الوظيفة ويتضح ذلك من  إذا لم يحقق معظم هذه األهداف قد ينعكس ذلك في صورة استياء وعدم الر  

 خالل سلوكه.  
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البدنية    التربية  ومجال  عامة،  النفس  علم  مجال  في  بالغة  أهمية  الدافعية  موضوع  يحتل  أخرى  جهة  ومن 

إلى أنه يهتم بأسباب ومحركات السلوك فكل سلوك ورائه قوة دافعة معينة وهى تعني أن   خاصة، ويرجع ذلك 

عمله في  ويستمر  أنشط  الفرد  ومثابرة،    يكون  ازداد  بحيوية  التي  املصطلحات  من  الدافعية  مصطلح  ويعد 

االهتمام بها في الدراسات النفسية وهي التي تؤثر في مستوى أداء الفرد وانتاجيته في مختلف املجاالت واألنشطة  

 التي يواجهها. 

( الخالق  العقبات ومواجهة  1991ويذكر عبد  التغلب على  الفرد من  الدافعية تمكن  أن  الصعبة،  (  التحديات 

أو   االستمرار  على  إمكانياتهم  في  يتفاوتون  األفراد  فإن  ذلك  ضوء  في  املستمرة،  واملثابرة  العمل  في  والتفاني 

  
ً
الهدف فيسلك طريقا تحقيق  أجل  من  تواجههم  التي  املشكالت  أو  العقبات  ومقاومة  الجهد  بذل  في  املواصلة 

 لى الهدف.      آخر إذا شعر أن الطريق الذي يسلكه ال يوصله إ

   ( وجوفين  باتري  )  Petri & Governويؤكد  أجل  2004(  من  بسلوك  يقوم  ألن  الفرد  تدفع  الدافعية  أن   )

 من النشاط أو الفاعلية.
ً
 تحقيق حاجة أو هدف وتعتبر من أشكال االستثارة امللحة التي تخلق نوعا

(  في كتابهما، سيكلوجية التدريب بين    Liewelln & Bluckerم أشار كل من ليولن و بلوكر )  1982وفي عام  

حوالي   تمثل  الدافعية  بموضوع  الخاصة  البحوث  أن  إلى  والتطبيق،  التي  30النظرية  البحوث  إجمالي  من   %

 أجريت في مجال علم النفس الرياض ي ككل خالل العقدين اآلخرين.

الق يمكن  الدافعية  و  الوظيفي  الرضا  ملفهوم  السابق  السرد  زيادة  ومن خالل  في  البحث سيسهم  هذا  بأن  ول 

االهتمام بالجوانب التحفيزية للوظيفة وبذلك نتمكن من رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى مدرس ي ومدرسات  

و  بنغازي  بمدينة  البدنية  التربية  ومدرسات  ملدرس ي  الدافعية  مستوى  لرفع  التطلع   
ً
أيضا و  البدنية  التربية 

 
ً
 في دافعية املدرس وتقوده للملل من وظيفته. التخلص من العوائق التي تؤثر سلبا

 مشكلة البحث: 

 من اهتمام الباحث 
ً
على بعض املشاكل التي قد تعاني منها فئة مدرس ي ومدرسات    مواطالعه  ون انطالقا

مع بعض املدرسين في ذلك الصدد    ون التربية البدنية بمدينة بنغازي خالل بعض املقابالت التي أجراها الباحث

للباحث املنح   ون تبين  بعض  وجود  عدم  إلى  إضافة  املدرسين  رواتب  تدني  رأسها  على  املشاكل  بعض  وجود 

كا منصفين  واملستحقات  نكون  حتى  األخرى  الحكومية  القطاعات  بعض  منها  تعاني  قد  والتي  الصحي  لتأمين 

إضافة إلى عدم اعطاء مادة التربية البدنية حجمها املطلوب مع وجود بعض االهمال للمادة كعدم إدراجها في  

 آخر مادة تعطى للطالب في جدول املواد كل هذه ال
ً
جوانب املذكورة هي  معدل الدرجات للطالب ووضعها أحيانا

بمستوى   وعالقته  الوظيفي  الرضا  على  التعرف  الباحث  أراد  هنا  ومن  للمدرس  الوظيفي  الجانب  من  جزء 

النمر  املذكورة، حيث يرى  الجوانب  تلك  بنغازي عند  البدنية بمدينة  التربية    الدافعية لدى مدرس ي ومدرسات 

أن1993) حاجاته وأن   إشباع في فرصة له تتاح أن دون  قیتحق  ال قد العمل مجال في خاصة  اإلنسان بناء ( 

 يحقق الرضا الذي يسعى إليه. 

التعلم ال يكون إال بمعلم    (2009)  لخضر  ويشير الشاملة للمجتمع مرهونة بتوفر تعلم جيد وهذا  التنمية  أن 

كافي   وقت  وتخصيص  انتقائه  من  البد  إذ  بسهولة،  عليه  الحصول  يمكن  ال  املعلم  هذا  وأن  إلعداده كفء، 

له،   مالئمة  واجتماعية  واقتصادية  نفسية  ظروف  وتهيئة  له،  الضرورية  التعليمية  الوسائل  وتوفير  وتدريبه 

العصر   تحديات  مستوى  في   
ً
أفرادا للمجتمع  ويقدم  فيعد  وجه،  أتم  على  التربوي  بواجبه  القيام  من  ليتمكن 

 مشبعين بالروح الوطنية متمسكين بزمام العلم والتكنولوجيا. 
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 اف البحث: أهد

 التعرف على درجة الرضا الوظيفي ومستوى الدافعية لدى مدرس ي ومدرسات التربية البدنية بمدينة بنغازي. -1

) الجنس،    -2  أفراد العينة عند متغير    الدافعية بين  الوظيفي ومستوى  الرضا  الفروق في درجة  التعرف على 

 سنوات الخبرة، املؤهل العلمي، املرحلة التعليمية (. 

البدنية بمدينة    -3  التربية  الدافعية لدى مدرس ي ومدرسات  الوظيفي ومستوى  الرضا  بين  العالقة  معرفة نوع 

 بنغازي.

 مصطلحات البحث: 

الوظيفي:   )الرضا  )  Schermerhorn يعرفه سكيرميرهورن  لشعور  2000(  والسلبية  اإليجابية  درجة  بأنه   )

 أعمال ومهام. العاملين في املؤسسة تجاه ما يترتب عليهم من  

( بأنه عبارة عن مقدار األمن والطمأنينة التي يشعر بها العامل أثناء العمل في  1994ويعرفه الهمشري ويونس )

 مهنة ما، وما يوفره العمل فيها من استقرار وثبات وظيفي نفس ي. 

 عن لوك )  1995كما يعرفه كشرود )
ً
م عمل الفرد أو  ( " بأنه حالة وجدانية سارة تنتج عن تقويLocke ( نقال

ة ".   خبراته املهني 

" البدنية:  التربية  ملدرس  اإلجرائي  التربوية    التعريف  التعليمية  العملية  في  يسهم  الذي  الشخص  ذلك  هو 

 . "بهدف تحسين األداء اإلنساني من خالل وسيط وهى األنشطة الرياضية 

 الدراسات السابقة:

الباحث ا  ون قام  والدراسات  البحوث  لبعض  مسح  املصادر  بعمل  من  العديد  في  البحث  بموضوع  ملرتبطة 

يلي   وفيما  بحثه  بمتغيرات  املرتبطة  الدراسات  منها  واختار  والخارجية  هذهالداخلية      عرض 
ً
بداية الدراسات 

 ألحدثها:
ً
 بالدراسات العربية ومن ثم الدراسات األجنبية مرتبة تبعا

 
ا
 الدراسات العربية:   -أول

 الوظيفي وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى أساتذة املرحلة االبتدائية (.   )الرضا( بعنوان: 2016دراسة شواش )  1

الدراسة:   ودافعية  هدف  الوظيفي  الرضا  بين  العالقة  اكتشاف  إلى  الدراسة  لدىهدفت  عينة    اإلنجاز  أفراد 

نجاز، وإبراز الدور والقيمة الحقيقية  البحث، وكذلك التعرف على ماهية كل من، الرضا الوظيفي ودافعية اإل 

لكل من الرضا الوظيفي والدافعية ودورها في تفعيل أداء األساتذة في املؤسسات التربوية، ومن ثم التعرف على  

مدى تأثير الرضا الوظيفي في تحقيق الدافعية لإلنجاز باإلضافة إلى تقديم اقتراحات وتوصيات تسهم في تحقيق  

 ؤسسات التربوية. الرضا الوظيفي في امل

 استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى فروض البحث. منهج الدراسة:  

الدراسة:   النهائي  عينة  عددها  بلغ  والتي  القصدية  بالطريقة  الدراسة  عينة  املرحلة    100اختيرت  في  أستاذ 

.   485االبتدائية من أصل مجتمع 
ً
 أستاذا

طية سالبة ذات داللة إحصائية بين بيئة العمل ودافعية اإلنجاز، بينما ال توجد  توجد عالقة ارتبا أهم النتائج:   

عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين مستوى األجر ودافعية اإلنجاز لدى أساتذة املرحلة االبتدائية،  

 عدم وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين الترقية ودافعية اإلنجا 
ً
ز لدى أساتذة املرحلة  أيضا

 االبتدائية. 
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) الرضا الوظيفي وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى أساتذة التربية  ( بعنوان:  2016دراسة عبد اللطيف وآمال )   2

 البدنية والرياضة (. 

الدراسة: الجزائري    هدف  املجتمع  في  والرياضة  البدنية  التربية  أستاذ  مكانة  عن  للكشف  الدراسة  هدفت 

استعداده وقدراته   فيها عمله، ومعرفة مدى  يؤدي  التي  املهنية  والظروف  واالقتصادية،  االجتماعية  وأوضاعه 

رضا الوظيفي ودافعية  ومدى تكيفه مع مهنة التعليم وتقبله لها ومستوى رضاه عنها والكشف عن العالقة بين ال

 اإلنجاز، ومدى تأثير مستوى الرضا لدى أساتذة التربية البدنية والرياضة. 

 االرتباطي للوصول إلى فروض البحث.  استخدم الباحثان املنهج الوصفي   منهج الدراسة:

الدراسة: )  عينة  من  الدراسة  عينة  ا26تكونت  والية  ثانويات  مستوى  على  البدنية  للتربية   
ً
أستاذا لبويرة  ( 

 بالجزائر. 

تضمنت وجود مستوى معين من الرضا الوظيفي لدى أساتذة التربية البدنية والرياضة، كما يوجد   أهم النتائج: 

 بين دافعية أستاذ التربية البدنية والرياضة ورضاه عن أبعاد الرضا الوظيفي ) الوظيفة،  
ً
ارتباط دال إحصائيا

امل والحوافز  الرواتب  بالعاملين،  النمو  العالقة  واإلشراف،  املباشرة  اإلدارة  الوظيفي،  واالستقرار  األمن  ادية، 

 املنهي والتقدير الوظيفي (. 

الوظيفي وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى عمال ديوان الترقية والتسيير    )الرضا  ( بعنوان:2014دراسة عبدلي )   3

 العقاري (.

الديوان، وأيضا معرفة مدى ارتباط مستوى  التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى عمال    هدف الدراسة:

 الرضا الوظيفي بدافعية اإلنجاز. 

الدراسة:     منهج 
ً
وتحقيقا الدراسة  لطبيعة  ملالئمته  املسحي  باألسلوب  الوصفي  املنهج  الباحثة  استخدمت 

 ألهدافها. 

 لجزائر.( عامال من ديوان الترقية والتسيير العقاري بدولة ا70اشتملت العينة على )  عينة الدراسة:

وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين عناصر الرضا الوظيفي بما في ذلك املزايا واملرتبات    أهم النتائج: 

 وزمالء املهنة والترقيات و جميع عناصر الدافعية. 

الوظيفي وعالقته بدافع اإلنجاز لدى مدرس ي ومدرسات    الرضا   )( بعنوان:  2014دراسة عبد مطر وآخرون )   4

  .كلية التربية الرياضية في الجامعة املستنصرية (

 التعرف على الرضا الوظيفي  لدى مدرس ي ومدرسات التربية البدنية تبعا ملتغير الجنس. هدف الدراسة :  

 مته لطبيعة الدراسة.              استخدم الباحثان املنهج الوصفي باألسلوب املسحي ملالئ  منهج الدراسة:

 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة املستنصرية.  30اشتملت العينة على   عينة الدراسة :
ً
 فردا

    أهم النتائج:
ً
وجود فروق معنوية للرضا الوظيفي وبجميع أبعاده عند مدرس ي ومدرسات التربية البدنية، أيضا

 وجود فروق معنوية لدافعية اإلنجاز لدى مدرس ي ومدرسات التربية البدنية.  

5   ( الرياض ي في درس  ( بعنوان:  2012دراسة كمبش والهاشمي  الديمقراطية في دافعية اإلنجاز  تأثير اإلدارة   (

 تربية الرياضية (. ال

الدراسة: األساليب    هدف  على  والتعرف  الرياض ي،  اإلنجاز  دافعية  في  الديمقراطية  اإلدارة  أثر  على  التعرف 

 املفضلة لتنمية مستوى دافعية اإلنجاز.

 ألهدافها.   منهج الدراسة:
ً
 استخدم الباحثان املنهج التجريبي ملالئمته لطبيعة الدراسة وتحقيقا
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العينة بالطريقة العشوائية من مدرسة سيف االبتدائية في محافظة ديالى وتكونت    تم   عينة الدراسة:  اختيار 

.30من مجموعتين ضابطة وتجريبية وبلغ عدد كل مجموعة )
ً
 ( طالبا

النتائج: ويعزو    أهم  التجريبية،  املجموعة  ولصالح  املجموعتين  بين  معنوية  فروق  هناك  بأن  النتائج  تشير 

ا الطريقة  أن  نحو  الباحثان  األفراد  حاجات  اشباع  ذلك  عن   
ً
فضال الطالب  تشجيع  على  تعمل  لديمقراطية 

 التحصيل املعرفي لغرض اإلنجاز.

 ) الرضا الوظيفي ملدرس ي ومدرسات التربية البدنية بمدينة بنغازي (. ( بعنوان: 1995دراسة املغربي وآخرون )  6

 إجراء مقارنة  معرفة مستوى الرضا الكلي ملدرس ي ومدرسات الهدف الدراسة:  
ً
تربية البدنية عن مهنتهم، وأيضا

 عن مهنته وعن ظروف العمل وعن اإلشراف والراتب  
ً
بين مدرس ي ومدرسات التربية البدنية ملعرفة أيهم أكثر رضا

 وزمالء العمل وحساسية العمل. 

 استخدم الباحثون املنهج املسحي ملناسبته إلجراء الدراسة. منهج الدراسة:  

 (.411جميع مدرس ي ومدرسات التربية البدنية بمدينة بنغازي والبالغ عددهم )عينة الدراسة: 

أن معظم مدرس ي ومدرسات التربية البدنية بمدينة بنغازي يقعون ضمن الرضا الوظيفي العادي  أهم النتائج:   

 رضا العام.وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مدرس ي ومدرسات التربية البدنية في ال

 
ا
 الدراسات األجنبية:  -ثانيا

) العوامل املسؤولة عن الرضا الوظيفي واالحتراق املنهي لدى املعلمين  ( بعنوان:  Sari ( )2004دراسة ساري )   7

 واملعلمات في دولة تركيا (. 

معرفة العوامل املسؤولة عن الرضا الوظيفي واالحتراق املنهي لدى املعلمين واملعلمات في   دولة    هدف الدراسة: 

 تركيا.

 ألهدافها.   منهج الدراسة:
ً
 استخدم الباحث منهج املسح الشامل ملالئمته لطبيعة الدراسة وتحقيقا

رياضية التابعين لوزارة التعليم  من معلمين ومعلمات التربية ال  1200تألفت عينة الدراسة من    عينة الدراسة:

 بالدولة التركية. 

النتائج:  الخبرة    أهم  املعلمين ذوي  بالذكور وأن  أكثر رضا عن وظائفهن مقارنة  اإلناث  أن  إلى  الدراسة  توصلت 

األطول لديهم إعياء انفعالي وميل لالكتئاب وكذلك انخفاض في مستوى الرضا الوظيفي مقارنة بزمالئهم ذوي  

 ة األقل. سنوات الخبر 

) العوامل الداخلية والخارجية املؤثرة في الرضا الوظيفي ملعلمي    ( بعنوان:Roman ( )2004دراسة رومان )   8

 ومعلمات التربية البدنية في والية بورتوريكو (. 

الدراسة:  التربية    هدف  ملعلمي ومعلمات  الوظيفي  الرضا  في  املؤثرة  والخارجية  الداخلية  العوامل  على  التعرف 

 نية في والية بورتوريكو. البد

 ألهدافها.   منهج الدراسة:
ً
 استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ملالئمته لطبيعة الدراسة وتحقيقا

 معلم ومعلمة في والية بورتوريكو. 274تألفت العينة من  عينة الدراسة:

نهي، وأن العوامل الداخلية لها  أن العوامل الخارجية لها تأثيرات كبيرة في خفض مستويات الرضا امل  أهم النتائج: 

 بين الذكور واإلناث في  
ً
تأثيرات كبيرة في رفع مستويات الرضا املنهي، ولم تظهر الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا

 مستويات الرضا الوظيفي. 
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) درجة الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة فلوريدا    ( بعنوان:Geiger ( )2002دراسة جـيجر )   9

 لنظرية هيرزبرج للدافعية (.طب
ً
 قا

تحديد درجة الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس باستخدام عشرة من األبعاد التي تستند    هدف الدراسة: 

إلى نظرية هيرزبرج في الدافعية، ومعرفة أثر كل من الجنس والعمر والفروقات في درجة الرضا الوظيفي ألعضاء  

 هيئة التدريس.  

الدراسة:   اس  منهج 
ً
وتحقيقا الدراسة  لطبيعة  ملالئمته  املسحي  باألسلوب  الوصفي  املنهج  الباحثة  تخدمت 

 ألهدافها. 

 ( عضو هيئة تدريس بجامعة فلوريدا بالواليات املتحدة.570تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

النتائج: عام  أهم  بشكل  فلوريدا  في جامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  أن  إلى  الدراسة  عن    توصلت  الرضا  يبدون 

وظائفهم، وأن أعلى درجات للرضا ظهرت على بعد العمل نفسه، في حين أن أقل درجات الرضا الوظيفي ظهرت  

على بعد الراتب، وقد أظهرت النتائج أن أعضاء هيئة التدريس راضون عن أعمالهم في أبعاد اإلنجاز والعمل و  

 بعاد النمو والسياسة والقيادة واإلشراف والرواتب.العالقات بين الزمالء، أما عدم رضاهم فيرجع إلى أ

) الرضا الوظيفي وإدراك الدافع بين معلمي ومعلمات املرحلة    ( بعنوان:Mertler( )2002دراسة ميرتلر )   10

 اإلعدادية والثانوية بالواليات املتحدة األمريكية (.

الدراسة: بي  هدف  الدافع  وإدراك  الوظيفي  الرضا  مستوى  على  اإلعدادية  التعرف  املرحلة  ومعلمات  معلمي  ن 

 والثانوية.

 ألهدافها.   منهج الدراسة:
ً
 استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ملالئمته لطبيعة الدراسة وتحقيقا

 من معلمي ومعلمات املرحلتين اإلعدادية والثانوية.  710تألفت عينة الدراسة من  عينة الدراسة:

النتائج: ملتغيري   أهم   
ً
وفقا الدراسة  عينة  أفراد  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  الدراسة  توصلت 

رحلة اإلعدادية  الجنس لصالح اإلناث بمستوى عالي من الرضا الوظيفي، وفي متغير املرحلة التعليمية لصالح امل

 أي أن مستوى الرضا في املرحلة اإلعدادية أعلى من مستوى املرحلة الثانوية.

) أثر كل من العوامل الداخلية والخارجية والدينية على مستوى  ( بعنوان: Walker ( )2001دراسة والكر )  11

 . الرضا الوظيفي للمعلمين العاملين بمدارس سلفانيا االتحادية (

الدراسة:  الوظيفي    هدف  الرضا  والدينية على مستوى  والخارجية  الداخلية  العوامل  من  أثر كل  على  التعرف 

 للمعلمين العاملين بمدارس سلفانيا االتحادية.

 ألهدافها.   منهج الدراسة:
ً
 استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ملالئمته لطبيعة الدراسة وتحقيقا

 يعملون في   369تألفت عينة الدراسة من  عينة الدراسة:
ً
 مدرسة.  34مدرسا

 على الرضا    أهم النتائج: 
ً
أن املعلمين كانت لديهم معدالت متوسطة من الرضا الوظيفي وأن أكثر العوامل تأثيرا

 هى تلك العوامل الخارجية، وكشفت نتائج الدراسة أي
ً
  الوظيفي هي العوامل املرتبطة بالدين وأن أقلها تأثيرا

ً
ضا

لديهن   اإلناث  وأن  واإلناث  الذكور  بين  الوظيفي  الرضا  مستويات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عن 

 مستوى رضا أعلى من الذكور. 

 التعليق على الدراسات السابقة:

 من الدراسات السابقة:  ون مدى استفادة الباحث 1
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من خالل اطالعه    من الدراسات السابقة بالتعرف على املنهج العلمي املناسب لهذه الدراسة   ون استفاد الباحث 

الدراسة   لهذه  املناسبة  األدوات  على  للتعرف  باإلضافة  السابقة،  الدراسات  في  املتبعة  العلمية  املناهج  على 

ال عن  البحث   
ً
أيضا و  الدافعية  مستوى  مقياس  إلى  باإلضافة  الوظيفي  الرضا  إليجاد  كمقياس  األمثل  طريقة 

وتمكن   البحث،  مجتمع  تمثل  بحيث  الدراسة  عينة  الختيار  طريقة  أفضل  اتباع  إلى  باإلضافة  بينهما  االرتباط 

من التعرف على األساليب االحصائية املناسبة التي يمكن استخدامها لتفسير نتائج هذه الدراسة و    ون الباحث

 مقارنة نتائج الدراسة الحالية بنتائج  
ً
 الدراسات السابقة.  أيضا

 أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:  2

  
ً
اختلفت هذه الدراسة عن باقي الدراسات السابقة من حيث البيئة املكانية والزمانية وفي حجم العينة، وأيضا

متغير   مقياس  يخص  فيما  مهمة  محاور  ستة  على  ركزت  بأنها  السابقة  الدراسات  عن  الدراسة  هذه  اختلفت 

 إلى ذلك 
ً
الرضا الوظيفي وهى: الرضا العام، ظروف العمل، اإلشراف، األجر، زمالء العمل، الحساسية، إضافة

النشاطات   املثالية،  اإلخالص،  اإلنجاز،  وهى:  الدافعية  متغير  مقياس  يخص  فيما  مهمة  محاور  أربع  تناولت 

السابقة على محور واحد من محاور   الدراسات  بينما ركزت كل  اإلنجاز وهذا  الجسدية،  الدافعية وهو محور 

 يعتبر من أهم ما يميز هذه الدراسة عن باقي الدراسات السابقة.  

 فروض البحث: 

بمدينة    -1 البدنية  التربية  ومدرسات  مدرس ي  لدى  الدافعية  ومستوى  الوظيفي  الرضا  درجة  في  تدني  يوجد 

 بنغازي.

 في الرضا الوظيفي ومستوى ال -2
ً
دافعية ملدرس ي مدرس ي ومدرسات التربية البدنية في توجد فروق دالة إحصائيا

  متغير الجنس.

 في الرضا الوظيفي ومستوى الدافعية ملدرس ي ومدرسات التربية -3
ً
 توجد فروق دالة إحصائيا

 البدنية في متغير سنوات الخبرة.     

 في الرضا الوظيفي ومستوى الدافعية ملدرس ي ومدرسات ال  -4
ً
 تربيةتوجد فروق دالة إحصائيا

 متغير املرحلة التعليمية.  البدنية في     

 في الرضا الوظيفي ومستوى الدافعية ملدرس ي ومدرسات التربية -5
ً
 توجد فروق دالة إحصائيا

  متغير املؤهل العلمي. البدنية في      
 بين الرضا الوظيفي ومستوى الدافعية لدى مدرس ي   -6

ً
 توجد عالقة طردية دالة إحصائيا

 ومدرسات التربية البدنية بمدينة بنغازي.    

 منهج البحث: 

 ألهدافها. ون استخدم الباحث 
ً
 ملالئمته لطبيعة الدراسة وتحقيقا

ً
املنهج الوصفي باألسلوب املسحي نظرا  

 مجتمع البحث: 

ضم   حيث  بنغازي  بمدينة  النشاط  مكتب  طريق  عن  البحث  بمجتمع  املتعلقة  املعلومات  على  الحصول  تم 

بمكتب   املسجلين  العام  والثانوي  األساس ي  التعليم  بمرحلة  البدنية  التربية  ومدرسات  مدرس ي  البحث  مجتمع 

  ( ا  400النشاط بمدينة بنغازي والبالغ عددهم  ملدارس ومواقعها والبالغ  ( مدرس ومدرسة، باإلضافة إلى عدد 

 ( يوضح ذلك. 5( مدرسة على مستوى مدينة بنغازي، وامللحق رقم )  221عددها ) 

 



   2022 يونيو العدد التاسع سي ومدرسات التربية البدنية بمدينة بنغازيالرضا الوظيفي وعالقته بمستوى الدافعية لدى مدر

  
 

  

 302 جامعة المرقب –كبية التربية البدنية 

 

 عينة البحث: 

  ( على  اشتملت  حيث  البسيطة  العشوائية  بالطريقة  البحث  عينة  اختيار  للتربية    120تم  ومدرسة   مدرس   )

( الباقية من فئة املدرسات وبذلك تكون النسبة    64( منها من فئة املدرسين و )    56البدنية بمدينة بنغازي  )  

  ( % ( بحيث مثلت مجتمع البحث، واتفقت نسبة العينة إلى حٍد ما مع دراسة محلية  30املئوية لعينة البحث 

 .     (2016سة عربية وهى دراسة شواش )(، و درا1995وهى دراسة املغربي وآخرون )

 متغيرات البحث: 

املتغيرات املستقلة:  3-4-1  

 متغير الجنس/ متغير سنوات الخبرة/ متغير املرحلة التعليمية/ متغير املؤهل العلمي.   

   -كما تم توضيح كل متغير على هيئة الجداول واألشكال التالية: 

 (.                       1( والشكل رقم )  1، املدرسات ( كما يبينه الجدول رقم ) ) املدرسين وله فئتان متغير الجنس: 

 (  1جدول رقم ) 

 يوضح أفراد العينة حسب متغير الجنس 

 

 

 

 

 

 

%( لفئة 53.30%( لفئة املدرسين   وبنسبة )46.70يتضح من الجدول أعاله أن توزيع أفراد العينة كان بنسبة )

 املدرسات  

          

سنة (     كما   36إلى25سنة / من 24إلى13سنة / من  12إلى1وله ثالث مستويات ) منمتغير سنوات الخبرة: 

 (.   2( والشكل رقم)  2يبينه الجدول رقم ) 

 

 

 النسبة املئوية  العدد  الجنس 

 %46.70 56 املدرسين 

 %53.30 64 املدرسات 

 100 120 املجموع 

%46.70
%53.30

لعينة يوضح النسبة المئوية ألفراد ا( 1) الشكل 
حسب مغير الجنس

المدرسين

المدرسات
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26.70%

%43.30

30%

نوات النسبة المئوية إلفراد العينة حسب متغير س( 2) الشكل 
الخبرة   

12إلى1من

24إلى13من

36إلى25من

(  2جدول رقم )   

 يوضح أفراد العينة حسب متغير سنوات الخبرة 

 النسبة املئوية  العدد  سنوات الخبرة 

 %26.7 32 12إلى1من

 %43.3 52 24إلى13من

 %30.0 36 36إلى25من

 % 100 120 املجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( والشكل رقم    3وله ثالث مراحل ) ابتدائي، إعدادي، ثانوي ( كما يبينه الجدول رقم )  متغير املرحلة التعليمية: 

 (3 .) 

 (  3جدول رقم ) 

 يوضح أفراد العينة حسب متغير املرحلة التعليمية

 النسبة املئوية  العدد  املرحلة التعليمية 

 %40 48 ابتدائي 

 %30 36 إعدادي 

 %30 36 ثانوي 

 % 100 120 املجموع 
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%70

%30

ير يوضح النسبة المئوية إلفراد العينة حسب متغ( 4) الشكل 
المؤهل العلمي

دبـلـوم

ليسانس

 
 

(.    4( والشكل رقم)   4وله مستويان ) دبلوم، ليسانس ( كما يبينه الجدول رقم )  متغير املؤهل العلمي:   

 (  4جدول رقم ) 

 يوضح أفراد العينة حسب متغير املؤهل العلمي 

 النسبة املئوية  العدد  املؤهل العلمي 

 %70.0 84 دبلوم

 %30.0 36 ليسانس 

 % 100 120 املجموع 

  

 

 

 

 

 

 

 

 املتغيرات التابعة: 

 متمثلة في استجابات أفراد عينة البحث على محاور وفقرات املقياسين. 

 مجالت البحث: 

مدرس ي ومدرسات التربية البدنية ملرحلتي التعليم األساس ي والثانوي العام.  املجال البشري:    

مدارس التربية والتعليم األساس ي والثانوي العام بمدينة بنغازي. املجال املكاني:   

م.  14/9/2021م إلى 14/12/2020 مناملجال الزمني:   

%40

%30

%30

ر يوضح النسبة المئوية إلفراد العينة حسب متغي( 3) الشكل 
المرحلة التعليمية 

إبتدائي

إعدادي

ثانوي
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 الدراسة الستطالعية: 

-الدراسة الستطالعية األولى:  

م إلااااااااااى 11/10/2020بااااااااااإجراء دراسااااااااااة اسااااااااااتطالعية أولااااااااااى فااااااااااي الفتاااااااااارة ماااااااااان  ون قااااااااااام الباااااااااااحث -الفتــــــــــــرة الزمنيــــــــــــة: 

 م.14/12/2020

علاااااااى العااااااادد الكلاااااااي ملااااااادارس  ون التأكاااااااد مااااااان مجتماااااااع البحاااااااث حياااااااث تحصااااااال البااااااااحث -هــــــــدفها و أبــــــــرز نتائجهــــــــا:

لتربياااااااااة البدنياااااااااة بمديناااااااااة التربياااااااااة والتعلااااااااايم العاااااااااام بمديناااااااااة بنغاااااااااازي باإلضاااااااااافة إلاااااااااى عااااااااادد مدرسااااااااا ي ومدرساااااااااات ا

 تمكاااااااان الباااااااااحث
ً
ماااااااان اختيااااااااار و انتقاااااااااء أدوات البحااااااااث  ون بنغااااااااازي املسااااااااجلين بمكتااااااااب النشاااااااااط باملدينااااااااة، أيضااااااااا

 التي تتماش ى و تتناسق مع بيئة وظروف مجتمع البحث.

 -الدراسة الستطالعية الثانية:

انيااااااااة بقاعاااااااااة املااااااااؤتمرات بمركاااااااااز البحاااااااااوث باااااااااإجراء دراسااااااااة اساااااااااتطالعية ث ون قااااااااام البااااااااااحث -الفتــــــــــــــــرة الزمنيــــــــــــــــة:

واالستشااااااااارات بمنطقااااااااة الحميضااااااااة ضاااااااامن فعاليااااااااات الاااااااادورة التدريبيااااااااة املجانيااااااااة ملدرساااااااا ي ومدرسااااااااات التربيااااااااة 

 م. 2/4/2021م إلى 27/3/2021البدنية في الفترة من 

ــا:  توزيااااااااااع االساااااااااااتمارات املتعلقاااااااااااة بمقياساااااااااا ي البحاااااااااااث بصاااااااااااورته النهائيااااااااااة علاااااااااااى جمياااااااااااع -هــــــــــــدفها وأبــــــــــــرز نتائجهــــــــــ

بهااااااااذا اإلجاااااااراء ماااااااان اسااااااااتخراج  ون املدرساااااااين واملدرسااااااااات الاااااااذين تواجاااااااادو فاااااااي تلااااااااك الاااااااادورة، وقاااااااد تمكاااااااان البااااااااحث

 ا على العينة الرئيسية للبحث.   جميع املعامالت العلمية ألداتي البحث قبل تطبيقه

الدراسة األساسية:       

بعد استكمال اإلجراءات األولية للبحث بتطبيق الدراسة األساسية على عينة البحث خالل   ون قام الباحث

م. 29/6/2021م إلى 12/4/2021الفترة من   

 أدوات جمع البيانات: 

تمثلااااااااات أدوات جماااااااااع البياناااااااااات فاااااااااي مقياساااااااااين علمياااااااااين أحااااااااادهما يقااااااااايس متغيااااااااار الرضاااااااااا الاااااااااوظيفي للمدرساااااااااين 

ر مسااااااااتوى الدافعيااااااااة لاااااااانفس العيناااااااة وساااااااانوافيكم بتوضاااااااايح وشاااااااارح واملدرساااااااات واملقياااااااااس اآلخاااااااار يقاااااااايس متغيااااااا

 للمقياسين.

مقياس الرضا الوظيفي:  1  

( بتعريبه ونقله 1990( والذي قام محمود )1962باختيار مقياس ليفيف )  ون لقياس الرضا الوظيفي قام الباحث

يااث تكاون املقيااس فاي األصاال ( ح1995إلاى البيئاة العربياة وقااد اساتخدم هاذا املقيااس فااي دراساة املغرباي وآخارون )

( عبارة وقد تام تعديلاه فاي الدراساة الساابقة فأصابح يحتاوي علاى ساتين عباارة مقسامة علاى ساتة محااور 100من )

باااإجراء  ون وهااى: ) الرضااا العاااام، ظااروف العمااال، اإلشااراف، األجااار، زمااالء العماال، الحساساااية (، و قااد قاااام الباااحث

 مع متطلبات  
ً
 على آراء الخبراء حيث أصبح املقياس يحتوي بعض التعديالت عليه تماشيا

ً
الوقت الحالي واعتمادا

علااى ثالثااين عبااارة مقساامة علااى سااتة محاااور وهااى: ) الرضااا العااام، ظااروف العماال، اإلشااراف، األجاار، زمااالء العماال، 

افق بشدةالحساسية (  وتتم اإلجابة على هذا املقياس بميزان تدرج رباعي بحسب طريقة ليكرت وهى:   أربع  ) مو

افقدرجات،   درجاة واحادة ( وتأخاذ الفقارات السالبية عكاس  معارض بشدةدرجتاين،  معارضثالث درجات،  مو

 ذلك. 
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 مقياس مستوى الدافعية:  2

باساااااااااااتخدام مقيااااااااااااس ساااااااااااتيفن راياااااااااااس وعاملاااااااااااة الااااااااااانفس كاماااااااااااب  ون لقيااااااااااااس مساااااااااااتوى الدافعياااااااااااة قاااااااااااام البااااااااااااحث

 للدافعيااااااااة اختااااااااار منهااااااااا الباااااااااحث1988)
ً
أربااااااااع محاااااااااور مهمااااااااه لهااااااااا  ون ( والااااااااذي يحتااااااااوي علااااااااى سااااااااتة عشاااااااار محااااااااورا

 علااااااااااى رأي الخبااااااااااراء وهااااااااااذه املحاااااااااااور هااااااااااى: ) اإلنجاااااااااااز، 
ً
ارتباااااااااااط وثيااااااااااق بمهنااااااااااة ماااااااااادرس التربيااااااااااة البدنيااااااااااة اعتمااااااااااادا

دية ( بحياااااااااث يحتاااااااااوي هاااااااااذا املقيااااااااااس علاااااااااى عشااااااااارين عباااااااااارة مقسااااااااامة اإلخاااااااااالص، املثالياااااااااة، النشااااااااااطات الجسااااااااا

) علاااااااااى أرباااااااااع محااااااااااور وتاااااااااتم اإلجاباااااااااة عااااااااان هاااااااااذا املقيااااااااااس بميااااااااازان تااااااااادرج ربااااااااااعي بحساااااااااب طريقاااااااااة ليكااااااااارت وهاااااااااى:  

افــــــــق بشــــــــدة افــــــــقأرباااااااع درجاااااااات،  مو درجاااااااة واحااااااادة (  معــــــــارض بشــــــــدةدرجتاااااااين،  معــــــــارضثاااااااالث درجاااااااات،  مو

 وتأخذ الفقرات السلبية عكس ذلك.   

 الت العلمية ملقياس ي البحث: املعام

 الصدق:  1

 من ) صدق املحتوى ، الصدق الذاتي ، الصدق التمييزي   ون لحساب صدق املقياسين استخدم الباحث 
 
كال

 بطريقة املقارنة الطرفية (. 

 صدق املحتوى )املحكمين( :  1-1

( الستطالع رأيهم بعد توضيح الهدف  1( ستة خبراء في مجال البحث )ملحق6بعرض املقياس على ) ون قام الباحث

من املقياس وذلك للتأكد من صحته وصدقه و مالئمة املحاور ملا وضعت من أجله وكذلك العبارات التي تقيس  

( لحساب صدق املحتوى  2010(، ملحم ) Lawsheتلك املحاور ثم تم التأكد منها عن طريق معادلة لوش ي     ) 

 والتي تضم القانون التالي:

 

N1−N2

N
    CVR = 

 حيث أن:  

CVR  .صدق املحتوى  : 

N1 .عدد املحكمين الذين اعتبروا أن البند يقيس    : 

N2 .عدد املحكمين الذين اعتبروا أن البند ال يقيس    : 

N   : .عدد املحكمين االجمالي 

 ملعادلة لوش ي البد أن 
ً
 وإال سيتم حذفها.  0.5يكون معدل صدق كل بند أو فقرة فوق وفقا
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 (  5جدول رقم ) 

 يوضح قيم صدق املحتوى ملقياس الرضا الوظيفي

 الصدق  ل يقيس  يقيس  الفقرات  الصدق  ل يقيس  يقيس  الفقرات 

01 06 00 01 16 06 00 01 

02 06 00 01 17 06 00 01 

03 06 00 01 18 06 00 01 

04 06 00 01 19 06 00 01 

05 06 00 01 20 06 00 01 

06 06 00 01 21 06 00 01 

07 06 00 01 22 06 00 01 

08 06 00 01 23 06 00 01 

09 06 00 01 24 06 00 01 

10 06 00 01 25 06 00 01 

11 06 00 01 26 06 00 01 

12 06 00 01 27 06 00 01 

13 06 00 01 28 06 00 01 

14 06 00 01 29 06 00 01 

15 06 00 01 30 06 00 01 

( صحيح باستخدام معادلة لوش ي وأنه قد   1( أن معدل الصدق في كل فقرة هو )   5يتضح من الجدول رقم ) 

 ( عليه يمكن القول بأنه هذا املقياس صادق ويمكن تطبيقه على عينة الدراسة.  0.5تجاوز معدل القبول ) 

 (  6جدول رقم ) 

 يوضح قيم صدق املحتوى ملقياس مستوى الدافعية 

 الصدق ل يقيس يقيس الفقرات  الصدق ل يقيس يقيس الفقرات 

01 06 00 01 11 06 00 01 

02 05 01 0.66 12 06 00 01 

03 06 00 01 13 06 00 01 

04 06 00 01 14 06 00 01 

05 06 00 01 15 06 00 01 

06 06 00 01 16 06 00 01 

07 06 00 01 17 06 00 01 

08 06 00 01 18 06 00 01 

09 06 00 01 19 06 00 01 

10 05 01 0.66 20 06 00 01 
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  ( الجدول رقم  من  )  6يتضح  هو  في كل فقرة  الصدق  أن معدل   )1( الفقرتين  عادا  )2( صحيح  و  يظهر 10(   )

 ضمن معدل القبول )0.66معدل الصدق فيهما بنسبة )
ً
( فما فوق عليه يمكن القول  0.5( حيث ال يزال واقعا

 على عينة الدراسة.
ً
 بأنه هذا املقياس صادق ويمكن تطبيقه أيضا

 الصدق التمييزي بطريقة املقارنة الطرفية:  1-2

 لعينتين مستقلتين  T وللحصول على الصدق التمييزي بطريقة املقارنة الطرفية تم إجراء اختبار

   Independent-samples T test )  درجات متوسط  بين  إحصائية  داللة  ذو  فروق  وجود  من  التأكد  بغرض   )

    30حوثين العليا وقد تم إجراء هذا االختبار على عينة قوامها )  املبحوثين الدنيا وبين متوسط درجات املب
ً
( ثالثون فردا

 ثم استهدف  
ً
 تصاعديا

ً
من خارج العينة األصلية ولكنها من نفس مجتمع البحث بحيث تم ترتيب مجموع درجاتهم ترتيبا

 ملا  منها العشر درجات الدنيا والعشر درجات العليا أي الثلثين األول واألخير وتم استب
ً
عاد العشر درجات الوسطى وفقا

 ( تبين ذلك.  9( ، )  8تتطلبه إجراءات االختبار، ونتائج الجدول ) 

 (  8جدول رقم  ) 

 لعينتين مستقلتين فيما يخص الدرجات الدنيا و العليا ملقياس الرضا الوظيفي T اختبار

 الدرجات العليا  الدرجات الدنيا

77.00 90.00 

77.00 91.00 

77.00 91.00 

78.00 92.00 

78.00 95.00 

78.00 95.00 

80.00 96.00 

81.00 96.00 

85.00 98.00 

85.00 99.00 

 املحسوبـة  T- testقــيمة  

10.49 

 (20)ن=

 عند مستوى داللة )    10.49املحسوبة هى )  T test( أن قيمة    8يتضح من الجدول رقم )  
ً
( وهى دالة إحصائيا

 وبدرجاااااااااااااة حرية (  2.88)  الجدولية T test  ( وهي أكبر من قيمة 0.01

متوسط  18)   الدنيا وبين  الدرجات  متوسط  بين  إحصائية  توجد هناك فروق ذات داللة  بأنه  القول  ويمكن   )

 الدرجات العليا مما يشير إلى صدق املقياس. 

 

 

 



   2022 يونيو العدد التاسع سي ومدرسات التربية البدنية بمدينة بنغازيالرضا الوظيفي وعالقته بمستوى الدافعية لدى مدر

  
 

  

 309 جامعة المرقب –كبية التربية البدنية 

 

 (  9جدول رقم ) 

 لعينتين مستقلتين فيما يخص الدرجات الدنيا و العليا ملقياس مستوى الدافعية T يوضح اختبار

 الدرجات العليا  الدرجات الدنيا

62.00 69.00 

62.00 70.00 

63.00 70.00 

63.00 74.00 

64.00 75.00 

64.00 76.00 

65.00 76.00 

66.00 76.00 

66.00 77.00 

68.00 77.00 

 املحسوبـة  T- testقــيمة  

8.32 

 (20)ن=

  ( الجدول رقم  )   T test( أن قيمة    9يتضح من  )    8.32املحسوبة هى   عند مستوى داللة 
ً
( وهى دالة احصائيا

( ويمكن القول بأنه توجد هناك فروق    18وبدرجة حرية )    (   2.88)    الجدوليةT test   ( وهي أكبر من قيمة  0.01

 مما يشير إلى صدق املقياس ذات داللة إحصائية بين متوسط الدرجات الدنيا وبين متوسط الدرجات العليا 

 الثبات:  2

الباحث استخدم  املقياسين  ثبات  معامل  عينة    ون إليجاد  على  وذلك  نباخ  كرو  ألفا  بطريقة  الثبات  معامل 

 من املجتمع األصلي للبحث ولكن خارج عينة البحث، كما يوضحه جدول    30ة قوامها )  استطالعي
ً
( ثالثون فردا

 (.  10رقم ) 

 (  10جدول رقم ) 

 يوضح معامل الثبات بطريقة ألفا كرو نباخ ملقياس الرضا الوظيفي

 معامل الفا       االنحراف املعياري    املتوسط        

87.1 6.64 0.71 

 ( 30)ن=      

  (   0.71)  يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل الثبات بطريقة ألفا كرو نباخ ملقياس الرضا الوظيفي هي  

 عند مستوى داللة  (  28) عند درجة حرية 
ً
 مما يدل على ثبات استمارة املقياس.  (  0.05) وهى دالة إحصائيا
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 (   11جدول رقم ) 

 (30)ن=  كرو نباخ ملقياس مستوى الدافعيةيوضح معامل الثبات بطريقة ألفا 

 معامل الفا       االنحراف املعياري    املتوسط        

67.9 5.7 0.73 

      

( أن قيمة معامل الثبات بطريقة ألفا كرو نباخ ملقياس مستوى الدافعية    11يتضح من الجدول السابق رقم )  

حرية    (   0.73)  هي   درجة  داللة      (   28)  عند  مستوى  عند   
ً
إحصائيا دالة  ثبات    (   0.05)  وهى  على  يدل  مما 

 استمارة املقياس. 

 عرض ومناقشة نتائج البحث:

 مدخل: 

ضوء البيانات واملعلومات التي تم جمعها عن طريق استمارات  في هذا الفصل يتم اإلجابة على فروض البحث في  

 املقياسين وكانت النتائج على النحو التالي: 

يوجد تدني في درجة الرضا الوظيفي ومستوى الدافعية لدى مدرس ي ومدرسات التربية  عرض الفرضية األولى:  

  البدنية بمدينة بنغازي.

باستخراج متوسط استجابات أفراد العينة والنسب املئوية لكافة    ون الباحث لإلجابة على الفرضية األولى قام  و 

الباحث قام  ثم  ومن  املقياسين  في  مستوى    ون املحاور  من  للتأكد  الواحدة  للعينة  االشارة  اختبار  باستخدام 

 الداللة اإلحصائية لكل مقياس حيث تم عرض النتائج كاآلتي:   

 (  12الجدول رقم ) 

 استجابات أفراد العينة ملقياس الرضا الوظيفي في كل محور باإلضافة للمقياس ككل يوضح متوسط 

 ت محاور املقياس العدد  متوسط الستجابة الدرجة العظمى  النسبة  درجة الرضا

 1 الرضا العام 10 31.46 40 78% متوسط

 2 ظروف العمل  3 7.36 12 61% ضعيف

 3 اإلشراف  6 17.96 24 74% متوسط

 ضعيف 
ا
 4 األجر 5 10.63 20 53% جدا

 5 زمالء العمل  3 10.1 12 84% عالي 

 6 الحساسية  3 9.76 12 81% عالي 

 الدرجة الكلية للمقياس  30 87.30 120 %73 متوسط
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 (  13الجدول رقم ) 

 يوضح متوسط استجابات أفراد العينة ملقياس مستوى الدافعية في كل محور   باإلضافة للمقياس ككل 

 ت محاور املقياس العدد  متوسط الستجابة الدرجة العظمى  النسبة  مستوى الدافعية 

 1 اإلنجاز  10 32.56 40 %81 عالي

 2 اإلخالص  3 9.76 12 %81 عالي

 3 املثالية  3 9.56 12 %79 متوسط 

 4 النشاطات الجسدية  4 13.80 16 %86 عالي

 للمقياس الدرجة الكلية  20 65.70 80 %82 عالي

 

 (  14الجدول رقم ) 

 للرضا الوظيفي ومستوى الدافعية  يوضح نتائج اختبار اإلشارة للعينة الواحدة

 املقياس
متوسط  

 الستجابات 

املتوسط  

 النظري 
 العدد 

قيمة 

 الختبار 

القيمة  

 الجدولية 
 املالحظة 

الرضا  

 الوظيفي 
2.92 2.5 120 -2.2 0.028  

ً
 دال إحصائيا

  0.038 2.075 120 2.5 3.28 الدافعية 
ً
 دال إحصائيا

 

 مناقشة الفرضية األولى: 

: مناقشة النتائج املتعلقة بمتغير الرضا الوظيفي حيث يتضح من الجدول رقم ) 
ً
 -( اآلتي: 12أوال

( بنسبة  كانت متوسطة  اإلشراف(  العام،  )الرضا  من  )78أن درجة كل  بنسبة  و  العام  الرضا  %( 74%( ملحور 

( بنسبة  كانت ضعيفة  العمل  أن درجة محور ظروف  في حين  أتت  61ملحور اإلشراف،  األجر  %( ودرجة محور 

 بنسبة )
ً
و ملحور الحساسية بنسبة  %(  84%(، وكانت الدرجة عالية ملحور زمالء العمل بنسبة )53ضعيفة جدا

 %(.73%(، فيما كانت درجة مقياس الرضا الوظيفي ككل متوسطة بنسبة )81)

بنسبة   متوسطة  بدرجة  ولكن  العينة  أفراد  لدى  هناك رضا وظيفي  يوجد  بأنه  يتضح  النسب  ومن خالل هذه 

 في محور األجر حيث  73)
ً
 لوجود تدني وضعف في درجة محور ظروف العمل وأيضا

ً
أنها تشير إلى عدم  %( نظرا

سبب تدني درجة الرضا في محور ظروف العمل واألجر إلى ظروف    ون رضا أفراد العينة على األجر و يعزو الباحث 

 في محور ظروف العمل، ولقد اتفقت هذه النتائج  مع دراسة املغربي وآخرون )
ً
( إذ 1995الدولة الحالية وخاصة

رنة باألبعاد األخرى مع وجود رضا عام لدى أفراد العينة بنسبة  أنه ال يوجد رضا عن األجر وظروف العمل مقا

 متوسطة. 
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( والقيمة  -2.2( أن قيمة اختبار االشارة ملقياس الرضا الوظيفي هي )   14كما ويتضح من خالل الجدول رقم )  

( )0.028الجدولية  داللة  مستوى  عند   
ً
إحصائيا دالة  وهى  جا0.05(  النتائج  بأن  نقول  أن  نستطيع  ءت  ( حيث 

وأنه تم قبول الجزء األول من الفرضية األولى بأنه يوجد تدني في درجة الرضا    ون متوافقة مع ما افترضه الباحث 

الوظيفي لدى مدرس ي ومدرسات التربية البدنية بمدينة بنغازي، وهذا التدني ينصب حول محورين وهما ظروف  

هذه النسبة    ون %( ويرجح الباحث 73بنسبة )  العمل واألجر مع وجود رضا وظيفي بشكل عام لدى أفراد العينة

إلى اقتناع مدرس ي ومدرسات التربية البدنية بمهنتهم وإيمانهم برسالتهم وكذلك تمتع مدرس ي ومدرسات التربية  

بهم   لهم وتعلقهم  الذي يحمله الطالب  املواد األخرى كالحب  بها مدرسو  ات ال يتمتع  بامتيازات وخاصي  البدنية 

 وإلى غير ذلك.

: مناقشة النتائج املتعلقة بمتغير مستوى الدافعية حيث يتضح من الجدول رقم ) ثان
ً
 -( اآلتي: 13يا

( بنسبة   
ً
عاليا كان  الجسدية(  النشاطات  اإلخالص،  )اإلنجاز،  من  كل  مستوى  اإلنجاز  81أن  ملحور   )%

( وبنسبة  متوسط  86واإلخالص،  املثالية  محور  مستوى  كان  و  الجسدية  النشاطات  ملحور   )%( %(  79بنسبة 

 %(. 82فيما كان مقياس مستوى الدافعية ككل عالي بنسبة )

أفراد العينة وبمستوى عالي بنسبة ) العام  82ومن خالل هذه النسب يتضح وجود دافعية لدى  %( في الشكل 

 من املستوى العالي
ً
  وفي كل املحاور باستثناء محور املثالية فقد حظي بمستوى متوسط إال أنه كان قريبا جدا

الباحث ويعزو  واحدة،  درجة  التي    ون بمعدل  املسؤوليات  إلى  املثالية  محور  به  حظي  الذي  املتوسط  املستوى 

ألقيت على عاتق مدرس التربية البدنية خارج نطاق تخصصه والتي تسببت بإبعاِدِه قليال عن الصورة والنسق  

( 2016مع دراسة عبداللطيف، وآمال )الذي يتميز به مدرس التربية البدنية، ولقد اتفقت بعض هذه النتائج  

 بأنه يوجد هنالك مستوى عالي من الدافعية لدى أفراد العينة وفي كل املحاور. 

  ( رقم  الجدول  من خالل   
ً
أيضا )  14ويتضح  هى  الدافعية  مستوى  ملقياس  االشارة  اختبار  قيمة  أن   )2.075 )

 عند مستوى دالل 0.038والقيمة الجدولية )
ً
( حيث نستطيع أن نقول بأن النتائج  0.05ة )( وهى دالة إحصائيا

وأنه تم رفض الجزء الثاني من الفرضية األولى بأنه يوجد تدني في    ون جاءت غير متوافقة مع ما افترضه الباحث

الباحث  ويرجح  بنغازي،  بمدينة  البدنية  التربية  ومدرسات  مدرس ي  لدى  الدافعية  العالي   ون مستوى  املستوى 

 إلى قناعة مدرس ي ومدرسات التربية البدنية بمهنتهم وإيمانهم  للدافعية الذي تميز به  
ً
جميع أفراد العينة أيضا

 برسالتهم  وبجميع مبادئها. 

 في الرضا الوظيفي ومستوى الدافعية   عرض الفرضية الثانية: 
ً
 توجد فروق دالة احصائيا

 ملدرس ي ومدرسات التربية البدنية في متغير الجنس.   

ة هناك    ون الثانية استخدم الباحث ولإلجابة على الفرضية   اختبار مان واتني لعينتين مستقلتين إليجاد إذا ما ثم 

 (. 15فروق في الرضا الوظيفي ومستوى الدافعية عند متغير الجنس وكانت النتائج حسب الجدول رقم ) 
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 (   15جدول رقم ) 

 الجنس ملتغير   يوضح نتائج اختبار مان واتني لعينتين مستقلتين

 قيمة االختبار  متوسط الرتب  العدد النوع  املقياس 
القيمة  

 الجدولية 
 املالحظة

 الرضا الوظيفي
 59.36 56 ذكر

 غير دال  0.736 0.338-
 61.5 64 أنثى 

 مستوى الدافعية 
 49.79 56 ذكر

-3.17 0.002  
ً
 دال إحصائيا

 69.88 64 أنثى 

 

 ( اآلتي:  15من خالل الجدول رقم )  يتضح  مناقشة الفرضية الثانية: 

( وبما أن القيمة  0.736( والقيمة الجدولية هى            )0.338-أن قيمة االختبار في مقياس الرضا الوظيفي هى )

 وأن النتائج جائت غير متوافقة مع ما  0.05الجدولية أكبر من مستوى الداللة )
ً
( وبهذا يكون غير دال إحصائيا

 أنه ال توجد فروق في الرضا الوظيفي ملدرس ي ومدرسات التربية البدنية في متغير الجنس.   افترضه الباحث و 

( هى  الدافعية  مستوى  مقياس  في  االختبار  قيمة  هى)3.17-أن  الجدولية  والقيمة  القيمة  0.002(  أن  وبما   )

( الداللة  أقل من مستوى  قب0.05الجدولية  تم  وأنه   
ً
إحصائيا دال  االختبار  يكون  بهذا  الفرضية  (  من  ول جزء 

 في مستوى الدافعية  ملدرس ي ومدرسات التربية البدنية في متغير الجنس  
ً
الثانية وهى وجود فروق دالة إحصائيا

( ويرجح الباحث ارتفاع مستوى الدافعية لإلناث أكثر من الذكور بسبب مكوث  69.88لصالح اإلناث بمتوسط  )

 لتزامات خارج البيت بالنسبة لإلناث.  ناث في البيوت أكثر من الذكور مع قلة االاإل 

 في الرضا الوظيفي ومستوى الدافعية    عرض الفرضية الثالثة:
ً
 توجد فروق دالة إحصائيا

 ملدرس ي ومدرسات التربية البدنية في متغير سنوات الخبرة.  

الباحث  استخدم  الثالثة  الفرضية  على  كروكسال  ون ولإلجابة  في    اختبار  فروق  هناك  ت  ماثم  إذا  إليجاد  وآلس 

          (. 16الرضا الوظيفي ومستوى الدافعية عند متغير سنوات الخبرة وكانت النتائج حسب الجدول رقم )  

 (  16جدول رقم ) 

 ملتغير سنوات الخبرة وآلس –يوضح نتائج اختبار كروكسال  

 العدد سنوات الخبرة   املقياس 
متوسط  

 الرتب

قيمة  

 ر االختبا

درجة 

 الحرية 

القيمة  

 الجدولية 
 املالحظة

الرضا  

 الوظيفي 

 60 32 12إلي  1من

 58.96 52   24إلي  13من  غير دال  0.851 2 0.322

 63.17 36 36إلي  25من 

مستوى  

 الدافعية 

 49.5 32 12إلي  1من

21.265 2 0.00 
دال  

 
ً
 إحصائيا

 51.88 52   24إلي  13من 

 82.72 36 36 إلي 25من 
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 ( اآلتي:  16يتضح من خالل الجدول رقم )  مناقشة الفرضية الثالثة:

( هى  الوظيفي  الرضا  مقياس  في  االختبار  قيمة  هى 0.322أن  الجدولية  والقيمة  القيمة  0.851)  (  أن  وبما   )

 وأن النتائج جائت غير متوافقة مع ما  0.05الجدولية أكبر من مستوى الداللة )
ً
( بهذا يكون غير دال إحصائيا

الباحث  متغير سنوات    ون افترضه  في  البدنية  التربية  ومدرسات  ملدرس ي  الوظيفي  الرضا  في  فروق  توجد  ال  وأنه 

 الخبرة.   

( هى  الدافعية  مستوى  مقياس  في  االختبار  قيمة  هى)21.265أن  الجدولية  والقيمة  القيمة  0.00(  أن  وبما   )

( الداللة  أقل من مستوى  الفرضية  0.05الجدولية  من  تم قبول جزء  وأنه   
ً
إحصائيا دال  االختبار  يكون  بهذا   )

 في مستوى الدافعية  ملدرس ي ومد 
ً
رسات التربية البدنية في متغير سنوات  الثالثة وهى وجود فروق دالة إحصائيا

الذين سنوات خبراتهم من   )  36إلى    25الخبرة لصالح  الباحث82.72سنة بمتوسط  ارتفاع مستوى    ون ( ويرجح 

 الدافعية لديهم  نتيجة تكيفهم مع الوظيفة والتي أصبحت جزء من حياتهم اليومية. 

 في الرضعرض الفرضية الرابعة: 
ً
 ا الوظيفي ومستوى الدافعية  توجد فروق دالة إحصائيا

 . ملدرس ي ومدرسات التربية البدنية في متغير املرحلة التعليمية

في   فروق  هناك  ت  ماثم  إذا  إليجاد  وآلس  كروكسال  اختبار  الباحث  استخدم  الرابعة  الفرضية  على  ولإلجابة 

 (.  17الجدول رقم ) الرضا الوظيفي ومستوى الدافعية عند متغير املرحلة التعليمية وكانت النتائج حسب  

 (   17جدول رقم ) 

 ملتغير املرحلة التعليمية  وآلس –يوضح نتائج اختبار كروكسال  

 املقياس 
املرحلة 

 التعليمية 
 العدد

متوسط  

 الرتب

قيمة  

 االختبار 

درجة 

 الحرية 

القيمة  

 الجدولية 
 املالحظة

 الرضا الوظيفي

 42.33 48 ابتدائي 

22.855 2 0.00 
دال  

 
ً
 إحصائيا

 76.5 36 اعدادي 

 68.72 36 ثانوي 

مستوى   

 الدافعية 

 52 48 ابتدائي 

 68.06 36 اعدادي  غير دال  0.081 2 5.032

 64.28 36 ثانوي 

 ( اآلتي: 17يتضح من خالل الجدول رقم )  مناقشة الفرضية الرابعة: 

( هى  الوظيفي  الرضا  مقياس  في  االختبار  قيمة  )22.855أن  هى  الجدولية  والقيمة  القيمة  0.00(  أن  وبما   )

( الداللة  أقل من مستوى  الفرضية  0.05الجدولية  من  تم قبول جزء  وأنه   
ً
إحصائيا دال  االختبار  يكون  بهذا   )

الوظيفي ملدرس ي ومدرس الرضا  في   
ً
في متغير املرحلة  الرابعة وهى وجود فروق دالة إحصائيا البدنية  التربية  ات 

( بمتوسط  اإلعدادية  املرحلة  لصالح  الباحث 76.5التعليمية  ويرجح  املرحلة    ون (  في  الرضا  مستوى  ارتفاع 

 اإلعدادية بسبب استيعاب وايجابية التالميذ مع املدرسين واملدرسات في هذه املرحلة مقارنة باملرحلة اإلبتدائية.  

( وبما أن  0.081( والقيمة الجدولية هى               )5.032مقياس مستوى الدافعية هى )أن قيمة االختبار في  

 وأن النتائج جائت غير متوافقة  0.05القيمة الجدولية أكبر من مستوى الداللة )
ً
( بهذا يكون غير دال إحصائيا
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الباحث  افترضه  ما  ملدرس ي ومدرسات    ون مع  الدافعية  في مستوى  توجد فروق  متغير  وأنه ال  في  البدنية  التربية 

 املرحلة التعليمية.   

 في الرضا الوظيفي ومستوى الدافعية   عرض الفرضية الخامسة: 
ً
 توجد فروق دالة إحصائيا

 ملدرس ي ومدرسات التربية البدنية في متغير املؤهل العلمي.

الباحث استخدم  الخامسة  الفرضية  على  مستقلت  ون ولإلجابة  لعينتين  واتني  مان  ت  اختبار  ماثم  إذا  إليجاد  ين 

هناك فروق في الرضا الوظيفي ومستوى الدافعية عند متغير املؤهل العلمي وكانت النتائج حسب الجدول رقم )  

18 .) 

 

 (   18جدول رقم ) 

 ملتغير املؤهل العلمي   نتائج اختبار مان واتني لعينتين مستقلتين

 

ــية الخــامـســــة: ــناقــــــــشـــــة الفـــرضــ  ( اآلتي: 18يتضح من خالل الجدول رقم ) مــ

( وبما أن القيمة  0.215( والقيمة الجدولية هى   )1.241-أن قيمة االختبار في مقياس الرضا الوظيفي هي )

 وأن النتائج جاءت غير متوافقة مع ما  0.05الجدولية أكبر من مستوى الداللة )
ً
( وبهذا يكون غير دال إحصائيا

توجد فروق في الرضا الوظيفي ملدرس ي ومدرسات التربية البدنية في متغير املؤهل   افترضه الباحث وأنه ال

 العلمي.  

( هي  الدافعية  مستوى  مقياس  في  االختبار  قيمة  )5.429-أن  هى   الجدولية  والقيمة  القيمة  0.00(  أن  وبما   )

( الداللة  أقل من مستوى  ت0.05الجدولية  وأنه   
ً
إحصائيا دال  االختبار  يكون  بهذا  الفرضية  (  من  م قبول جزء 

 في مستوى الدافعية ملدرس ي ومدرسات التربية البدنية في متغير املؤهل  
ً
الخامسة وهى وجود فروق دالة احصائيا

( بمتوسط    دبلوم  العلمي  مؤهلهم  الذين  لصالح  الباحث71.74العلمي  ويرجح  الدافعية    ون (   مستوى  ارتفاع 

ا  
ً
أيضا نتيجة  دبلوم  العلمي  مؤهلهم  فئة  للذين  غالبيتهم ضمن  وهم  الوظيفة  مع  متغير    36إلى    25لتكيف  في 

 سنوات الخبرة وهم من تحصلوا على نفس النتائج بالنسبة ملستوى الدافعية. 

 بين الرضا الوظيفي ومستوى الدافعية لدى  عرض الفرضية السادسة:
ً
توجد عالقة طردية دالة إحصائيا

 زي. مدرس ي ومدرسات التربية البدنية بمدينة بنغا

معامل االرتباط سبيرمان لتحديد نوع العالقة بين متغيري   ون ولإلجابة على الفرضية السادسة استخدم الباحث

(.  19البحث وكانت النتائج حسب الجدول رقم )   

 العدد املؤهل العلمي املقياس 
متوسط  

 الرتب

قيمة  

 االختبار 

القيمة  

 الجدولية 
 املالحظة

 الرضا الوظيفي
 57.93 84 دبلوم 

 غير دال  0.215 1.241-
 66.5 36 لسانس

مستوى   

 الدافعية 

 71.74 84 دبلوم 
-5.429 0.00 

دال  

 
ً
 34.28 36 لسانس إحصائيا
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(   19جدول رقم )    

 يوضح حساب معامل الرتباط سبيرمان بين الرضا الوظيفي ومستوى الدافعية لدى أفراد العينة

 عينة البحث  "ر" املحسوبة  القيمة الجدولية  مستوى الداللة  درجة الحرية املالحظة

 
ً
 120 0.224 0.014 0.05 118 دال إحصائيا

 

( اآلتي: 19يتضح من خالل الجدول رقم )   مناقشة الفرضية السادسة:   

 ( وهى 0.014( و القيمة الجدولية )  0.224أن قيمة "ر" املحسوبة هي )   -

 عند مستوى  )    
ً
 (.  118( وبدرجة حرية عند )  0.05داله إحصائيا

( يمكننا القول بأنه تم قبول الفرضية السادسة  وأنه يوجد هناك    0.224وبما أن قيمة "ر" املحسوبة هي )     -

مدرس  لدى  الدافعية  الوظيفي ومستوى  الرضا  بين  بمدينة  ارتباط طردي ضعيف  البدنية  التربية  ي ومدرسات 

أن   التابع بمعنى  باملتغير   
ً
يتأثر كثيرا لم  املتغير املستقل  أن  الفرضية األولى حيث  نتائج  ما تعززه  بنغازي، وهذا 

 مقارنة بدرجة الرضا الوظيفي التي جاءت متوسطة، وقد  
ً
مستوى الدافعية لدى جميع أفراد العينة كان عاليا

( بأنه توجد عالقة طردية ضعيفة  2008و وقيع هللا )  (2014نوري، علي)ع دراسة كل من  اتفقت هذه النتائج م

 بين الرضا الوظيفي ودافعية اإلنجاز لدى  جميع أفراد العينة.    
ً
 دالة إحصائيا

 الستنتاجات: 

استنتاج ما   ون في ضوء أهداف البحث وفروضه واملعالجات اإلحصائية املناسبة ومناقشة النتائج أمكن للباحث 

 -يلي:

1-  ( بنسبة  متوسطة  كانت  العينة  أفراد  لجميع  الوظيفي  الرضا  درجة  كانت  73أن  الداخل  من  وملحاورها   )%

 كاآلتي: 

%( ملحور  74%( ملحور الرضا العام و بنسبة )78درجة كل من )الرضا العام، اإلشراف( جاءت متوسطة بنسبة ) 

%( ودرجة محور األجر أتت ضعيفة  61اإلشراف، في حين أن درجة محور ظروف العمل كانت ضعيفة بنسبة )

 بنسبة )
ً
%(، 81ملحور الحساسية بنسبة )%( و  84%(، وكانت الدرجة عالية ملحور زمالء العمل بنسبة )53جدا

 في    ون و يعزو الباحث
ً
سبب تدني درجة الرضا في محور ظروف العمل واألجر إلى ظروف الدولة الحالية وخاصة

( وآخرون  املغربي  دراسة  مع  النتائج   هذه  اتفقت  ولقد  العمل،  عن  1995محور ظروف  رضا  يوجد  ال  أنه  إذ   )

 رى مع وجود رضا عام لدى أفراد العينة بنسبة متوسطة.األجر وظروف العمل مقارنة باألبعاد األخ

 بنسبة ) -2 
ً
 %(، وملحاوره من الداخل  كان كاآلتي: 82أن مستوى الدافعية لجميع أفراد العينة كان عاليا

 بنسبة )  
ً
%( ملحور اإلنجاز واإلخالص، وبنسبة  81مستوى )اإلنجاز، اإلخالص، النشاطات الجسدية( كان عاليا

ملحو 86)  )%( بنسبة  متوسط  املثالية  محور  مستوى  كان  و  الجسدية  النشاطات  الباحث 79ر  ويعزو    ون %( 

البدنية   التربية  مدرس  عاتق  على  ألقيت  التي  املسؤوليات  إلى  املثالية  محور  به  الذي حظي  املتوسط  املستوى 

ال به مدرس  يتميز  الذي  الصورة والنسق  قليال عن  بأبعاده  تسببت  والتي  نطاق تخصصه  البدنية،  خارج  تربية 

( وآمال  عبداللطيف،  دراسة  مع  النتائج  هذه  بعض  اتفقت  من  2016ولقد  عالي  مستوى  هنالك  يوجد  بأنه   )

 الدافعية لدى أفراد العينة وفي كل املحاور. 
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في   -3 هناك فروق  تكن  لم  أنه  بمعنى  للمدرسين واملدرسات  بالنسبة  متساوية  كانت  الوظيفي  الرضا  أن درجة 

 ظيفي بين املدرسين واملدرسات. درجة الرضا الو 

مستوى    -4 في  فروق  هناك  توجد  أنه  بمعنى  باملدرسين  مقارنة  أعلى  كان  املدرسات  عند  الدافعية  أن مستوى 

 (. 69.88الدافعية بين املدرسين واملدرسات لصالح املدرسات بمتوسط )

أن درجة الرضا الوظيفي جاءت متساوية للجميع عند متغير سنوات الخبرة،   -5

 بمعنى أنه لم تكن هناك فروق في هذا املتغير.  36إلى25/من24إلى13/من12إلى1نم

من    -6 خبرتهم  اللذين سنوات  عند  الدافعية  مستوى  األخرى    36إلى25أن  السنوات  باقي  عن  مرتفع  كان  سنة 

 (.   82.72بمتوسط )

قي املراحل األخرى بمتوسط  أن درجة الرضا الوظيفي ملدرس ي ومدرسات املرحلة اإلعدادية كان مرتفع عن با  -7

 ( بمعنى أنه توجد فروق في درجة الرضا الوظيفي عند متغير املرحلة التعليمية لصالح املرحلة اإلعدادية.76.5)

 أن مستوى الدافعية كان متساوي لدى جميع أفراد العينة عند متغير املرحلة التعليمية.  -8

 ند متغير املؤهل العلمي.أن درجة الرضا الوظيفي جاءت متساوية للجميع ع -9

 للذين مؤهلهم العلمي دبلوم، ويعزو الباحث   -10
ً
هذه النتيجة إلى أن اللذين    ون أن مستوى الدافعية جاء مرتفعا

سنة وأنهم تحصلوا على نفس 36إلى25مؤهلهم العلمي دبلوم هم غالبيتهم من ضمن اللذين سنوات خبرتهم من  

الباحث ب  ون النتائج ويرجح  النتائج  اليومية  هذه  الوظيفة بحيث أصبحت جزء من حياتهم  أن لديهم تكيف مع 

 مقارنة باللذين مؤهلهم العلمي ليسانس.

املحسوبة    -11 بلغت قيمة "ر"  الدافعية كانت طردية ضعيفة حيث  الوظيفي ومستوى  الرضا  بين  العالقة  أن 

الباحث0.224) ويعزو     ون ( 
ً
كثيرا يتأثر  لم  املستقل  املتغير  أن  النتيجة  مستوى  هذه  أن  بمعنى  التابع  باملتغير   

 مقارنة بدرجة الرضا الوظيفي التي جاءت متوسطة.  
ً
 الدافعية لدى جميع أفراد العينة كان عاليا

 التوصيات: 

 -بما يلي: ون البحث يوص ي الباحث  عنها أسفر  التي النتائج ضوء في

الظروف    -1 توفير  خالل  من  وذلك  للعمل،  املناسب  الجو  ومدرسات  توفير  ملدرس ي  املالئمة  واملعنوية  املادية 

 التربية البدنية بمدينة بنغازي. 

 زيادة فرص الترقية ملدرس ي ومدرسات التربية البدنية بمدينة بنغازي.  -2
عدم إعطاء مدرس التربية البدنية مهام وأعباء خارج نطاق تخصصه وذلك لضمان جودة ما يقدمه لطالبه    -3

 ية رياضية وإظهاره بالصورة الصحيحة أمام طالبه.من حصص تربوية  وتعليم

 زيادة الرفع من أهمية مادة الرياضة في املؤسسات التعليمية وادخالها من ضمن معدل درجات الطالب. -4

زيادة االهتمام بتوفير موجهين مؤهلين بحيث يتم تحديد املسار الصحيح الذي يجب أن يتبعه مدرس التربية    -5

 بمراجعة دورية وتقييم مستمر لعمل املدرسين في املؤسسة التعليمية.  البدنية مع القيام

 إجراء دراسات أخرى حول نفس املوضوع باستخدام متغيرات أخرى لم تتناولها الدراسة الحالية. -6
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 ملخص البحث
لاالغياا الال ل

 
 ل,لغمااا ل سااا ل ااا ب لنليياجرااا غ لا باالاللااااللاليكبيااا  لل ضاااألللطة ااايالال ا خااايالاجا عاااالق جر غ اا  ل  ااا ل  ا ااا

للًااىلطبي الالارا ااالاجر غ يااالو ي  اا  وذلكلبسببللعلىلة  طهملالباةي
 
ق ااالالاا   للالاولااالاجا عااالقاا لا  يملال اا ً للخاا  ا

ًىلغح ولالال ق فلعلىلغسا للالن اا طلالباااةيللااب  لط بااالد علالب حثينلللم غللاللالي با؛للقأهميالغم ر الالن  طلالباةي

ماااا ل هميااااالوه اااا ل  .لاج  كااااال جرااااالا  اااا ك لاجا عااااالق  اااااوذلااااكللل عاااا العلااااىلقي ناااا  ل م   اااا لغاااا لغ ل،ك ياااا  لة غ ااااالا  قااااب

ي،لوالاا مالاج ياا  يلال ق فلعلىلغسا للالن  طللالباااةالبحثلغ ل الالغح ولالال ع اللًىل ح ي لال ايالغ لال   طلغنه :ل

للًااىلل لق لن اا طلالباااةيلل ي لاابلاجراا غو ،ا ساا همال اا لر ااعلغسااا  لالاا  لل ي لاابلاجراا غو ،لو
 
  ةيااالاجرهاا  لاج ة غياااللخاا  ا

ال اا  لل،لوهاا لغاا ليح  اااا  اا ك لاجا عااالقاا جام الوق ااالاج  كااايملقي ناا  ل م نهاا لغاا لغ  جرااالو  ااال،ا   يااالق لن اا طلالباااةي

غساااا للالن ااا طلالبااااةيلة ااايالالبانياااالغاا ل اااالالالا ااا فلعلااىلالضاا  لعلاااىلغساااا للغم ر ااالط باااالك يااا  لة غ ااالا  قااابللط

لغساااااا ي   لالارا اااااا،لال عااااا يل ااااا لة غ اااااالا  قااااابل ااااا لحااااااودلعي اااااالالبحاااااث،لوا اااااا ا لالبااااا حث نلا ااااا   لاااااب  لط باااااالك يااااا  ل

لوبنساابالا  قااب،لة غ ااالك ياا  لب اا لغاا لوط لبااالط لااب(ل414)غاا للالارا ااالعي ااالو ة نااالالبي ناا  ،لجرمااعلكااأدا لق ال ااابي نل

لا ااا ا لالبحااثلبهاا الاجا عااالالبي ناا  لو   جرااا،لال  اا اةيالق لي ا ااالالبحااثل ااملا اياا رهمللغجامعلغ (ل7.73)للقاره للغئ اا

لا جاا  ل اا لالاباا ي ل ح ياا (للل )لللا اباا رلا  ياا ر للاالنحاا افلاج ساا  يلا ئ اااالا ا  ااال)لالنساابالاإلحعاا ةيالا   جراا  لالباا حث نل

واحاااال(ل ااا ل ح يااا لال اااا ةن،لو  هااا  لال اااا ةنل ااااةيلغساااا للالن ااا طلالبااااةيلل ي باااالحياااثل ااامل  ااااي لغساااا اهملغااا لقاااينلغا  اااال

(لوهاا لدرةااال ضااعلالي لاابل اا ل22.71بل اا لالا اااي ل)ل ياا لة ااال(لوبااينلغا  ااالحساا  يل)(لوه لدرةال ضااعلالي لاال16.52حس  يل)

لعلاااىلالا ااااي ا لا  اماااا ل ااا لا اااام ر لقيااا يلالن ااا طلالبااااةيلبهااا الالبحاااث،لو ااا لخااا  لناااا ةنل الا ااااي ل)لغا  اااالالن ااا ط(لق ااا   

ق ي يلغسا للالن  طلالباةيلعلااىلعي اا  لغ ا  ااالق ال ام ارل  للة ا لغث له  لاألقح ثلالتيلتهامل الارا ال وص ىلالب حث نل

لة اايالالبانيااالدا اا لالة ياا   اا لاأل   ي لغالعاابلوغ اكااالرا خاايالق لة ياا  للاااا د لةساابالا  اا ركالغ لاملرامع،لول
 
إلىى   ،للخاا  ا

 ة بأهمية ممارسة األنشطة البدنية. وضع برامج تثقيفية وتوعوية  للطالب بالجامعات لزيادة المعرف
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ABSTRACT  
The apparent absence of university sports activities created a huge void for 

university students, which negatively affected their physical activity due to the 

nature of university studies and the state’s policies on higher education, in addition 

to the awareness lack of the physical activity's importance among students; This 
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prompted the researchers to try to determine the physical activity level of some 

students of the faculties -University of Al Margab, in order to obtain data that 

would enable us to address the problems related movement. 

     Here is the research importance by trying to reach the achievement of             many 

points, including : 

Addressing the physical activity level and the lifestyle of university students, 

contributing to raising the awareness level of physical activity for university 

students, in addition to directing the government agencies concerned with physical 

activity, providing data that enables them to address problems related to inactivity 

and lack of movement, which is achieved by shedding light on the level of exercise 

Students of the faculties of the University of Marqab for physical activities by 

recognition the physical activity level of some students of faculties - University of 

Margab within the research sample limits.  

The researchers used the descriptive approach in the study, using the questionnaire 

as a tool for data collection. ,, the research sample formed from 414 students( male 

and female )  , percentage of (7.73) of the research community were chosen by 

random method, and to process the data for this research, the researchers used 

statistical treatments (percentage, arithmetic mean, standard deviation, T-test, one-

way analysis of variance) in analyzing the results, and the results showed a low 

level of activity).The physical level of the students was estimated between an 

arithmetic mean (16.52), a score that puts the student in the assessment (inactive), 

and an arithmetic average (22.71), which is a score that puts the student in the 

assessment (medium activity) based on the approved assessments in the physical 

activity measurement form in this research, and in light of the study's results , the 

researchers recommended continuing to conduct such research that is concerned 

with measuring the physical activity level on different samples of society, and 

providing playgrounds and sports centers in faculties to increase the rate of 

participation in physical activities within faculties in addition to developing 

educational and awareness programs for university students to increase knowledge 

of the importance of physical activities. 

  لمقدمة: ا
لغماا ل دلللًااىل غييااا ل اا لنماااالحداا  

 
ال اا ي،ل  لاااىلالاا  ملغااا للي اا الال اا لملاليااا  ل اا ل ر ااالحدااا  ل اا   الةااااا

الا ااااا ل اااا لال ايااااالغاااا لغجاااا ال لاج داااا  لك  اااا ة لاال عاااا ا،لاألةهااااا لا   ليااااا،لوالا  يااااا،لوا  اعااااال للالل نل

لوعلىلالص ال
 
ال ثي لغ لاملرام   ل  اةيلغ لخي ل  لال قالغم ل س لب ک ل  بيلعلىلرو ينلاج ي  لع غا

.ل
 
ل  عا

 لاملرا ال للا بلق لضا ور لانليةا نلغ يا يللا اا لالااوالقاا لانلوغا لي اها لال ا لملغا ل  اا ل ا لال اياالغاا

ا  يااا يلاج  ي ااايلل ا اااا لهااا لغاااا لاهامااا  لهااا  لالااااوالقاااأ  ادلغجام ااا تهملوب  اااعلغساااا للالااا   لالعااا  ل

لاااا هملوحاااىهملعلاااىلغم ر اااالاالة ااايالالبانياااال  اةهاااال يااا لاغااا اقلال عااا لا    ااا لغثااا لاغااا اقلال  ااابل

لبي نااا  لغ  ماااالالصااا الال  ميااااليحاااا لاجامااا الا   باااالال اب اااالخااام لق ةماااالوالسااا ي نلوالبااناااا،ل    ااا ل

اال ااب الا يديااالل   ياا  لعلااىلالعاا يالال اا  ي,للخاا  الاًااىلك نااال اابب لرة سااي ل اا لاإلعاا قالقااأغ اقلالساا   ل

لواغ اقلال  بلو  ي نلالثا لو  ي نلال  ل ن.للل



 قياس مستوى النشاط البدني لبعض طلبة كليات جامعة المرقب 

 
 2022العدد التاسع 

  
 

 322 جامعة المرقب -كلية التربية البدنية 

  

علااىلغساااا للالن اا طلالبااااةيلجرميااعل ئااا  لاملراماااعللاا لكلكااا نلغاا لاالغااا رلا همااال ااا لوقا اا لالااا اه لال قااا فل

و شااري هملعلااىلاالن اا اطل اا لاالة اايالالبانيااا؛للل ي  لااالدونل   خااهمللطغاا اقلوا ساا عا لعلااىلغ اةهااال

لال  وفلاج ي  يا.ل

 مشكلة البحث  

االرش دلغ لا الحظل  لغجام   لب ة لع  لواملرامعلاليال يلعلىلوةالاجاع صلغ لق الال   لقمسا  ل

العااا  ل ااا لغجااا الالن ااا طلالبااااةيلغااا لاةااا لالصااا الوكااا لكلطبي اااالالارا اااالاجر غ ياااالاد لاًاااىلان  ااا قل

للغسا للالن  طلاج  كيللا هم.

(للاناااله اا خلان  اا قلغل اا ول اا لغسااا للالن اا طلالباااةيلا  صاا ىلقااال2010 أكااالغ  مااالالصاا الال   يااال)

غيللطة اايالالبانيااالغاا لاةاا لالصاا الغاا ل ااالالو حااثلعلااىلخاا ور لغم ر ااالةميااعل ئااالاملرامااعلب ااة لياا ل

ال  بلوا ب را  لواالل  الال ا خيالوالا   لوالت  يالكم ل يكالعلىلوة دلقع رلغ لقب لاجره  لال ط يال

ذا لاال اعاا صلق إلرشاا دلالاا طميل اا لغجاا الة اا لالاا   لق لن اا طللالباااةيلغاا لاةاا لالصاا ال اا لال ايااالغاا ل

ل(لل11:ل9دوالال  لم.لللل)ل

(لانلغا لالضا ور لعلاىلاجرها  ل2011(لن االلعا لع يا  لاحماالاقا اهيمل)ل2015آغ االاق ا لغحماالعلا ل)للل  ك 

اج ةا غيلاالهاما  لق لن ا طلالبااةيلدا ا لاجر غ ا  لووخااعلقا اغنل ث ي ايل ا صلق لن ا طللالبااةيلاخاا  ال

ياااايس لعلااااىللاًااااىل   اااايمللاجراااااوالالارا ااااياللا يااااملغساااا حالطغ يااااال ساااام لقمم ر ااااالالن اااا طلالباااااةيلدونلان

ل(لل90:ل1ادائهملاالك ديمي)ل

  االا  ح ااالال م اااالا ساايها ال اا لالبحااثلوطبي االالارا ااالاجر غ يااالو ي  اا  لالاولااالاجا عااالقاا لا  يمل

ال لاا لغاا لالغياا الال ضااألللطة اايالال ا خاايالاجا عااالق جر غ اا  ل  اا ل اا اجلكبياا للاااللالي لاابلاجراا غو ,ل

 الاًااا لق اااالالااا   لقأهمياااالغم ر اااالالن ااا طلالبااااةيلهااا الغااا لد اااعلغمااا ل سااا ل ااا ب لعلاااىلة ااا طهملالبااااةيللاخااا 

الباااا حث نلاًااااىلغح ولااااالال قاااا فلعلااااىلغسااااا للالن اااا طلالباااااةيللااااب  لط بااااالك ياااا  لة غ ااااالا  قاااابلوذلااااكل

للل ع العلىلقي ن  ل م    لغ لغ  جرالا   ك لاجا عالق  الاج  كا.لل

 أهمية البحث: 

ل الاًىل ح ي لالا ً :لل  م لاهميالالبحثلغ ل الالغح ولالال ع

لال ق فلعلىلغسا للالن  طللالباةيلوال مالاج ي  يلل ي لبلاجر غو .ل

لا س همال  لر علغسا  لال   لق لن  طلالباةيلل ي لبلاجر غو .

  ةياااالاجرهااا  لاج ة غياااالا   ياااالق لن ااا طلالبااااةيلو  اااايملقي نااا  ل م نهااا لغااا لغ  جراااالا  ااا ك ل

ل.للاجا عالق جام الوق الاج  كا

 هدف البحث: 

 هافلالبحثلاًىلال   لالض  لعلىلغسا للغم ر الط بالك ي  لة غ الا  قبللطة يالالبانيال

لغ ل الالالا  فلعلى:

ل لغسا للالن  طلالباةيللب  لط بالك ي  لة غ الا  قبل  لحاودلعي الالبحث.
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 تساؤل البحث:   

لاأل ئ الاأل يا:للاح ي لهافلالبحثلح والالب حث نلاإلة قالع لل

 غ لغسا للالن  طلالباةيللب  لط بالك ي  لة غ الا  قبل  لحاودلعي الالبحث.

للمصطلحات البحث:  

(لالن ااااا طلالبااااااةيلقأنااااااللنح كاااااالةساااااملاألةسااااا نلق ا ااااايال6(ل)2006)لغعاااااي  لي ااااا فلعباااااالالااااا حم لعبياااااا

لال احالن.للال ضال لالهية يالقم لييد للًىلع فلط قال اج وطلغ ليع فلغ لط قال س   

 الدراسات السابقة و املرتبطة والتعليق عليها 

( بعنةةةة ان:  ا دراسةةةةة مسةةةةت يات الوشةةةةال البةةةةد   والع امةةةة   2011دراسةةةةة عليةةةةاب أهمةةةةد ابةةةةراهيم  ا ةةةة    

 املرتبطة به لدى الطالبات الجامعيات ب ال ة الخرط م ا 

هااافلالارا ااالاًااىلقياا يلغسااا ا  لالن اا طلالباااةيللاااللالي لباا  لاجر غ ياا  لق اليااالاجا طاا  لوالا اا فل

الارا ااااالاال اااا  الال عاااا يللغاا اااا اعلاااىلب اااا لال  اغاااا لا   بياااالق  م ر ااااال اااا لاج ااااودلا  صاااا ىلبهاااا .لول

لالليم ر  نلط لبالواش ر لاهملال ا ةنلاًىلانلا  بلعي الالارا الل800االر ب طيلحيثلق غالعي الالبحثل

الن  طلالباةيل  لاج اودلا  ص ىلبه لوانالي ةالار با طلقاينلغاارك  لال  اةاالوا   قا  لوغم ر االالن ا طل

عاااي  لالتااايلغااا لشاااأمه ل نل اااااالغااا لعاااادلا م ر ااا  لل ن ااا طلالباااةيل يمااا لوخااا الالب حثاااالال اياااالغااا لالا ل

    الباةيل  لاج اودلا  ص ىلبه للاح ي ل  اةالص يا.

اقةة  ( بعنةة ان:  ا  2008هسةةان أهمةةد مصةةطف    إدراسةةة  الرياضةةية  ةةي الترويحيةةة و ممارسةةة اش شةةطة و

 أوقات الفراغ لدى طالب جامعة سنار ا 

هااا الهااا  لالارا اااالل ا اا فلعلاااىلنااا يلاألة ااايالالت واحيااالوال ا خااايالالتااايل مااا ريل اا ل وقااا  لال ااا اجللاااالل

ا اا اغاللطالالة غ ال   ر،لوالا  فلعلىلغارك  لالياالالل  اةاالاألة ايالالبانياال ا ل وقا  لال ا اجل.

لغمث ااالغاا لاملرامااعلال لاا لل ارا ااالغة نااالغاا لا اا   لال عاا يلا ساا  لوا ا
 
ط لاابلل50ياا  لال ي ااالع اا اةي 

  ب نالغ لسالثلااللوط لبالحع  ل  ل الك ي  لغ ا  الغ لاجر غ الا ا اغالالب حثالجرمعلالبي ن  لل

وقااااالللالن اااا طلالباااااةي،لغحاااا ورلغحاااا رللطة اااايالواله اياااا  لالت واجيااااالج رااااملوقااااالال اااا اجلوغحاااا رلل  اةااااا

ة غ ااالعلااىلغم ر ااالاألة ااياللأل اا ليبلاالحعاا ةيالا    اابالوك نااال هااملال اا ةن،ل قباا الطااالاا اا اغالا

ال ا خاااايال اااا لا   بااااالاأل ياااا  ،للكماااا ل  ةااااال اااا وتلذا لاحعاااا ةيالقااااينلطااااالالوط لباااا  لة غ ااااال اااا  رل اااا لناااا يل

  األة يالالت واجيا.ل

( بعنةةة ان : ا قيةةةا  2011محمةةةد جاسةةةم محمةةةد    –نةةةدى عبدالسةةةالم  ةةة ر   –دراسةةةة بةةةدن محمةةةد  لةةةف 

 مست ى الوشال البد   والطاقة املصرو ة املعزرة للصحةا.

الارا اللًىلالا  فلعلىلغسا للالن ا طلالااةيلل  اب الغ  رناالقم ااالالي قاالا عا و الا اا ا لللها ا

ا    لال ع يلغسا اغ نلاال  ب نالكأدا لجرمعلالبي ن  لو ملا اب رلال ي الق لي ا الال مايالغ لطالال

ناااااال هاااااملال اااااا ةنل نلوك لط لاااااب.ل100(لوب اااااهلعاااااادهمل25-18ك ياااااالال  ااااا نلاجرمي اااااالا  ح اااااالاألوًاااااىلقأعمااااا رل)

 اااا الغاااا لطااااالالالة ياااا  لةيااااا لغ  رنااااا لق ميااااالالي قااااالل25-18غسااااا للالن اااا طلالباااااةيلل  ئااااالال م ديااااال
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ا عااا و الوالتااايلقااااوره ل  ااااطلغااا لالصااا الال  غاااالل  ااا دلو نل هاااملالا عاااي  لالاأكياااالعلاااىلخااا ور لغم ر اااال

لو   اااايعلق عااااال30ال اااا دلالن اااا طلالباااااةيلا  ااااااال ااااا ل
 
 لا    اااااللقأهمياااااللغم ر ااااالاألة اااايالدقي ااااالي غياااا 

لالبانيالوال ا خيالل   ةا لالص يا.لل

( بعنةة ان: ا تقيةةيم مسةةةت يات الوشةةال البةةد   لتالميةةةا املرهلةةة االبتدا يةةةة  Howard )    )2012دراسةةة 

 املشاركين  ي برنامج  باهات  ي الحركة 

 تاا ا لطغ يااالغ ا  ااال اا ل ياا  لل3الالحيااثلهااا الالارا ااالاًااىل  ياايملغسااا ا  لالن اا طلالباااةيلل يااالال اا

  ايملق اغنلعب ح  ل  لاج  كالقب لقاا لاليا  لالارايا يلو يضا ل ا لاأليا  لالتايلاللي اا ل نها لو ة ناالال ي اال

(لو ش ر لال ا ةنلاًىل نل  ا ادلال ي االقعا ر لل5ل-ل8غ لاألط  الا  ح الاالقاااةيال)لغا  الاألعم رللل69غ لل

 اغنلنلعااب ح  ل ا لاج  كااالنلالاااا د ل ا لالن اا طلالباااةيلغ اااالاًااىلغ   ااعلال ااا لع غاالقاا د لا  اا ركال ا لقاا

غ  رنااالق ألياا  لالضاا قيال اا قلاج ضاا رلاإلةباا ر لالة غاا لالن ناا غنل ااي يالغاا ل ااأسي  لعلااىلغسااا ا  لالباااةيل

حصليا ةبلاال ام ارل  لا ا اا لا   ي بلا  خ عيالل ن  طلالباةيلاًىلة نبلا الح الا  خ عالو 

  غجم عال كن لغ لا ا  مين.ل

لالتعليق على الدراسات املرتبطة:  

ال   انلل غ ل اقااا ل البحثل غ اح ل ةميعل واألة بيال  ل ال  بيال ا   بيال الارا   ل غ ل الب حث نل ا ا  دل

اإلحع ةياللوعي  الال س ؤال لغ ورالق     لا سا ا لوادوا لةمعلالبي ن  لوع الاًىلا اي رلا   جر  لل

لا    بالوك  لكلا س همال  لا ا الصلال ا ةنلوالا عي  .ل

 إجرابات البحث: 
 منهج البحث: 

لا ا ا لالب حث نلا    لال ع يل    باالليبي اله الالبحث.

 مجتم  البحث: 

ال   لاجر غو لل /ل2019اشام لغجامعله الالبحثلعلىلط بالب  لك ي  لة غ الا  قبل الال

للل(.2(،ل)1(لط لبلوط لبا،لوا ضأللذلكلةاوال)5359والب لهلعادهمل) لل2020

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

 (1جدول   

 م 2020/ 2019كشف بدعداد الطلبة بكليات جامعة املرقب للعام الجامعي 

 اسم الكلية  م عدد الطلبة  اسم الكلية  م
عدد  

 الطلبة

ل1
للل1883لاليبلالب   لاجامبل

1

ل1
للل400لاآلداالوال    لغسال ال

لل2 واأل   نللطبل ال مل وة احال

لاجامبل
للل429

1

ل2

قع ل وال    ل اآلداال

لاأل ي رل
للل820

ل3
للل470لالعيالالاجامبل

1

ل3
للل1368لاالقاع دلوالاج ر لاجامبل

ل4
للل800لالا  يالاليبيالغسال ال

1

ل4

ال   لل والاج ر ل االقاع دل

لق لل 
للل599

ل5
للل669لال    لالص يالاجامبل

1

ل5
للل1400لالت قيالاجامبل

ل6
للل878لاله ا الاجامبل

1

ل6
ل186لالت قيالالبانيالاجامبل

ل7
ل502لاله ا الال   لق لل 

1

ل7
ل276لال  ن نلاجامبل

ل8
للل200ل   يالا    غ  لاجامب

1

ل8
ل167لال    لال  عيالاجامبل

ل9
للل1200لاآلداالاجامبل

1

ل9
ل88لال غ  لاجامبل

1

ل0
للل1461لال    لاجامبل

2

ل0
لل62لاآلس رلوالسي حالاجامبل

 طالب وطالبة 13858 املجم ع 

ل 
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 (2جدول   

 م 2020/ 2019كشف بدعداد الطلبة من مجتم  البحث بكليات جامعة املرقب للعام الجامعي 

 عدد الطلبة  مقرها اسم الكلية  م

لال    لال  عيالل1

لق ايالاجامبل

ل167

ل1200لاآلداالل2

ل669لال    لالص يال3

ل1400لالت قيال4

ل1461لال    لل5

ل276لال  ن نلل6

ل186لالت قيالالبانيالل7

 طالب وطالبة 5359 املجم ع 

 %  38.67 الوسبة املئ ية 
 

 : عينة البحث

(لط لبلوط لبالغ لل414ق  لالب حث نلق  اي رلعي الالبحثلق لي ا الال   اةيالوالب لهلق اغه ل)

(لي ضأللل3البحث،لوةاوال)(لغ لغجامعل7.73ب  لك ي  لة غ الا  قب،لوبنسبالغئ االقاره ل)

لذلك.ل

 (3جدول   

 ت  يف عينة البحث من طلبة بعض كليات جامعة املرقب 

 م 
 الرابعة الثالثة الثانية  اشولى الفرقة 

 اإلجمالي 
 إناث  ذك ر  إناث  ذك ر  إناث  ذك ر  إناث  ذك ر  الجوس 

ل23ل2ل3ل4ل1ل5ل1ل3ل4لال  عيال1

ل46ل3ل4ل5ل4ل3ل3ل17ل7لاآلداالل2

ل3
ال    ل

لالص يال
ل46ل12ل12ل6ل2ل7ل1ل6ل0

ل48ل9ل0ل11ل1ل6ل3ل16ل2لالت قيال4

ل57ل12ل0ل14ل1ل13ل3ل13ل1لال    ل5

ل77ل5ل10ل2ل14ل3ل12ل8ل23لال  ن نلل6

ل117ل0ل42ل0ل20ل0ل22ل0ل33لالبانيالل7

 املجم ع 
70 63 45 37 43 42 71 43 

414 
133 82 85 114 

 % 7.73 الوسبة املئ ية

ل
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 أدوات البحث: 

هاايللل)لللللقي يلغسا للالن  طلالباةيلكارا اللغ خ يللاالطاليلعلىلدرا   ل   ولالللل الاغ لل

الهاايلل غحمال )2005ق ل غغ  يلل36لل:11(ل غحمال ق ل ق ارل )ل ودرا ال )ل2019)(ل جرمعلول(لل23:4(ل

لللالبي ن  لاجا عالبه الالبحثلا ا  نلالب حث نلق  ام ر لقي يلالن  طلالباةيللا همللاح ي 

لللاهاافلالبحث.لل

 استمارة الوشال البد  : 

ل ة نالا ام ر لقي يلالن  طلالباةيلغ لل س الا ئ الك نالعلىلال ح لالا ً لل

ل

 ه  تستخدم الدرج بدال من املصعد؟  -1

ل

لداةم .ل

ل.لةسبي ل

لال.لل

 ه  تق م باملش ي بدال من استعمال السيارة  ي املسا ات القصيرة التي ال تتجاوز كيل مترا واهدا؟ -2

ل

لداةم .ل

لةسبي .لل

لال.لل

3- 
رياضيا ( مرتف  الشدة  زداد  الله تنفسك ومعدل ضربات قلبك   كم   ًما  ي اشسب ع تمار   شاطا بدنيا   أو 

 دقيقة مت ا لة أو على  ترتين؟  20كثيرا، وتستمر  يه مدة ال تق  عن 

ل

لك لي  .ل

ل(.لل6ل-لل4غ  مل ي  لاأل ب يل)لل

ل(.لل3ل-ل2ب  ل ي  لاأل ب يل)لل

لغ  لواحا ل  لاأل ب ي.لل

لن درالةاا.لل

ل-4
ضربات قلبك   ق  كملي غ  ل  لاأل ب يل م ريلة  ط لقاني ل)ل ولرا خي ل(لغ ااالال ا ليادادل اللال   سكلوغ االل

لدقيقة مت ا لة أو متقطعة على  ترتين أو ثالث؟  30املعتاد  ي الراهة وتستمر  يه مدة ال تق  عن 

ل

لك لي  .ل

ل(.لل6ل-لل4غ  مل ي  لاأل ب يل)لل

ل(.لل3ل-ل2ب  ل ي  لاأل ب يل)لل

لغ  لواحا ل  لاأل ب ي.لل

لن درالةاا.لل
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 ل

5- 
 كم   ًما  ي اشسب ع تمار  تمرينات تق ية العضالت   تمرينات اشثقال أو التمرينات 

 لتق ية عضالت جسمك أو تق م بعم   دو  مجهد  ي املنزل أو  ي الحد قة؟  الس يد ة ( 

  

ل

لك لي  .ل

ل(.لل6ل-لل4غ  مل ي  لاأل ب يل)لل

ل(.لل3ل-ل2ب  ل ي  لاأل ب يل)لل

لغ  لواحا ل  لاأل ب ي.لل

لن درالةاا.لل

 كيف تصف طبيعة   مك الدراس ي ؟  -6

ل

لغ لغة نلآل  لغ  ملال قا.للة الول  ح خلل

لغا  الاج  كالوالن  ط.لل

لق ي لالن  ط.لل

ل  ال ة بلو    ملامل  خ ا .لل

 كيف تصف طبيعة  شاطك  ي املنزل؟  7

ل

ل  ح خلغ  ملال قالو ق  لقجميعل عم الا   الالتيل اي بلةها.ل

لغا  الاج  كالوالن  ط.لل

لق ي لاج  كا.ل

لال قا.لة لبلغ  ملل

 كم من ال ق  تقضيه   ميا  ي مشاهدة التلفزي ن أو الجل   أمام الكمبي تر أو معا؟ل8

ل

ل ق لغ ل  عاينل  لالي  .ل

ل  ع  ل  لالي  .لل5-3غ لل

ل  ع  ل  لالي  .لل5 كت لغ لل

 كم من ال ق  تقضيه   ميا  ي القرابة أو ه  ال اجبات الي مية؟ 9

ل

لاللش ي .لل

ل  عالي غي .ح اً لل

لح اً ل  عاين.لل

ل كث لغ ل  عاين.لل
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ل

 مفتاح تصحيح استمارة الوشال البد  :  

لية نلالا ييملعلىلاال اج ق  لل ي الالبحثلعلىلال ح لالا ً لل

لدرة  ،لو)لةسبي ل(لدرةا ن،لو ة نلع  لع اغ ل ة نل)ال(.للللل5(لاللالسياالاالوالوالث ةيل ة نلاة قال)لداةم ل

درة  ،لللل5درة  ،لو)غ  ملاي  لاأل ب يل(للللل9السياالالث لثلوال ابعلواجا غبل ة نلاة قال)لك لي  ل(لالل

اإلة قالل3و ة نلل ك نال واحا ل ذال ودرةال (ل األ ب يل اي  ل )ب  ل ع اغ ل ة نل للللدرة  ل ل واحا ل  ل)للل غ  ل

لاال ب يل(،لو ة نلع  لع اغ ل ة نل)لن درالةاال(.للل

الل ال قا(ل غة نلآل  لغ  مل غ ل ول  ح خل )ة ال اة قال الس ديل ة نل لل3السياال و)غا  اللل درة  ،ل

اج  كالوالن  ط(لدرةا نل،لودرةالواحا ل ذالك نالاإلة قال)ق ي لالن  طل(لو ة نلالارةاللع  لع اغ لل

ل  ملامل  خ ا (.للل ة نل)  ال ة بلو  

الل ةها(ل التيل اي بل ا   ال قجميعل عم ال و ق  ل ال قال غ  مل )  ح خل اة قال الس بعل ة نل للل3السياال

و ة نلل (ل اج  كال )ق ي ل اإلة قال ك نال واحا ل ذال ودرةال ،ل درةا نل والن  ط(ل اج  كال و)غا  ال درة  ،ل

لالارةاللع  لع اغ ل ة نل)ة لبلغ  ملال قا(.للل

  ع  ل  لالي  (لدرةاللل5-3درة  ،لو)غ للللل3السياالالث غ ل ة نلاة قال) ق لغ ل  عاينل  لالي  ل(لالل

ل  ع  ل  لالي  (.للل5واحا لو ة نلالارةاللع  لع اغ ل ة نل) كت لغ ل

ش ي (لالل )الل اة قال الا  عل ة نل لل3السياال واحا ل ذاللل ودرةال ،ل درةا نل ي غي (ل و)ح اً ل  عال درة  ،ل

ة قال)ح اً ل  عاينل(لو ة نلالارةاللع  لع اغ ل ة نل)اكث لغ ل  عاين(.لو ة نلالا ييملالنه ئيللك نالاإلل

 لساج ق  لالي لبلعب ر لع لغجم يلا اج ق  العلىلةميعلا ئ الاال ام ر لو ة نلعلىلال ح لالا ً :لللل

40  .
ً
 درجة  دكثر =  شيط جدا

 درجة =  شيط.  30-39

 وينصح بزيادة الوشال.  درجة = مت سط الوشال 29 -20

  درجة = غير  شط بما  يه الكفا ة والبد من زيادة الوشال البد  .   20أق  من 
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 الدراسة االستطالعية :  

الهافلل ك نل ا ايالعيال درا ال لة ا ل وال  بال  للغنه لل مل ال ادل حيثل غ ل البحثل غجامعل علىل الا  فل

ل.لللل  همهمل ث له  لالبح ثلو همييه ا   ركال  لالبحثلغ ل الالاالة قالعلىلاال ابي نلوغا

 الدراسة اشساسية : 

الارا الاأل   يال الالال ت  لغ لل الب حث نلقإة ا ل لً لل2021/لل2/لللل11ق  ل  لواجراوالل2021/لل3/لللل17 ل

ل(لي ّضألل  ط عل دا لالبحثلعلىلال ي الاأل   يال.لل4رقمل)ل

   (  ت زي  أداة البحث على العينة االساسية.   4جدول رقم   

 اإلجمالي  املستبعد  العا د  الفاقد امل زع الكلية م

ل23ل13ل36ل11ل47لال    لال  عيال1

ل46ل8ل54ل38ل92لاآلداال2

ل46ل9ل55ل06ل61لال    لالص يالل3

ل48ل7ل55ل23ل78لالت قيالل4

ل57ل10ل67ل19ل86لال    ل5

ل77ل5ل82ل21ل103لال  ن نلل6

ل117ل19ل136ل31ل167لالت قيالالبانيالل7

 414 71 485 149 634 املجم ع

ل

 أساليب املعالجة اإلهصا ية: 

ل   جرالالبي ن  لاجا عالبه الالبحثلا ا ا لالب حث نلا   جر  لاإلحع ةيالالا ليا:ل

لاالنح افلا  ي ر لللا ا  الاج س  يلللالنسبالا ئ اال

ل ح ي لالاب ي ل  لا ج  لواحا.للا اب رلل)ل ل(للللللللللللللللللل

ل(.لل0.05(ل   جرالالبي ن  ل  له الالبحث،لوار ض القمسا للداللالغ   اال)SPSSوا ا  نلالب حث نلقن ن غنل)
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 عرض النتا ج: 

 (5جدول   

  
ً
ا ات املعيارية لطلبة كلية العل م الشرعية بجامعة املرقب و قا املت سطات الحسابية واالنحر

 23الوشال البد      ن= الستجاباتهم  ي استمارة قيا  مست ى  

ل5ال اب الن=لل5الث لثالن=لل6الث نيالن=لل7األوًىلن=للال  قال
لاإلةم ً ل

للن ثلذك رلللن ثلذك رلللن ثلذك رلللن ثلذك رللاجرنبل

ل23ل2ل3ل4ل1ل5ل1ل3ل4لال ادل

ل100.00ل40.00ل60.00ل80.00ل20.00ل83.33ل16.67ل42.86ل57.14لالنسبا

ل381ل26ل53ل78ل10ل67ل22ل43ل82لالارة  

ا ا  الل

لاج س  ي
ل16.56ل13.00ل17.66ل19.50ل10.00ل13.40ل22.00ل14.33ل20.50

االنح افلل

لا  ي ر ل
ل3.09ل1.00ل3.85ل8.38ل0.00ل2.57ل0.00ل3.29ل5.67

لالا اي 
غا  الل

لالن  ط

 ي ل

لة يال

غا  الل

لالن  ط

 ي ل

لة يال

 ي ل

لة يال

 ي ل

لة يال

 ي ل

لة يال

 ي ل

لة يال

 ي ل

لة يال

درةالل

لالاح ي ل
ل16.52ل15.80ل17.60ل14.83ل17.85

االنح افلل

لا  ي ر ل
ل5.46ل3.81ل8.40ل3.97ل5.69

غسا للل

لالن  ط
ل ي لة يال ي لة يال ي لة يال ي لة يا

 ي ل

لة يال

(ل نلغسا للالن  طلالباةيللي بالك يالال    لال  عيالقج غ الا  قبل ح  لل5ياضأللغ لنا ةنلةاوال)

حس  يلل غ ي ر لللل16.52قما  ال الا اي ا لللل5.46وانح افل علىل ل ق     ة يا(ل ) ي ل نح ل  اي ل وااجال

لا  اما ل  لا ام ر لقي يلالن  طلالباةيلبه الالبحث.ل

ل 
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 (6جدول   

 الستجاباتهم  ي 
ً
ا ات املعيارية لطلبة كلية اآلداب بجامعة املرقب و قا املت سطات الحسابية واالنحر

 46البد      ن= استمارة قيا  مست ى الوشال 

ل7ال اب الن=لل9الث لثالن=لل6الث نيالن=لل24األوًىلن=للال  قال
لاإلةم ً ل

للن ثلذك رلللن ثلذك رلللن ثلذك رلللن ثلذك رللاجرنبل

ل46ل3ل4ل5ل4ل3ل3ل17ل7لال ادل

ل100.00ل42.86ل57.14ل55.56ل44.44ل50.00ل50.00ل70.83ل29.67لالنسبا

ل905ل49ل69ل79ل98ل67ل54ل323ل166لالارة  

ا ا  الل

لاج س  ي
ل19.67ل16.33ل17.25ل15.80ل24.50ل22.33ل18.00ل19.00ل23.71

االنح افلل

لا  ي ر ل
ل5.65ل4.10ل1.92ل5.26ل2.17ل13.42ل5.65ل7.89ل4.91

لالا اي 
غا  الل

لالن  ط

 ي ل

لة يال

 ي ل

لة يال

غا  الل

لالن  ط

غا  الل

لالن  ط

 ي ل

لة يال

 ي ل

لة يال

 ي ل

لة يال

 ي ل

لة يال

درةالل

لالاح ي ل
ل19.26ل16.85ل19.66ل20.16ل20.37

االنح افلل

لا  ي ر ل
ل6.77ل3.09ل6.01ل10.52ل7.47

غسا للل

لالن  ط
ل ي لة يال ي لة يالغا  الالن  طللغا  الالن  طل

 ي ل

لة يال

(ل نلغسا للالن  طلالباةيللي بالك يالاآلداالقج غ الا  قبل ح  لقما  الل6ياضأللغ لنا ةنلةاوال)

غ ي ر لللل19.26حس  يلل ا  اما ل  للل6.77وانح افل الا اي ا ل علىل ل ق     ة يا(ل ) ي ل نح ل  اي ل وااجال

لا ام ر لقي يلالن  طلالباةيلبه الالبحث.لل

ل 
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 (7جدول   

  املت سطات 
ً
ا ات املعيارية لطلبة كلية العل م الصحية بجامعة املرقب و قا الحسابية واالنحر

 46الستجاباتهم  ي استمارة قيا  مست ى الوشال البد      ن= 

ل24ال اب الن=لل8الث لثالن=لل8الث نيالن=لل6األوًىلن=للال  قال
لاإلةم ً ل

للن ثلذك رلللن ثلذك رلللن ثلذك رلللن ثلذك رللاجرنبل

ل46ل12ل12ل6ل2ل7ل1ل6ل0لال ادل

ل100.00ل50.00ل50.00ل75.00ل25.00ل87.50ل12.50ل100.00ل0.00لالنسبا

ل850ل229ل184ل111ل54ل146ل32ل94ل0لالارة  

ا ا  الل

لاج س  ي
ل18.47ل19.08ل15.33ل18.50ل27.00ل20.85ل32.00ل15.66ل0.00

االنح افلل

لا  ي ر ل
ل3.00ل4.95ل5.23ل2.81ل4.00ل3.39ل0.00ل3.68ل0.00

ل-لالا اي 
 ي ل

لة يال
لة يال

غا  الل

لالن  ط

غا  الل

لالن  ط

 ي ل

لة يال

 ي ل

لة يال

 ي ل

لة يال

 ي ل

لة يال

درةالل

لالاح ي ل
ل18.93ل17.20ل20.62ل22.25ل15.66

االنح افلل

لا  ي ر ل
ل4.70ل5.43ل4.84ل4.86ل3.68

غسا للل

لالن  ط
ل ي لة يالغا  الالن  طللغا  الالن  طلل ي لة يا

 ي ل

لة يال

(ل نلغسا للالن  طلالباةيللي بالك يالال    لالص يالقج غ الا  قبل ح  لل7ياضأللغ لنا ةنلةاوال)

حس  يلل غ ي ر لللل18.93قما  ال الا اي ا لللل4.70وانح افل علىل ل ق     ة يا(ل ) ي ل نح ل  اي ل وااجال

لا  اما ل  لا ام ر لقي يلالن  طلالباةيلبه الالبحث.ل
ل 
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 (8جدول   

 الستجاباتهم  ي 
ً
ا ات املعيارية لطلبة كلية التربية بجامعة املرقب و قا املت سطات الحسابية واالنحر

 48استمارة قيا  مست ى الوشال البد      ن= 

ل9ال اب الن=لل12الث لثالن=لل9الث نيالن=لل18األوًىلن=للال  قال
لاإلةم ً ل

للن ثللذك رلللن ثللذك رلللن ثللذك رلللن ثللذك رللاجرنبل

ل48ل9ل0ل11ل1ل6ل3ل16ل2لال ادل

ل100.00ل100.00ل0.00ل91.67ل8.33ل66.67ل33.33ل88.89ل11.11لالنسبال

ل974ل201ل0ل210ل17ل98ل72ل334ل42لالارة  ل

ا ا  الل

لاج س  يل
ل20.29ل22.33ل0.00ل19.09ل17.00ل16.33ل24.00ل20.87ل21.00

االنح افلل

لا  ي ر ل
ل4.94ل9.01ل0.00ل5.93ل0.00ل4.45ل5.35ل5.84ل9.00

لالا اي ل
غا  ال

لالن  طل

غا  ال

لالن  طل

غا  ال

لالن  طل

 ي ل

لة يال

 ي ل

لة يال

 ي ل

لة يال

 ي ل

لة يال

غا  ال

لالن  طل

غا  ال

لالن  طل

درةال

لالاح ي ل
ل20.25ل22.33ل18.91ل18.88ل20.88

االنح افلل

لا  ي ر ل
ل6.74ل9.01ل5.70ل5.98ل6.27

غسا للل

لالن  طل
لغا  الالن  طلل ي لة يالل ي لة ياللغا  الالن  طل

غا  ال

لالن  طل

(ل نلغسا للالن  طلالباةيللي بالك يالالت قيالقج غ الا  قبل ح  لقما  الل8ياضأللغ لنا ةنلةاوال)

لعلىلالا اي ا لا  اما لللل6.74وانح افلغ ي ر لللل20.25حس  يلل وااجالنح ل  اي ل)غا  الالن  ط(لق    

ل  لا ام ر لقي يلالن  طلالباةيلبه الالبحث.لل

ل 
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 (9جدول   

 الستجاباتهم  ي املت سطات الحسابية 
ً
ا ات املعيارية لطلبة كلية العل م بجامعة املرقب و قا واالنحر

 57استمارة قيا  مست ى الوشال البد      ن= 

ل12ال اب الن=لل15الث لثالن=لل16الث نيالن=لل14األوًىلن=للال  قال
لاإلةم ً ل

للن ثللذك رلللن ثللذك رلللن ثللذك رلللن ثللذك رللاجرنبل

ل57ل12ل0ل14ل1ل13ل3ل13ل1لال ادل

ل100.00ل100.00ل0.00ل93.33ل6.67ل81.25ل18.75ل92.86ل7.14لالنسبال

ل1151ل214ل0ل275ل43ل279ل87ل218ل35لالارة  ل

ا ا  الل

لاج س  يل
ل20.19ل17.83ل0.00ل19.64ل43.00ل21.46ل29.00ل16.76ل35.00

االنح افلل

لا  ي ر ل
ل4.09ل4.21ل0.00ل6.99ل0.00ل5.95ل9.41ل6.20ل0.00

لة ياللالا اي ل
 ي ل

لة يال

غا  ال

لالن  طل

غا  ال

لالن  طل

ة يال

ل
 
لةاا

 ي ل

لة يال
ل-

 ي ل

لة يال

غا  ال

لالن  طل

درةال

لالاح ي ل
ل20.00ل17.83ل21.20ل22.87ل18.07

االنح افلل

لا  ي ر ل
ل7.14ل4.21ل8.92ل7.85ل7.60

غسا للل

لالن  طل
ل ي لة ياللغا  الالن  طللغا  الالن  طلل ي لة يال

غا  ال

لالن  طل

(ل نلغسا للالن  طلالباةيللي بالك يالال    لقج غ الا  قبل ح  لقما  الل9ياضأللغ لنا ةنلةاوال)

لعلىلالا اي ا لا  اما لللل7.14وانح افلغ ي ر لللل20.00حس  يلل وااجالنح ل  اي ل)غا  الالن  ط(لق    

ل  لا ام ر لقي يلالن  طلالباةيلبه الالبحث.لل

ل 
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 (10جدول   

 الستجاباتهم  ي املت سطات 
ً
ا ات املعيارية لطلبة كلية القان ن بجامعة املرقب و قا الحسابية واالنحر

 77استمارة قيا  مست ى الوشال البد      ن= 

ل15ال اب الن=لل16الث لثالن=لل15الث نيالن=لل31األوًىلن=للال  قال
لاإلةم ً ل

للن ثلذك رلللن ثلذك رلللن ثلذك رلللن ثلذك رللاجرنبل

ل77ل5ل10ل2ل14ل3ل12ل8ل23لال ادل

ل100.00ل33.33ل66.67ل12.50ل87.50ل20.00ل80.00ل25.81ل74.19لالنسبال

ل1681ل104ل199ل48ل343ل56ل293ل127ل511لالارة  ل

ا ا  الل

لاج س  يل
ل21.83ل20.80ل19.90ل24.00ل24.50ل18.66ل24.41ل15.87ل22.21

االنح افلل

لا  ي ر ل
ل6.52ل7.65ل5.71ل3.00ل11.89ل2.05ل7.25ل8.20ل6.41

لالا اي ل
غا  ال

لالن  طل

 ي ل

لة يال

غا  ال

لالن  طل

 ي ل

لة يال

غا  ال

لالن  طل

غا  ال

لالن  طل

 ي ل

لة يال

غا  ال

لالن  طل

غا  ال

لالن  طل

درةال

لالاح ي ل
ل22.11ل20.20ل24.43ل23.26ل20.58

االنح افلل

لا  ي ر ل
ل8.00ل6.44ل11.17ل6.94ل7.45

غسا للل

لالن  طل
لغا  الالن  طللغا  الالن  طللغا  الالن  طللغا  الالن  طل

غا  ال

لالن  طل

( ةاوال نا ةنل غ ل ا  قبل ح  لل10ياضألل قج غ ال ال  ن نل ك يال لي بال الباةيل الن  طل غسا لل (ل نل

لعلىلالا اي ا لللل8.00وانح افلغ ي ر لللل22.11قما  الحس  يلل وااجالنح ل  اي ل)غا  الالن  ط(لق    

  الن  طلالباةيلبه الالبحث.ا  اما ل  لا ام ر لقي يل

ل 
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 (11جدول   

  
ً
ا ات املعيارية لطلبة كلية التربية البدنية بجامعة املرقب و قا املت سطات الحسابية واالنحر

 117الستجاباتهم  ي استمارة قيا  مست ى الوشال البد      ن= 

ل42ال اب الن=لل20الث لثالن=لل22الث نيالن=لل33األوًىلن=للال  قال
لاإلةم ً ل

للن ثلذك رلللن ثلذك رلللن ثلذك رلللن ثلذك رللاجرنبل

ل117ل0ل42ل0ل20ل0ل22ل0ل33لال ادل

ل100.00ل0.00ل100.00ل0.00ل100.00ل0.00ل100.00ل0.00ل100.00لالنسبا

ل2646ل0ل955ل0ل475ل0ل496ل0ل720لالارة  

ا ا  الل

لاج س  ي
ل22.61ل0.00ل22.73ل0.00ل23.75ل0.00ل22.54ل0.00ل21.81

االنح افلل

لا  ي ر ل
ل6.72ل0.00ل6.15ل0.00ل7.25ل0.00ل7.99ل0.00ل5.50

لالا اي 
غا  الل

لالن  ط
ل-

غا  الل

لالن  ط
ل-

غا  الل

لالن  ط
ل-

غا  الل

لالن  ط
ل-

غا  الل

لالن  ط

درةالل

لالاح ي ل
ل22.71ل22.73ل23.75ل22.54ل21.81

االنح افلل

لا  ي ر ل
ل6.72ل6.15ل7.25ل7.99ل5.50

غسا للل

لالن  ط
لغا  الالن  طللغا  الالن  طللغا  الالن  طللغا  الالن  طل

غا  الل

لالن  ط

(ل نلغسا للالن  طلالباةيللي بالك يالالت قيالالبانيالقج غ الا  قبل ح  لل11ياضأللغ لنا ةنلةاوال)

لعلىلالا اي ا لللل6.72وانح افلغ ي ر لللل22.71قما  الحس  يلل وااجالنح ل  اي ل)غا  الالن  ط(لق    

  ا  اما ل  لا ام ر لقي يلالن  طلالباةيلبه الالبحث.ل
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  ومناقشة النتا ج:تفسير 
  لخ  لهافلالبحثلق  لالب حث نلق عالالبي ن  لوإة ا لالاح ي لاإلحع ئيلل بي ن  ،لو يم ليل لع قلل

لل س س لالبحث:لل
 
لل  ا ةنلوغ  ق يه لو   

 تساؤل البحث وه :   

 ما مست ى الوشال البد   لبعض طلبة كليات جامعة املرقب  ي هدود عينة البحث.  

اجرااوالل نا ةنل غ ل ا  ي راالل(  7  -6  -5  ياضألل واالنح ا   ل اج س قيال ا ا  ي  ل والتيل بينل

ال اج ق تهملاليالال  لا ام ر لقي يلغسا للالن  طلالباةيل نلغسا للالن  طلالباةيللي بال

وانح افلللل( 16.52   ح  لقما  الحس  يلللل( 5   عيالقج غ الا  قبلةاوالرقمللك يالال    لال 

رقملللل( 5.46  غ ي ر لل ةاوال ا  قبل قج غ ال اآلداال ك يال حس  يللل( 6  وط بال قما  ال  ح  ل

)لل( 6.77  وانح افلغ ي ر لللل( 19.26   ال    لالص يالقج غ الا  قبلةاوالرقمل (ل7وط بالك يال

حس  يلل قما  ال غ ي ر للوانح للل( 18.93   ح  ل نح ل  اي للل( 4.70  افل ةمي ه ل ا جهال حيثل

لعلىلالا اي ا لا  اما ل  لا ام ر لقي يلالن  طلالباةيلبه الالبحثلوال  لللل غير  شيط(  ق    

اعاما لعلىلانلالا ييملالنه ئيل سا للالن  طلالباةيلل ي بله لعب ر لع لغجم يلا اج ق  ال

ي ان لالي لبللدرجة (  20  لبلعلىلدرةال ق لغ لعلىلةميعلا ئ الاال ام ر لواة نلحع الالي 

لقم ل يالال   يالوالقالغ لطا د لالن  طلالباةي،للل غير  شط ( 

ل اجرااوال نا ةنل ل(   11-10-9-8    يم ل  ضألل ا  ي رااللل واالنح ا   ل اج س قيال ا ا  ي  ل والتيل بينل

غسا للل الباةيل نل الن  طل غسا لل قي يل ا ام ر ل اليالال  ل ك يالال اج ق تهمل لي بال الباةيل الن  طل

وط باللل( 6.74  وانح افلغ ي ر لللل( 20.25   ح  لقما  الحس  يلللل( 8  الت قيالقج غ الا  قبلةاوالرقملل

رقملل ا  قبلةاوال قج غ ال ال    ل قما  الحس  يلللل( 9  ك يال غ ي ر لل(  20.00   ح  ل ل( 7.14  وانح افل

رق ا  قبلةاوال قج غ ال ال  ن نل ك يال ط بال نا ةنل ك نال قما  الحس  يلللل( 10  ملل يم ل ل(22.11   ح  ل

 نلغسا للالن  طلالباةيللي بالك يالالت قيالالبانيالللل( 11  وابينلاجراوالرقملللل( 8.00  وانح افلغ ي ر لل

حس  يلل قما  ال ا  قبل ح  ل غ ي ر لللل( 22.71  قج غ ال نح لللل( 6.72  وانح افل ةمي ه ل ا جهال حيثل

الوشال(   اي لل ا  الل مت سط  الا اي ا ل علىل ل البحثللق     به ال الباةيل الن  طل قي يل ا ام ر ل ما ل  ل

ا اج ق  الل الباةيلل ي بله لعب ر لع لغجم يل الن  طل النه ئيل سا لل الا ييمل وال  لاعاما لعلىلانل

 مت سط  ي ان لالي لبللللدرجة (   29الى    20   علىلةميعلا ئ الاال ام ر لواة نلحع الالي لبلعلىلدرةالل

لللوا صأللقاا د لالن  ط.للالوشال( 

الباهث ن  غا  الحس  يللليعزو  قينل غ ل غسا اهمل ل ي بالحيثل مل  اي ل الباةيل الن  طل غسا لل  اةيل

وه لدرةال ضعل(  22.71  وبينلغا  الحس  يلللل  غير  شط ( وه لدرةال ضعلالي لبل  لالا اي لللل( 16.52  

ي اولذلكلل  الال   لقأهميالغم ر الاالة يالالبانيالوطبي الللل  مت سط الوشال ( الي لبل  لالا اي لل

الا اةال  لالة يالل ت ا لط ا الوك لكل  ط علامل  خ ا ل  لاجرااوالل الارا الوالتيل اي بلغ لالي لبل

البانيالوه الغ ل يكا ل ميالل االة يال ل مم ر ال ل ي لبل الة   ل ال قال الة يالاللي ييل الارا يالدا  ل
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(لعلىلانلالضغالالارا يال  الغ لاهملا ب الق الالن  طلالباةيلليالالاجر غ ا،ل يم للل2019ا هي يل)ل

(لعلىلخ ور ل  ةيالاجر غ   للا  يملاجرااوالالارا يالقحيثل سم لل2011 يكالع ي  لاحمالاق اهيمل)

ل.لللقمم ر الالن  طلالباةيلدونل نلييس لذلكلعل ل دائهملاألك ديمي

الباهث ن  يعزو  قينللذلللكما  غ ل اعم ره ل يت اوحل والتيل البحثل عي ال ليبي ال ل اًىل غ لللل25اًىلللل18كل   الوه ال

( ال كب نل غحمال درا ال اج  کی،لل2005  كا ل يكال الن  طل ی  ل ال م ل غعل  اغهمل یل اليالال (ل یل نل

 ,Steinbeck(للودرا الل)2001(ل)لل ,.Sallis, J., Pate, R(ل)لل2009وك لكلدرا الك لغ لغب رخلغحمالاد لل)لل

K.,لل( ي   قصلغعلل2001(ل الباةيل الن  طل انل ال م لحيثل الباةيلي  بالع سي لغعل الن  طل انلغسا لل (ل

لبس لد  الا ار الليع لاًىلل %لغعلالا ا ل  لغ اح لالارا الللل50الا ا ل  لال م ل  لةميعلا  اح لقاا  

 للليع لاًىلالا قفلغعلال ع الاًىلغ ح الال ه لا.

   االستوتاجات والت  يات:

لًىلنا ةنلل ل
 
البحثلو ع ةعه لوا    لا سا ا لوا    دا البحثلو س ؤلالو  لحاودلعي ال   لخ  لهافل

 الاح ي لاإلحع ئيلا سا ا ل ملالا ع للًىلاال انا ة  لوالا عي  لالا ليا:للل

 اوال االستوتاجات: 

(لل16.52انله  خلسالثلك ي  لغ لخم لعي الالبحثلوه لك يالال    لال  عيالح  الغا  الحس  يل)

(لل18.93(لولك يالال    لالص ياللح  الغا  الحس  يل)19.26وك يالاآلداالح  الغا  الحس  يل)

لةمي ه لا جهالنح ل  اي ل) ي لة يا(ل

)للوار ع حس  يل غا  ال ح  ال الت قيال ك يال وه ل البحثل عي ال خم ل غ ل ال    ل20.25ك ي  ل وك يال (ل

( غا  الحس  يل )20.00ح  ال غا  الحس  يل ال  ن نلح  ال وك يال البانيالل22.11(ل الت قيال وك يال (ل

 (لةمي ه لا جهالنح ل  اي ل)غا  الالن  ط(لل22.71ح  الغا  الحس  يل)

(لوه لدرةال16.52 ي بالحيثل مل  اي لغسا اهملغ لقينلغا  الحس  يل) اةيلغسا للالن  طلالباةيلل

(لوه لدرةال ضعلالي لبل  لالا اي ل)لل22.71 ضعلالي لبل  لالا اي ل)ل ي لة ال(لوبينلغا  الحس  يل)

وال  لل البحثل به ال الباةيل الن  طل قي يل ا ام ر ل ا  اما ل  ل الا اي ا ل علىل ل ق     الن  ط(ل غا  ال

علىلل علىلاعاما ل ا اج ق  ال غجم يل ع ل عب ر ل ه ل ل ي بل الباةيل الن  طل النه ئيل سا لل الا ييمل انل

درةال(لي ان لالي لبل) ي لة ال(لللل20ةميعلا ئ الاال ام ر لواة نلحع الالي لبلعلىلدرةال ق لغ ل)لل

   درةال(لي ان لالي لبل)غا  الالن  ط(.ل29اًىلل20وحع الالي لبلعلىلدرةال)ل

 
ً
 :   الت  ياتثانيا

اال ااام ارل اا لاةاا ا لغثاا لهاا  لاالقحاا ثللالتاايلتهاااملق ياا يلغسااا للالن اا طلالباااةيلعلااىلعي اا  لغ ا  ااالغاا ل

لاملرامع.

 ل.  لاالة يالالبانيالدا  لالة ي     ي لغالعبلوغ اكالرا خيالق لة ي  للاا د لةسبالا   ركال

 هميالغم ر الاألة يالالبانيا.وخعلق اغنل ث ي يالو  ع االلل يالالق جر غ   للاا د لا    القأ

 ل   يملاجرااوالالارا يالق لي ا الالتيل سم لل يالالقمم ر الاالة يالالبانيال.
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 م  لغ ل   ي له  للللالتياق غالق اغنللطة يالالبانياللش غ الجرميعلاليالالغعل   ي لاالدوا لواالةها لل

 الن اغن.ل

لة ا لدرا ال بحثل  لا ب ال اةيلغسا للالن  طلالباةيلليالالك ي  لة غ الا  قبلوا   ق  لالتيلل

  ح الدونلغم ر يهمللطة يالال ا خيا.للل

ولل البانيال واالة يال ل ن اغنل االعاادل ع ال النه ل ي ةعل قي ن  ل ك  عا ل البحثل ونا ةنل قي ن  ل ا ا اا ل

 ال ا خيالق جر غ ا.للل

ل

 

: املرا
ً
   ج  العربية:  أوال

البانياللل:ل(2015)لآغ الاق  لغحمالعل ل1 الت قيال الباةيلوب ئ  ل غسا ا  لغم ر الاليالالل ن  طل

ل     ل الس دانل ة غ ال درغ ن،ل ا ل قمح يال الث ن اال ق  ااريل

لوالا   ل ةي ،لك يالالارا   لال  ي ،لالت قالالبانيالوال ا خا.ل

احساااااااااااااااااااااااااااااااا نل حمااااااااااااااااااااااااااااااااالل2

لغعي م

ال ا خيال  ل وق  لال  اجللالللواقعلغم ر الاألة يالالت واحيالولل:ل(2008)

،لر  لالدكا ر ل ي لغن  ر ،لة غ الالس دانللطالالة غ ال   رلل

لل     لوالا   ل ةي ،لك يالالت قيالالبانيال

لقأنلغحمال  فلل3

ناااااااااااااااااااااااااللعباالسااااااااااااااااااااااااال ل

عااااان  للغحماااااالة  ااااامل

للغحما

لل:ل(2011) الباةيل الن  طل غسا لل ا  ار للقي يل ا ع و ال والي قال

غ لل ال ب ال لالل ا   ع  ،للل25لل-18ل ص ان،ل ال ا خال غج ال ،ل

املر الل ل ال ا خا،ل وع   ل البانيال الت قيال ك يال بغااد،ل ،ل11ة غ ال

لل.ل17صل،ل2012 بامن لل،ل17ال ادل

ل ص ال:ل(2019)لق ارلق لغحمالغغ  يل4 و همياال الباةيل ل-الن  طل ا نهيل اريلل الاي رل غ  ويل

ل(لل23ال ا ق.)صلل-غن  را لوطار لالا  يمل-ا  ح الالث ن اا

ك مالل:ل(2019)ل ميالن ع لا هي يل5 الباةيل ل ن  طل ا  كل   دل غم ر الط لب  لة غ ال واقعل

ل610-586الع حالللل12ال ادلل35،لك يالالت قيا،لاملر احي  للع  

لللة غ الا  كل   د،ل،لال ا ق،لا م  الال  بيالالس  ديا.للل

لعباااااااااااالالااااااااااا حم لعبياااااااااااال6

لغعي  

لالبح ا لل–غ   عالالاغ يالغ كالالبح ا لل بح ثلوالارا   لل:ل(2006)

ل

ع ياااااااا  لاحمااااااااالاقاااااااا اهيملل7

ل  يا

اجر غ ي  لل:ل(2011) الي لب  ل لالل الباةيل الن  طل غم ر ال غسا ا  ل

ر  لالدكا ر ل ي لغن  ر ل،ة غ الالس دانلل     لوالا    ةي لل

ل،ك يالالت قيالال ا خيا.للل

الن ااااا طلالبااااااةيلا  هياااااالوال اااااملوال ياااااف،لغح خااااا  ل ااااا لغن ااااا را لل:ل(2014)لغب رخلغحمالاد ل8

لالت قيالال ا خيا.للللللة غ الالس دانلل     لوالا   ل ةيالك يال
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غ  ماااااااااااااااااااااااااااااالالصااااااااااااااااااااااااااااا الل9

لال   يا

الا عي  لال   يالب أنلالن  طلالباةيلغ ل ة لالص الغ  ماالل:ل(2010)

لالص الال   يالوغ اكالال ق يالغ لاألغ اقلوغة  حيه ل.ل   س ا.لللل

وعالقاالق لسم الع الطالالا اااريلالسا  دیين.لللالن  طلالباةیل:ل(2005)لال كب نلعثم نلغحمالل10

لل.167-153.لص13.لال اد6املر الال  بدالل غ ا لالاغ یا.لالس ا

،لل:ل(2005)لهاايلق لغحمالالهاايل11 االةس نل لالل ا ع و ال والي قال الباةيل الن  طل املر اللللقي يل

ك يالل اج  كا،ل وع   ل البانيال الت قيال والاغ يا،ل ل غاا ل ال  بيال

ل(لل36الت قيالالبانيا،لة غ الا  كل   د،لالس  ديا.ل)صل
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Determinants of youth physical activity.  Fitnessgram 
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Abstract  

This paper investigates the impact of human resource management (HRM) practices, training and 

development, recruitment & selection, compensation and benefits, on employee's job satisfaction in 

fertilizer selector of Libya. A per-tested questionnaire was distributed and two hundred respondents 

provided useable information. The result of the study show as positive effect relationship between 

HRM practice and job satisfaction of employee's which indicates fair training and development 

opportunities and attractive, recruitment and selection, compensation and benefit package increase 

the level of job satisfaction of employees.  

 امللخص 
،    وافز التدريب والتطوير ، والتوظيف واالختيار ، والتعويضات وال   وخيص ابلذكرتبحث هذه الورقة يف أتثري ممارسات إدارة املوارد البشرية  

معلومات مفيدة.  من املوظفي    200قدم  قد  ختبار و هدة املصانع لالاألمسدة يف ليبيا. مت توزيع استبيان لكل    مصانعيف    وظيفي ضا املر على  
,  تطويرالتدريب و المما يشري إىل فرص  رضا املوظفي يف العمل  بي ممارسة إدارة املوارد البشرية و مؤثرة  و تظهر نتيجة الدراسة عالقة إجيابية  

 تزيد من مستوى الرضا الوظيفي للموظفي. جمموعة الوافز التعويضات و ,ف واالختيار التوظياذبية يف ة اجلعادوا

1- Introduction   

Organisation must adjust themselves to different human resource management practices to attain 

their key objectives. A company's human resource management practices must create employee's 

knowledge, skills and inspiration (Dessler, 2007). Different models of human resource oversaw 

economy need and has been produced starting with some chance on occasion. All these models bring 

knowledge and the human resource expert will adequately deal with those human resource 

knowledge. The Harvard model beer et, al (1984) meets expectations concerning concept and these 

are a key guide on aid all supervisors in their relations for workers and condensed on the human or 

delicate perspective about HRM. It strives toward the worker's uncontrollable to promise. It meets 

expectations that employees required will make congruent, skilful and cosset compelling. The 

Michigan model fombrun et al, (1984) concentrates with respect to diligent HRM. It holds 

individuals if we figured out how much a viable resource that acquired cheaply, utilized sparingly, 

produced and misused fully. The influence from the practices of human resource management 

(HRM) prominently known as HR practices (Delaney & Huselid, 1996) Katou & Budhwar, 2007). 

There are a number of factors that impaction of the employees both informed and creating nations. 

The researcher need to clarify that relationship of satisfaction between with salary, frontier benefits, 

working conditions, promotion, help for research, disappointments and anger with the employee 

mailto:hassanzidan399@yahoo.com


 2022يونيو العدد التاسع  صناعة األسمدة الليبية تأثير ممارسات إدارة املوارد البشرية على الرضا الوظيفي للموظف: 

  
 

  

 343 المرقبجامعة  –بدنية كلية التربية ال

 

appraisal and appraisal system. This study is a focus to raise a seeing in regards the ‘’effect of HRM 

practices on employee’s job satisfaction around Libya worker in the fertilizer.  

2. Literature review 
Human resource management (HRM) refers to the policies and practices involved in carrying out 

the ‘human resource (HR)’ aspects of a management position including training and development, 

recruitment & selection, compensation & benefit. (Dessler, 2007). HRM is composed of the 

policies, practices, and systems that influence employees’ behaviour, attitude, and performance 

(Noe, Hollenbeck, Gerhart, and Wright, 2007).  Data was collected through questionnaires which 

were adopted from of Absar et al (2010), Brayfield and Rothe (1951), Hazara Phosphate and Fauji 

were selected for sampling and 200 participants who provided useful information. 

There are four top models of HRM such as the Fombrun, Tichy, and Devana Model of HRM, the 

Harvard Model of HRM, the Guest Model of HRM, and the Warwick Model of HRM (Bratton and 

Gold, 1999). Out of these models, Guest Model of HRM is considered to be much better than other 

models (Aswathappa, 2008). The present study selected the HR practices such as HRM training 

and development, recruitment and selection, compensation and benefit, which were incorporated 

by the Guest Model, and the Society of Human Resource Management, USA (Yeganeh and Su, 

2008)                                         

2.1. Job Satisfaction 

The most referred definition of job satisfaction was offered by Locke (1976) who defined job 

satisfaction as a pleasing or positive emotional state resulting from the evaluation of a person’s job 

(Haque and Taher, 2008). Job satisfaction is also defined as an individual’s general attitude 

regarding people job (Robbins, 1999). Mullins (1993) mentioned that motivation is closely related 

to job satisfaction. Various factors such as an employee’ s needs and desires, social relationships, 

style and quality of management, Job satisfaction has a significant influence on employees’ training 

and development, requirement &selection, compensation and benefit. (Ma h m o o d , M. H., 2004; 

K h a n , A. A., T a h e r , M. A., 2008). a satisfied workforce can increase organizational 

productivity through less distraction caused by absenteeism or turnover, few incidences of 

destructive behavior, and low medical costs.  Hulin and Judge (2003) explained job satisfaction as 

cognitive, affective and behavioral responses to an individual’s job.  

2.2. Training and development   

According to Flippo, “Training is the act of increasing the knowledge and skills of an employee for 

doing a particular job”, improvement and arranged experience is shared (Armstrong, 2001). On-the-

job training can be alternating off-the-job depending on the compelling reason referred to 

appropriate training may be needed for different needs. A comprehensive study leading to Koch and 

McGrath (1996) showed that organizations that capture intentional training of their workforce need 

less disliked help should be pleased with these rewards.of that's only the tip of the iceberg profitable 

workforce. Thus, companies must design and implement appropriate training programs for these 

employees in order to achieve the tasks assigned to them (Dessler, 2009). Revealed that training 

influences formal commitment, member information, and the organization's self-esteem. Similarly, 

Bartel (1994) found that venture to training supports employee resolve and builds employees trust 

and improve performance. Training is one of main HR activities in the organization and helps. The 

firm to achieve its goals. According to Grossman and Salas, (2011).  

2.3. Recruitment and selection 
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  Recruitment process into four stages. (a) A review of the need to hire a new staff for an unoccupied 

post, (b) job analysis, (c) job description, (d) candidate’s qualifications and qualifications Carroll et 

al. (1999) have been dividends. Selection process affects the employees and organizational 

performance. This includes two interrelated courses, recruitment is the procedures for generating a 

pool from claiming fit individuals to apply to work with an organization whiles Selection is the 

transformation by which particular instruments would utilize to look over a pool of applicants 

suitableness for the work bringing under attention management objectives and lawful necessities 

(Bratton & Gold, 2012). Armstrong (2001) categories recruitment and Selection under three stages: 

characterizing requirement, attracting hopefuls and selecting hopefuls. Those recruitment and 

Selection procedure may be a standout amongst the vital HRM capacities concerning concept it will 

be those side of the point for entrance under the vast majority organizations and place in practice 

Organizations start with talent that drives their goals and enthusiasm. It reflects the necessities and 

rationality of the organization as reflected in the bore from claiming people picked for that 

occupation.The organization's strategy and the organization's dream can be recognized as an 

indicator of recruitment endeavors and is a sample of internal variables. (Nel et al., 2008). 

Concerning concept, a professional HR manager, it is indispensable will bring that competency and 

capability with select fit workers and put them for suitableness worth of effort position (Morques, 

2007).  

2.4. Compensation and Benefits    

Compensation and benefit may be a precise procedure on assessing the performance of a worker 

following a sure time (Leonard, 1990). Compensation and benefit additionally impact other HR 

practices, and employee relations (Fulmer et. al., 2003). Compensation is the rewards offered to the 

worker for providing him with some financial benefit. Compensation proceedings may be an 

opportunity for dismissal with immediate compensation related to money and backhanded payment 

if it monetary alternately nonfinancial. Caruth & Handlogten (2001). Organization strategy and 

business requirements are the main determinants of compensation practices (Boyd and Salamin, 

2001). Express that when that organization adopts a long-term desire on incentives, it will receive a 

larger amount and build respectively on those organizations that have not. Altarawneh and Al-Kilani 

(2010) state that “employees are persuaded when there would monetary remunerates 

straightforwardly tied on their performance. Compensation may be a vital strategy in the 

organization, the place it could influence on the employer's plausibility on lure new applicants, get 

employee's devotion and guarantee the most extreme level from claiming performance with help 

that organization objective and target starting with those (Caruth & Handlogten, 2001)     

2.5. HR practices and Job satisfaction   

Job satisfaction is examined in particular HR practices in general in distinct parts of the world. It 

may be accepted that HR practices need aid nearly connected with job satisfaction (Ting, 1997). 

The point of recruitment and selection move forward and fit in the middle of employees and the 

organization, teams, fill in requirements, and thus, should make a superior organization in earth 

(Tzafrir, 2006). On a large number of researcher and professionals trust that HR practices bring 

about finer level about job satisfaction which enhances authoritative performance. Yu and Egri 

(2005) demonstrated the effects of HR practices on job satisfaction and discovered that there is a 

positive relationship between them. The complex advertising of recruitment and selection 

framework may ensure the preferred match between the capabilities of the individual and the basic 

requirements of the organization and then make the employees love their work. 
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 (Fernandez, 1992). Katou and Budhwar (2007) Obtained along with an investigation of Greek 

manufacturing organizations, it was found that recruitment and selection were conclusively 

identified with reliable performance variables for the most part.  And make employees satisfied. 

Training and development need a noteworthy sure sway around employees job satisfaction (García, 

2005). Training and development allude all and at whatever exert should move forward current about 

future employee’s skills, abilities, and learning and make them feel happy about their role 

(Aswathappa, 2013). Thang and Buyens (2008) stated that training and development prompt 

unrivaled knowledge, skills, abilities, attitudes, and conduct technique from claiming employees that 

eventually improve phenomenal money related and non-fiscal performance of the organization. 

Compensation and benefits allude with every last bit from the pay or remunerates setting the 

employees and emerging starting with their employment (Dessler, 2008).Compensation and benefits 

will be very important to the workers, it may be among the main purposes through which individuals 

fill and the employee’s present position in society, satisfaction, loyalty and benefits are also affected 

by this amount (Aswathappa, 2013). Ting (1997) on an employee investigation of a US government 

claim found that compensation and benefits may have been among the critical determinants of the 

vast majority particular job satisfaction. Better compensation and benefits effect make a suitable 

environment for all workers that eventually impacts job satisfaction (Khan  & Taher, 2008).   

3. Research Question  

How effects of HRM Practices on employees Job satisfaction? 

3.1 - Research design and approach  

According to Creswell (2013), the main target of designing a research is to obtain the answer or solve 
the desire research problems that are of important to be studied through formulating the research 
proxy cesses to be use in answering such questions. 
4. Research objectives: 

1. To examine effective of training & development on employees job satisfaction. 

2. To explore effective of requirement and selection on employees job satisfaction.  

3. To identify effective of compensation & benefit on employees job satisfaction.  

4.1. Questionnaires distribution  

Questionnaire will developed to distribute among these selected manufacturing firms to respond on 

the issues outlined in the questionnaire based on their experience on HRM. The questionnaire will 

distributed to the employees in manufacturing firms by hand after obtaining permissions from the 

firms. The employees will give approximately 1 day to 10 days to complete the questionnaire in 

their firms. The researcher translated the questionnaires to the Arabic language before distributed 
among the employees. Other for conducted the validity of Arabic questionnaires with eight prominent 
lecturers in Universities. In the sections of the questionnaire, a five-point Likert-type scale was chosen 
to ask the participant relevant questions. One represented ‘strongly agree’ and five represented 
‘strongly disagree’. Variable  
 4.2. Population and sampling  

The population refers to employees in the manufacturing firms. The research is concentrated on the 

study of the effects of HRM practices on job satisfaction. In this work, all employees in the 

manufacturing firms that located in the fertilizer industry in Libya considered as the targeted 

population while the sample size will be determined through simple random sampling technique. 

The size of the sample is the number of employees in the manufacturing firms and the subset of this 

size would make up the sample for the study. There are two manufacturing firms in the fertilizer 

industry. According to the managers of the manufacturing firms the populations of employees in 

each firm are around 200 employees respectively. According to Absar et al (2010), Brayfield and 

Rothe (1951), Hazara Phosphate and Fauji were selected for sampling and 200 participants who 

provided useful information. The data collection of this study took place for three months in 2022. A 
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total of 260 questionnaire were distributed to the respondents. A total of 200 questionnaire were 
collected. 60 of the respondents did not return the questionnaire. 

5. Research Methodology  

The objective of the paper is to check that is there any Impact of H.R Practices on Employee Job 

Satisfaction. The methodology provides details of the methods and procedures that will be used to 

collect the data, how it will be analyzed and interpreted and how its findings/conclusions will be 

drawn. Data was collected through questionnaires which were adopted from previous studies of 

Absar et al (2010), Brayfield and Rothe (1951), Hazara Phosphate and Fauji were selected for 

sampling and 200 participants who provided useful information. 

5.1. Hypotheses  
H1: Training & development has a positive effects of employees Job Satisfaction. 

H2: Recruitment & Selection has a positive effects of employees Job Satisfaction. 

H3: Compensation & Benefits has a positive effects of employees Job Satisfaction  

5.2. Conceptual framework 
HRM practices 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Data analysis and results 

6.1. Descriptive analysis    
Two descriptive variables were taken into account in this study, namely gender and age. As the data 

for this research was collected from two fertilizer companies where the majority of the workers are 

male and the sample of this study contained 100%, male respondent. And the distribution normal. 

The age of the respondents is divided into three categories, in the first category the age limit is less 

than 25 years, and in the second category the age limit is from 25 to 30, in the third category the age 

limit is from 31 to 40. So according to this below the age of 25 are 15%, from 25 to 30 respondents 

are 74%, in the third category that is 31 to 40 age limit there are only11%.  

Training & 

development  

 

Requirement & 

selection 

Compensation & 

Benefits  

Employee's job 

satisfaction  
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6.2. Correlation analysis 

 Correlation analysis measures the power of the impact between independents and Dependent 

variable. The utmost commonly used correlation coefficient, called the Pearson correlation 

coefficient, measures the strength of the independent variables and dependent variable 

Table 1 
Correlation analysis  

Recruitment 
& selection 

Training & 
development 

Compensation 
& benefit 

Job 
satisfaction 

  

   1 Pearson 
correlation 

 

    Sig (2-
tailed) 

Job 
satisfaction 

  1 .488*** Pearson 
correlation 

 

   .000 Sig (2-
tailed) 

Compensation 
& benefit 

 1 .240** .340** Pearson 
correlation 

 

  .007 .000 Sig (2-
tailed) 

Training & 
development 

1 .197** .269** .496** Pearson 
correlation 

 

 .003 .006 .001 Sig (2-
tailed) 

Recruitment 
& selection 

100 100 100 100 N  

 

6.3. Regression analysis  

Two regression analysis techniques were applied in this study, namely, model summary and 

coefficient. The model summary shows the overall fitness of the model and it giving specific 

consideration to the value of R. To determine the unique, statistically significant contribution of 

each variable to the equation, the value will be checked in the parameter table. If the Sig value is 

less than .05 (.01, .0001 etc.) then the variable is making a significant unique contribution to the 

prediction of the dependent variable. If greater than .05 then can conclude that variable is not making 

a significant unique contribution to the prediction of the dependent variable. In this case, all the 

variable making a unique contribution having significant values which are .000, 001 and .002.  

   Table 2                                                                                                                 
Model summary  

Std. Error of the 
Estimate 

Adjusted R 
squire 

R squire R Model 

.59692 .317 .341 .491 1 

a. Predictors: (Constant), Recruitment and selection, Compensation and benefit, Training and 
development 
Table 3 
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Coefficient   

Sig. T Std. Error B Model 

.000 2,303 .086 .465 Training & 
Development  

.002 .894 .078 .276 Compensation & 
benefit  

.001 1.075 .097 .374 Recruitment & 
selection  

Dependent Variable: Job satisfaction 

H1: There is a significance effects between training & development and employee’s job satisfaction 

For the first hypothesis in Table 1 of correlation and Table, 3 of the coefficient, the two variables, 

Employee Job Satisfaction and training and development are correlated. As the statistics are R = 

0.340, B= 0.276 and sig. = 0.000 which means there is statistically significant and the considerable 

impact between Employee Job Satisfaction and Compensation and Benefits. That concludes that fair 

compensation and benefits lead to employee job satisfaction, our second hypothesis is accepted, 

Armstrong, (2001) concluded the same results.                                                                                                                  

 H2: There is a significance effects between recruitment & selection and employee’s job satisfaction.  

For the second hypothesis in Table 1 of the correlation and Table 3 of the coefficient two variables 

namely employee job satisfaction and Compensation and Benefits are related. As the statistics are r 

= 0.486, B= 0.465 and sig. = 0.000 means there is statistically significant impact between Employee 

Job Satisfaction and Training and Development. That concludes when any organization gives their 

employees training and work for the development of their skills then employees become satisfied 

with their jobs. So our first hypothesis is accepted. Dessler (2007) concluded the same results.                                                                 
 H3: There is a significance effects between compensation & benefits and employee’s job 

satisfaction.  

For the third hypothesis in Table 1 of the correlation and Table 3 of the coefficient, two variables, 

employee job satisfaction and hiring and selection are related. As the statistics are R = 0.496, B= 

0.374 and sig = 0.001 means there is statistically significant and the considerable effects between 

Employee Job Satisfaction and Recruitment and Selection. This means that when any organization 

makes fair recruitment and selection, it will lead to employee job satisfaction and hence our third 

hypothesis is accepted, Ghebregiorgis and Karstan (2007) concluded the same results.    

7. Discussion and conclusion  

 This paper is designed to investigate the impact of HRM practices on the satisfaction of the 

employees. There are many HRM practices like training, performance appraisal, recruitment and 

selection, career path, compensation, job definition etc. Only three practices (training and 

development, recruitment and selection, compensation and benefits) were taken to understand the 

impact on the job satisfaction of the employees. The results of these questions showed that there is 

a good effect between employee satisfaction and human resource management practices. The 

frequencies relating to the working environment and career development opportunities were 

showing the higher values. 

So to improve the employee’s satisfaction towards their job and organization the management 

should focus to improve the HRM practices and their qualities. It is concluded that training and 

development, recruitment and selection, compensation and benefits play a vital role for the 

satisfaction of the employees. 
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7.1. Recommendation    

 In today’s environment, the HR are as important as the financial assets and technologies, etc. So 

organizations have to consider the human resource because these are very significance for the 

betterment of the organization. And as the results of this research shows that the better recruitment 

and selection, career development opportunities and rewards are more important factors that affect 

the job satisfaction of employees with the organization. They should focus and try to improve it. 

This paper provides additional information for the management, the influence of HRM practices 

toward employee’s job satisfaction. The result of the paper is the determinant toward making more 

reliable decision and planning process. The approach to hiring employees in different positions 

should be considered. 

The administrator must conduct a proper job analysis and evaluate the jobs to be filled. Human 

resources accepting applications when job vacancies have not been posted and it should be reviewed. 

Effective recruitment and selection attract the right quality and quantity of people to further improve 

the system of MSI, modern technology should be utilized for strategically recruit and selection. 

However, a recruitment and selection program should be implemented to enhance the capabilities 

of employees. Training and development enhances employees' skills and makes them more effective 

and efficient for their jobs and organization. Related training opportunity and development policies 

make the employees loyal and beneficial for the organization. Compensation and benefits full filled 

the financial needs of the employees and make them happy toward their jobs, this may lead to stitch 

them with their organization and decrease turnover ratios.  

7.2. Limitations and feature research direction  

In order to increase other factors which may affect the level of employee job satisfaction but due to 

time constraint, other factors are not taken for research, the sample size of the study was also limited. 

Secondly in this study, no intervening or moderating variables are considered. Thirdly this study 

considers only three human resource practices (recruitment and selection, training and development, 

compensation and benefits). Thus, future studies should consider other organizations or sectors of 

the employee’s job satisfaction in Libya. The Sample consists of only the middle classes and only 

male respondent of fertilizer industry while other employees can be part of the study.  
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 التعليم  ة في دروس التربية البدنية بمدارسمستوي تطبيق عوامل االمن والسالم

 االساس ي بمدينة غريان 

           بن عيس ى    ند/خالد سليما

 د/عادل عبدالسالم قشوط                

                                                                                                  د/علي محمد جعفر 

 الدراسة                                                       ملخص

درلس التربيتتت  البتتتدديتتت  بمتتتدارس ال علي   عوامتتا انمن لالستتتتتتتتتتتتتالمتت   ي  مستتتتتتتتتتتتت و    بي   "  عنوان الدددراسددددددددددددددة

                                                         بمدين  غريان "                                             االساس ي

درلس التربي  البددي  بمدارس ال علي  االستاست ي  عواما انمن لالستالم   ي  هدف الدراست  ايي  حديد مست و    بي   

( عبارة    64بمدين  غريان ،لل حقي  االهداف الدراستتتتتتتتت  استتتتتتتتت ودم ا نست الو تتتتتتتتتف  ،ل بق  استتتتتتتتت باد  م ود  من  

درلس التربي   ي    عواما انمن لالستتتالم   ال أكيد     من  تتتدقوا ل با ،ا ،لالتتت مل  علم خمر محالر ل حديد مستتت و  

البددي  بمدارس ال علي  االستتتتتتتتاستتتتتتتت ي بمدين  غريان ،ل بق  علم عين  عشتتتتتتتتواري  عنقودي  من معل ي التربي  البددي   

ا عيتاريت  (   حدمت    ا  وستتتتتتتتتتتتت تاح افاستتتتتتتتتتتتتابيت  لاالدحرارتا( معل   ربيت  البتدديت  ،لاستتتتتتتتتتتتت وت63،لبلغ عتدد ارراد العينت   

 -1          ل حليا ا علوماح لاس وراج الن ارج ،  للقد  و ل  الدراس  ايم الن ارج عدة أهموا :                                               

كتتان بتتدرجتت  درلس التربيتت  البتتدديتت    ي  مستتتتتتتتتتتتت و    بي  عوامتتا انمن لالستتتتتتتتتتتتتالمتت  ا  علقتت  بتتال الميتت  التربيتت  البتتدديتت   

  .م وس  

  .كبيرة كان بدرج درلس التربي  البددي   ي مس و    بي  عواما انمن لالسالم  ا  علق  بمعل   -2

كان بدرج  درلس التربي  البددي    ي   بي  عواما انمن لالستتتتتتتتتتتتتالم  ا  علق  با العر لأماكن ال در ر    مستتتتتتتتتتتتت و   -3

 .م وس  

درلس التربي   ي  مستت و    بي  عواما انمن لالستتالم  ا  علق  با رار  ال تتاي  صاح اللتتل  باليشتتاط الريا تت ي  4- 

 .ضعيف  كان بدرج البددي  

 كان بدرج درلس التربي  البددي    ي مستتتتت و    بي  عواما انمن لالستتتتتالم  ا  علق  بانجو ة لاندلاح الرياضتتتتتي    -5

 ضعيف .

                                                                                                           التوصيات:

 درلس البددي                          ي  انمن لالسالم  ا  علق  با العر لأماكن ال در ر االه مام بعواما -1

ان تعما اداراح التربي  لال علي  بال عالن مع معل ي التربي  البددي  لا شر ي التربي  البددي  لمديري ا دارس علم   -2

 االنش   الرياضي  البددي ، لممارس  ورير بيئ  امن  لل المي  اثناء  نفي  درس التربي  

ا العتتر ، لا رار  ال تتتتتتتتتتتتتايتت  داختتا   إلتتتتتتتتتتتتتراي لوارة التربيتت  لال علي   عل ي التربيتت  البتتدديتت   ي ال و ي   النشتتتتتتتتتتتتتتاء-5

 ا درس     
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Study Abstract 

Study title: 

Security and Safety Factors Practice Level in Physical Education Lessons at the 

basic education 

 schools in the City of Gharyan. 

This Study aimed to identify the level of practice of security and safety considerations 

while conducting physical education lessons at the basic education schools in Gharyan city. 

To realize the objectives of the study the researcher followed the descriptive methodology 

and administered a questionnaire composed of (64) statements whose validity and 

reliability had been verified This tool involved five axes designed to gauge the level of 

practice of security and safety considerations being observed while implementing lessens 

of physical education in the City of Gharyan. 

The instrument was administered ro a random cluster sample of physical education teachers 

(N :63 in Gharyan. The study used ( arithmetic means, standard deviations) to analyze data 

and reach the results foremost among which were : 

1- Practice level of security and safety factors in physical education lessons and pertaining 

to pupils was at a medium  degree. 

2- Practice level of security and physical education factors in physical education lessons 

and relating to the teacher was at a high degree 

 3- Practice level of security and safety considerations pertinent to playgrounds and 

learning settings related to physical education lessons was at a medium degree. 

4- Practice level of security and safety factors while conducting physical education lessons 

and relating to health facilities connected with sporting activity was at a low degree . 

5- Practice level of security and safety factors in physical education lessons concerned tools 

and sporting equipments  was at a low  degree. 

Based upon the results obtained, the researcher put forward the following 

recommendations and proposals : 

1- The need to observe. the practice of security and safety considerations while in the 

playgrounds and places of instruction reserved to physical education lessons. 

2- Education administrations in collaboration with physical education teachers and 

physical education supervisors should provide or create secure environment for the pupils 

to conduct physical education lessons and practice sporting activities . 

3- Ministry of Education should work to engage physical education teachers in planning to 

construct playfields and medical facilities inside the school 

 :املقدمة 

اويتت  البتتدديتت  لالعقليتت  لاالج متتاعيت   من النتت  الفرد  ببنتتاء  وتتاماله متتا  بيتت تعتتد التربيتت  البتتدديتت  اوتتد اه  جوادتتر التر 

ان ممارستت  االنشتت     بما، ل ال نمي  الشتتامل   لالنفستتي  عن  ريق  االنشتت   الرياضتتي  لافاركي  ن،دف  نمي  الفرد  

ا عرر  اللتتتتتتتتتادق  للمعلوماح العلمي     وير ال تتتتتتتتتا  العام  لننستتتتتتتتتان، ران  ل   الرريستتتتتتتتتيالرياضتتتتتتتتتي  اود الوستتتتتتتتتارا  

االنستتتان اثناء ا مارستتت  البددي  لالعما علم الوقاي  مع،ا يجعا د ارج التي  وثر علم ال تتتا   علق  بجميع العواما   ا 

ظرا نهمي  درس التربي   لد  ،ا مارستتتت  ينعلر علم اتتتتا  الفرد بلتتتتورة ارتتتتتا  هدي ايم  حقي  االهداف  ا يشتتتتودة  
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اثناء مشتتتتتتتتتارك   ستتتتتتتتتيولوجي  لالعقلي   الستتتتتتتتتالم  البددي  لالف  مستتتتتتتتتهللي ران ،د العمود الفقري  نست  ث يعيحالبددي  ب

لان ألل ما ييبغي   م عا   معل  التربي  البددي ال المي   ي درلس التربي  البددي  لاالنشت   الرياضتي  اتل لف   قع عل

ا كتتتادتتت  بيئتتت  صي مثتتتا  ي معررتتت  متتتا إالتربيتتت  البتتتدديتتت  قبتتتا البتتتدء  ي  نفيتتت  درلس التربيتتت  البتتتدديتتت     عل أن يفلر ريتتتل ا 

 (13:7 ال؟ أمن  أم  ال علي  بيئ 

لك بيلي صلقد ألتتتتتتتتتار علم    عل  لمدراء ا دارسأ ناء درلس التربي  البددي   حديا للم   المي  شتتتتتتتتت ا لقو  افاواد  للل 

   التيئ  افاواد   ( بقول  "ال يع بر ودل  لقو 2003 
ً
  ي درلس التربي  البددي  لللن  ،ديد ودل ،ا يمثا  حديا

ً
و ميا

 .(97:6.  اللدارةلضع السالم   ي  ز علمالتركي عليقدموها مدارما للمعلمين وتى يو  وا للدرلس التربي  البددي  

علم أداء ا وتاراح اتل لفت  أثنتاء  ال الميت مجتال العمتا لالترليي يستتتتتتتتتتتتتاعتد لستتتتتتتتتتتتتالمت   ي  اأن   بي  عوامتا انمن ل 

ممارستتت  اليشتتتاط الريا تتت ي ل ي درلس التربي  البددي  دلن الشتتتعور بافلوف  ي ودل  اق تتتاباح التي قد  قع بستتتبر  

ا العتتتتتتر لانجو ة   الستتتتتتتتتتتتتليمتتتتتت   ي  البيئتتتتتت   عتتتتتتدم  ورر  اليشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاط أل  عتتتتتتدم مالرمتتتتتت   انلتتتتتتتتتتتتتراف أل  اقهمتتتتتتال أل ستتتتتتتتتتتتتوء 

 (2:125 لا عداح.

جو ة الغير  وامتتا انمن لالستتتتتتتتتتتتتالمتت  دلر كبير  ي  فتتادي وتتدل  افاواد  لاق تتتتتتتتتتتتتتابتتاح لأن اندلاح لان كتت لتتك لع

الرياضتتتتتتتتتتتي  من أه     للميشتتتتتتتتتتت حلعديد افاواد  لاق تتتتتتتتتتتاباح لك لك اللتتتتتتتتتتتياد  الوقاري     المي  تتتتتتتتتتتافا  قد تعر  ال

 (65:15 عواما انمن لالسالم . 

 ف قد إيم العديد من عواما انمن لالستتالم  لهناي    ري،ا اننشتت   الرياضتتي أن ا العر لالستتاواح التي  مارس  

عدة عواما ييبغي  وررها  ي ا العر لالستتتتتاواح التي  مارس ري،ا اننشتتتتت   الرياضتتتتتي  لةي أن   ون مستتتتتاو  ا العر  

مع ن تتتتتتتاباح لنعيدة عن أماكن ال لو  لأن   ناستتتتتتتر  مناستتتتتتتب  لنو  اليشتتتتتتتاط الريا تتتتتتت ي لخالي  من العوار  ا هدي  ل

   المي ي   لالقادودي  التي  ناستتتتتتتتر اللدقص انجو ة لاندلاح الرياضتتتتتتتتي  صاح ا و تتتتتتتتفاح العال   المي عمر لقدراح ال

من ويث افحج  أل الوون أل دو  اللعب   يهدي إيم    المي غير قادودي  ال   ناستتتتتر مع ال  لأن استتتتت ودام أجو ة لأدلاح

 (3:98 اواد  لاق اباح الرياضي . اف

مسهللي     الريا  ي لانلمد   قبلو  لليشاط     المي ناء انداء ينعلر علم أداء الك لك عدم  ورير بيئ  أمن  أ 

ضتتتتي   قع  ي درلس التربي  البددي  لاننشتتتت   الريا   المي جي  لالعقلي  أ ناء مشتتتتارك  الالستتتتالم  البددي  لالفستتتتيولو 

ي مثتتتا  ي معررتتت  متتتا إدا كتتتادتتت  بيئتتت     عليميتتت علم العمليتتت  ال   عل بغي أن يفلر ريتتتل ا لان ألل متتتا يي  عل علم عتتتا   ا 

 (7:13 ال؟ أمن  أم  ال علي  لال عل 

يقوم علم ررضتتتتتين أ نين هما انلل: هو أن  ( إيم أن انمن لالستتتتتالم   ي ا دارس  1994عبد اللري   عفاف   رشتتتتتيتل 

أن يتدير البرامج ل حقي  أهتداف    لا عل  لتديت  مستتتتتتتتتتتتتهلليت   ربويت  لأخالقيت  ل ورير بيئت  دراستتتتتتتتتتتتتيت  أمنت  لل الميت  لعليت

ي وجتتر علم ا علمين لاقدارة لا شتتتتتتتتتتتتتررين علم العمليتت    لانمن لالستتتتتتتتتتتتتالمتت  لالفر  ال تتأن : أن القتتادون بنص علم أدتت

 .(98:13  لتربوي   ورير بيئ  مالرم  لآمن  لل الب لهده ا سهللياح ال يملن  جاهلوا.ال عليم  لا
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 مشكلة الدراسة:

ا واراح لافلبراح التي    لال دريبي  الك ستتتتتتتتابالستتتتتتتتاواح لا العر الرياضتتتتتتتتي  من أه  الوستتتتتتتتارا ال عليمي     تع بر

ل ا ران افجوا أل اليستتتيان أل اقهمال عند استتت ودام ا عداح لاندلاح    التربي  البددي    در ر مناهت لمقرراح   ميز

 قد يهدي إيم ودل  وواد  لإ اباح أل خلع أل جرلح عند ال درير.

واراح  ري،ا كا ا   لالتي يل سر  ال المي من  نسب  كبيرة     ت ا هسساح التربوي  لال عليمي  لاننش   الرياضي   ان  ل  

يد عد  أد  إيم ودل   حبانمن لالستتتتتتتتتتتتالم   ي هده ا هستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتا  عدم لجود معاير خا تتتتتتتتتتتت ال ي يدرستتتتتتتتتتتتودل ل   لافلبراح

( 1999الدراستتتتتاح الستتتتتابق  لمع،ا دراستتتتت  ايمن   د ارج  الي   ، لمن خالل ما  و تتتتتل المي افاواد  لاق تتتتتاباح بين ال

لصلك    االب داري لخا تتتتتتتتت   ي مرول   لس التربي  البددي  يعد م لر استتتتتتتتتاستتتتتتتتتا   ورر عواما االمن لالستتتتتتتتتالم   ي در  ران

 إجراءاح  فوق علم  لتتك ي  لتتر   بي  عوامتتا انمن لالستتتتتتتتتتتتتالمتت صلل حقي    ،ا رولتت  لتتك   ي    للتتتتتتتتتتتتتغر ستتتتتتتتتتتتتن ال الميتت 

انمن لالستالم ،  ال المي   ي ه ه ا رول  لعدم إدراكو  للل ر لجولو  بعواما  االه ماماح انخر  دظرا للتغر ستن  

ل شتتتتتتتتتتعر    وال درس التربي  البددي  يجعا بيئ  ال علي  بيئ  امن ،ن،ا  لااله مام      بي  عواما االمن لالستتتتتتتتتتالم ران 

 عل  بلتتتتتتتتتتتتتورة ارتتتتتتتتتتتتتتا ، الاء درس التربيت  البتدديت  ل نتممتا يجعلو  يقبلون علم ا شتتتتتتتتتتتتتاركت  لال فتاعتا اثال الميت  بتانمتان 

يودي   والنعتتت  ،ي عر  لوا ال المي   دي ايم مشتتلالح اتتاي بعض العواما االمن لالستتالم  قد يه غفال  ن إلخا تت  ا

افااج  ايم    أت هنا  ، لمن   ا ستتتتتتتت ديم ، لقد يودي ايم  ردد بعض ال المي  ليقلا من مشتتتتتتتتارك ،  ل فاعلو ايم عاهاح  

ال علي        ي درلس التربي  البددي  بمدارسجراء ه ه الدراستتتتتتتت  لل عرف علم مستتتتتتتت و    بي  عواما االمن لالستتتتتتتتالمإ

  . االساس ي  بمدين  غريان

 :أهمية الدراسة

درلس التربي  عواما انمن لالستتتتالم   ي مستتتت و    بي     ي ا وضتتتتو  ال ي  بحثل لهو  الدراستتتت   مثا أهمي   

 الر لاستتت جاب   خا تتت  بمرول  ال علي  االستتتاستتت ي    ل  مثا اهمي بمدين  غريان  البددي  بمدارس ال علي  االستتتاستتت ي  

الريتاضتتتتتتتتتتتتتيت  التي  قوي البتدن  ي جو أمن لبيئت  منتاستتتتتتتتتتتتتبت  رتأن د تارج   متارستتتتتتتتتتتتتت  انلعتاب  ال لميت لوتاجتاح  دمو ال لميت 

  فيد: الدراس  يهما أن 

درلس التربيتتت  البتتتدديتتت     ي ال عرف علم عوامتتتا انمن لالستتتتتتتتتتتتتالمتتت  التي يجتتتر   بيقوتتتا  ي  معل ي التربيتتت  البتتتدديتتت  -1

.   لمي دل  افاواد  لاق اباح بين الو  ل ال ي  بمدارس ال علي  االساس ي
ً
 قبا ودل ،ا لأعداد جيا سلي  بدديا

درلس التربي  البددي     الم  التي يجر   بيقوا  ي ي ال عرف علم عواما انمن لالستتت علميناستتت  للم بين هده الدر  -2

 بأهمي    بيقوا ل جنر لقو  افاواد  لاق اباح.  المي ،  بالقيام بواجب،  ب وعي  المما يملع دارسبا 

ل ي الستتتتتلي  قنشتتتتتاء  فيد هده الدراستتتتت  لوارة التربي  لال علي  لك لك لوارة الشتتتتتباب لالرياضتتتتت   ي ال و ي  الع -3

ا العر الرياضتتتتي  الستتتتليم  لا رار  ال تتتتاي  ل ورير أدلاح لأجو ة رياضتتتتي    ورر ري،ا عواما انمن لالستتتتالم   

 ا الرم  لا ناسب . 

 قد  ف ي انراق أمام الباو ين  ي مجال التربي  البددي  الس لمال دراس  ه ا ا وضو  من جوادر أخر . -4

 ف الدراسة:اهدا

  : ي ف الدراس اهدأ  مثا 
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رس ال علي   درلس التربيت  البتدديت  بمتدا ي   ا  علقت  بتا عل   عوامتا انمن لالستتتتتتتتتتتتتالمت   بي   مستتتتتتتتتتتتت و   علم  ل عرفا -1

 .االساس ي بمدين  غريان

رس ال علي   درلس التربي  البددي  بمدا ي  ا  علق  بال المي   عواما انمن لالستتتتتتتتالم مستتتتتتتت و    بي  علم    ل عرفا -2

  .االساس ي بمدين  غريان

درلس التربي  البددي    ي    بانجو ة لاندلاح الرياضتتي   ا  علق   عواما انمن لالستتالم   بي  مستت و   علم    ل عرفا -3

 .رس ال علي  االساس ي بمدين  غريانبمدا

درلس التربي  البددي    ي    با العر لأماكن ال در ر  ا  علق   عواما انمن لالستتتتتتتتالم   بي  مستتتتتتتت و   علم    ل عرفا -4

 .رس ال علي  االساس ي بمدين  غريانبمدا

 ي    با رار  ال تتتاي  صاح اللتتتل  باليشتتتاط الريا تتت ي  ا  علق   عواما انمن لالستتتالم   بي   مستتت و   علم    ل عرفا -5

 .رس ال علي  االساس ي بمدين  غرياندرلس التربي  البددي  بمدا

  الدراسة: أسئلة

   تسعم ه ه الدراس  دحو اقجاب  علم انسئل  ال الي  :

رس ال علي  االستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتت ي  درلس التربي  البددي  بمدا ي  ا  علق  با عل   عواما انمن لالستتتتتتتتتتتالم   بي  مامستتتتتتتتتتت و   -1

 .بمدين  غريان

ال علي  االستتتتتتتاستتتتتتت ي  رس  درلس التربي  البددي  بمدا ي  ا  علق  بال المي   عواما انمن لالستتتتتتتالم مستتتتتتت و    بي   ما-2

  .بمدين  غريان

رس  درلس التربي  البددي  بمدا ي   بانجو ة لاندلاح الرياضتتتتتتتي   ا  علق   عواما انمن لالستتتتتتتالم   بي   مامستتتتتتت و   -3

 .ال علي  االساس ي بمدين  غريان

رس  التربيت  البتدديت  بمتدادرلس  ي    بتا العتر لأمتاكن ال تدر ر ا  علقت   عوامتا انمن لالستتتتتتتتتتتتتالمت   بي  متامستتتتتتتتتتتتت و   -4

 .ال علي  االساس ي بمدين  غريان

درلس  ي   با رار  ال تتتتتتتتاي  صاح اللتتتتتتتتل  باليشتتتتتتتتاط الريا تتتتتتتت ي ا  علق   عواما انمن لالستتتتتتتتالم   بي   مامستتتتتتتت و   -5

 .رس ال علي  االساس ي بمدين  غريانالتربي  البددي  بمدا

 مصطلحات الدراسة:

ال مأدين  لعدم افلوف، لهو  مأدين  النفر لستتتتتتتتتت وف،ا كما عرف بعض اتل لتتتتتتتتتتين ملتتتتتتتتتت ل   انمن(   بأدل  :األمن-

 (.16:10 دلارعوا العتوي  لالنفسي . إوساس الفرد لافجماع  البشري  بإلبا   بأدل

الوقتاريت  التي   وت  أل   بع بلفتاءة عتاليت  لل و ي  لاقلتتتتتتتتتتتتتراف   حبتأف،تا مجموعت  اقجراءاح لاالو يتاجتا  :السددددددددددددالمدة-

لال نفي  لال شتتتتتتتتتغيا لاللتتتتتتتتتياد  لتتتتتتتتتتمان ستتتتتتتتتالم ،ا لاال مئنان علم اتتتتتتتتتا ،ا لتع بر الستتتتتتتتتالم  عنلتتتتتتتتتر رريستتتتتتتتت ي فجميع  

 .(6:ت9 نشا وا اليش اح افايا ي  ل    تمن لوا االس مرار لالنجاح  ي  أدي  مواموا، مع اتاارظ  علم مس و  

:ةي االجراءاح ا  بعتت  لالوستتتتتتتتتتتتتتارتتا الالومتت  ل جنتتر ال الميتت  الوقو   ي   االمن والسددددددددددددالمددة في هدد   الدددراسدددددددددددددةامددل  عو -

  وواد  فاماي ،  من اال اباح ال ال قليا مع،ا.
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صلك افج ء من التربي  ال ي ي   عن  ري  اليشتتتتتتتتتتاط الريا تتتتتتتتتت ي ال ي يستتتتتتتتتت ودم افجواو افارك     بأف،ا :  البدنية  التربية

                                                                                           . (5:8 فجس  ال فا ،لمايي ج عنل من اك ساب الفرد لبعض اال جاهاح السلوكي  

 ة :قالساب الدراسات

 الدراسات العربية:-

عنوان التدراستتتتتتتتتتتتت  " ا جتاهتاح ال لبت  دحو الستتتتتتتتتتتتتالمت  العتامت   ي مو براح    م(:1992دراسددددددددددددة عبدد   العبدد     

لللشتتتت   ه ه الدراستتتت     هدر م   1992الليمياء"  رستتتتال  ماجستتتت ير غير ميشتتتتورة كلي  التربي  قستتتت  الليمياء ب ونر 

اوتث  لاستتتتتتتتتتتتت وتدم البت  عن العالقت  بين عتدد من ا  غيراح لا جتاهتاح ال لبت  دحو انمن لالستتتتتتتتتتتتتالمت   ي مو بر الليميتاء

ا نست الو تتتتتف  لو ه الدراستتتتت  ل مثل  أداة البحث  ي االستتتتت باد  افلا تتتتت  بانمن لالستتتتتالم  داخا مو براح الليمياء  

(  البا ل الب  من  الب قست   196ل  ود  عين  الدراستت  من   ل مثل  مج مع البحث بقستت  الليمياء ب لي  التربي   

(  34انمن لالستتتتتتتتتتتتتالمت   ي مو براح الليميتاء لي  ون ا قيتاس   الليميتاء لقتام البتاوتث بتإعتداد مقيتاس لال جتاهتاح دحو

 رقرة.

لمن أه  الن تارج التي  و تتتتتتتتتتتتتلت  إلي،تا هتده التدراستتتتتتتتتتتتت  متا يلي:أن خوف ا علمين من لقو  افاواد  لل الب لعتدم 

 .    من أه  معوقاح اس ودام اتل برإ امو  بقواعد انمن لالسالم

بعنوان "متتد  كفتتايتت  اقم تتاديتتاح ا تتاديتت  ل حقي  أهتتداف منست التربيتت  البتتدديتت   ي   م(:1996    أبوعيدداد  هيثم  دراسدددددددددددددة

هدر  إيم   رستتتتال  ماجستتتت ير غير ميشتتتتورة كلي  التربي  البددي  افجامع  انرددي    با ملل  انرددي(  7،  6، 5اللتتتتفوف  

رف ك لك علم اقم اداح ا ادي  ا رغوب  من  ال عرف علم  اقم ادياح ا ادي  ا وجودة  ي ا دارس انستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتي  لال ع

  ا درستتتتتتتتتتتتت م ان لجود ل قبا ا عل  ك  ي ملن من  حقي  أهداف ا ناهت  لبيان عالق  كا من م غيراح دو  ا درستتتتتتتتتتتتت   

ل  ود  عين   ل مثا مج مع البحث  ي اللتتتتتفوف افلامر لالستتتتتادس لالستتتتتابع  اقم اداح ا ادي  ا وجودة لا رغوب   ل 

ستتتتتتتتت  لكاد  أداة  ( معلم  من مدارس إربد أنستتتتتتتتتاستتتتتتتتتي  لأستتتتتتتتت ودم الباوث ا نست الو تتتتتتتتتف   ي الدرا84الدراستتتتتتتتت  من  

دقلتتتتتا  ي لقد أظورح الن ارج بأن ا ستتتتتاواح ا وجودة  ي ا دارس غير كاري   أن هناي   ،  استتتتت بادلالدراستتتتت  عبارة عن  

ا ادي  لأللعاب افجماعي  لالفردي   ي اقم ادياح ا ادي  افلا تتتت  باقستتتتعاراح انللي  كما أظورح الن ارج    اقم ادياح

ك لك أن هناي رغب   ي  ورير اقم ادياح ا ادي  افلا تتتتتتتتتت   بانلعاب  افجماعي  لالفردي  لال مريناح لك لك رغب   ي  

 يو افلا   ب علي  اقسعاراح  انللي  لل لب .إعداد أجو ة العر  لأرالم الفيد

بعنوان "إستتتتتتتتتواماح اقدارة ا درستتتتتتتتتي   ي أنمن لالستتتتتتتتتالم  ل الب مدارس ال علي    :م( 1998الدليوي     أحمددراسدددددددددة  

لهتدرت  إيم رستتتتتتتتتتتتتتالت  متاجستتتتتتتتتتتتت ير غير ميشتتتتتتتتتتتتتورة كليت  التربيت  جتامعت  أمتالقر  بملت  ا لرمت   العتام بمتدينت  ملت  ا لرمت   

  إستتتتتوام اقدارة ا درستتتتتي   ي  حقي  انمن لالستتتتتالم   ي ا دارس ل ي  حقي  انمن لالستتتتتالم  ل الب ال عرف علم مد

من خالل اتاالر ال الي   الدلر ال وعوي دحو  قدي  مفاهي  انمن لالستتتتتتتتتتتالم  الدلر الوقاح   ي مجال وماي  انرلاح  

اح انللي  للاقع ال عالن مع افجواح صاح العالق  لافافاظ علم ا يشتتتتتتتتتتتتاة لا م ل اح لمد  اق ام بقواعد اقستتتتتتتتتتتتعار

( رقرة مووع  علم 54لاست ودم الباوث ا نست الو تف  ا ستوي ل  ود  أداة الدراست  من است بادل    بانمن لالستالم 

( مدير مدرستتتتتتتت   38ل  ود  عين  الدراستتتتتتتت  من  أرنع محالر ل مثا مج مع البحث مرول  ال علي  ا  وستتتتتتتت  لالثادوي  
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 الستتتتتتتتالم  لعدملمح واها من جوادر انمن    الثقاري  ا درستتتتتتتتي اننشتتتتتتتت    ود ارجوا: خلمعلما لكان من أبرو  (  152ل 

  وعي  ال الب بمجال انمن لالسالم  لأهمي ،ا.

بعنوان "درجت   ورر عوامتا انمن لالستتتتتتتتتتتتتالمت   ي درس التربيت  البتدديت  من لجتل دظر   م(:1999أيمن     محمدد دراسدددددددددددددة

  "رستتتتال  ماجستتتت ير غير ميشتتتتورة كلي  التربي  البددي  انردن افجامع  انرددي ا علمين لا علماح  دارس محارظ  أربد

 تتتدارس محتتتارظتتت  إربتتتد لقتتتد لهتتتدرتتت  إيم ال عرف علم درجتتت   ورر عوامتتتا انمن لالستتتتتتتتتتتتتالمتتت   ي درس التربيتتت  البتتتدديتتت   

التربي    ل حديد درج   ورر عواما انمن لالستتتالم   ي درس  استتت بادلالباوث    ل ب   استتت ودم الباوث ا نست الو تتتف 

ل  ودتتت  عينتتت     البتتتدديتتت  ل مثتتتا مج مع التتتدراستتتتتتتتتتتتتتت  من معل ي لمعلمتتتاح التربيتتت  البتتتدديتتت   ي مرولتتت  ال علي  االب تتتداح   

انمن لالستتتتتتتتتتتالم   ي درلس   ا ورر عوامبي  بددي  لكان من أه  د ارج الدراستتتتتتتتتتت   ( معل  لمعلم   ر 206الدراستتتتتتتتتتت  من  

التربي  البددي  بدرج  عام  م وست   لأن هناي دقلتا  ي  ورر عواما انمن لالستالم   ي ا العر لااله مام  بانجو ة  

 لاندلاح لااله مام با رار  ال اي   ي ا دارس.

الستتتتتتتالم  للميشتتتتتتت ح الرياضتتتتتتتي  لعالق ،ا باق تتتتتتتاباح الرياضتتتتتتتي   ي    بعنوان “عواما  م(:2008    محمد السددددددديد  دراسدددددددة

الفيوم بجمووري  ملتتتتتر العربي  رستتتتتال  ماجستتتتت ير غير ميشتتتتتورة كلي  التربي  الرياضتتتتتي      اقعدادي  “بمحارظا دارس  

ضتتتتتتتتتتتتتيت   ي ا تدارس اقعتداديت  ل لهتدرت  إيم  حتديتد النقص  ي اندلاح ل ا يشتتتتتتتتتتتتت ح الريتاالقتاهرة    جتامعت  ولوان للبنين

 حديد أه  لستتتتتتتتتارا انمن ل الستتتتتتتتتالم  لل الب من خالل الواقع ا يدان   ي ا دارس ل  حديد أه  اق تتتتتتتتتاباح النا ج   

ل مثل  أداة الدراست   ي عما است بادل   ا ستويالو تف   عن دقص عواما انمن ل الستالم  ل است ودم الباوث ا نست  

الم  ا يشتتتتتتتتتتاة الرياضتتتتتتتتتتي  لعالق ،ا باق تتتتتتتتتتاب  ل مثا مج مع الدراستتتتتتتتتت  من  ا دارس  خا تتتتتتتتتت  فجمع ا علوماح وول ستتتتتتتتتت

ل  ود  عين  الدراستتت  من  عشتتتر مدارس إعدادي  عام  ( ل عشتتتر مدارس إعدادي  خا تتت  (    اخ يارها   ا  وستتت    

دلر كبير  ي  بتال ريقت  العمتديت  من متدارس محتارظت  الفيوم لمن أه  متا  و تتتتتتتتتتتتتا إليتل البتاوتث إن لعوامتا الستتتتتتتتتتتتتالمت  

 فادي اق تتاباح لأن اندلاح لانجو ة غير  تتافا  تعر  لل الب لن تتاباح اتل لف  لإن النقص اللبير  ي ا العر 

ل اندلاح الرياضتتتتتتتي  با دارس افا ومي  لنستتتتتتتب  اق تتتتتتتاباح با دارس افا ومي  اكبر مقارد  با دارس افلا تتتتتتت  ل إن  

 أه  عواما السالم .اللياد  الوقاري  للميش ح الرياضي  من 

 الدراسات األجنبية:-

عنوان الدراستتتتتتتتت "   بي  مواراح انمن لالستتتتتتتتتالم   ي مو بر الليمياء لا عوقاح التي تعتر   (:1980دراسددددددددة ويليام   

   عرف علم متد    بي  موتاراح انمتانهت ه التدراستتتتتتتتتتتتت  لهتدرت    بيقوتا بتا تدارس الثتادويت " بجتامعت  البتامتا انمريليت  ل 

لاستتتتتتتت ودم الباوث ا نست الو تتتتتتتتف    ي مو بر الليمياء لا عوقاح التي تعتر    بيقوا با دارس الثادوي  لالستتتتتتتتالم   

او يا اح انمان لمد  معرر  ل  بي  ا علمين لال الب لوا   استتتتتتت بادل وول لقد أعد الباوث   الدراستتتتتتت     ه الرم  لو 

ليميتتاريتت  لال ولص من الفتتتتتتتتتتتتتتالح بعتتد إجراء ال جتتارب الليميتتاريتت   أثنتتاء إجراء ال جتتارب الليميتتاريتت  ل نتتالل ا واد ال

بواليتت  معل  لمعلمتت  من العتتاملين بتتا تتدارس الثتتادويتت     ل مثلتت  مج مع البحتتث من  (25ل  ودتت  عينتت  التتدراستتتتتتتتتتتتتتت  من  

 افلا ئ   ي ا واراح موضو  الدراس .  ل  ايي ا مارساح(  البا لقد أعد الباوث 166الباماانمريلي   

أه  الن ارج التي  و ل  إلي،ا هده الدراس  ما يلي:عدم معرر  ل  بي  او يا اح انمن لالسالم  با عاما لمن  

 من قبا ا علمين لال الب.
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عنوان التدراستتتتتتتتتتتتت   بيعت  افاواد  ا عمليت  لأستتتتتتتتتتتتتبتان،تا ل رق الوقتايت  مع،تا ب ليت    (:مRonald    1986دراسددددددددددددة روندالدد 

هتدرت  إيم ال عرف علم  بيعت  افاواد  ا عمليت  لأستتتتتتتتتتتتتبتان،ا  ا  حتدة انمريليت  ل   حبتالواليتاالعلوم بجتامعت  لالتتتتتتتتتتتتتن ن  

قام   استتتتتتتتتتت ودم الباوث ا نست الو تتتتتتتتتتتف   ي ه ه الدراستتتتتتتتتتت  ل مثل  أداة الدراستتتتتتتتتتت   ي أستتتتتتتتتتت اد  ل رق الوقاي  مع،ا لقد

لدراست   ي العاملين لأعتتاء  مج مع الدراست  ب لي  العلوم بجامع  لالتن ن ل مثل  عين  ا  ابإعدادها ل مثالباوث  

التتتتتتتتتت مل  علم عدد من العواما التي  هثر علم انمان ا عملي ل بق  علم هيئ  ال در ر ب لي  العلوم  ي لالتتتتتتتتتتن ن ل 

( من العاملين بميدان  در ر العلوم  ي لالتتتتتتتن ن لرك  ري،ا الباوث علم ثالث  محالر ةي اتلا ر النالتتتتتتتئ  عن 233 

 .ا اء لالغاو لعن اللورباء

من ستتتتتتتتتوء  العلوم  يشتتتتتتتتتأأن معظ  افاواد   ي مو بر   لمن أه  الن ارج التي  و تتتتتتتتتل  إلي،ا هده الدراستتتتتتتتت  ما يلي:

إضتتتتتتتتتتتتتتارت  إيم دقص افلبرة لاللفتاءة لتد  معل ي العلوم  ي ،اللوربتاء(استتتتتتتتتتتتت وتدام هتده ا لتتتتتتتتتتتتتتادر الثالثت   ا تاء، الغتاو،  

عدم   بي  معل ي العلوم ،ليميتاريت  لدقلوتا من م تان إيم أخرلال عتاما مع ا واد الليميتاريت  افل رة ل ي  نتالل ا واد ا

 مبادئ السالم  العام   ي اتل بر.

الدراستتت  "عواما انمن لالستتتالم   ي اننشتتت   البددي  ا درستتتي   ي جمووري     عنوان:( Hwang  1996هوانج  دراسدددة 

   كوريا لحج لضتتتتع عواما انمن لالستتتتالم   ي اننشتتتت   البددي  ا درستتتتي   ي جمووري     در  إيم ال عرف علمكوريا" له

اوث ا نست الو تتتتف   لاستتتت ودام الب  افاواد علم معدالح   لدفقاح افل ين إيم ا شتتتتتركين    لنستتتتر ا شتتتتررينالبرامج،  

خا تتتتتتت  فجمع ا علوماح لو ه الدراستتتتتتت  ل مثا مج مع البحث من    اد باستتتتتتت استتتتتتت ودم الباوث أداة البحث  ي لتتتتتتت ا  ل 

شتتتتللتتتتا من معل ي لمدرن  الرياضتتتت    820الدراستتتت  من     ل مثل  عينلالثادوي     االب داري  لاقعداديمعل ي ا دارس  

الن تتارج إن معظ  ال نظيمتتاح كرستتتتتتتتتتتتتت  القليتتا من    لقتتد أظورحال وريين  ي ا تتدارس االب تتداريتت  لاقعتتداديتت  لالثتتادويتت   

ا  بع  للستتتتتتتتتتتتالم  بشتتتتتتتتتتتت ا  قليدي ويث إن إدارة    لبدح ال رق برامجوا البددي     لالستتتتتتتتتتتتالم   يااله مام لعواما انمن  

لأظورح    ن،ا.دلن  وعي  ال الب بال رق ال تتتتايح  لعدم الوقو    رق ،  كاد  منلتتتتب  علم  جنر افاواد   ا درستتتت

دراسددددددددددددة    افاواد   ي الرياضتتتتتتتتتتتتت  ا درستتتتتتتتتتتتتي .  لويادة عددعالق   ردي  بين دقص ا شتتتتتتتتتتتتتررين  ي  هناأيتتتتتتتتتتتتتتا بأن   الن ارج

البتتدديتت     لمعل ي التربيتتونلتت  إ تتتتتتتتتتتتتتابتتاح ا العتتر بين ا تتدراء  التتدراستتتتتتتتتتتتتت " عنوان  ( McMasters    1998مكمدداسددددددددددددتر   

لهدر  إيم ال عرف علم عواما انمن ل    ي من ق   ينير  ي الوالياح ا  حدة انمريلي مشتتتتتتتتتتترف إ تتتتتتتتتتتاباح ا العر "ل 

ش ستتتتتتتتتتتالم  ا العر الستتتتتتتتتتتالم   ي ا العر ا درستتتتتتتتتتتي  من خالل مالوظاح مديري ا دارس لمعل ي التربي  البددي  لمف 

أجري   أستتتت ودم الباوث ا نست لو ه الدراستتتت  ل مثا مج مع الدراستتتت  علم مدراء ا رول  ا  وستتتت    (  CPSIا ع مد  

( مدرستتتتتتتتتتت   ي من ق   ينيستتتتتتتتتتت ي ا  وستتتتتتتتتتت    ي الوالياح ا  حدة انمريلي  ل استتتتتتتتتتت ودم  27الدراستتتتتتتتتتت  علم عين  قواموا  

خ ورة محددة  ي ا لعر لقد أظورح د ارج الدراستت  ادل يوجد اخ الف  الباوث ستتلما  قديريا  رك  علم إود  عشتتر  

 ي  حتديتد موتا ر ا لعتر بين مف ستتتتتتتتتتتتت ي ستتتتتتتتتتتتتالمت  ا لعتر ا ع متدين لا تديرين لمعل ي التربيت  البتدديت  لأظورح الن تارج  

ن لإن ا ديرين   ديري لا علمياوا اتلا ر بلتورة أكرر لضتووا من  أيتتا إن مف ست ي ستالم  ا لعر ا ع مدلن قد أدرك

 لمعل ي التربي  البددي  بحاج  إيم  درير أكرر لل عرف علم موا ر ا العر ل رق  ورير السالم  ري،ا.

"اثر معتداح اللعتر انكرر أمنتا علم معتدالح   التدراستتتتتتتتتتتتت   عنوان  C.S.A) (2000 )دراسددددددددددددة جمعيدة املقداي   الكندديدة   

هدر  إيم ال عرف  ميشتتتورة كلي  التربي  الرياضتتتي  للبنين بالورم جامع  ولوان ملتتتر     ال المي  “دراستتتاق تتتاباح بين  
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  علم اثر معتدالح اللعتر انكرر أمنتا علم معتدالح اق تتتتتتتتتتتتتتابتاح بين ال الميت  ل استتتتتتتتتتتتت وتدمت  التدراستتتتتتتتتتتتتت  ا نست ال جري ي

اوث أداة الدراستتتت   ي أجو ة لمعداح التربي  الرياضتتتتي  ل مثل  مج مع الدراستتتت   ي ا دارس االب داري   لأستتتت ودم الب

( مدرستتتت  ل 86( مدرستتتت  اب داري    ي  ورد و    ال دخا بإوال  ا عداح افل رة من  136  لكاد  عين  البحث  مثا  ي

ر افجديدة للمعداح ل استتتتت بدال معداح ا لعر ول  م اف،ا معداح لعر أكرر أمنا ويث أكدح الدراستتتتت  إن ا قايي

غير اآلمن  با عداح اآلمن  أد  دلك إيم  قليا عدد إ تتتتتاباح ا لعر با درستتتتت  ل قد جاءح الن ارج إن معدل اق تتتتتاب   

( إ تتتتاب      جنب،ا  55%(  قريبا ل هدا يوضتتتت  إن هناي  49 ي مدارس التي استتتت بدل  ا عداح ن،ا ادوفتتتتت  بيستتتتب   

ا بعد ال دخا أما  ي مدارس عدم ال دخا رإن معدل اق تتتتتتتتتتتاب  ار فع أثناء رترة الدراستتتتتتتتتتت  ل كاد  د ارج هده  ي رترة م

إوالتت  ل استتتتتتتتتتتتت بتتدال ا عتتداح الغير اآلمنتت  لر   ،أداة مهثرة  ي ال عرف علم معتتداح ا لعتتر افل يرة-متتا يلي :التتدراستتتتتتتتتتتتتت  

 مقايير افجمعي  اللندي .

كلي  ال ر ،  ر   "الوقاي  من اق تتتتتتتتتاباح الرياضتتتتتتتتتي  "  الدراستتتتتتتتت   عنوان  Hergen    (2001دراسددددددددة ألنرت ه رج رودر  

إيم معرر  العواما التي  هدي إيم إ تتتتتتتتتتاب  ان فال أثناء   الدراستتتتتتتتتت   لهدر   ان فال  جامع  هيوستتتتتتتتتتتن لني   لستتتتتتتتتتاس

لقد قام    ممارستتتتت  الرياضتتتتت  ل الستتتتتبا إيم  وفيض اق تتتتتاباح لقد استتتتت ودم الباوث  ي هده الدراستتتتت  ا نست الو تتتتتف

علم  الدراست     لالت مل  العين   فجمع ا علوماح ل مثا مج مع البحث  ي ا دارس االب داري   است باد الباوث بإعداد  

لأعلم    االل واءاح% من ستتتتتتتتتتتتتوء  11% خلو  ال تاوتا ل  50(  فتا  ي ا تدارس االب تداريت  ل كتادت  ابرو اق تتتتتتتتتتتتتتابتاح 560 

 و ل  ه ه الدراس  إيم الن ارج  % ل 46% إيم  7ل بيسب   ترالح ما بين  بو   لالبيرنسب  إ اب   ي كرة القدم لافجمباو  

عدم  درير ،قل  عواما انمن لالستتتتتتتتتتالم   ي ا دارس،  ي البيئ  الرياضتتتتتتتتتت أه  أستتتتتتتتتتباب اق تتتتتتتتتتاباح ال غيراح  ي  ال الي :

                                                 ان فال ل جنر اق اب  ل ال عاما بش ا اايي مع اق اب .

استت فاد الباوثون من الدراستتاح الستتابق   ي  دعي  مشتت ل  البحث لك ا  ي بناء االستت بيان أداة القياس باقضتتار  إيم 

 لإجرارياا علوماح النظري  لالن ارج التي أثرح الدراس  
ً
  لأكاديميا

                            إلجراءات للدراسة:ا

 الدراس .ل بيع    الرم لالباوثون ا نست الو ف  بانسلوب ا سوي  : اس ودامالدراسةمنهج 

  -املجاالت على : الدراسة: تشتملمجاالت 

                                           .الفعليالقارمين بال در ر  بددي معل ي التربي  ال للدراسة: بشرى املجال ال -

 .يبيال_ غريان التربي  لال علي  بمدين للووارة فا ومي  ال ابع  ل علي  انساس ي ادارس ام: املجددددددددال املكاني للدراسة -

 .2022_2021إجراء الدراس  خالل العام الدراس ي    : املجدددددددددال الزمني للدراسة   -

العام الدراستت ي   القارمين بال در ر  بددي (  من معل ي التربي  ال63 اخ يرح عين  عشتتواري  عددها     عينة الدراسددة:  -

                                                                                  ل ايي يوض  صلك لافجدلل   2021/2022

 أدوات جمع البيانات:

  يجمع بيتادتاح البحتث إستتتتتتتتتتتتت متارة إستتتتتتتتتتتتت بيتان من  لتتتتتتتتتتتتتمي  البتاوتث لقتد إ بع افل واح ال تاليت      يالبتاوتث    استتتتتتتتتتتتت وتدم

 :                                                    إعدادها
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 ي التربي  البددي  بشتتتت ا  أه م  بعواما االمن لالستتتتالم   الدراستتتتاح الستتتتابق  التي  االدبياح التربوي  ل اال ال  علم    -1 

 . عام

التي  نالل  عواما انمن لالستتتتتتالم  مثا دراستتتتتت   الدراستتتتتتاح الستتتتتتابق   دلاح البحثي  ا ستتتتتت ودم   ي اال ال  علم اال -2

 علم أدلاح القيتاس  ي هت ه التدراستتتتتتتتتتتتتتاح     حتديتد   (م1999م( ،ايمن  1998،لالتدليوي    م(2008اومتد  
ً
لاستتتتتتتتتتتتت نتادا

 محالر مبدري  لعبارا ،ا لالس باد  بغر  اس  ال  الرأي وولل.خمر 

   عر  االستتتتتت باد  بشتتتتتت لل ا بدح  علم افلبراء من أعتتتتتتتاء هيئ  ال در ر عدده  ستتتتتتبع  قبداء الرأي  ي هي ل ل   -3

 العباراح.لمح واه ل ياغ  

 ي بعض  تتتتتتتتتتتتتيتاغت     ایت   اال فتاق علم محتالر انداة لتعتد  اتالمينآراء لمالوظتاح الستتتتتتتتتتتتتتادة  ع جميبعتد   -5

لب لك    -بمثاب   دق اتالمين نداة الدراس      موارق  اتالمينالعباراح، لعلم إجراء ما سب  اع برح  

، كمتا  لار  افلبراء    الر محتخمر ( عبتارة    وو  علم 64من  ي  ون    الع،تاريت أ تتتتتتتتتتتتتبحت  انداة  ي  تتتتتتتتتتتتتور ،تا  

افلماست ي لةي  موار  بدرج  كبيرة جدا، موار  بدرج  كبيرة، موار    ليلر مقياس    علم  ستل  ال قدير

يف ، موار  بدرج  ضتتتعيف  جدا(. لقد أع ي  اقجاباح الدرجاح بدرج  م وستتت  ، موار  بدرج  ضتتتع

علم ال وايي. للل عرف إيم استتتتتتتتتتت جاباح عين  الدراستتتتتتتتتتت  ل حديد درج  ا وارق  لر  قيم   (1، 2، 3، 4، 5 

(  ي انستتتتتتتتتتتتتفتتا يبين خيتتاراح ا قيتتاس لالتتدرجتتاح  1ا  وستتتتتتتتتتتتت  افاستتتتتتتتتتتتتتتان   ا  وستتتتتتتتتتتتت  ا ر  (، افجتتدلل  

 .   ال  بي لا  وس اح ا ر ا  لمس و  

 . التطبيق( خيارات املقياس والدرجات واملتوسطات املرجحة ومستوى  1جدول رقم   

 خيارات املقياس الدرجة املتوسط املرجح التطبيقمستوى 

 جداموار  بدرج  ضعيف   1 1.80أقا من  –  1.00 ضعيف جدا

 موار  بدرج  ضعيف  2 2.60أقا من  –  1.80 ضعيف

 موار  بدرج  م وس   3 3.40اقا من  –  2.60 متوسط

 موار  بدرج  كبيرة 4 4.20أقا من  –  3.40 كب ر

 موار  بدرج  كبيرة جدا 5 5.01أقا من  –  4.20 كب ر جدا

 

 : داة الدراسةأ ثبدات

لصلك لل أكد من االتستتتتتتتتتاق الداخلي نداة    (Cronbach's Alpha)   وستتتتتتتتتاب الثباح باستتتتتتتتت ودام  ريق  ألفا كرلدبا   

الدراستتتتتتتتت .    إيجاد معاما الثباح ل ا محور علم ودة، إضتتتتتتتتتار  إيم صلك،    وستتتتتتتتتاب معاما الثباح الللي. افجدلل  

 .ا يبين د ارج  ريق  ألفا كرلدبا (  ي انسف2 
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 معامل كرونباخ الفا لقياس ثبات اإلستبيان. ( 2جدول   

 عدد الفقرات املحددددددددددداور  م
 معامل كرونباخ ألفا

Cronbach's Alpha 

 0.927 23 انلل  اتاور  1

 0.894 10 الثتتتان  اتاور  2

 0.950 12 الثتتتالث اتاور  3

 0.946 10 الرابتتتع اتاور  4

 0.949 9 افلتتامر اتاور  5

 0.973 64 الكلي الثبدددددات 

 

وين    (   ي0.950  –  0.894( إيم أن قي  معتامالح الثبتاح تاتالر التدراستتتتتتتتتتتتتت   رالوت  بين  2تشتتتتتتتتتتتتتير الن تارج  ي افجتدلل  

ه ه القي     بثباح عاٍل . لتعد   أداة الدراستتتت (  ( مما يشتتتتير إيم  م ع اقستتتت بيان0.973بلغ  قيم  معاما الثباح الللي  

                                                            مقبول  نغرا  الدراس  افاالي .

عن  ري     2022/ 1  / 20إيم   2022/ 1 / 2ن       بي  أداة الدراستت  خالل الفترة م  الدراسدة األسداسدية:

 
ً
لك ا اقجاب  علم   ،علم عين  الدراستتتتتت  بعد  وضتتتتتتيي القلتتتتتتد من أداة القياس   وو ع االستتتتتت بياداح يدليا

لتتتتتتتافا ،    ال فر غ  الاالستتتتتتت فستتتتتتتاراح، لنعد جمع االستتتتتتت باداح اللتتتتتتتافا  لاستتتتتتت بعاد االستتتتتتت باداح غير  

 لا عافج  اقولاري  .

 :اإلحصائية املعالجة 

. لقد استت ودم  SPSS  اقولتتاري    م  معافج  بياداح أداة الدراستت  بعد رحلتتوا ل فر غوا باستت ودام بردامج افا م

 الباوث ل حليا د ارج دراس ل انسالير اقولاري  اآل ي :

             (.االس بيانالفا لصلك لل أكد من االتساق الداخلي لالس بيان  ثباح   كرل دبامعاما  -

الستت جاباح أرراد العين  علم   ، لاالدحراراح ا عياري ا  وستت اح افاستتابي علم   أستتلوب ال حليا الو تتف  للالتتول 

 داة الدراس .عباراح أ

 عرض ومناقشة النتائج وتفس رها :

 للن ارج ا  حلا علي،ا، لصلك لنجاب  عن تساؤالح الدراس . 
ً
 لمفلال

ً
 ي تمن ه ا القس  عرًضا كامال

 السؤال األول: ما مستوى تطبيق عوامل األمن والسالمة املتعلقة بمعلم التربية البدنية؟
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عوامل األمن والسالمة املتعلقة بمعلم التربية  ( اإلحصاءات الوصفية الستجابات عينة الدراسة حول  3جدول   

 . البدنية

 املتوسط عوامل األمن والسالمة املتعلقة بمعلم التربية البدنية م
اإلندددددددددحدددددددددراف  

 املعياري 

مسددددددددددددددددددتدددددددوى  

 التطبيق
 الرتبة

 14 كبير 1.057 3.41 اننش   الرياضي .ي،   ا عل  با العر لمد   الوي ،ا  مارس    1

2 
يقوم ا عل  بتتال و ي  لاقعتتداد للتتدرس بلتتتتتتتتتتتتتورة من ظمتت  مراعيتتا عوامتتا  

 انمن لالسالم .
 8 كبير 994. 3.70

 19 م وس  1.268 3.06 ي،   ا عل  بفحص اندلاح لانجو ة الرياضي  بش ا دلري. 3

 7 كبير 958. 3.71 لدرس التربي  البددي .ي ابع ا عل   نفي  القواعد ا نظم   4

 5 كبير 1.045 3.81 ي،   ا عل  بافاال  النفسي  لل الب أثناء درس التربي  البددي . 5

6 
ي،   ا عل  قبا ممارستتتت  اليشتتتتاط الريا تتتت ي باقوماء ا ناستتتتر مراعيا وال  

 ال قر لافللارص السيي  لل المي .
 1 كبير جدا 967. 4.25

 2 كبير 889. 4.13 يراعي ا عل  ا ساراح اآلمن  بين ال المي  أثناء   بي  ا واراح. 7

 10 كبير 1.065 3.65 ي،   ا عل  بال وعي  ال اي  بلف  دلري . 8

 8 كبير 1.026 3.70 يراعي ا عل  ال درج  ي تعلي  ا واراح. 9

 9 كبير 1.045 3.68 الدرس.يراعي ا عل  الفرلق الفردي   وال رتراح  10

11 
يراعي ا عل  افللتارص الستيي  لاالو ياجاح افجستمي  لافاركي  لل المي  

 عند  حديد أهداف افال  لاخ يار ال مريناح.
 16 م وس  997. 3.32

 11 كبير 1.043 3.57 ي،   ا عل  بعملياح السند أثناء أداء ا واراح الرياضي  اللعب  12

 3 كبير 975. 3.98 ا عل  بافاال  ال اي  لل المي  أثناء ممارس ،  لألنش   الرياضي .ي،     13

 15 م وس  1.222 3.37 يدلن ا عل  أسماء ال المي  ا لابين  ي سجالح خا   ب لك. 14

 4 كبير 1.077 3.97 يو ار ا عل  اننش   الرياضي  ا ناسب  للظرف افجوي  اتل لف . 15

16 
يهكد ا عل  علم ار داء ال المي  للمالبر لانو ي  الرياضتي  ا ناستب  أثناء 

 ممارس  اننش   الرياضي .
 16 م وس  1.255 3.32

17 
يهكد ا عل  علم ضتتتتتتتتتترلرة تغيير ا البر الرياضتتتتتتتتتتي  بعد ممارستتتتتتتتتت  اليشتتتتتتتتتتاط  

 الريا  ي.
 20 م وس  1.260 2.73

 13 كبير 1.174 3.43 ال المي  ا البر الرياضي  النظيف .يهكد ا عل  علم ار داء  18

 18 م وس  1.233 3.11 يهكد ا عل  علم أهمي  االغ سال بعد ممارس  ال الب اليشاط الريا  ي. 19

20 
ختتتتتاليتتتتت  من ال تتتتتتتتتتتتتلريتتتتت   بيئتتتتت  تعل  آمنتتتتت  لمم عتتتتت   يعمتتتتتا ا عل  علم  ورير 

 لاالوبا اح.
 12 كبير 997. 3.54

21 
ا عل   ريقتتت  ال تتتدر ر ا نتتتاستتتتتتتتتتتتتبتتت  ل علي  ا وتتتاراح لمالرمتتت  لستتتتتتتتتتتتتن يو تتتار  

 ال المي .
 6 كبير 806. 3.79

 17 م وس  1.279 3.24 يعد ا عل  أنش   بددي  مالرم  لل المي  صلي االو ياجاح افلا  . 22

 21 ضعي  1.306 2.51 يحرص ا عل  علم االل حاق بدلراح  ي اقسعاراح انللي  من لق  نخر. 23

 كدب ر 0.673 3.521 عوامل األمن والسالمة املتعلقة بمعلم التربية البدنية
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، إص بلغ كبير   بي لوتا مستتتتتتتتتتتتت و   دالوظ أن عوامتا انمن لالستتتتتتتتتتتتتالمت  ا  علقت  بمعل  التربيت  البتدديت     (3من افجتدلل  

  ،ال  بي   كبير جدا  ي مستتتت و     اور ه ا اتعباراح   . لجاءح(0.673بادحراف معياري    (3.521ا  وستتتت  افاستتتتان   

  0.806لاقدحراراح ا عياري  بين    (4.25 – 2.51ويث  رالو  ا  وس اح افاسابي  بين    كبير، م وس ، ضعي (

( " ي،   ا عل  قبا ممارستتتتتتتت  اليشتتتتتتتتاط الريا تتتتتتتت ي باقوماء ا ناستتتتتتتتر مراعيا وال  6رقد ولتتتتتتتتل  العبارة   .  (1.306 –

( لكان لوا التر ير انلل من ويث 4.25لل المي " علم أعلم م وستتت  وستتتان  ويث بلغ  ال قر لافللتتتارص الستتتيي   

( "يراعي ا عل  ا ستتتتتتتتتتتتتاراح اآلمن  بين ال المي  أثناء   بي  ا واراح" كان لوا التر ير 7مستتتتتتتتتتتتت و  ال  بي . أما العبارة  

ي،   ا عل  بافاال  ال تتتتاي  ( " 13عبارة  ، أما ال  (4.13الثان  من ويث ال  بي ، ويث بلغ  قيم  ا  وستتتت  افاستتتتان   

لير  البتاوثون هت ه الن يجت   تدل علم   من ويتث ال  بي الثتالتث  " جتاءح  ي التر يترأثنتاء ممتارستتتتتتتتتتتتت ،  لألنشتتتتتتتتتتتتت ت   لل الميت 

مثتا االومتاء افجيتد قبتا ممتارستتتتتتتتتتتتت ،  االنشتتتتتتتتتتتتت ت   علقت  بتا عل    ورص معلمين علم   بي  عوامتا االمن لالستتتتتتتتتتتتتالمت  ا 

أثناء  ي،   ا عل  بافاال  ال تتتتتتاي  لل المي  ل أثناء   بي  ا واراح  الرياضتتتتتتي  لمراعاة ا عل  للمستتتتتتاراح االمن  بين ال المي 

(  1998عاللي لاخرلن  وستتتتن  هه ه الن يج    ف  علم ما أكدل ا ر  من ا مارستتتت    لمنع من يبدل عليل ال عر ال  ،  لألنشتتتت  ممارستتتت 

( "يحرص 23. بينما العبارة  علم شتتتتتللتتتتتي ل ال در ستتتتتي    رايم ان ا عل  ينفد عملل بشتتتتت ا جيد لهو وريص علم مالوظ  كا ما يهث

اقستتتتتتتتتتتتتعاراح انللي  من لق  آلخر" رقد  حلتتتتتتتتتتتتتل  علم أقا م وستتتتتتتتتتتتت  وستتتتتتتتتتتتتان  بين ا عل  علم االل حاق بدلراح  ي 

البتتتاوثون هتتت ه يتتتدل علم دقص  ي   ، لير  (، لكتتتان لوتتتا التر يتتتر انخير من ويتتتث ال  بي 2.51عبتتتاراح اتاور بقيمتتت   

( 2000ه لاخرلن  ر  رريد،ل باقستتتتتتتتتعاراح االللي  رغ  اهمي ،ا لضتتتتتتتتترلرة ا قان ا عل  لوا  ا علمين  من قبا  االه مام  

ربمتتا يرجع صلتتك ايم قلتت  التتدلراح ا وجتت  للمعل  من إداراح التربيتت  لال علي   ي  رق االستتتتتتتتتتتتتعتتارتتاح االلليتت  ،لتعود ايم 

التتداخليت     بتتانلتتتتتتتتتتتتتظتت  ال تتدر ر لال  تتالي كررح االعبتتاء ا لقتتاة علم كتتاهتتا معل  التربيتت  البتتدديتت  من ويتتادة  ي دلتتتتتتتتتتتتتتاب  

 .ف اليوم  داخا ا درس ايم االلرا باقضار لافلارجي  ،

 ؟بالتالمي : ما مستوى تطبيق عوامل األمن والسالمة املتعلقة لثانيالسؤال ا
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 . بالتالمي عوامل األمن والسالمة املتعلقة ( اإلحصاءات الوصفية الستجابات عينة الدراسة حول  4جدول   

 املتوسط بالتالمي عوامل األمن والسالمة املتعلقة  م
  اإلندددحدددراف

 املعياري 

مسدددددددددددددتددوى  

 التطبيق
 الرتبة

1 
 تتتتتتتفوف  –يلتزم ال المي  ب وجي،اح ا عل  ا  علق  بال شتتتتتتتليالح  قا رة 

 ...إفخ(. -داررة  –
 2 كبير 1.023 3.95

 5 م وس  0.970 3.35 يلتزم ال المي  بال عليماح ا  علق  بنقا انجو ة لاندلاح لاس وداما ،ا 2

3 
ا البر الريتاضتتتتتتتتتتتتتيتت  النظيفتت  أثنتتاء ممتتارستتتتتتتتتتتتتت  اننشتتتتتتتتتتتتت تت  ير تدي ال الميتت   

 الرياضي .
 8 م وس  1.201 3.10

 6 م وس  1.139 3.27 ير دي ال المي  انو ي  الرياضي  ا الرم  نرضي  ا لعر. 4

 3 كبير 1.027 3.43 يلتزم ال المي  ب وجي،اح ا عل  ا  علق  بافجوادر ال اي . 5

 1 كبير 1.100 4.02 باقوماء افجيد قبا بداي  ا مارس  لألنش  .يقوم ال المي   6

 10 م وس  1.337 2.78 يحرص ال المي  علم تغيير ا البر بعد االد ،اء من اننش   الرياضي . 7

 9 م وس  1.299 2.92 يحرص ال المي  علم االغ سال بعد ممارس  اننش   الرياضي . 8

9 
يلتزم ال المي  بعدم لبر اندلاح افل رة لا عيق  لألداء أثناء ممارستتتتتتتتتتتت  

 اليشاط الريا  ي مثا  الساعاح، افلوا  ، ال اب، رب   العن ،... إفخ(.
 4 م وس  1.237 3.38

10 
يظور ال المي  لعيا بجوادر الستتتتتتتتتتتتالم  لصلك باالستتتتتتتتتتتت فستتتتتتتتتتتتار عن جوادر  

 السالم  لانمن  ي كا نشاط.
 7 م وس  1.207 3.21

 متوسط 0.814 3.340 بالتالمي عوامل األمن والسالمة املتعلقة 

 

، إص بلغ ا  وستتتتتتتتت  م وستتتتتتتتت    بي لوا مستتتتتتتتت و   أن عواما انمن لالستتتتتتتتتالم  ا  علق  بال المي   (4افجدلل  ي بين من  

 كبير، لم وستتتتتتتتتتتتت (   ال  بي  ي مستتتتتتتتتتتتت و     اور ه ا اتعباراح   . لجاءح(0.814بادحراف معياري    (3.340افاستتتتتتتتتتتتتان   

رقد  .(1.337 – 0.970ا عياري  بين    لاالدحراراح  (4.02 – 2.78، ويث  رالو  ا  وستتتتتتتتت اح افاستتتتتتتتتابي  بين  رق 

( " يقوم ال المي  باقوماء افجيد قبا بداي  ا مارستتت  لألنشتتت  " علم أعلم م وستتت  وستتتان  ويث 6ولتتتل  العبارة  

( "يلتزم ال المي  ب وجي،اح ا عل  ا  علق  1تر ير انلل من ويث مس و  ال  بي . أما العبارة  ( لكان لوا ال4.02بلغ  

...إفخ(" كتتتان لوتتتا التر يتتتر الثتتتان  من ويتتتث ال  بي ، ويتتتث بلغتتت  قيمتتت     -داررة    – تتتتتتتتتتتتتفوف    –بتتتال شتتتتتتتتتتتتتليالح  قتتتا رة  

جتاءح  ي التر ير  .ل  ا  علقت  بتافجوادتر ال تتتتتتتتتتتتتايت .يلتزم ال الميت  ب وجي،تاح ا ع( 5، امتا العبتارة  (3.95ا  وستتتتتتتتتتتتت  افاستتتتتتتتتتتتتان   

لير  البتاوتث ان ورص ال الميت  علم اداء (  3.43ويتث بلغت  قيمت  ا  وستتتتتتتتتتتتت  افاستتتتتتتتتتتتتان   الثتالتث من ويت  ال  بي   

  ن ه(ويث صكر بان االوماء ج ء ويوي  1414االوماء يقلا من ررص ودل  اال تتتتاب  ،كما التتتتار ايم صلك الرراعي  

لالعتتتتتتتتتتتتتتالح لا فتتا تتتتتتتتتتتتتتا لألداء ليررع ورارة  علم  ،يئتت  القلتتر   غالؤهاعتتداد لاداء بتتدن  يي ج عنتتل  حستتتتتتتتتتتتتين  ي ا رلدتت   

علم  قيتد ال الميت   لكمتا ير  البتاوتث ان ورص معل ي التربيت  البتدديت   ،ر  التدم للعتتتتتتتتتتتتتتالح  علم  تدافجستتتتتتتتتتتتت  ل عمتا  

لا ومت  من منع اال تتتتتتتتتتتتتابتاح  ال عليمتاح ال تتتتتتتتتتتتتايت  من العوامتا االستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتيت   ا  علقت  بتالنظتام لالنظتارت  ل  بتال وجي،تاح

( "يحرص ال الميتتت  علم تغيير  7رة  بينمتتتا العبتتتا  لتغير اال جتتتاه .   البتتتدديتتت  اثنتتتاء العتتتدل ،ال القف  بستتتتتتتتتتتتترعتتت  ،ال ا رالغتتت
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ا البر بعد االد ،اء من اننشتتتتتتتتتت   الرياضتتتتتتتتتتي " رقد  حلتتتتتتتتتتل  علم أقا م وستتتتتتتتتت  وستتتتتتتتتتان  بين عباراح اتاور بقيم   

لير  الباوث قد يعود صلك ايم عدم  ورر اماكن مناستتب     ال  بي مستت و   (، لكان لوا التر ير انخير من ويث  2.78 

االنشتتتتتتتت   الرياضتتتتتتتتي  لعدم  وارر اماكن خا تتتتتتتت  لالستتتتتتتت حمام بعد ممارستتتتتتتت  االنشتتتتتتتت     مارستتتتتتتت   الستتتتتتتت بدال ا البر 

(  1981افاماو ي   (لمحمد1981عبد ا قلتتتتتتتتود  علتتتتتتتت     ف  مع دراستتتتتتتت   كا من  له ه د ارج الدراستتتتتتتت   الرياضتتتتتتتتي   

عدم االه مام  لي اظورح د ارجوا جميعوا عدم  ورر لدقص ا رار  ال تتتتتتاي  ا ناستتتتتتب  للمدارس لربما يرجع صلك لالت

 .ل ورير ا رار  ال اي   ي ا دارس ال علي  التربي  ل ال ا ي من قبا لواراح 

 ؟واألدوات الرياضيةباألجهزة : ما مستوى تطبيق عوامل األمن والسالمة املتعلقة ثالثالسؤال ال

باألجهزة واألدوات  عوامل األمن والسالمة املتعلقة ( اإلحصاءات الوصفية الستجابات عينة الدراسة حول  5جدول   

 .الرياضية

 املتوسط باألجهزة واألدوات الرياضيةعوامل األمن والسالمة املتعلقة  م
اإلندددددددددددددحدددددددددددددراف 

 املعياري 

مسددددددددددددددددددددددددددددددتددددددددددددددددددوى  

 التطبيق
 الرتبة

 1 م وس  1.240 2.70  فاح القادودي .ااندلاح لانجو ة الرياضي  م ابق  للمو  1

 7 ضعي  1.110 2.27  وجد لوواح إرلادي   وض  اس ودام لدقا انجو ة لاندلاح. 2

3 
 وجد أدلاح خا ت  ل علي  ال الب ل  بي  عواما انمن لالستالم  مثا   لوواح 

 ألر   ريديو ..افخ(. -برامج واسوب  -إرلادي  
 10 ضعي  1.100 1.98

4 
 -تستتتتتتتتتتتتت وتدم عربتاح لأدلاح لنقتا انجو ة لاندلاح الريتاضتتتتتتتتتتتتتيت  مثتا  عربتاح افجر  

 . نادي  أل لباي دقا اللراح(
 11 ضعي  1.125 1.84

5 
انجو ة الرياضي  لاندلاح منظم  بش ا جيد يسمي لل المي  بافارك  دلن خ ر  

. 
 6 ضعي  1.267 2.44

6 
لا ي  -لا ي الوجل  -تستتتتتتتتت ودم اندلاح الواقي  من اق تتتتتتتتتاباح مثا   لا ي الستتتتتتتتتاقين  

 لا ي الركب  ..افخ(. -اللدر 
 9 ضعي  1.279 2.10

7 
إثناء أدائ،    ا ستتتاعدة ل ورير انمن لالستتتالم  لل المي تستتت ودم انجو ة لاندلاح  

 مرا ر افجمباو(. -للمواراح صاح افل ورة ا ر فع  مثا   بساط افجمباو 
 3 م وس  1.326 2.60

8 
ا العر لاللتتتتتتاالح الرياضتتتتتتي  مو    بشتتتتتت ا جيد بو وط ال تشتتتتتت ا خ را علم 

 ال المي .
 2 م وس  1.164 2.67

9 
يوجتتد مو ن ختتاص بتتاندلاح لانجو ة الريتتاضتتتتتتتتتتتتتيتت  لعتتدم تعرضتتتتتتتتتتتتتتل   غيراح افجو 

 ا  ر .. افخ(. - الشمر 
 5 ضعي  1.189 2.48

10 
بتتتتتاللشتتتتتتتتتتتتت  التتتتتدلري علم اندلاح   متتتتتد     لانجو ة االه متتتتتام  الريتتتتتاضتتتتتتتتتتتتتيتتتتت  الخ بتتتتتار 

  الوي ،ا.
 8 ضعي  1.224 2.22

 2 م وس  1.122 2.67 لانجو ة لنو  اليشاط لسن ال المي  . اندلاحمناسب   11

12 
 انمنالريتتاضتتتتتتتتتتتتتيتت  ا ستتتتتتتتتتتتت وتتدمتت  بحتتالتت  جيتتدة لي ورر ن،تتا عوامتتا    لانجو ة  اندلاح

 .لالسالم 
 4 ضعي  1.187 2.57

 ضعيف 0.954 2.380 األجهزة واألدوات الرياضيةعوامل األمن والسالمة املتعلقة ب 
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،  ضتتتعي     بي وا مستتت و   ي ضتتت  أن عواما انمن لالستتتالم  ا  علق  بانجو ة لاندلاح الرياضتتتي  ل  (5من افجدلل  

ال  بي    ي مستتتتتتتتتتتتت و   اور هتت ا اتعبتتاراح    . لجتتاءح(0.954بتتادحراف معيتتاري    (2.380إص بلغ ا  وستتتتتتتتتتتتت  افاستتتتتتتتتتتتتتان   

 – 1.100ا عياري  بين    لاالدحراراح  (2.70 –  1.84، ويث  رالو  ا  وستت اح افاستتابي  بين   ا  وستت ، ضتتعي (

( " اندلاح لانجو ة الرياضتتتتتتي  م ابق  للموا تتتتتتفاح القادودي " علم أعلم م وستتتتتت   1(.  رقد ولتتتتتتل  العبارة  1.326

ا العر لاللاالح ( "11،  8( لكان لوا التر ير انلل من ويث مس و  ال  بي . أما العبار ان  2.70وسان  ويث بلغ  

"مناستتتتتتب  اندلاح لانجو ة لنو  اليشتتتتتتاط   " لبشتتتتتت ا جيد بو وط ال تشتتتتتت ا خ را علم ال المي .  الرياضتتتتتتي  مو   

لير    (2.67لستتتتتتتتتتتتتن ال الميتت " كتتان لومتتا التر يتتر الثتتان  من ويتتث ال  بي ، ويتتث بلغتت  قيمتت  ا  وستتتتتتتتتتتتت  افاستتتتتتتتتتتتتتان   

  با دارسدلاح لاالجو ة  الباوثون علم ان   بي  ه ه العواما كاد  بدرج  م وستتت   لقد يعود صلك لقل  لدقص اال 

لاالدلاح من ويث ا وا تتتتتفاح القادودي  لمناستتتتتب ،ا لستتتتتن ال المي  لدو  اليشتتتتتاط لايتتتتتتا   بانجو ةااله مام  ع  لضتتتتت

مع   رال   ناستير قادودي  لأدلاح غ( بان است ودام اجو ة  2000قل  االه مام باللتياد  لصلك يوكد العال  لالشتوري  

مع دراستتتت  ون ال النو  اللعر يهدي ايم اال تتتتاباح الرياضتتتتي  ،كما   ف  ه ه الن يج   يث افحج  ال الو ال المي  من و

( "تستتتتتت ودم عرباح لأدلاح لنقا انجو ة لاندلاح  4بينما  حلتتتتتتل  العبارة   ( .2008(،لمحمد الستتتتتتيد  1999ايمن  

باراح اتاور بقيم    تتنادي  أل لتتباي دقا اللراح(" علم أقا م وستت  وستتان  بين ع  –الرياضتتي  مثا  عرباح افجر  

يع ل البتاوثون علم ان بعض معل ي التربيت  البتدديت  ال    ال  بي مستتتتتتتتتتتتت و  (، لكتان لوتا التر يتر انخير من ويتث 1.84 

اه مام ل وعي  ال المي  ،لارلتتتتتتاده  ايم كيفي  استتتتتت ودام االجو ة لاالدلاح لدقلوا لان اه ماما ،  ربما كاد   ن يع و 

د تارجوتا  ( ويتث اظورح  1996( لهوادج  1998م جتل علم  جنتر افاواد  ،ل  ف  هت ه الن يجت  مع دراستتتتتتتتتتتتت  التدليوي  

الم  لعدم  وعي  ال المي  بمجال االمن لالستالم   ا درستي  لمح واها من جوادر االمن لالست  ال فاري خلو االنشت    

 .لاهمي ،ا  

 ؟باملالعب وأماكن التدري : ما مستوى تطبيق عوامل األمن والسالمة املتعلقة رابع السؤال ال
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باملالعب وأماكن  عوامل األمن والسالمة املتعلقة ( اإلحصاءات الوصفية الستجابات عينة الدراسة حول  6جدول   

 التدري . 

 املتوسط باملالعب وأماكن التدري عوامل األمن والسالمة املتعلقة  م
  االندددحدددراف

 املعياري 

مسدددددددددددددددددددتدددددددوى  

 التطبيق
 الرتبة

1 
  انر ا العتتتر مثتتتا دظتتتارتتت     أرضتتتتتتتتتتتتتيتتت   ورر عوامتتتا انمن لالستتتتتتتتتتتتتالمتتت   ي  

لغير   انللي  اقستتتتتتتتتتتتتعاراحللجود ستتتتتتتتتتتتتياج وول ا لعر ل ورير او ياجاح 

 دلك.

 7 ضعي  1.203 2.51

2 
لتتتتتتتتتتتتتب تاح اللتتتتتتتتتتتتترف  -بعتد ا العتر عن أمتاكن ال لو    وتاليتاح النفتايتاح  

 ا ياه الراكدة... افخ( -اللوي 
 1 م وس  1.014 3.19

 2 م وس  1.107 2.97   ناسر مساو  ا العر مع عدد ال المي  . 3

 4 م وس  1.097 2.92   ناسر ا العر لاللاالح  مع دو  اننش   الرياضي  ا مارس . 4

5 
 ولو ا العر لاللتتتتتتتتتتتتاالح من العوار  التي  حول دلن ا مارستتتتتتتتتتتت  افجيدة  

 لألنش   الرياضي .
 3      م وس  1.176 2.94

6 
 أثنتتاء  ورر مستتتتتتتتتتتتتتتاوتتاح أمنتت  وول ا العتتر لتتتتتتتتتتتتتتمتتان ستتتتتتتتتتتتتالمتت  ال الميتت   

 ممارس  اننش   الرياضي 
 4 م وس  1.140 2.92

 8 ضعي  1.244 2.25 لجود لا ي علم افاوار  القريب  الم لاص اللدماح 7

 9 ضعي  1.185 2.17 يوجد لوواح إرلادي   ي ا العر  وض  أماكن افل ر لكيفي   جنب،ا. 8

 5 ضعي  1.227 2.59 يوجد بواباح كاري  للدخول لافلرلج بأمان لخا    ي افااالح ال ارر . 9

 6 ضعي  1.202 2.54 يوجد ممراح دخول سياراح اقسعاف ل أدي  لاجب،ا داخا ا العر. 10

 متوسط 0.940 2.70 باملالعب وأماكن التدري عوامل األمن والسالمة املتعلقة 

  بي  وتتا مستتتتتتتتتتتتت و   ( يملننتتا القول أن عوامتتا انمن لالستتتتتتتتتتتتتالمتت  ا  علقتت  بتتا العتتر لأمتتاكن ال تتدر ر ل6من افجتتدلل  

 ي مستتتتتتتتتتتتت و     اور هت ا اتعبتاراح  . لجتاءح(0.940بتادحراف معيتاري    (2.70، إص بلغ ا  وستتتتتتتتتتتتت  افاستتتتتتتتتتتتتتان   م وستتتتتتتتتتتتت 

لاقدحراراح   .  (3.19 – 2.17، ويث  رالو  ا  وستتتتتتتتتت اح افاستتتتتتتتتتابي  بين  ال  بي   ا  وستتتتتتتتتت ، لالتتتتتتتتتتتعي ( رق 

لتتتتتتتتتتتتتب تاح   -بعتد ا العتر عن أمتاكن ال لو    وتاليتاح النفتايتاح  ( "  2ويتث ولتتتتتتتتتتتتتلت  العبتارة     (.1.244  –  1.014ا عيتاريت  بين  

( لكان لوا التر ير انلل من ويث 3.19" علم أعلم م وستتتتتتتتتتتتت  وستتتتتتتتتتتتتان  ويث بلغ   (ا ياه الراكدة... افخ -اللتتتتتتتتتتتتترف اللتتتتتتتتتتتتتوي 

( "  نتاستتتتتتتتتتتتتتر مستتتتتتتتتتتتتتاوت  ا العتر مع عتدد ال الميت " كتان لوتا التر يتر الثتان  من ويتث  3عبتارة  مستتتتتتتتتتتتت و  ال  بي . أمتا ال

ن اماكن ال لو  بعيدا ع  رعلم ان ا الع  الن يج ه ه ل دل  ،  (2.97ويث بلغ  قيم  ا  وستتتتتتتت  افاستتتتتتتتان     ال  بي 

موبوءة اللتتتترف ايم ه ه ا العر لبال ايي  لتتتتبي   مياها لعر عن لتتتتب اح اللتتتترف اللتتتتوي ي ستتتتبر  ي تستتتترب    ،رقرب

بااللتتتتتتتتتتتتتترا اح  ا دارس  هللا ل ع ل البتاوثون صلك يعود ايم االلتزام    يال ستتتتتتتتتتتتتم ي امرا  خ يرة    رممتا تستتتتتتتتتتتتتبت  بانمرا 

( "يوجد لوواح إرلتتادي   ي ا العر  وضتت  8. بينما  حلتتل  العبارة   ي ا بان     ا نف ة من قبا لوارة التربي  لال علي

(، لكان لوا التر ير انخير من  2.17ماكن افل ر لكيفي   جنب،ا" علم أقا م وست  وستان  بين عباراح اتاور بقيم   

  ن ي، مو علم ان ا علمين لمتديري ا تدارس ال   ل تدل هت ه الن يجتلةم  مثتا درجت  ضتتتتتتتتتتتتتعيفت    ال  بي مستتتتتتتتتتتتت و  ويتث  
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( التي اظورح  1996ل  ف  صلك مع دراستتتت  هودج  ،بال رق ال تتتتايح  ل وعي  ال المي  بأماكن افل ر لكيفي   جنب،ا  

ان ال نظيماح إدارة ا درستت  كاد  منلتتب  علم  جنر افاواد  رق  دلن  وعي  ال لب  بال رق ال تتايح   د ارجوا  

 . لعدم الوقو  ري،ا 

افق الصدددحية  ات الصدددلة بال شدددا   : ما مسدددتوى تطبيق عوامل األمن والسدددالمة املتعلقة  خام السدددؤال ال باملر

 ؟الرياض ي

افق الصدددددحية  عوامل األمن والسدددددالمة املتعلقة  ( اإلحصددددداءات الوصدددددفية السدددددتجابات عينة الدراسدددددة حول  7جدول    باملر

  ات الصلة بال شا  الرياض ي.

 م
افق الصددددددددددددحيددة  ات الصددددددددددددلددة عوامددل األمن والسددددددددددددالمددة املتعلقددة   بدداملر

 بال شا  الرياض ي 
 املتوسط

اإلندددحدددراف  

 املعياري 

مسدددددددددددددددددددتدددددددوى  

 التطبيق
 الرتبة

1 
ا لتتتتتتابين أثناء   وجد حجرة خا تتتتتت  ل قدي  اقستتتتتتعاراح انللي  لل المي 

 اننش   الرياضي .
 3 م وس  225. 1 2.60

 5 ضعي  1.078 2.33   ورر أدلاح لأجو ة جيدة  ل قدي  اقسعاراح انللي . 2

 2 م وس  1.259 2.65 ينقا ا لابين إيم ا راك  ال اي  لا س شفياح بإجراءاح رسمي . 3

 7 ضعي  1.309 2.11  وجد أماكن مناسب  ل بديا ا البر  مارس  اننش   الرياضي  . 4

 4 ضعي  1.216 2.46   ناسر مع عدد ال المي . وجد دلراح مياه   5

6 
 وو ع   - ،وي    – ن ب  الشتتتتترلط ال تتتتتاي  علم دلراح ا ياه من   إضتتتتتاءة  

 مناسر. افخ(.
 2 م وس  1.246 2.65

 1 م وس  1.320 2.67  وجد م ابع  مس مرة ل لري  النفاياح من ا العر لالساواح يوميا. 7

 8 ضعي  1.179 1.89 لالس حمام بعد ممارس  اننش   الرياضي . وجد أماكن خا    8

9 
 وجتد براداح  يتاه الشتتتتتتتتتتتتترب   نتاستتتتتتتتتتتتتتر مع عتدد ال الميت    ورر ن،تا جميع  

 الشرلط ال اي .
 6 ضعي  1.301 2.22

افق الصددددددددددحية  ات الصددددددددددلة بال شددددددددددا   عوامل األمن والسددددددددددالمة املتعلقة  باملر

 الرياض ي 
 ضعيف 1.041 2.40

 

وا ( أن عواما انمن لالستتتتتتتتتتتالم  ا  علق  با رار  ال تتتتتتتتتتتاي  صاح اللتتتتتتتتتتتل  باليشتتتتتتتتتتتاط الريا تتتتتتتتتتت ي ل7من افجدلل  ي بين  

 ي    اور ه ا اتعباراح    . لجاءح(1.041بادحراف معياري    (2.40إص بلغ ا  وستت  افاستتان    ضتتعي ،    بي مستت و   

  ( 2.67  –  1.89ا  وستتتتتتتتتتتتت تتتاح افاستتتتتتتتتتتتتتتابيتتت  بين  ، ويتتتث  رالوتتت   ال  بي   ا  وستتتتتتتتتتتتت ، لالتتتتتتتتتتتتتتعي ( رق مستتتتتتتتتتتتت و   

 وجتد م تابعت  مستتتتتتتتتتتتت مرة ل لتتتتتتتتتتتتتري  النفتايتاح من  ( "7رقتد ولتتتتتتتتتتتتتلت  العبتارة   .  (1.320 –  1.078لاالدحرارتاح ا عيتاريت  بين  

( لكتان لوتا التر يتر انلل من ويتث مستتتتتتتتتتتتت و   2.67" علم أعلم م وستتتتتتتتتتتتت  وستتتتتتتتتتتتتتان  ويتث بلغ    ا العتتر لالستتتتتتتتتتتتتتاوتتاح يوميتتا

 ن ب  " ل "ينقا ا لتتتتتتتتتتابين إيم ا راك  ال تتتتتتتتتتاي  لا ستتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتفياح بإجراءاح رستتتتتتتتتتمي  ( "6، 3ار ان  ال  بي . أما العب

" كان لوما التر ير الثان  من ويث  وو ع مناستتتتتتتتتتر. افخ( - ،وي    –الشتتتتتتتتتترلط ال تتتتتتتتتتاي  علم دلراح ا ياه من   إضتتتتتتتتتتاءة  

 دل علم ادراي ا علمين قبا    الن يجه ه    ون لير  الباوث،(2.65ويث بلغ  قيم  ا  وستتتتتتتتتتتت  افاستتتتتتتتتتتتان   ال  بي ،  
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ي الدين افاني  ال ي يدعو ايم إما   االص  عن ال ري  لور تتتتتتتتتتتتا علم غرس ي  البددي    بي   بادبدء درلس الترب

ان اتاتتتارظتتت  علم دظتتتارتتت  ا العتتتر  إع قتتتاد ا علمين  لكتتت لتتتك    ،للمحتتتارظتتت  علم البيئتتت  لتتتك القيمتتت   ي دفوس ال الميتتت   

العبارة   بينما  حلتتتل .   مي   مارستتت  االنشتتت   الرياضتتتي  ل راك  النفاياح يهدي ايم اال تتتاباح  تع ى دارع جيدا لل ال 

" علم أقا م وست  وستان  بين عباراح اتاور   وجد أماكن خا ت  لالست حمام بعد ممارست  اننشت   الرياضتي  ( "8 

بمستتتتتتتتتتتتت و    بي   "  ا البر  متارستتتتتتتتتتتتت  اننشتتتتتتتتتتتتت ت  الريتاضتتتتتتتتتتتتتيت  وجتد أمتاكن منتاستتتتتتتتتتتتتبت  ل بتديتا   "(  4العبتارة  يلي،تا (، ل 1.89بقيمت   

دارس،   ي ا ت بتديتا ا البر  حجراح لممتا  تدل هت ه الن يجت  علم قلت  لجود أمتاكن ختا تتتتتتتتتتتتت  لالستتتتتتتتتتتتت حمتام ل ضتتتتتتتتتتتتتعي  

ان وتالت  التربيت  البتدديت  د تارجوتا ( التي اظورح  1999ايمن  ل  ( ،1981   دراستتتتتتتتتتتتت  كتا من ،محمتد ل  ف  هت ه الن تارج مع

لان عواما القلتتتتتتتتتتتور عدم لجود حجراح ل بديا ا البر لدقص  ي االه مام با رار   ي ا دارس اقا من ا  وستتتتتتتتتتت   

ال تاي  با درست  ،له ا يرجع ايم عدم ال و ي  الستلي   ي  قي  ا بان  ا درستي  لرقا للمو تفاح العا ي  افجيدة  

 .تربي  البددي  ،لغياب الوعم بم  لباح درس ال

 : وى التطبيقمست ترت ب عوامل األمن والسالمة من حيث

  ي افجدلل ال ايي: مس و  ال  بي  اس نادا علم الن ارج السابق  يملن  ر ير عواما انمن لالسالم  من ويث

 . مستوى التطبيق من حيث  عوامل األمن والسالمة ( ترت ب8جدول  

 م
 املتوسط اتاالر 

االندددددددددددددددددددحددددددددددددددددددراف  

 املعياري 
  الرتبة

 1 0.673 3.521 عواما انمن لالسالم  ا  علق  با عل  بالتربي  البددي  1

 2 0.814 3.340 عواما انمن لالسالم  ا  علق  بال المي  2

 5 0.954 2.380 عواما انمن لالسالم  ا  علق  بانجو ة لاندلاح الرياضي  3

 3 0.940 2.70 لالسالم  ا  علق  با العر لأماكن ال در رعواما انمن  4

5 
عوامتا انمن لالستتتتتتتتتتتتتالمت  ا  علقت  بتا رار  ال تتتتتتتتتتتتتايت  صاح اللتتتتتتتتتتتتتلت  

 باليشاط الريا  ي
2.40 1.041 4 

 

بمدارس ال علي   عواما انمن لالسالم   ي درلس التربي  البددي      ر ير مس و    بي   وض ( ي8افجدلل   

 ،  بي مست و    بأعلمانمن لالستالم  ا  علق  بمعل  التربي  البددي     اعوام ،للقد جاءحبغريان االستاست ي  

 عواما انمن لالستتتتتتتتتتالم  ا  علق  بال المي  جاءح   الثان ل ي التر ير    ،  (3.521إص بلغ ا  وستتتتتتتتتت  افاستتتتتتتتتتان   

عواما انمن   ل ي التر ير الثالث جاءح،  (3.340، إص بلغ ا  وستتتتتتتتتت  افاستتتتتتتتتتان   م وستتتتتتتتتت     بي مستتتتتتتتتت و   ب

، إص بلغ ا  وستتتتتتتتتتتتت  افاستتتتتتتتتتتتتان   م وستتتتتتتتتتتتت    بي  مستتتتتتتتتتتتت و    علقت  بتا العتر لأمتاكن ال تدر ر بلالستتتتتتتتتتتتتالمت  ا 

 تتتتتتتاي  صاح اللتتتتتتتل  باليشتتتتتتتاط الريا تتتتتتت ي  لالستتتتتتتالم  ا  علق  با رار  العواما انمن  لالتر ير الرابع  (2.70 

عوامتا انمن    ،ل ي التر يتر االخير جتاءح  (2.40إص بلغ ا  وستتتتتتتتتتتتت  افاستتتتتتتتتتتتتتان    ضتتتتتتتتتتتتتعي ،   بي مستتتتتتتتتتتتت و  ب
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، إص بلغ ا  وستتتتتتتتتتت  افاستتتتتتتتتتتان   ضتتتتتتتتتتتعي    بي مستتتتتتتتتتت و   لق  بانجو ة لاندلاح الرياضتتتتتتتتتتتي  بلالستتتتتتتتتتتالم  ا  ع

 2.380.) 

  تاالست تاجا

   لك لما د ج عع،ا من د ارج، لنعد مناقشتتتتتتتت  اقولتتتتتتتتاري لبناًء علم ا عافجاح    ا،أهداف الدراستتتتتتتت  لتستتتتتتتتاؤال ،  ضتتتتتتتتوء ي 

 ال الي : حمع،ا االس ي اجاالن ارج نس ولص 

 . كبيربمس و    بي   كاد  عواما انمن لالسالم  ا  علق  بمعل  التربي  البددي  مس و    بي  أن  -1

 .،م وس    بي مس و  كاد  بعواما انمن لالسالم  ا  علق  بال المي  مس و    بي  أن   -2

  بي  مستتتتتتتتتتتتت و     علقت  بتا العتر لأمتاكن ال تدر ر كتادت  بعوامتا انمن لالستتتتتتتتتتتتتالمت  امستتتتتتتتتتتتت و    بي  أن   -3

 .م وس 

كاد  عواما انمن لالستتتالم  ا  علق  با رار  ال تتتاي  صاح اللتتتل  باليشتتتاط الريا تتت ي  مستتت و    بي  أن   -4

 .ضعي    بي مس و  ب

   بي مستتتتتتتتتتت و   لق  بانجو ة لاندلاح الرياضتتتتتتتتتتتي  كاد  بعواما انمن لالستتتتتتتتتتتالم  ا  عمستتتتتتتتتتت و    بي   أن   -5

    .ضعي 

 التوصيات:

لاله متتتام ن،تتتا  معل ي التربيتتت  البتتتدديتتت   ل وعيتتت   ا تتتدارس  ضتتتتتتتتتتتتترلرة االه متتتام بعوامتتتا انمن لالستتتتتتتتتتتتتالمتتت   ي جميع  _1

 لافارص علي،ا أثناء  نفي  اننش   اتل لف . 

        متتدرب جيتتد  ي  معل  التربيتت  البتتدديتت   االه متتام بتتانجو ة لاندلاح الريتتاضتتتتتتتتتتتتتيتت  من ويتتث أن   ون أمنتت  لي ون  _  2       

 ال عاما معوا لوريص علم دواحي انمن لالسالم .

 انداء ا ناسر بأقا أضرار.  ي التربي  البددي  معل ي االه مام ب ورير ا رار  ال اي  التي تساعد _3

ضتتترلرة  ورير أود  لأرتتتتا لستتتارا انمن لالستتتالم  من معداح لأدلاح مستتتاعدة ق مام العملي  ال عليمي   _4

 لال دريبي  بش ا أمن.

                                                                                               م   بأدلاح الالو راح ا دارس بتتتترلرة  ولتتتيص حجرة استتتعاراح اللي  داخا ا درستتت  ل جويزها  اعلم إد  _ال أكيد5

 وعيتتتت  ال الب بتتتتأهميتتتت  عوامتتتتا انمن لالستتتتتتتتتتتتتالمتتتت  لدرعو  لاللتتتتتتتتتتتتتتراي  ي مو ل  التتتتدلراح ال تتتتدريبيتتتت  لدلراح _6

 ة.  اقسعاراح انللي  وتى يس  يع كا  الر من وماي  دفسل لغيره أثناء أداء اننش   ا  عدد

دعوة لوارة التربي  لال علي  ايم ضتترلرة ايم  ،يئ  البيئ  ا درستتي  لالعما علم  ورير بيئاح امن  ،للممارستت  اليشتتاط  _ 7   

 حقي  اهدارل التربوي  لالترليحي                                                   الريا  ي ل 

داختتا  مالعتتر ،لا رار  ال تتتتتتتتتتتتتايتت     قنشتتتتتتتتتتتتتتتاءعل  التربيتت  البتتدديتت   ي ال و ي   ال علي   التتتتتتتتتتتتتراي لوارة التربيتت  ل _8

 رياضي  لارقا لاللترا اح ال اي  .ا درس  ،لاخ يار االدلاح ال

ضتتتتتتتتتتتتترلرة عقتتد دلراح  تتدريبيتت   عل  التربيتت  البتتدديتت   ي االستتتتتتتتتتتتتعتتارتتاح االلليتت  ختتا تتتتتتتتتتتتتت   ي افاتتاجتت  اليتت   ي مواجوت   -9

 .ح الرياضي  ، افارار ال وارئ ات   حد  مثا : اال ابا
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: املراجع 
ً
 :العربية ثانيا

إسددددددددددددهامات اإلدارة املدرسددددددددددددية في األمن والسددددددددددددالمة لطال  مدارس التعليم  أومد عبد الع ي  ستتتتتتتتتتتتتل ان الدليوي: -1

 م.1998مل  ا لرم ، جامع  أم القر ، ،كلي  التربي  ، رسال  ماجس ير غير ميشورة (العام

، اخ بتاراح ا عررت  الريتاضتتتتتتتتتتتتتيت (، دار الفلر  املعرفدة الريداضدددددددددددديدة  اإل دار املفداهي يأمين افلويي، لمحمود عتددتان:  -2

 م.1999العرن  القاهرة،

 م.   1998، دار الفلر العرن  القاهرة، ال بع  الرابع،  التربية الرياضية املدرسيةجالون، عددان درل ش، لأخرلن:  -3

، دراستتت  غير  أثر معدات اللعب األكثر أمنا علي معدالت اإلصدددابات ب ن التالمي   (c.s.aجمعي  ا قايير اللندي  -4

 م2000، ملر  ، جامع  ولوان  الرياضي  للبنين بالورم ميشورة ،كلي  التربي

 م.2003القاهرة، قدار الفارل ، (  دليا  در ر التربي  الرياضي   ي ا دارس:ري شارد بيلي -5

 .م2003،ملر القاهرة  ،، دار الفلر   اق اباح الرياضي  لال أهيا  :الشور  ع ه رهاد ، ل العالويير عبد افاميد  -6

الثقاري  لال حاد الستتتتتتتتتتتعودي للتربي  البددي    الستتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتل   ،الريا تتتتتتتتتتت يالستتتتتتتتتتتالم  لاليشتتتتتتتتتتتاط  : لرراعيا  ستتتتتتتتتتتعيد اومد-7

 .1414 ا ملل  العربي  السعودي ، ،لالرياضي ، العدد الثالث ،الريا 

  م1999علم الديري:  رق  در ر التربي  الرياضي   ي ا رول  انساسي ، داراللندي، اربد، انردن.  -8

 ه.1397ه.1393لال ان ( مهسس  الرسال  لل باع  لاليشر بيرلح،  ل افج ء انل السالم   :الررلي يعل -9

         م.2003ملر ، اقسلندري ، ، ميشاة ا عارف ال ا   ي اتجال الريا  ي،عليوة : عالء الدين محمد-10

العربيتتت  ، اتجلتتت   اتجددداهدددات الطلبدددة نحو السددددددددددددالمدددة العدددامدددة في م تنرات الكيميددداءلعبتتتد هللا :  ا  عبتتتدا ح محمتتتد  -11

 م. 1992  2  12  ونر( مج 

علتتتتتتتتتتتتتمت  عبتدا قلتتتتتتتتتتتتتود  : قيي  البيئت  ال تتتتتتتتتتتتتايت  لتدرس التربيت  الريتاضتتتتتتتتتتتتتيت  بتا رولت  االب تداريت  ،ا ه مر ال تان  -12

 .1981بالدراساح لالبحو  التربي  البددي  اتالي  ،جامع  ولوان، ،ملر ،

 م.1994الرياضي ،،ميشاة ا عارف ،اقسلندري ، ملرعفاف عبدا للري : ال در ر لل علي   ي التربي  البددي  ل -13

  ،القاهرة،دار اليشتتتتتتتتر،  للرياضتتتتتتتتيين  لاقستتتتتتتتعاراح  اق تتتتتتتتاباح:  عثمان كوثر  ومن، ،لعبدالر  دلل ل ،  نرريدة عثما -14

 .م2000

السددددددددددددالمدة للم شددددددددددددئدات الريداضدددددددددددديدة وعالق  دا بداإلصددددددددددددابدات الريداضدددددددددددديدة في مددارس   عوامدلاومتد:حمتد الستتتتتتتتتتتتتيتد  م-15

 م.2008رسال  ماجس ير غير ميشورة( القاهرة، جامع ولوان، كلي  التربي  البددي  للبنين، ، اإلعدادية

 م.1975، مهسس  دار الشعر، القاهرة ،األمن القوميحمد عبد اللري  دارع: م-16

 .1998،لاخرلن : رسيولوجيا ال درير الريا  ي ،دار الفلر ،القاهرة ،محمد وسن عاللي -17

درجدددة توفر عوامدددل األمن والسددددددددددددالمدددة في درس التربيدددة البددددنيدددة من وجهدددة ن ر املعلم ن  محمتتتد ستتتتتتتتتتتتتعيتتتد أيمن:  -18

 م1999،انردن.، رسال  ماجس ير  غير ميشورة(،افجامع  انرددي  واملعلمات ملدارس محاف ة أربد

محمتد محمتد افامتاو ي : بردتامج مقترح للتربيت  الريتاضتتتتتتتتتتتتتيت  بمرولت  االب تداريت   ي ضتتتتتتتتتتتتتوء  قوي  برامجوتا اتاليت     -19

 .1981،رسال  دك وراة غير ميشورة، جامع  ولوان ،القاهرة ،ملر ،



 2022العدد التاسع يونيو  بمدينة غريان  التعليم االساسي مستوي تطبيق عوامل االمن والسالمة في دروس التربية البدنية بمدارس

  
 

  

 373 المرقبجامعة  –كلية التربية البدنية 

 

مدى كفاية اإلمكانيات املادية لتحقيق أهداف منهج التربية البدنية في الصددددددددفوف  هيث  عبد الرؤلف أبوعياد: -20

  م.1996، رسال  ماجس ير  غير ميشورة( افجامع  انرددي  ، انردن ،  ( في األردن5 7,6  

 :األجنبيةاملراجع 

_12 Albert, Hargroder ,prevention of sports Injuries, college of Medicine, Houston, Texas., 

Pediatrics,vol.101,No 6 Jun 2001, p.1057 – 1063. 

_22 Al-Rashed, Jamel F , 1996, "Nutrition and first Aid / Safety knowledge of physical Education 

Teacher in Riyadh City . Saudi Arabia " , PHD ,The Pennsylvania State University . Dissertation 

Abstracts, DAI-A 57/12, p.5067, Jun 1997 . 

_32 Hwang, Bok-Soon, 1996, "An Analysis of sport safety in Republic of Korea School sport 

programs " . EDD, United State Sports Academy , Dissertation Abstracts, DAI-A, 58/02, p.413, 

Aug.1997 . 

-42- McMasters, DanielNorman, J.R 1998, ‘‘Perceptions of playground Safety Among principals, Safety. 

Inspector '' .DA. Middle Tennessee State University Dissertation Abstracts .DAI-A59/04,P.1108Oct, 

1998 .  -  

-52 Ronald.F(1986):"Safety is your Department" The Science teacher, VO1(43) No (6). 

-62 William,J.M(1980)"Fundamentals of laboratory safety" Manual of safety and health Hazard in 

the school science Laboratory, NIISH. Cincinnati, Ohio. 

اقع االلكترونية:  املو

- http://art.uob.edu.ly/pages/page/32 

- http://baydaauniv.net/ 

- www.sebhau.edu.ly 

- zu.edu.ly 

                                

          

 

 

  

 

 

http://art.uob.edu.ly/pages/page/32
http://baydaauniv.net/


 2022دد التاسع يونيو الع القياسات الجسمية وعالقها بمستوى أداء بعض المهارات االساسية لناشئ الهوكي

  

 

  

 374 المرقبجامعة  –كلية التربية البدنية 

 

 لهوكي ا  لناش ئبعض املهارات االساسية أداء بمستوى   هاوعالق القياسات الجسمية 

   )محاضر مساعد( عادل منصور ناجي

 )محاضر(  فتحي منصور ناجي

 جامعة مصراتة  وعلوم الرياضة كلية التربية البدنية

 ملخص البحث : 

بعض  أداءمستوى وارتباطها ب  لالعبي مدرسة ناشئين الهوكيإلى التعرف على القياسات الجسمية    البحث  هدف

بحاااااث املسااااحي. وت وناااال عينااااة ال . وتاااات اسااااتهدام املااااانسل الو اااا ي با ساااالو االساسااااية لنااااااي  الهااااوكيهااااارات امل

القياساااات الجسااامية  املهاااار  أن معاااامالت االرتباااام باااين مسااتوى ا داء  البحااث . وأظهااارت نتاااا  رياضااايي( 12)ماا 

 عكاااان تااااقير باااااي القياساااات الجسااامية بينماااا كانااال 
 
لااابعض املهاااارات االساساااية  لاااى مساااتوى ا داء املهاااار  إيجابياااا

  االسترشااد بالقياساات الجساميةب انالباحث ىصيو ي  وكما  .لرياضة الهوكي
 
 طردياا

 
 معنوياا

 
  التاي لهاا ارتباطاا

 
وعكسايا

ومادى تاادرجها  اتباااا االسال العلمياة داي تادريش الناشائينالتاكياد علاى و  الهاوكيبااداء املهاارات ا ساساية لرياضاة 

 ضرورة اهتمام املدربين على كي ية انتقاء الالعبين وعلى ضوء املؤشرات التيو   املهار  لالعبين  ين مستوى تحسل

إلم انية تطويرها م  خالل التماري  ملساعدتها دي   التركيز على املؤشراتو   تساهت دي الحصول على أفضل انجاز

دياااة وفئاااات عمرياااة مهتل اااة إلم انياااة إجاااراء دراساااات معاااانهة علاااى أنو  الحصاااول علاااى أفضااال انجااااز وهاااو الهااادف

 االست ادة منها لخدمة الرياضة بع ل عام .

Research Summary   :  

The aim of the research is to identify the physical measurements of 

junior hockey school players and their relationship to the level of 

performance of some basic skills of hockey juniors. The descriptive 

approach was used by the survey method. The research sample consisted 

of (12) athletes. The results of the research showed that the correlation 

coefficients between the level of skill performance and anthropometric 

measurements were, while the effect of the rest of the anthropometric 

measurements was positive on the level of skill performance for some 

basic hockey skills. The researchers also recommend to be guided by the 

physical measurements that have a direct and inverse relationship with 

the performance of the basic skills of hockey, and to emphasize the 

adoption of scientific foundations in training young people and the 

extent of their gradation to improve the skill level of the players and the 

need for coaches to pay attention to how to select players and in light of 

the indicators that contribute to obtaining the best achievement and focus 

on Indicators of the possibility of developing them through exercises to 

help them obtain the best achievement, which is the goal, and conducting 

similar studies on clubs and different age groups for the possibility of 

benefiting from them to serve the sport in general. 
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 : املقدمة

ماااا  اباااال العديااااد ماااا  الباااااحثين داااااي  باالهتماااااميااااال حظع التااااي ضاااايماااا  املوا ةالجساااامي القياساااااتعتباااار ت

 مهتلف العا  الرياضة. 

ت التااااي تسااااااعد واحاااادة ماااا  املااااؤهال  ةالجساااامي القياسااااااتم 2014  سااااعيد  السااااعود   ويعااااير راباااا  

الالعبااااين علااااى أداء أ  ضعااااام رياضاااايي  ضلااااي  ن هاااا ا الرياضااااة التااااي يقااااوم نهااااا الالعبااااين تااااؤدى باجسااااامهت التااااي 

تهتلااف دااي اياساااتها ماا  العااش إلااى يخاار وهاا ا يااؤد  إلااى اخااتالف مسااتوى أداء الالعبااين. وباا لي فاا ن القاادرة علااى 

  .سمية لالعشتعتمد على مال مة القياسات الج ا ضعطة الرياضيةأداء 

القياسااااات إلااااى إن الالعااااش الرياضاااايي عنااااد عاااادم امتالكاااا   م2001   اسااااماعيل هللا  عزيااااز عبااااد واااااد بااااين

   ةالجسمي
 
 وواتا

 
 وق يالتي تتناسش مع النعام الرياضيي ال   يمارس  يعرض  ملعاكل تجعل  يقوم بب ل جهدا

 ى اإلنجاز املطلو  بن ل الزم . ما يب ل  العبين يخري  يمتازون بقياسات جسمية تؤهلهت للو ول إل

 
 
القياسااااات الجساااامية بامهااااا العلاااات الاااا   يقاااايل الجساااات ال عاااار  وأجاااازاءا م Mathews 2004 عاااارفوت

ويسااااتهدم لدراسااااة تقياااايت اإلضسااااان وإظهااااار االختالفااااات التركي يااااة فياااا  وتتضاااام  الجساااات  والاااا راا  والعضااااد  

  .دم  والوزن وا عراض واملحيطات وا عماقوالساعد  والساق  والكف  والج ا  والرجل  وال ه   والق

املهاار  لالرتقااء ا داء ى أن ارتباام القياساات الجسامية لهاا عالااة فاعلاة باإلا مMiloslave 2012 ويعاير

 بالنعام الرياضيي والو ول إلى مستوى عالي وتوفير الجهد والوال كاسل صحيحة الختيار الالعش املناسش.

ور الهام ال   تلعب  القياسات الجسمية دي تحدياد املوا ا ات الخا اة إلى الد م2001واد أشار علي  

ا داء ب ل لعبة م  ا لعا  الرياضية  وأن القياسات الجسمية تمدنا با سل وامل اهيت العديادة عناد مقارناة 

ا داء املهار  لل رد وموا  ات  الجسامية حياث يمكا  التو ال إلاى أهات الادالالت الجسامية املاؤقرة وال عالاة داي 

 املهار .

علااااااى أن القياسااااااات الجساااااامية تساااااااعد املاااااادربون واملختصااااااون ملختلااااااف ا لعااااااا   م2009وأكااااااد الهاااااازاا 

والقياسااات الجساامية رااي دراسااة الرياضااية دااي انتقاااء الالعبااين والو ااول إلااى أعلااى املسااتويات باااال جهااد وزماا . 

تعتبار القياساات الجسامية ما  تبحث دي اياسات الجست ال عار  ما  حياث الطاول والعارض ومحاير الصادر و 

 
 
املتطلبات التي تجعل الرياضيي يصل إلى أعلى املستويات م  الليااة البدنية  وتحتل القياسات الجسمية م انا

 داااي مجااااالت مهتل اااة  وتعمااال علاااى مااادنا بامل ااااهيت التاااي تتاااي  ال ر اااة لدراساااة العالااااة باااين شااا ل الجسااات 
 
باااارزا

 ب  ا فراد الرياضيون. املهار  والبدضي ال   يقوما داء و 

أن كااال ا لعااا  الرياضاااية تحتاااف إلااى موا ااا ات جساامية خا اااة  م2015  بااالل  جع اارواااد بااين وط اااي

  للو اااول إلاااى مساااتوى عاااال لااا ا ال باااد أن ي اااون الجسااات مناسااابا لناااوا النعاااام الرياضااايي 
 
إلاااى أن الرياضااايي  وأيضاااا

ضيي  يتطلش من  با ل املزياد ما  الجهاد والواال ال   ال يملي القياسات الجسمية املناسبة لنوا النعام الريا

 أكثر م  الرياضيي ال   يتمتع بمقاييل جسمية مناسبة للنعام بن ل الزم .

ويمكاا  القااول بااان للقياسااات الجساامية أهميااة بالاااة دااي تحديااد النمااو الباادضي ل جساات وايااا  ا طااوال 

. وأمهااا تؤهاال الالعاش علااى أداء النعااام يةباملهااارات االساساوا عاراض واملحيطااات ومعرفاة ماادى ارتبااام كال منهااا 

 لقدرات  وإم انات  الحركية.
 
 الرياضيي وفقا
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رياضااة الهااوكي ماا  ا ضعااطة الرياضااية التااي تهتلااف عاا   يرهااا ماا  م بااان 2001ويؤكااد محمااد ال ااحات 

 لوجود عامل معا
 
ترك ا ضعطة الرياضية الجماعية ا خرى ملا تحتاج  م  متطلبات بدنية ومهارية خا ة نظرا

 . ستهدم الكرة واملضر بين الالعش والكرة وهو املضر  مثلها دي ضلي مثل الرياضات التي ت

 عا  1999ويعير عمر الت ااهيي عاام 
 
م إلاى أن رياضاة الهاوكي تتمياز بامهاا Bavery Nochlos  1986م نقاال

جساات  داء مهاراتهاااا   أحااد ا ضعااطة الجماعيااة بمهاراتهااا املختل ااة التااي تتطلااش اسااتهدام أجاازاء مهتل ااة ماا  ال

وإتقاااان املتعلماااين لهااا ا املهاااارات بصاااورة جيااادة هاااو الااا   يمياااز باااين رياضاااة الهاااوكي وممار ااايي ا ضعاااطة الرياضاااية 

 .الجماعية ا خرى 

يتطلاااش الو اااول بالالعاااش إلاااى املساااتو  الرياضااايي العاااالي إلاااى إتقاااان بانااا  م 1997ويعاااير محماااد ال اااحات 

الهاااوكي والتعااارف علاااى مباااادي كااال مهاااارة ويظهااار ضلاااي بوضاااو  داااي أهمياااة  املهاااارات الحركياااة ا ساساااية داااي رياضاااة

 املهارات ا ساسية وكي ية أدائها . 

م إلى أن مهارة الارف تستهدم دي نقال أمااك  اللعاش ما  الادفاا للسجاوم أو داي 1999ويعير را د السيد  

ر  املرمااي   وضلااي لعاادم ااادرة تايياار امللعااش ماا  اليمااين إلااى اليسااار وتسااتالها بعااض ال اارق لعماال ان اارادات بحااا

الالعبين على اطعها الرت اعها   كما تستهدم دي التصويش على املرمي داي حالاة تقادم حاار  املرماي لالاى املرما  

 .ملتقدم داخل املرم  بمهارة الارفأمام املهاجت فيقوم املهاجت ب سقام الكرة خلف حار  املرم  ا

بالوجااااااا  املساااااااط  للمضااااااار  مااااااا  املهاااااااارات ا ولاااااااي  مهاااااااارة الضااااااار م باااااااان 1994ويااااااار  محماااااااد ال اااااااحات 

املساااتهدمة لليهاااديف علاااى املرماااي   حياااث يعتااااد الالعاااش أن يقاااوم بضااار  الكااارة بالوجااا  املساااط  بقاااوة ودااااة داااي 

أوضاااا جساام  املختل ااة طاملااا كااان مواجاا  للهاادف بجانباا  ا يساار   ولكاا  عنااد مواجهااة الالعااش للهاادف بجانباا  

القااوى اسااتهدام مهااارة الضاار  بالوجاا  املع ااو  للمضاار    وف هااا ي ااون وضااع ا يماا  فيسااتلزم أماار التصااويش 

ة انحناااء االسااتعداد بمواجهااة الجانااش ا يماا  لالعااش اتجاااا الضاار  واملروحااة الخل يااة ت ااون جهااة اليسااار ومهاياا

 . املضر  تجاا جست الالعش

الضااااربات دااااي م أن مهااااارة ضاااار  الكاااارة بالوجاااا  املسااااط  ماااا  أاااااو  Podesta 1982ويعااااير بودسااااتا  

   مميزاتهااا دااي السارعة التااي تتحاارك نهااا الكارة واملسااافة التااي تقطعهااا   ويجاش علااى املاادر  أن يصاارمااالهاوكي   وتك

 .على تعليت داة الضر  م  البداية

الرياضايي ملاا ا داء داي ك ااءة  واملؤقرةللرياضيي م  العوامل الهام   ةالجسمي القياسات أن  يرى الباحثان

  وأن الت وق الرياضيي دي ا  رياضة يعتمد واملي انيكية  ةواملهاري  البدنيةترتبر بالنواحي    هتل ةملها م  تاقيرات  

 .مع نوا النعام الرياضيي تتالءمإلى حد كبير على وجود موا  ات جسمية خا ة 

 البحث:ة ــمشكل

 اتتحتااااااف إلااااى موا ااااا  الهااااوكي كااااون رياضاااااةو   داااااي مجااااال التااااادريش الرياضاااايي انماااا  خااااالل عمااااال الباحثاااا

واالطااااراف العلويااااة والساااا لية والجاااادا ومحااااير  ماااا  حيااااث العماااار والااااوزن والطااااول ومقاااااييل جساااامية خا ااااة  

اتجاهااات ساالبية حااول إم انيااة تعلاات وأداء مهااارات رياضااة  للنااااي   وهاا ا ولااد الصاادر وال هاا  والخصاار والااورك 

بعاااض  أداء بمسااتوى  هااااوعالا ةالجساامي القياساااتللتعاارف علاااى  البحاااثإجااراء هاا ا  انالباحثااا ىلاا ا رأ  الهااوكي

 .لهوكيا لنااي املهارات االساسية 
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 البحث:أهمية 

التاااااي تناولااااال القياسااااااات الجسااااامية علاااااى العبااااااي املنتهباااااات الوطنياااااة وا لعااااااا   ا بحااااااا ركااااازت معظااااات 

أيضااا بعااض املهااارات ان الباحثاا وتناااول  التااي أجرياال علااى العبااي املنتهبااات الوطنيااة  ا بحااا الجماعيااة. وكاا لي 

هااااااارات بعااااااض املعلااااااى مسااااااتوى أداء  ةالجساااااامي القياسااااااات ةبعالااااااا البحااااااث  واهااااااتت رياضااااااة الهااااااوكياالساسااااااية ل

 . الهوكي لنااي  االساسية

  البحث:داف ــأه
 

 على:إلى التعرف  البحثهدف ي

 الهوكي لنااي  ةالجسمي القياسات. 

 لهوكيا لنااي بعض املهارات االساسية وأداء  ةالجسمي القياساتاة بين العال. 

 :البحث تالتساؤال 

 الهوكي. لنااي  ةالجسمي القياساتما هو مستوى  .1

 .الهوكي لنااي بعض املهارات االساسية ا داء ومستوى  ةالجسميالقياسات  هل هناك عالاة بين .2

 البحث:ات ــمصطلح

راااي اياااا  كتلاااة الجسااات ووزنااا   وطولااا   و جمااا   ومحيطاااات م 2001 و يعرفهاااا الهااازاا القياســـات الجســـمية:

  .اإلضسانه ا القياسات أهمية كبيرة دي الصحة واملرض لدى  الجست  ول ل م 
هاو نظاام خااح لحركاات تاؤدى داي ن ال الواال وحركاات تاؤدى  م2001وجد   والسيد ويعرفها  املهاري:األداء  

بالتوالي ويقوم بالتنظيت ال علي للتاقيرات املتبادلة للقوة الداخلية والخارجياة واملاؤقرة داي ال ارد الرياضايي نهادف 

 ستااللها بال امل وب عالية لتحقيى أحس  النتا   الرياضية.ا

  البحث:دود ـــح

 .بمصراتة لي يا ملعش ناد  العموا الرياضيي الحدود املكانية:

 .سنة 15الهوكي تحل  مدرسة ناشئين االتحاد الليبيلالعبي  الحدود البشرية:
 .م2022 شهر مار م   05/30خالل ال ترة  م   الحدود الزمانية:

 ةـات السابقـدراســال

 ها:املهار  وم  أهما داء و  لقياسات الجسميةاواد أجريل العديد م  الدراسات السابقة التي تناولل 

( التاي هادفل إلاى التعارف علاى العالااة باين القياساات 2015) ويخارونالتي اام نها كل م  وط ي   البحث

اليهااديف عنااد الالعبااين الناشاائين دااي كاارة القاادم  وداااة الجساامية )الااوزن والطااول الكلااي وطااول الطاارف الساا لي(

 باساااالو اسااااتهدم البااااحثون املاااانسل الو ااا ي  الرياضاااايي واااادالعاااش ماااا  العباااي ناااااد  جبلااا   15علاااى عينااا  بلااااال 

 الجساااااميةإلاااااى عااااادم وجاااااود عالاااااة ارتباطياااااة باااااين القياساااااات  البحاااااثوااااااد تو ااااالل نتااااا    ةالعالاااااات االرتباطيااااا

 املدروسة وداة اليهديف.

( بدراسااااة هاااادفل إلااااى التعاااارف علااااى بعااااض القياسااااات الجساااامية واملؤشاااارات 2014  ويخاااارون )واااااام راباااا

املهاااار  لااادى العباااي كااارة السااالة. والتعااارف علاااى العالااااة باااين بعاااض املؤشااارات ا داء الوظي ياااة وعالايهاااا ب اعلياااة 

دام املااانسل لااادى العباااي كااارة السااالة. وتااات اساااتها داء الوظي ياااة والقااادرة علاااى التصاااويش مااا  خاااالل دااااة وتحمااال 



 2022دد التاسع يونيو الع القياسات الجسمية وعالقها بمستوى أداء بعض المهارات االساسية لناشئ الهوكي

  

 

  

 378 المرقبجامعة  –كلية التربية البدنية 

 

معنويااة بااين الطااول الكلااي ل جساات والتصااويش ماا   عالاااة ارتبااامإلااى وجااود  البحااثالو اا ي التحليلااي. وتو االل 

الثباات دااي كاارة السالة )التصااويش ا مااامي  التصاويش الجااانبي  الرميااة الحارة(  وعاادم وجااود عالااة ارتباطيااة بااين 

 ا طوال الجسمية واملهارات ا ساسية دي كرة السلة.

 ال عااار   الجسااات وتحليااال مالمااا  ( بدراساااة هااادفل إلاااى التعااارف علاااى  معرفاااة2009) Calò et al وااااام

 إضا ممااا للتحقااى البحااث ماا  الااارض وكااان. لإلنااا  الااوطيي املنتهااش وأعضاااء اإليطااالي  لالعبااي الهااوكي وم وناتاا 

 9و والااوزن الطاول  لاو والج لهاا ملجموعا  العاش كال اياا  وتات. ا داء علاى تاؤقر أن يمكا  املورفولوجياة امليازات

 لحسااا  مهتل ااة معااادالت اسااتهدمل. مقاومااة تحلياال الحيويااة ةوالكهربا ياا ساامي ساامي قنايااا الجلااد اماااك 

 العكال علاى. الرياضاة له ا حاسمة ميزة ليل االرت اا متوسر: النتا  . سمي سمي قنايا الجلد م ٪ الدهون 

 داي الادهون  ضسابة وكانال. امللعاش وسر الالعبين  داء هاما دورا تلعش أن ا طراف ج ا ضسبة  أن  يبدو  ضلي  م 

 علاااى العثاااور  تااات. العمرياااة ال ئاااة ن ااال مااا  النسااااء الرياضااايين  يااار مااا ٪ الااادهون  مااا  أاااال الهاااوكي العباااي الجسااات

 عل هااا الحصاول  تاات التاي٪ والاادهون  سامي ساامي قناياا الجلااد يحاددا٪ الاادهون  باين إحصااا ية داللاة ضات فاروق

 اختالفاات هنااك أن إلى تعير البحث ه ا نتا   إن: االستنتاجات .الحيوية ةكهربا يال مقاومة تحليل طريى ع 

 برناااام  وجاااود أهمياااة علااى معاااددا املوضاااعية  مجموعاااات بااين الجسااات وت اااوي  ال عااار   الجساات مالمااا  داااي كبياارة

 . محدد تدريبي

مساااتوى ( بدراساااة هااادفل إلاااى التعااارف علاااى بعاااض القياساااات الجسااامية وعالايهاااا ب2011وااااام محسااا  )

. البحاثأداء مهارة داة اإلرسال بالتنل. واستهدام الباحث املنسل الو  ي با سلو  املساحي ملال متا  لطبيعاة 

طالاااش مااا  طاااال  املرحلااااة الثالثاااة داااي كلياااة التربياااة الرياضاااية داااي جامعاااة باااااداد. ( 20)مااا   البحاااثوت ونااال عيناااة 

اسااااات الجساااامية ومسااااتوى أداء مهااااارة داااااة إلااااى وجااااود عالاااااة ارتبااااام معنويااااة بااااين بعااااض القي البحااااثوتو اااالل 

 اإلرسال بالتنل ا رضيي.

(  والتااااي هاااادفل إلااااى التعاااارف علااااى عالاااااة بعااااض 2009)  اااابر  ويخاااارونالتااااي ااماااال نهااااا كاااال ماااا   البحااااث

والقدرة على  د مهارة الضر  الساحى لدى العبي املنتهش الاوطيي العراااي لكارة الطاا رة   الجسميةالقياسات  

العاااش  وااااد اظهااارت نتااااا   ( 11)البااااحثين املاااانسل الو ااا ي علاااى عينااا  بلااااال  واساااتهدمر  املهااااا داء ومساااتوى 

املهاااار  وخا اااة طاااول الااا راا وطاااول ا داء إلاااى وجاااود عالااااة باااين بعاااض القياساااات الجسااامية ومساااتوى  البحاااث

ة ن بضاارورة اختياار العباين الكارة الطاا رة وفاى القياساات الجسااميو الكاف وعارض الكت اين  وااد اوصايى البااحث

 واإلرسال.بحو  معانه  ملهارات اخرى مثل مهارة الضر   وإجراء

 راءاتــاإلج

 :بحثج الــمنه

 . البحثتت استهدام املنسل الو  ي با سلو  املسحي وضلي ملال مت  لطبيعة 

 :بحثـمجتمع ال

 واملسااجلين دااي ساانة 15للهااوكي تحاال  رياضاايين مدرسااة ناشاائين االتحاااد الليباايماا   البحااثت ااون مجتمااع 

 (. 25)والبالغ عددهت  االتحاد الليبي للهوكي

 :البحث عينة
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 .سنة 15للهوكي تحل  درسة ناشئين االتحاد الليبيمل تابعينالعش ( 12م  ) لبحثت ونل عينة ا

 اتــثبـدق والـالص

 لااااارض التاكااااد ماااا  أدوات القياااااا  املسااااتهدمة تاااات تطبيقهاااااا ماااارتين ب ااااارق زمياااااي أساااابوعين علااااى عيناااااة

واسااتهراف معااامالت االرتبااام بااين التطبيقااين لجميااع القياسااات املساااتهدمة العااش ( 7نااة ماا  )اسااتطالعية م و 

 يوضح ضلي.( 1)الستهراف معامل الثبات واإلعادة. وجدول رات 

 ألفا الخاصة بأدوات القياس املستخدمة ككل  خنباكرو معامالت  : ( 1) دول ـج

لرقم ا ألفا  معامل كرونباخ ار ــــتبـاالخ  عادةمعامل ثبات اإل    

 0,98 0,99 الوزن  1

 0,98 0,99 الطول   2

 0,96 0,98 طول الطرف العلو    3

 0,97 0,98 طول الطرف الس لي   4

 0,96 0,97 طول الج ا  5

 0,97 0,97 محير الصدر   6

 0,98 0,96 محير الخصر   7

 0,98 0,98 محير الورك   8

 0,97 0,98 طول العضد   9

 0,98 0,98 طول الساعد  10

 0,98 0,97 طول ال ه    11

 0,97 0,98 طول الساق   12
 

 يوضح ضلي.(  2) املهار  لألجهزة املستهدمة وجدول رات ا داء  وتت تطبيى معادلة كرونباخ أل ا على اختبارات  

 املهاري ككل األداء معامالت كرونباخ ألفا الخاصة باختبارات : (  2) جدول 

 معامل قبات اإلعادة  معامل كرونباخ أل ا  ار ااا تب اااالخ لرات ا

 0,80 0,82 الارف  القوة مستوى ا داء املهار  دي  1

 0,81 0,83 الارف  الداةمستوى ا داء املهار  دي  2

 0,82 0,85 الارف  السرعةمستوى ا داء املهار  دي  3

 0.81 0.84 ضر  الكرة بالوج  املسط   اوة مستوى ا داء املهار  دي   4

 0.82 0.85 الوج  املسط  ضر  الكرة ب   الداةمستوى ا داء املهار  دي  5

 0.83 0.83 ضر  الكرة بالوج  املسط   السرعةمستوى ا داء املهار  دي  6

 0.82 0.83 سرعة املحاورة مستوى ا داء املهار  دي   7

ا داء و  (0.85)اااااد بلااااال  اااااوة الااااارف علااااى املهااااار  ا داء  علااااىأنَّ ايمااااة قبااااات  (2)يالحاااا  ماااا  الجاااادول 

ااوة على  ا داء املهار  و   (0.83) بلال سرعة الارفعلى  املهار  ا داء و    (0.82) بلال داة الارف على  املهار  
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  (0.83) داة ضر  الكرة بالوج  املسط  بلاال على ا داء املهار  و   (0.83) ضر  الكرة بالوج  املسط  بلال

 سارعة املحااورة بلاال علاى   ا داء املهاار و   (0.83) سرعة ضر  الكرة بالوج  املسط  بلال  على  ا داء املهار  و 

داااة  علااى املهااار  ا داء و ( 0.82) بلااال  اارفاااوة  علااى ألداء املهااار  لاادااي حااين بلااال ايمااة قبااات اإلعااادة   (0.83)

علاااااى ااااااوة  ضااااار  الكااااارة  ا داء املهاااااار  (  و 0.81) علاااااى سااااارعة  ااااارف بلاااااال ا داء املهاااااار  و (  0.81)  ااااارف بلاااااال

ا داء (  و 0.81) علااااى داااااة ضاااار  الكاااارة بالوجاااا  املسااااط   بلااااال ملهااااار  ا داء ا(  و 0.81) بالوجاااا  املسااااط  بلااااال

 علاااااى سااااارعة املحااااااورة بلاااااال ا داء املهاااااار  (  و 0.81) علاااااى سااااارعة ضااااار  الكااااارة بالوجااااا  املساااااط  بلاااااال املهاااااار  

 .البحثوري مؤشرات مقبولة   راض تطبيى ادوات   ( 0.81)

 البحثراءات ــإج

   سنة 15سة ناشئين االتحاد الليبي للهوكي تحل لالعبي مدر الجسمية  القياساتتت أخ. 

 .تحديد أهت النقام التعريحية التي يتت أخ  القيا  منها 

 والوزن على ميزان   تت أخ  اياسات الطول على جهاز الرستاميترSECCA. 

 طول ال ها    طاول السااق  طاول طول الرجل  طول ال راا  تت أخ  ايا  ا طوال: طول الج ا  

 .العضد الساعد   طول 

 الورك محير   الخصرمحير   محير الصدر  تت أخ  ايا  املحيطات. 

  ااعة ناد  العموا الرياضييتت أخ  جميع القياسات دي. 

 مالبل رياضة وخلع ا ح ية. ي مرتد هتو  الرياضيين أخ ت القياسات لجميع 

   م12/03/2022-10تت أخ  القياسات على مدى يومين م. 

 ةـة اإلحصائيــاملعالج

تها تااااات اساااااتهدام ا سااااااليش اإلحصاااااا ية الو ااااا ية اوفحاااااي فرضاااااي البحاااااث  اااااراض تحقياااااى أهاااااداف  

  وتطبيااااى معادلااااة كرونباااااخ البحااااثاملتضاااامنة املتوسااااطات الحسااااابية واالنحرافااااات املعياريااااة الختبااااار فرضاااايات 

هااار   فااراد املا داء الجساامية ومسااتوى  وحسااا  معاماال االرتبااام بيرسااون لبيااان العالاااة بااين القياسااات  أل ااا

 .دي بعض املهارات االساسية لرياضة الهوكي البحثعينة 

 البحثج ـنتائ

 للهوكي يلالعبي مدرسة ناشئين االتحاد الليبمستوى القياسات الجسمية 

سااااا ل املتوساااااطات الحساااااابية واالنحرافاااااات املعيارياااااة للقياساااااات الجسااااامية لالعباااااي مدرساااااة ناشااااائين  ح 

  ( يبين ضلي.3)والجدول  االتحاد الليبي للهوكي
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 :( 3الجدول ) 

افات املعيارية للقياسات الجسمية  لالعبي مدرسة ناشئين الهوكي  املتوسطات الحسابية واالنحر

 أعلى قيمة  أدنى قيمة  القياس الجسمي  الرقم 
املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 7.66 45.45 56.30 32.60 الوزن 1

 7.05 155.00 165.00 143.00 الطول  2

 5.32 67.83 74.00 60.00 طول الطرف العلوي  3

 6.52 90.75 102.00 81.00 طول الطرف السفلي  4

 5.01 80.00 89.00 71.00 طول الجذع  5

 4.15 72.17 77.00 66.00 محيط الصدر 6

 6.23 75.42 83.00 66.00 محيط الخصر  7

 6.28 78.75 87.00 67.00 محيط الورك  8

 2.31 26.58 30.00 23.00 طول العضد  9

 3.82 40.42 45.00 35.00 طول الساعد 10

 4.98 44.92 51.00 34.00 طول الفخذ  11

 4.17 45.92 53.00 41.00 طول الساق 12
 

  وبلااغ املتوساار (45.5) البحااثيتباين ماا  الجاادول أعااالا أن املتوسار العااام لقياسااات أوزان أفااراد عيناة 

لااادى أفاااراد عيناااة  الطااارف العلاااو  بالنسااابة لقياساااات طاااول  أماااا ( 155.0) البحاااثالعاااام لقياساااات أطاااوال عيناااة 

لاادى أفااراد  الطارف الساا ليل لقياسااات طااو (  وبلااغ املتوسار العااام 67.83فقااد بلااغ املتوسار العااام  لهااا ) البحاث

(  أمااا 80.0) البحااثالجاا ا لاادى أفااراد عينااة طااول (  بينمااا بلااغ املتوساار العااام لقياسااات 90.75) البحااثعينااة 

  وبلااااغ املتوساااار العااااام (72.17)فقااااد بلااااغ  البحااااثالصاااادر لاااادى أفااااراد عينااااة محااااير م لقياسااااات املتوساااار العااااا

لااادى  محااير الااورك  باإلضااافة إلااى املتوساار العااام لقياسااات (75.42) البحااثلعينااة محااير الخصاار لقياسااات 

  (26.58)لعيناااة البحاااث طاااول العضاااد وبلاااغ املتوسااار العاااام لقياساااات  (78.75)والااا   بلاااغ  البحاااثأفاااراد عيناااة 

طااااول   وبلااااغ املتوساااار العااااام لقياسااااات (40.42)لعينااااة البحااااث طااااول الساااااعد وبلااااغ املتوساااار العااااام لقياسااااات 

 . (45.92)لعينة البحث طول الساق وبلغ املتوسر العام لقياسات   (44.92)لعينة البحث  ال ه 

 وا رجال والجا ا.. واخاتالف اياساات الا راا وأطاوال الرياضايينويعود الس ش داي ضلاي إلاى ت ااوت أوزان 

باااان القياساااات ( م2000) علااايوااااد باااين  والصااادر والاااورك. الخصاااروتبااااي  محيطاااات  والسااااق وال هااا  والعضاااد

الجسااااامية  لهااااااا دور هااااااام دااااااي تحدياااااد املوا اااااا ات الخا ااااااة ب اااااال لعباااااة ماااااا  ا لعااااااا  الرياضااااااية  وأن القياسااااااات 

ار  لل رد وموا ا ات  الجسامية حياث يمكا  الجسمية تمدنا با سل وامل اهيت العديدة عند مقارنة ا داء امله

 . التو ل إلى أهت الدالالت الجسمية املؤقرة وال عالة دي ا داء املهار  

 

 
 



 2022دد التاسع يونيو الع القياسات الجسمية وعالقها بمستوى أداء بعض المهارات االساسية لناشئ الهوكي

  

 

  

 382 المرقبجامعة  –كلية التربية البدنية 

 

 ( 4جدول )  البحث لدى أفراد عينة في قوة الغرف املهاري األداء  عالقة بين القياسات الجسمية ومستوى  

في قوة   املهاري األداء بين القياسات الجسمية ومستوى  معامل االرتباط بيرسون للكشف عن العالقة

 (12)ن=  البحثألفراد عينة   الغرف

 املتغير 
القياســات 

 الجسمية
 الطول  الوزن

طول 

الطرف  

 العلوي 

طول 

الطرف  

 السفلي 

طول 

 جذع ال

 محيط 

 الصدر 

 محيط 

الخص 

 ر

 محيط 

 الورك 

طول 

 العضد 

طول 

الساع

 د

طول 

 الفخذ 

طول 

 الساق

مستوى 

األداء  

ري  املها

  قوةفي 

 الغرف

معامــــــــــــــــــــــــــل 

 االرتباط
0.73 0.85 0.69 0.32 0.03 0.6 0.67 0.56 0.36 0.5 0.26 0.09 

الداللــــــــــــــــــــــة 

اإلحصــــــــائي

 ة

0.04 0.06 0.01 0.31 0.91 0.03 0.01 0.06 0.25 0.09 0.41 0.76 

 الاارف ااوةعلاى  البحاثاملهار   فاراد عيناة ا داء يظهر م  الجدول أن معامالت االرتبام بين مستوى 

الجاااا ا   طااااول   الطاااارف الساااا لي  طااااول طااااول الطاااارف العلااااو      طااااول الااااوزنالقياسااااات الجساااامية ) كااااان تاااااقير

( محاااير الصااادر  محاااير الخصااار  محاااير الاااورك  طاااول العضاااد  طاااول السااااعد  طاااول ال هااا   طاااول السااااقو 

 علااى مسااتوى 
 
د الساا ش دااي ضلااي إلااى أن وربماا يعااو  اااوة  اارف. مهااارة علااى البحااثاملهااار   فااراد عيناة ا داء إيجابياا

ى أن ارتبااام إلاا مMiloslave 2012 ويعااير املهااار  أعلااى وأكثاار فاعليااة.ا داء ماا   الرياضااييهاا ا ا طااوال تمكاا  

القياساااات الجسااامية لهاااا عالااااة فاعلاااة باااا داء املهاااار  لالرتقااااء بالنعاااام الرياضااايي والو اااول إلاااى مساااتوى عاااالي 

 الالعش املناسش.وتوفير الجهد والوال كاسل صحيحة الختيار 

 ( 5جدول ) لدى أفراد عينة البحثفي دقة الغرف عالقة بين القياسات الجسمية ومستوى األداء املهاري 

ألفراد عينة   في دقة الغرف معامل االرتباط بيرسون للكشف عن العالقة بين القياسات الجسمية ومستوى األداء املهاري 

 ( 12البحث )ن=

 املتغير
القياســات 

 الجسمية
 الطول  زنالو 

طول 

الطرف  

 العلوي 

طول 

الطرف  

 السفلي 

طول 

 جذع ال

 محيط 

 الصدر 

 محيط 

 الخصر 

 محيط 

 الورك 

طول 

 العضد 

طول 

الساع

 د

طول 

 الفخذ 

طول 

 الساق

مســـــــــــتوى 

األداء 

املهـــــــــــــــــــاري 

ــي    دقـــــــــــةفــــــــ

 الغرف

ــ ل معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االرتباط
0.08 -0.01 0.27 0.18 0.08 0.16 -0.03 0.34 0.15 0.16 0.14 0.26 

الداللــــــــــــــــــــــة 

اإلحصــــــــائي

 ة

0.79 0.97 0.39 0.56 0.81 0.61 0.91 0.27 0.65 0.61 0.65 0.40 

 داااة الااارف دااي يظهاار ماا  الجاادول أن معااامالت االرتبااام بااين مسااتوى ا داء املهااار   فااراد عينااة البحااث

 علااى  الطااول والخصاركانال ساالبة  ا مار الاا   يادل علاى أن  زياادة  )الطاول  محاير الخصاار(ومتايار 
 
تاؤقر سالبا

طااااول   الااااوزن. بينمااااا كااااان تاااااقير بااااااي القياسااااات الجساااامية )داااااة الااااارفاملهااااار   فااااراد عينااااة الدراسااااة دااااي  ا داء

محاااير الصااادر  محاااير الاااورك  طاااول العضاااد  طاااول الجااا ا  و  طاااول   الطااارف السااا لي  طاااول الطااارف العلاااو  

 علاااى مساااتوى ا داء املهاااار   فاااراد عيناااة البحاااالسااااعد  طاااول ال هااا   طاااول السااااق
 
 دااااة مهاااارة ث علاااى( إيجابياااا

مااا  ا داء املهاااار  أعلاااى وأكثااار فاعلياااة.  الرياضااايي. وربماااا يعاااود السااا ش داااي ضلاااي إلاااى أن هااا ا ا طاااوال تمكااا   ااارف

واحااادة ماا  املاااؤهالت التاااي تساااعد الالعباااين علاااى  ةالجسااميم القياساااات 2014  سااعيد  الساااعود ويعااير رابااا   
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نها الالعبين تؤدى باجسامهت التاي تهتلاف داي اياسااتها أداء أ  ضعام رياضيي  ضلي  ن ه ا الرياضة التي يقوم 

ا ضعاااااطة مااااا  العاااااش إلاااااى يخااااار وهااااا ا ياااااؤد  إلاااااى اخاااااتالف مساااااتوى أداء الالعباااااين. وبااااا لي فااااا ن القااااادرة علاااااى أداء 

  .تعتمد على مال مة القياسات الجسمية لالعش الرياضية

 ( 6جدول ) لدى أفراد عينة البحثفي سرعة الغرف عالقة بين القياسات الجسمية ومستوى األداء املهاري 

ألفراد عينة   في سرعة الغرف معامل االرتباط بيرسون للكشف عن العالقة بين القياسات الجسمية ومستوى األداء املهاري 

 ( 12البحث )ن=

 املتغير 
القياســـــات 

 الجسمية
 الطول  الوزن 

طول 

الطرف  

 العلوي 

طول 

الطرف  

 السفلي 

طول 

 جذعال

 محيط

 الصدر

 محيط

 الخصر 

 يطمح

 الورك

طول 

 العضد

طول 

 الساعد

طول 

 الفخذ

طول 

 الساق

مستوى 

األداء  

املهاري في 

  سرعة

 الغرف

معامـــــــــــــــــــــــــــــل 

 االرتباط
0.52 0.21 0.06 -0.13 -0.21 0.35 0.51 0.42 -0.3 0.18 -0.22 0.06 

الداللـــــــــــــــــــــــــة 

 اإلحصائية
0.08 0.5 0.84 0.68 0.51 0.26 0.08 0.17 0.34 0.57 0.49 0.84 

 الاارف سرعةدي  ول أن معامالت االرتبام بين مستوى ا داء املهار   فراد عينة البحثيظهر م  الجد

مار الا   يادل علاى كانل ساالبة  ا   (طول الج ا  طول العضد  طول ال ه   الطرف الس لي  )طول   اتومتاير 

 ياا  طااول الجاادا  محااير الخصاار  طااول العضااد  طااول ال هاا   الطاارف الساا لي الطااول زيااادة  أن
 
علااى  ؤقر ساالبا

 الطاول   الاوزن. بينماا كاان تااقير باااي القياساات الجسامية )الاارف سارعةا داء املهار   فراد عينة الدراسة دي 

 علاى مساتوى ا داء محير الصادر  محاير الاورك  طاول السااعد  طاول السااق   طول الطرف العلو  
 
( إيجابياا

ود السااا ش داااي ضلاااي إلاااى أن هااا ا ا طاااوال تمكااا  . وربماااا يعااااااارف ال سااارعة مهاااارة املهاااار   فاااراد عيناااة البحاااث علاااى

أن كاال ا لعااا  الرياضااية م 2015  بااالل  جع اارواااد بااين وط ااي فاعليااة.ماا  ا داء املهااار  أعلااى وأكثاار  الرياضاايي

تحتاف إلى موا  ات جسمية خا ة للو ول إلى مستوى عال ل ا ال بد أن ي ون الجست مناسبا لنوا النعام 

  الرياضاايي 
 
رياضاايي الاا   ال يملااي القياسااات الجساامية املناساابة لنااوا النعااام الرياضاايي  يتطلااش إلااى أن ال وأيضااا

مناا  باا ل املزيااد مااا  الجهااد والوااال أكثااار ماا  الرياضاايي الااا   يتمتااع بمقاااييل جسااامية مناساابة للنعااام بااان ل 

 الزم .

 راد عينة البحثلدى أف قوة ضرب الكرة بالوجه املسطحفي عالقة بين القياسات الجسمية ومستوى األداء املهاري 
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 ( 7جدول )

قوة ضرب الكرة بالوجه في  معامل االرتباط بيرسون للكشف عن العالقة بين القياسات الجسمية ومستوى األداء املهاري 

 ( 12ألفراد عينة البحث )ن= املسطح

 املتغير 
القياســات 

 الجسمية
 الطول  الوزن 

طول 

الطرف  

 العلوي 

طول 

الطرف  

 السفلي 

طول 

 جذعال

 محيط

 الصدر

 يطمح

 الخصر 

 محيط

 الورك

طول 

 العضد

طول 

 الساعد

طول 

 الفخذ

طول 

 الساق

مستوى 

األداء  

املهاري في 

القوة  

 الضرب

معامــــــــــــــــــــــــــل 

 االرتباط
0.63 0.62 0.79 0.58 0.05 0.55 0.43 0.46 0.46 0.65 0.70 0.65 

الداللــــــــــــــــــــــة 

اإلحصــــــــائي

 ة

0.02 0.03 0.02 0.04 0.87 0.06 0.16 0.12 0.12 0.02 0.01 0.14 

ضار  ااوة هر ما  الجادول أن معاامالت االرتباام باين مساتوى ا داء املهاار   فاراد عيناة البحاث علاى يظ

الطاااارف   طااااول طااااول الطاااارف العلااااو      طااااول الااااوزنكااااان تاااااقير القياسااااات الجساااامية ) الكاااارة بالوجاااا  املسااااط 

ول محااير الصاادر  محااير الخصاار  محااير الااورك  طااول العضااد  طااول الساااعد  طااالجاا ا  و  طااول   الساا لي

 على مستوى ا داء املهار   فراد عينة البحث علىال ه   طول الساق
 
ضر  الكرة بالوج  اوة  مهارة ( إيجابيا

 ماا  ا داء املهااار  أعلااى وأكثاار فاعليااة الرياضاايي. وربمااا يعااود الساا ش دااي ضلااي إلااى أن هاا ا ا طااوال تمكاا   املسااط 

 ةالجسااميالقياسااات ش الرياضاايي عنااد عاادم امتالكاا  إلااى إن الالعاا م2001 هللا  عزيااز  اسااماعيل  عبااد واااد بااين

 
 
 وواتاا

 
 اوق ماا يب لا  يالتي تتناسش مع النعام الرياضيي ال   يمارس  يعرض  ملعاكل تجعلا  يقاوم ببا ل جهادا

 العبين يخري  يمتازون بقياسات جسمية تؤهلهت للو ول إلى اإلنجاز املطلو  بن ل الزم . 

 لدى أفراد عينة البحث في دقة ضرب الكرة بالوجه املسطحاألداء املهاري  عالقة بين القياسات الجسمية ومستوى 

 ( 8جدول )

في دقة ضرب الكرة بالوجه  معامل االرتباط بيرسون للكشف عن العالقة بين القياسات الجسمية ومستوى األداء املهاري 

 ( 12ألفراد عينة البحث )ن= املسطح

 املتغير 
القياســــــــــات 

 الجسمية
 الطول  الوزن

طول 

الطرف 

 العلوي 

طول 

الطرف 

 السفلي

طول 

 جذعال

 محيط 

 الصدر

 محيط 

 الخصر

 محيط 

 الورك

طول 

 العضد

طول 

 الساعد 

طول 

 الفخذ

طول 

 الساق

مستوى 

األداء  

املهاري في  

دقة 

 الضرب 

ـــــل  معامـــــــــــــــــــــــــــــ

 االرتباط
-0.03 -0.52 -0.45 -0.51 0.02 -0.09 -0.08 0.15 -0.62 -0.22 -0.14 -0.11 

الداللــــــــــــــــــــــــــــــة 

 اإلحصائية
0.93 0.08 0.14 0.09 0.94 0.78 0.80 0.64 0.03 0.48 0.67 0.73 

داااة ضاار  دااي  يظهاار ماا  الجاادول أن معااامالت االرتبااام بااين مسااتوى ا داء املهااار   فااراد عينااة البحااث

محير الصادر    الطرف الس لي طول   طول الطرف العلو   الطول   )الوزن اتومتاير   الكرة بالوج  املسط 

كاناال سااالبة  ا ماار الاا   ياادل علااى  (طااول الساااق  طااول ال هاا طااول الساااعد  العضااد  طااول محاير الخصاار  

محاير الخصار  طاول   محاير الصادر  الطارف السا لي طاول   طاول الطارف العلاو   الطاول    الوزنأن  زيادة  

 علاى ا داء املهااار   فاراد عيناة الدراساة داي يا  طااول السااق طاول ال ها  طاول السااعد  العضاد  
 
ة داااؤقر سالبا

 محااير الااورك  طااول الجاا ا. بينمااا كااان تاااقير بااااي القياسااات الجساامية )ضاار  الكاارة بالوجاا  املسااط 
 
( إيجابيااا
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. وربماا يعاود السا ش  داة ضر  الكرة بالوجا  املساط  مهارة على مستوى ا داء املهار   فراد عينة البحث على

م إلاااى 2001وااااد أشااار علاااي   علااى وأكثااار فاعليااةمااا  ا داء املهاااار  أ الرياضااييدااي ضلاااي إلااى أن هااا ا ا طااوال تمكااا  

الاادور الهااام الاا   تلعباا  القياسااات الجساامية دااي تحديااد املوا اا ات الخا ااة ب اال لعبااة ماا  ا لعااا  الرياضااية  

وأن القياسااااااات الجساااااامية تماااااادنا با ساااااال وامل اااااااهيت العدياااااادة عنااااااد مقارنااااااة ا داء املهااااااار  لل اااااارد وموا اااااا ات  

 لى أهت الدالالت الجسمية املؤقرة وال عالة دي ا داء املهار .الجسمية حيث يمك  التو ل إ

لـــدى أفـــراد عينــــة  فـــي ســــرعة ضـــرب الكـــرة بالوجـــه املســـطحعالقـــة بـــين القياســـات الجســـمية ومســـتوى األداء املهـــاري 

 البحث

 ( 9جدول )

سرعة ضرب الكرة بالوجه في  معامل االرتباط بيرسون للكشف عن العالقة بين القياسات الجسمية ومستوى األداء املهاري 

 ( 12ألفراد عينة البحث )ن= املسطح

 املتغير 
القياســــــــــات 

 الجسمية
 الطول  الوزن

طول 

الطرف 

 العلوي 

طول 

الطرف 

 السفلي

طول 

 جذعال

 محيط 

 الصدر

 محيط 

 الخصر

 محيط 

 الورك

طول 

 العضد

طول 

 الساعد 

طول 

 الفخذ

طول 

 الساق

مستوى 

األداء  

املهاري في  

سرعة 

 الضرب 

ـــــل  معامـــــــــــــــــــــــــــــ

 باطاالرت
0.59 0.48 0.63 0.34 -0.05 0.59 0.51 0.45 0.32 0.52 0.41 0.13 

الداللــــــــــــــــــــــــــــــة 

 اإلحصائية
0.04 0.11 0.02 0.27 0.87 0.04 0.08 0.14 0.30 0.08 0.18 0.67 

ساارعة ضاار  الكاارة دااي  يظهاار ماا  الجاادول أن معااامالت االرتبااام بااين مسااتوى ا داء املهااار   فااراد عينااة البحااث

 على ي طول الجدا كانل سالبة  ا مر ال   يدل على أن  زيادة  (طول الج ا)ومتاير    بالوج  املسط 
 
ؤقر سلبا

. بينمااااا كااااان تاااااقير بااااااي القياسااااات ساااارعة ضاااار  الكاااارة بالوجاااا  املسااااط ا داء املهااااار   فااااراد عينااااة الدراسااااة دااااي 

ير الخصار  طاول محا  محاير الصادر  الطارف السا لي طول الطرف العلو  طول   الطول    الوزنالجسمية )

 علاااى مساااتوى ا داء املهاااار   فاااراد طاااول السااااق محاااير الاااورك طاااول ال هااا  طاااول السااااعد  العضاااد  
 
( إيجابياااا

. وربماااا يعااود الساا ش داااي ضلااي إلاااى أن هاا ا ا طاااوال سااارعة ضاار  الكاارة بالوجااا  املسااط  مهااارة عينااة البحااث علاااى

 م  ا داء املهار  أعلى وأكثر فاعلية الرياضييتمك  

 لدى أفراد عينة البحث في املحاورةبين القياسات الجسمية ومستوى األداء املهاري عالقة 

 ( 10جدول ) 

ألفراد عينة  في املحاورة معامل االرتباط بيرسون للكشف عن العالقة بين القياسات الجسمية ومستوى األداء املهاري 

 ( 12البحث )ن=

 املتغير 
القياســــــــــات 

 الجسمية
 الطول  الوزن

طول 

الطرف 

 وي العل

طول 

الطرف 

 السفلي

طول 

 جذعال

 محيط 

 الصدر

 محيط 

 الخصر

 محيط 

 الورك

طول 

 العضد

طول 

 الساعد 

طول 

 الفخذ

طول 

 الساق

مستوى 

األداء  

   املهاري في

 محاورة

ـــــل  معامـــــــــــــــــــــــــــــ

 االرتباط
0.30 0.14 0.33 0.29 0.13 0.15 -0.03 0.27 0.42 0.12 0.45 0.05 

الداللــــــــــــــــــــــــــــــة 

 اإلحصائية
0.34 0.65 0.29 0.35 0.69 0.63 0.93 0.40 0.17 0.70 0.14 0.87 

املحاااااورة دااااي  يظهاااار ماااا  الجاااادول أن معااااامالت االرتبااااام بااااين مسااااتوى ا داء املهااااار   فااااراد عينااااة البحااااث

 علاااى ا داء يااا  الخصاار محاااير كاناال ساااالبة  ا مااار الااا   ياادل علاااى أن  زياااادة (محاااير الخصااار)ومتاياار 
 
ؤقر سااالبا
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طول الطرف  الطول   الوزن. بينما كان تاقير بااي القياسات الجسمية )حاورةاملاملهار   فراد عينة الدراسة دي 

طاول  طاول ال ها  طاول السااعد  طاول العضاد  محير الصادر   طول الج ا   الطرف الس لي العلو  طول 

 علاى مساتوى ا داء املهاار   فاراد عيناة البحاث علاىمحاير الاورك    الساق
 
عاود . وربماا ياملحااورة مهاارة ( إيجابياا

ويؤكد محمد ال حات . م  ا داء املهار  أعلى وأكثر فاعلية الرياضييالس ش دي ضلي إلى أن ه ا ا طوال تمك  

رياضاااة الهاااوكي مااا  ا ضعاااطة الرياضاااية التاااي تهتلاااف عااا   يرهاااا مااا  ا ضعاااطة الرياضاااية الجماعياااة م باااان 2001

 لوجاااود 
 
عاماااال معاااترك باااين الالعااااش والكااارة وهااااو ا خااارى ملاااا تحتاجاااا  مااا  متطلباااات بدنيااااة ومهارياااة خا ااااة نظااارا

 املضر  مثلها دي ضلي مثل الرياضات التي تستهدم الكرة واملضر . 

 :االستنتاجــات

ي ال
 
ل
َ
 إلى عدة استنتاجات وري على النحو اآلتي:  بحث خ

املتوسااار العاااام لقياساااات أوزان فقاااد جااااءت كماااا يلاااي:  البحاااث بالنسااابة للقياساااات الجسااامية  فاااراد عيناااة .1

(  أماااا بالنسااابة 155.0  وبلاااغ املتوسااار العاااام لقياساااات أطاااوال عيناااة البحاااث )(45.5)يناااة البحاااث ع أفاااراد

(  وبلااااغ 67.83لاااادى أفااااراد عينااااة البحااااث فقااااد بلااااغ املتوساااار العااااام  لهااااا ) الطاااارف العلااااو  لقياسااااات طااااول 

 (  بينماااا بلاااغ املتوسااار90.75لااادى أفاااراد عيناااة البحاااث ) الطااارف السااا لياملتوسااار العاااام لقياساااات طاااول 

محااااير (  أمااااا املتوساااار العااااام لقياسااااات 80.0الجاااا ا لاااادى أفااااراد عينااااة البحااااث )طااااول العااااام لقياسااااات 

لعينااة محااير الخصاار   وبلااغ املتوساار العااام لقياسااات (72.17)الصاادر لاادى أفااراد عينااة البحااث فقااد بلااغ 

ال   بلغ لدى أفراد عينة البحث و  محير الورك  باإلضافة إلى املتوسر العام لقياسات (75.42)البحث  

  وبلااااااغ املتوساااااار العااااااام (26.58)لعينااااااة البحااااااث طااااااول العضااااااد وبلااااااغ املتوساااااار العااااااام لقياسااااااات  (78.75)

لعينة البحاث طول ال ه    وبلغ املتوسر العام لقياسات (40.42)لعينة البحث طول الساعد  لقياسات  

 . (45.92)لعينة البحث طول الساق   وبلغ املتوسر العام لقياسات (44.92)

  الااااوزنكااااان تاااااقير القياسااااات الجساااامية ) قااااوة الااااارفلامالت االرتبااااام بااااين مسااااتوى ا داء املهااااار  أن معاااا .2

محااااير الصاااادر  محااااير الخصاااار  الجاااا ا  و  طااااول   الطاااارف السااا لي  طااااول طااااول الطاااارف العلااااو    طاااول 

 محير الورك  طول العضد  طول الساعد  طول ال ه   طول الساق
 
  .( إيجابيا

كاناااال  )الطااااول  محااااير الخصاااار(ومتاياااار  داااااة الااااارفلسااااتوى ا داء املهااااار  أن معااااامالت االرتبااااام بااااين م .3

 يسالبة  ا مر ال   
 
 بينما . ؤقر سلبا

 
 .كان تاقير بااي القياسات الجسمية إيجابيا

طااااول   الطااارف السااا لي )طاااول  اتتاياااار ل الاااارف لسااارعةأن معاااامالت االرتباااام باااين مسااااتوى ا داء املهاااار   .4

 يامار الا   كانال ساالبة  ا   ( الج ا  طاول العضاد  طاول ال ها
 
بينماا كاان تااقير باااي القياساات . ؤقر سالبا

 
 
 .إيجابيا

طااااول   الطااارف السااا لي )طاااول  اتتاياااار ل الاااارف لسااارعةأن معاااامالت االرتباااام باااين مسااااتوى ا داء املهاااار   .5

 يااماار الاا   كاناال سااالبة  ا   (الجاا ا  طااول العضااد  طااول ال هاا 
 
اسااات كااان تاااقير بااااي القيبينمااا  .ؤقر ساالبا

 
 
 .الجسمية إيجابيا
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كااان تاااقير القياسااات  ضاار  الكاارة بالوجاا  املسااط قااوة لأن معااامالت االرتبااام بااين مسااتوى ا داء املهااار   .6

محااير الصاادر  الجاا ا  و  طااول   الطاارف الساا لي  طااول طااول الطاارف العلااو      طااول الااوزنالجساامية )

 ول الساقمحير الخصر  محير الورك  طول العضد  طول الساعد  طول ال ه   ط
 
 .( إيجابيا

  )الاااوزن اتومتايااار  دااااة ضااار  الكااارة بالوجااا  املساااط لأن معاااامالت االرتباااام باااين مساااتوى ا داء املهاااار   .7

محاااير الخصااار  طاااول العضاااد    محاااير الصااادر  الطااارف السااا لي طاااول   طاااول الطااارف العلاااو   الطاااول 

 يااااكاناااال سااااالبة  ا ماااار الاااا    طااااول الساااااق( طااااول ال هاااا  طااااول الساااااعد  
 
كااااان تاااااقير بااااااي بينمااااا . ؤقر ساااالبا

  القياسات الجسمية
 
 .إيجابيا

سرعة ضر  الكرة بالوج  دي    الجدول أن معامالت االرتبام بين مستوى ا داء املهار   فراد عينة البحث .8

 يااااا  كانااااال سااااالبة  ا مااااار الاااا  (طاااااول الجاااا ا)ومتاياااار  املسااااط 
 
ان تااااااقير بااااااي القياساااااات بينماااااا كاااا.ؤقر ساااالبا

 
 
 .الجسمية إيجابيا

كانااااال  (محاااااير الخصااااار)ومتايااااار املحااااااورة جااااادول أن معاااااامالت االرتباااااام باااااين مساااااتوى ا داء املهاااااار  داااااي ال .9

. بينما كان تاقير بااي القياسات اليسالبة  ا مر ال   
 
 جسمية ؤقر سلبا

 
 .إيجابيا

 : اتـــيـوصــالت

 على النتا   السابقة 
 
 بما يلي: انوصيي الباحثيبناءا

 بااداء املهاارات ا ساساية لرياضاة  ساميةاالسترشاد بالقياسات الج .1
 
 وعكسايا

 
 طردياا

 
 معنوياا

 
التاي لهاا ارتباطاا

 .الهوكي

 .املهار  لالعبين تحسين مستوى لومدى تدرجها  اتباا االسل العلمية دي تدريش الناشئينالتاكيد على  .2

الحصااول علااى  تساااهت دااي ضاارورة اهتمااام املاادربين علااى كي يااة انتقاااء الالعبااين وعلااى ضااوء املؤشاارات التااي .3

 .أفضل انجاز

ضاااارورة التركيااااز علااااى املؤشاااارات ) وزن الجساااات ا الطااااول الكلااااي , طااااول الطاااارف الساااا لي , طااااول الاااا راعين ,  .4

الحصااااول علااااى أفضاااال انجاااااز وهااااو محااااير ال هاااا  ( إلم انيااااة تطويرهااااا ماااا  خااااالل التماااااري  ملساااااعدتها دااااي 

 .الهدف

تل ة إلم انية االست ادة منها لخدمة الرياضاة ضرورة إجراء دراسات معانهة على أندية وفئات عمرية مه .5

 بع ل عام .
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 : ع ــراجــة املــقائم

  بعااض القياسااات الجساامية واملؤشاارات )م2014( راباا   مجااد   وسااعد سااعيدان  والجنيااد   سااعود   .6

  14الوظي ياااة وعالايهاااا ب اعلياااة ا داء املهاااار  لااادى العبااااي كااارة السااالة   مجلاااة اإلباااداا الرياضااايي  العاااادد

 معة محمد بوضياف  الجزا ر.جا

برنام  تدريبي لتطوير مهاارات اللعاش بالوجا  املع او  للمضار  لناااي  الهاوكي  (م1999)را د السيد على   .7

   كلية التربية الرياضية للبنين  جامعة الزاازيى.   ير منعورة  رسالة ماجستير

  )2001 ( حماود  نوفال محمادعبد هللا  إياد محمد  وعزيز  خالد محمود  وإسماعيل  رياض أحمد  وم .8

  مجلااااة التربيااااة  بعااااض القياسااااات الجساااامية وعالايهااااا باااابعض الصاااا ات البدنيااااة لاااادى العبااااي كاااارة الساااالة 

 الرياضية  املجلد العاشر  العدد الرابع  العراق.

والصا ات  الجساميةالتنبؤ باملستوى املهاار  ما  خاالل بعاض القياساات    )م2001  )حسين  إيمانعلي    .9

 www.acadiraq.org 90-65  3  عدد 10مجلة التربية الرياضية  مجلد    رة اليدالبدنية بك

أقر استهدام التعليت املبرم  على تعلت بعض املهارات ا ساسية دي لعبة  (م1999)عمرو السيد الت اهيى  .10

التربياااة الرياضاااية بناااين ببورساااعيد  جامعاااة انااااة   كلياااة  يااار منعاااورة الهاااوكي للمبتاااد ين  رساااالة ماجساااتير

 .السويل

(  بعااض املتاياارات الجساامية وعالايهااا بمسااتوى أداء مهااارة داااة اإلرسااال م2011(محساا   طالااش جاساات  .11

   العراق.4  املجلد 1بالتنل   مجلة علوم التربية الرياضية  العدد

 طابعاة ا ولاي  دار ال راان  املنصورة.النظرية والتطبيى دي هوكي امليدان  ال (م1994محمد ال حات ) .12

 .دليل ا لعا  الرياضية الجماعية  الطابعة ا ولي  مكتبة اإليمان باملنصورة (م1997محمد ال حات ) .13

تاااااقير التا يااااة الراجعااااة املدعمااااة باسااااتهدام بعااااض الوسااااا ل التعليميااااة علااااى  (م2001محمااااد ال ااااحات ) .14

وكي   مجلاة علاوم وفناون الرياضاة   العادد الثااضي ععار الجازء تحسين أداء مهارة نطر الكرة دي رياضاة الها

 .ة الرياضية   جامعة أسيومالثاضي   كلية التربي

عالاة بعض القياسات الجسمية وعالايهاا بمهاارة  اد  )م2009مها  بر , محمد وليد, س يان عبا  )  .15

 الضر  الساحى دي الكرة الطا رة, مجلة علوم الرياضة  العدد ا ول.

ا سل النظرية واإلجراءات املعملية للقياسات ال سيولوجية  جامعة  م(2009ا  هزاا ب   محمد )الهزا .16

 امللي سعود النعر العلمي واملطابع  الرياض.

 عالااااااااااة بعاااااااااض القياساااااااااات الجسااااااااامية    )م2015( وط اااااااااي  أل ااااااااال  ومحماااااااااود  باااااااااالل  وياااااااااوضل  جع ااااااااار  .17

يف دااااي كاااارة القاااادم لاااادى العبااااي كاااارا القاااادم )الااااوزن والطااااول الكمااااي وطااااول الطاااارف الساااا لي ( بداااااة اليهااااد

   سوريا.4  العدد37الناشئين   مجلة جامعة تعري  للبحو  والدراسات العلمية  املجلد 

الاادليل اإلرشاااد  لالختبااار الخلياااي لليااااة البدنيااة املرتبطااة بالصااحة  )م2001)زاا  هاازاا باا  محمااد  الهاا .18

 ية لليااة البدنية.  ال جنة الخليج1   مسنة 18-7لل ئات العمرية م  

 ا سااال العلمياااة للتااادريش الرياضااايي لالعاااش )م2001)وجاااد   مصاااط   ال اااات   والسااايد  محماااد لط اااي   .19

   القاهرة.2  مواملدرب
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Abstract: 

     This study was conducted on male and female rabbits aged from 12-8 weeks, their 

number was 16 rabbits divided randomly into four groups, 2 males and 2 females for 

each group. The first group included: The control group: where males and females 

rabbits were treated, average weight (575.5-557.5) grams, respectively, by dosing 

them with distilled water daily at a volume of 2 ml/rabbit daily for nine weeks, and 

the second group: the Trigonella foenum-graecumL boiled group: where male and 

female rabbits, average weight (412-361) grams, were treated, respectively, by dosing 

them with boiled Trigonella foenum-graecumL seeds at a dose of 2500 mg/kg weight. 

The body and a volume of 2 ml/rabbit daily for a period of nine weeks, and the third 

group: the Cinnamomum cassia Nees boiled group: where male and female rabbits, 

average weight (485 - 419.5) grams, were treated, respectively, with the same dose of 

Trigonella foenum-graecumL boiled for the same period, and the fourth group: the 

Daunil drug group: where Male and female rabbits, average weight (568.5-537.5) 

grams, were treated respectively with Daunil at a dose of 200 μg/kg body weight and 

2 ml/rabbit daily for nine weeks. The statistical processes necessary to analyze the 

data were performed using the JUMB statistical program. There was a significant 

effect on cholesterol level according to groups with significant (a ≤ 0.05) and no 

significant effect according to sex, and to the presence of a significant effect          (a ≤ 

0.05) on blood glucose concentration in rabbits before dosing according to groups and 

there was no significant effect according to sex, While the results confirmed a 

significant decrease in the concentration of blood glucose in rabbits after dosing 

according to groups and by sex, and there was no significant effect on the level of 

creatinine, urea and TG by groups and by sex, while there was a significant effect 

between the weight of rabbits according to the condition and there was no significant 

effect according to sex.                                                                         

Key words:  

fats, blood parameters, Trigonella foenum-graecumL, Cinnamomum cassia Nees. 
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 الملخص العربي

ــتي ات ا ــأ اسرــ  يرــران  أو ت هــت  ــ    ــه هــلد اسة الــذ ورــإل اثــأل  نب   12 – 8أجري

ــتد وــة هت  ــ  س  ألوــت و  16ألــعأل و نث ــإل أ   م بس م سمةــ ذ ويــألال ت ــت ــأل  ن 2أ  ع ــتي  2اث ب 

سكــم س  ألوــذم اس   ألوــذ اتنســإل جــ ه  اس   ألوــذ اسمــت  ذو ر ــ  يــ  وــ   اثــأل  

ــ  ن د    ــأ   رأللـ ــتي ات ا ـ ــتي   5م557 – 5م575نب ـ ــ  تريـــ  جروـ ــراذ ناســـر وـ ( جـ

ــت   و ناس ــةب يةــاذ أل م س  ــت ــتم اس م ــر يألس  ــ  اس  ــذ  س ــذ اس  ر  ــذ س  ألوــذ اسلرع ــذ اسنت      ألو

ــ  ن د   ــأ   رألل ــتي ات ا  ــأل  نب  ــ   اث ــ  و ــ  ي ــ  361 – 412ر  ــ  تري ــراذ و ( ج

ــذ ــلن  اسلرع ســمك 2س ــ ك ث ــ  ن د اس ةــ  نر ــ   2500اس ةــرأل ذ   روــذ  جروــتي   ســ   

ــذ اس  ر ــذ ر ــ  يــ   ــت   و ناس   ألوــذ اسنتسنــذ  س  ألوــذ اسمرم م س ــةب يةــاذ أل ــأ يألس ــت أ  

ــ  ن د   ــأ   رألل ــتي ات ا  ــأل  نب  ــ   اث ــ  5م419 – 485و ــ ت س ــذ   ة ــراذ  تس رو ( ج

س رــ  اسلرعــذ ســف ر اس رــرب ناس   ألوــذ اسرا اــذ  س  ألوــذ أ نيــذ  ا  ــم ر ــ  يــ  وــ   اثــأل  

ــ  ن د   ــأ   رأللــ ــتي ات ا ــ ــذ 5م537 – 5م568نب ــ ــم   روــ ــ   ا  ــ ــراذ ســ  200( جــ

ــة اسا  ــ  يف   ــ م ي ــ  ن د اس ة ــم س ــت  س كرنغراذكث ــم اسع ت  ــذ سرلر  ــتل ذ اس  س ــت  ابرئ ر 

 تلــــر ةاذ اسعر ــــتسي ابرئــــتل  اس تســــأم ثــــتد هفــــت  يــــ   ر سافــــأل  ورــــإل سةــــرأل  

ــذ   ــت  اا  اس افألي ــأ اس   ألو ــررنح رة ــ  05م0اسكألس ة ــم س ــأل  أ  ــ   ر ساف ــت ي ــ ر س  ( نس

( ورــإل يرث ــج اس رألثــأل  مــ  اســةذ مــ  ات ا ــأ  عــم اس روــت  رةــأ 05م0أن يةــتن   

ت  نســ  يكــ  هفــت  يــ   ر سافـــأل  رةــأ اس ــفرو   ف ــت أثــة  اسفرــتلي رـــةني اس   ألوــ

ا   ــتم سافــأل  مــ  يرث ــج اس رألثــأل  اســةذ مــ  ات ا ــأ  اــة اس روــت  رةــأ اس   ألوــت  

ناس ــفر و نســ  يكــ  هفــت  يــ   ر سافــأل  ورــإل اسكريــتي ف   ناس أل يــت رةــأ اس ــفر   ف ــت ثــتد 

ــ  يكــ  هفــت  يــ   ر سافــأل  رةــأ هفــت  يــ   ر سافــأل   ــ   أن اد ات ا ــأ رةــأ اس لتســذ نس

 ماس فر

 اسكر ت  اسةاسذ 

  اسةهألدو  ت اسررا  اسةذو  عت  اسلرعذو  عت  اسمرمذ  
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Introduction: 

     The developing countries in Africa, Asia and Latin America are still suffering from 

the problems of the population explosion, which led to the need to raise the efficiency 

of production and use of food in order to maintain human safety, which increased 

with it the interest in small animals or so-called farm animals, including rabbits, 

which have an important role in the strategy of food security For humans (Ibrahim   

et al, 2009), and just as meat is the main source in meeting our needs for animal 

protein, given the abundance of rabbits in production, rapid growth, and the ability to 

consume vegetable fibers, all these factors were stimulating and encouraging for 

rabbit breeding and production (Owen and Barlow, 1977)م 

     It is known that rabbits possess many different traits that distinguish them from 

other farm animals, and among these traits they are characterized by high fertility, 

abundance of production and rapid reproduction and growth. (Moussawi and Ben 

Fadl, 2015). Rabbit meat is also classified as white meat such as poultry, but it is 

superior to it from Where the nutritional value because it contains a high proportion of 

protein and its content of fat and fiber is less than that of poultry (Templeton, 1968). 

As a result of these advantages of rabbit meat, many researchers have turned to the 

use of some medicinal plants in feeding different farm animals, the most important of 

which are rabbits, in order to increase the productive, physiological and immune 

qualities (Al-Rawi and Shams Al-Din, 2012) Among these medicinal herbs are 

fenugreek seeds and cinnamon. In the last decade, the use of these plants and herbs 

has become common in treating many diseases, hence the name medicinal herbs 

(Mossa, 1987)م 

     In view of the effect of medicinal plants on the vital activities in the body, whether 

human or animal, the world has turned to using them instead of chemical compounds, 

whose use has shown a harmful side effect, especially on some vital organs in the 

body, such as the liver, pancreas and kidneys, and their clear impact on the immune 

system. (Al-Qudsi et al, 2011), we have studied the effect of boiling the seeds of 

Trigonella foenum-graecumL and Cinnamomum cassia Nees on rabbits. The 

Trigonella foenum-graecumL plant, is a plant grown in several countries of the world, 

including India, Egypt, Iraq and Libya, where its seeds contain 32%-25% crude 

protein. It contains high amounts of the amino acid lysine, tryptophan and free amino 

acids, including 4-hydroxyisoleucine, histidine, lysine and arginine (Baccou et al., 

1978). In addition, it is of high nutritional value because it also contains sugars and 

mineral salts, the most important of which are iron, calcium and phosphorous. They 

contain estrogenic substances that can lead to the activation of prolactin secretion. 

(Al-Notti et al., 2002), and there are many studies that have shown that it has an 
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effective role in lowering blood sugar in animals (Abd Al-Rahman and Al-Qattan, 

1999), in order to achieve an economic benefit by trying to modify the metabolism of 

carbohydrates and link this with changes in the metabolism of proteins and fats in 

order to obtain economic returns in terms of weight gain and an improvement in the 

food conversion factor. (Sultan and Abdel Rahman, 2009) and that it has an 

important role in lowering the level of cholesterol in the blood, perhaps because it 

contains fiber, saponins, and a substance (Ribes et al., 1987, and Cheij, 1984) that 

reduces and inhibits the absorption of bile acids and cholesterol from In the intestine 

(Uchida et al., 1984), as is the case in the study indicated by (Petit et al., 1995), 

saponins form food complexes with cholesterol in the intestinal lumen, which inhibits 

its re-absorption, thus increasing the conversion of cholesterol in the liver into new 

bile acids And the activation of fenugreek seeds for insulin secretion, as indicated by 

(Heafele et al., 1997) led to the structural effects of insulin for fats, carbohydrates and 

proteins, and this led to its reflection on improving the rate of weight gain and the 

maximum benefit from the food intake, which was reflected on the food conversion 

factor م 

     As for the Cinnamomum cassia Nees plant, is one of the perennial and evergreen 

trees that are known by several local names such as Shalekha and Dar al-Sinani. It is 

known in the Pharaonic language as led, and nutrition scientists in France call it a 

friend of the digestive system and its Arabic name is scholars (Ibrahim et al., 2009) 

as it has Two types: Ceylon cinnamon (Cinnamomum Ceylanicum) and Chinese 

cinnamon (Cinnamomum Cassia), where Ceylon is considered better than Chinese 

(gadama, 1995). Cinnamon is structurally characterized as containing 4% volatile oil, 

and it forms the compound Cinnamaldehyde, which is the aldehyde of cinnamon, 

which is attributed to many It is a biological activity and plays an important role as an 

analgesic and reduces blood pressure and fever. It also contains eugenol, which is 

characterized by being a sedative, and the compounds of Cinnamylacetate, Cinnamyl 

alcohol, and Cinnamaldehyde, as well as the cinnamon acid known as Cinnamic Acid, 

and galvanic and gelatinous substances. (Abu Raji and Hijjawi 2000, and Naidu, 

1995). 

)  Nagababu and Lakshmaiah, 1992) It also contains polyphenol, which is 

characterized by its effectiveness similar to that of insulin, and from a therapeutic 

point of view it is referred to as a good anti-bacterial and anti-fungal and its 

effectiveness as an antioxidant (Anderson, 2008 & Muhammad and Shanoun, 

2012) and many pointed out One of the studies interested in the role of cinnamon in 

reducing fat and sugar in the blood and that it is an antioxidant is a study by (Ciftci et 

al., 2010), in which they confirmed the role of cinnamon in reducing fat in the blood 

of poultry, due to its ability to prevent the formation of free radicals, and another 

study by (friedman et al., 2000) that the students contain phenolic and flavonoid 
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compounds, which have an anti-growth effect of germs that cause food spoilage, in 

addition to containing what is known as (InsuIin Potentiating Factos), which plays an 

important role in lowering the level of glucose in the blood. (Kham et al., 2003) and 

that adding dracaena powder to the rabbit diet helped reduce the level of cholesterol in 

the blood. (Ibrahim et al., 2009)م 

Aim of the study: This study aims to the following: 

- Knowing the effects of both boiled Trigonella foenum-graecumL and Cinnamomum 

cassia Nees on some productive and physiological traits represented in urea, 

creatinine, cholesterol and neutral glyceride fats on male and female rabbitsم 

- Determining the weekly weight gain rate for the four groups under studyم 

- Comparison of sugar level before dosing and after dosingم 

Materials and Research Methods: 

     This study was conducted on male and female rabbits at the age of 8-12 weeks, 

totaling 16 rabbits, divided randomly into four groups, 2 males and 2 females for each 

group. with betadine, where this breeding is better than the ground breeding 

(Batchelor and Giddins, 1995), and the four groups were divided as follows  

    The first group: the control group: where male and female rabbits with an average 

weight of (575.5-557.5) grams were treated, respectively, with distilled water daily in 

a volume of 2 ml/rabbit daily for nine weeks م 

    The second group: Trigonella foenum-graecumL group: where male and female 

rabbits, average weight (412-361) grams, were treated respectively by dosing them 

with fenugreek seeds boiled at a dose of 2500 mg/kg body weight and 2 ml/rabbit 

daily for a period of nine weeks م 

    The third group: Cinnamomum cassia Nees boiled group: where male and female 

rabbits, average weight (485-419.5)gm, were treated respectively with cinnamon 

boiled at a dose of 2500 mg/kg body weight and 2 ml/rabbit daily for nine weeks م 

    Fourth group: Downil drug group: where male and female rabbits with an average 

weight of (568.5-537.5) grams were treated, respectively, with Downel drug, at a dose 

of 200 mcg/kg body weight, and a volume of 2 ml/rabbit daily for nine weeksم 

    Where the drug Duanil reduces blood sugar by stimulating the secretion of insulin 

from the pancreas and its scientific name is (glibenclamide glyburide  م 

    In this study, the broiled diet represented by concentrated feed and green fodder 

was used, and it was provided with plain water freely and continuously. Blood 

samples were collected from the blood vessels in the ears of rabbits at the beginning 

of the tenth week of the experiment using a 2.5 cm 3 plastic syringe, where the 

amount of 1 ml of blood in anticoagulant-free tubes to obtain serum to study the 

biochemical parameters, which included urea, creatinine, cholesterol, neutral fats, 
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triglycerides and blood sugar using the measurement kit for each substance, and 

weight was measured weekly for the four groups under study. The ration, Trigonella 

foenum-graecumL seeds and Cinnamomum cassia Nees were also chemically 

analyzed in the laboratory in terms of moisture and dry matter Table (1). 

Table (1): Chemical analysis of the bush, Trigonella foenum-graecumL seeds and 

Cinnamomum cassia Nees: 

chemical analysis fodder 
Trigonella 

foenum-graecumL 

Cinnamomum 

cassia Nees 

Humidity 7.5 9 4.3 

dry matter 92.5 91 95.7 

 

    This analysis was carried out in the following ways: Measuring the percentage of 

moisture: by means of the equation: 

                                 Sample weight before drying - Sample weight after drying 

Humidity rate = ________________________________________________________ × 100 

Weigh the sample before drying 

Statistical analysis:  

      The data has been entered into the computer after encoding it; To carry out the 

necessary statistical operations to analyze the data using the statistical program 

JUMB, in order to analyze the study or verify its hypotheses at a level of significance 

(0.05) and since we sometimes need to calculate some indicators that can be relied 

upon in describing the phenomenon in terms of the value that mediates the values or 

tends to the values In terms of identifying the extent of the homogeneity of the values 

that the variable takes, and also whether there are abnormal values or not, and relying 

on the graphic display alone is not enough, so we need to display some statistical 

measures through which we can identify the characteristics of the phenomenon in 

questionم 

Results:  

    Department of statistical analysis to study biochemical parameters by groups and 

by sex as follows  

1. T.G Analysis Relationship by Groups : 
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Table (2): Statistical description to show the differences in the results of the T-G 

analysis by groups 

positioning 

effect 
P F ratio 

highest 

value 

less 

value 

overall 

average 

Daonil Control C. cassia 
T. foenum-

graecum Groups 

- 0.5 0.73 179 107 143.0 141.0 132.0 146.5 153.5 T.G 

 

    The results in Table (2) to show the differences in the results of T.G analysis by 

group showed that the level of T.G was lower in the control group with a value of 

132.0, then Daunil with a value of (141.0) and C. cassia compared to T. foenum-

graecum  with a value of (146.5 - 153.5), respectivelyم 

2 . T.G Analysis Relationship by Sex: 

     As for Table (3): the statistical description in the results of T.G analysis by sex was 

equal in value between the sexes, meaning there are no differences between the sexes, 

so the percentage was equal with a value of (143.3). 

Table (3): Statistical description to show the differences in the results of T.G analysis 

by sex 

positioning 

effect 
P F ratio 

highest 

value 

less 

value 

overall 

average 
F M Sex 

- 1 0 179 107 143.3 143.3 143.3 T,G by sex 

 

3. Cholesterol Analysis Relationship by Groups:  

Table (4): Statistical description of the differences in the results of cholesterol. 

analysis by groups. 

positioning 

effect 
P F ratio 

highest 

value 

less 

value 

overall 

average 

Daonil Control C. cassia 
T. foenum-

graecum Groups 

- 0.01 5.5 92 20 56.0 54.2 30.0 83.5 57.2 Cholesterol 

 

    Table (4):  the results showed that the cholesterol value according to the groups was 

as follows: the lowest percentage in the control group with a value of (30.0), then the 
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Daunil group, then the T. foenum-graecum group, then the C. cassia group with 

percentages of 54.2), 57.2, (83.5 respectively) and the cholesterol level is high in the 

group C. cassia and T. foenum-graecum compared to the control group, but despite 

this, cholesterol is still in the normal range, and the reason may be due to the 

possibility that it was high before starting the experiment, because we did not conduct 

the analyzes before dosing, but we did them after dosing, at the beginning of the tenth 

week of the experimentم 

4. Cholesterol analysis by sex: 

Table (5): Statistical description of the differences in the results of cholesterol 

analysis by sex. 

P F ratio 
highest 

value 

less 

value 

overall 

average 

F M 
Sex 

0.696 0.158 92 20 56.3 58.8 53.6 cholesterol by sex 

 

    As for Table (5) which shows the analysis of cholesterol by sex, the results showed 

that the proportion of cholesterol was lower in males, with a value of (53.6), 

compared to females, whose value was (58.8) 

.5  Creatinine analysis relationship by groups : 

Table (6): Statistical description to show the differences in the results of creatinine 

analysis by groups. 

p.effect P F ratio H. value L.value O.average Daonil Control C. cassia 

T. 

foenum-

graecum 
Groups 

- 0.71 0.45 0.8 0.4 0.6 0.5 0.7 0.6 0.6 Creatinine 

 

    In Table (6): the results showed to show the differences between groups in the 

creatinine analysis that the highest value was for the control group with a percentage 

of (0.7), and the T. foenum-graecum  and C. cassia groups were equal at a value of 

(0.6) and finally the Downel group with a value of (0.5). 

 

6. Relationship of Creatinine Analysis by Sex : 
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Table (7): Statistical description to show the differences in the results of creatinine 

analysis by sex. 

positioning 

effect 
P F ratio 

highest 

value 

less 

value 

overall 

average 
F M Sex 

- 1 0 0.8 0.4 0.6 0.6 0.6 creatinine by sex 

 

    As for Table (7): the results of which showed that the analysis of creatine by sex 

was equal for both sexes with a value of (0.6). 

7. Urea Analysis Relationship by Groups  : 

Table (8): Statistical description to show the differences in the results of Urea 

analysis by groups. 

p.effect P F ratio H. value L.value O.average Daonil Control C. cassia 

T. 

foenum-

graecum 
Groups 

- 0.37 1.12 28.3 11.8 17.5 15.4 14.2 20.2 20.3 Urea 

     In Table (8): the analysis of urea by groups showed that the highest value was for 

the total of the T. foenum-graecum with a value of (20.3), then the C. cassia with a 

value of (20.2), then the group of Downel with a value of (15.4), and finally the total 

of the control with a value of (14.2). 

 

8. Urea Analysis Relationship by Sex :   
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Figure (1): Urea level averages by sex 

    When analyzing the statistical results of urea by sex as shown in Figure (1), males 

were less than females by a value of (16.6-18.5), respectively م 

9. Relationship of Glucose Analysis before Dosing by Groups: 

  

 

 

 

 

 

 

        Figure (2): The average level of glucose analysis before by groups by groups 

    The results were shown in Figure (2) for analyzing glucose before regression by 

groups as follows: The highest percentage was in the Daunil group with a value of 

(112.5) and the lowest value in the control group with a value of (94.2), while the 

group of T. foenum-graecum and C. cassia, it was (110.7 - 111.5), respectively, i.e. 

Almost the same values م 

10. Relationship of Glucose analysis before dosing by sex : 

Figure (3): The average level of glucose analysis before by sex by sex. 

     In Figure (3) when analyzing the results of glucose before regression by sex, the 

results showed that the values of males were lower than females, with rates (106.0-

108.0), respectivelyم 
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11. Glucose analysis relationship after dosing by groups : 

  

 Figure (4): The average level of glucose analysis after by groups by groups 

    And when analyzing Figure (4) to show the percentage of glucose after regression 

by groups, the following results were obtained: The lowest percentage was in the total 

of Daunil with a value of (89.2) and from the T. foenum-graecum group with a value 

of (92.7) and from the C. cassia group with a value of (99.7) and finally the control 

group with a value of ( 100.7 . 

12 . Relationship of Glucose analysis after dosing according to sex  : 

 

                    Figure (5): The average level of glucose analysis after by sex by sex 
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   When describing the statistical analysis of Figure (5): to show the percentage of 

glucose after regression by sex, the results showed that females are less than males 

with a value of (92.3) compared to a value of (99.0) for males م 

13. Relationship analysis of Wight after dosing according to groups : 

 

          Figure (6): The averages of the analysis level of Wight by groups by groups 

   When describing the statistical analysis of Figure (6) by analyzing the weight by 

groups, the results were as follows: The lowest weight for the T. foenum-graecum 

group with a value of (849.5) compared to the C. cassia group with a value of (963.9   

14. Relationship of Wight analysis after dosing by sex: 

       
Figure (7): averages of the analysis level of Wight by sex by sex 
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   When analyzing Figure (7) to show the percentage of weight by sex, the highest 

percentage of the share of males compared to females was (993.2 - 960.1), 

respectively.  

Discussion: 

     The results presented in our study indicated a significant effect on the level of 

cholesterol by groups, and these results agreed with the study of (Al-Rawi and 

Shams Al-Din, 2012) that there was a significant effect (a (≤ 0.05) of adding T. 

foenum-graecum seed powder in the diet on the level of cholesterol and blood 

glucose, while it showed Our current study is that there is no significant effect on 

cholesterol level by sex, and the reason for the decrease in cholesterol level may be 

due to the presence of Polyphenol in C. cassia or the presence of Cinnamaldehye, 

which has a role in reducing blood cholesterol level (Ibrahim et al., 2009), and as the 

current study explained There was a significant effect (a ≤ 0.05) in the blood glucose 

concentration in rabbits before dosing according to groups, and there was no 

significant effect on blood glucose concentration by sex, while the results confirmed a 

significant decrease (a) ≤ 0.05 in the blood glucose concentration in rabbits after 

dosing according to Groups and by sex, and the reason for this may be due to the 

ability of T. foenum-graecum seeds to reduce blood glucose by containing pectin 

fibers that form a colloidal solution with water, which works to delay the stomach, 

which leads to delaying and reducing absorption Glucose from the intestines (Mader 

and Shomer, 1998) or perhaps it contains the enzyme Dioxygenase, which 

participates in the formation of the amino acid 4, Haydroxy isoleucine, which has a 

role in stimulating the secretion of the hormone insulin (Heafele and Bonfils, 1997), 

and this study agreed with the study of (Abdul Rahman and Al-Qattan, 1999) and 

(Al-Rawi and Shams Al-Din, 2012), or the reason may be due to the presence of 

polyphenols found in C. cassia and similar to the effect of insulin, and this substance 

helps proteins to carry out the process of transporting glucose in the blood 

(Anderson, 2008, and Kham et al., 2003) and thus a decrease in blood glucose and 

this agreed with the results of the research (Kham et al., 2003), which showed that 

injecting people with type I diabetes with C. cassia extract led to a decrease in the 

level of glucose in the blood, and this study also showed in Its results showed that 

there was no significant effect on the level of TG by groups and by sex, and this study 

was in agreement with the results of (Abbas, 2010), which indicated that there was no 

significant effect of feeding 3 grams of T. foenum-graecum powder / kg of feed) on 

the proportions of total protein, albumin and globulin in broiler serum, or it may come 

back The reason is the presence of Cinnamaldehye, which led to a decrease in TG in 

the blood (Subash et al., 2007), as we have previously indicated to it in its role in 

reducing the level of cholesterol in the blood, and since our current study did not have 
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a significant effect on the level of creatinine in the serum of rabbits, according to 

groups only sex, and our study also proved that there was no significant effect 

between the percentage of urea by condition and by sex, and this may be due to the 

ability of C. cassia to increase urine (Al-logmani and Zari, 2009), which leads to an 

increase in the excretion of this substance with urine. These results are consistent with 

(Tang et al., 2008) that adding C. cassia oil to the feed of experimentally infected rats 

with diabetes led to a decrease in urea and creatinine levels, while the results of this 

study demonstrated a significant effect between the weight of rabbits according to the 

condition and there is no significant effect according to sex, and this may be attributed 

To the higher weights of rabbits fattened with T. foenum-graecum in particular 

compared to C. cassia to improve digestion and activate the secretion of the enzyme 

lipase, maltase and intestinal sucrose (Srinivasan, and Platel, 1996, Srinivasan and 

Platel, 2000), or perhaps because the T. foenum-graecum contains antioxidants and 

anti-fungals. Which leads to improved digestion and thus improved growth. In 

addition to the presence of saponin, which activates the enzyme insulinم 

 Recommendations:  

1- Performing other laboratory analyzes such as total blood count, LDL, HDL and 

other important analyzesم 

2- Conducting comparative studies on other medicinal plants related to these and 

other analyzesم 

3- Conducting new studies on other farm animalsم 

4- Encouraging people to take advantage of medicinal plants instead of harmful drugs 

and chemicalsم 
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