دراسة مقارنة في االتجاه نحو ممارسة االنشطة الرياضية بيف االقساـ العممية واإلنسانية
لتدريسيات كمية التربية لمبنات جامعة الكوفة
أ.ـ.د عقيؿ يحيى ىاشـ االعرجي

باحث نداء فميح حسف المرشدي
ممخص البحث بالغة العربية

تكمف مشكمة البحث مف خالؿ ضعؼ الجانب الميني في التدريس وتأىيؿ الفرد عمميا وثقافيا واف
عبء المتطمبات األكاديمية تسبب ضغوط نفسية وذىنية عمى التدريسية لذا عمؿ الباحثاف عمى
معرفة اتجاىات التدريسيات في كمية التربية لمبنات نحو النشاط الرياضي ,لذا اجري البحث عمى عينة
تـ اختيارىا بالطريقة العشوائية تمثؿ نسبة ( )% 30.77مف التدريسيات في كمية التربية لمبنات
منيا اقساـ عممية وأخرى إنسانية حيث بمغ حجـ العينة ( )48تدريسية ( )12تدريسية مف كال ىذه
االقساـ وتـ استخداـ المنيج الوصفي,وقد استخدـ الباحثاف مقياس كنيوف لالتجاىات نحو النشاط
الرياضي والذي اعد صورتو العربية (محمد حسف عالوي) ,إذ يتكوف المقياس مف ( )54فقرة  ,وبعد
التأكد مف صدؽ وثبات المقياس تـ معالجة البيانات التي حصؿ عمييا الباحثاف إحصائيا باستخداـ (
الوسط الحسابي,االنحراؼ المعياري ,معامؿ االرتباط البسيط لبيرسوف,قانوف النسبة المئوية  ,القيمة
التائية) ,و أسفرت النتائج ع ما يأتي  :التوجد فروؽ في االتجاىات نحو النشاط الرياضي لكافة
األبعاد في المقياس لدى التدريسيات لالقساـ العممية واإلنسانية كما لـ تختمؼ اتجاىاتيـ في تمؾ
االقساـ بؿ كانت متقاربة الى حد كبير  ,واخي ار يوصي الباحثاف التأكيد عمى جعؿ وقت لممارسة
التماريف الرياضية مف قبؿ السادة التدريسييف .
Abstract
A comparative study in the direction towards the practice of sports
activities between the scientific departments and Humanities to Tdriciat
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The problem with searching through double side career in teaching and
rehabilitation of the individual scientifically and culturally, and the
burden of academic requirements cause psychological stress and mental
on the faculty, so the work of researchers to know the trends Altdriciat in
the College of Education for Girls in some sporting activity, so research
)was conducted on a sample was selected randomly representing(30.77%
of the Altdriciat in the College of Education for Girls, including sections

)scientific and other humanitarian as the volume of the sample (48
teaching (12) teaching of both these sections were used descriptive method
has been used researchers measure Kenyon trends toward sports activity
and who prepared his image Arabic (Mohammad Hassan Allawi), as
consists scale of the (54) paragraph, after the confirmation of validity and
reliability of the scale was processing data obtained by the researchers
statistically using (arithmetic mean, standard deviation, simple correlation
coefficient of Pearson, the law of the percentage, the value of T), andthe
results of what comes: There are no differences in attitudes towards
physical activity for all dimensions in scale with Altdriciat of the sections
of the scientific and humanitarian also did not differ attitudes in those
sections, but was close to a large extent, and finally recommends
researchers emphasize on making time for exercise by the gentlemen
faculty

 -1التعريؼ بالبحث

 1-1المقدمة و اىمية البحث

1

تعد التربية الرياضية مف اىـ العوامؿ لمنيوض بالصحة و الحفاظ عمييا  ,فيي مقياسا لتقدـ األمـ
وذلؾ بتقدـ صحة إفرادىا والمحافظة عمى قدرات ىؤالء االفراد واالستفادة منيا وتوظيفيا فيما يعود
بالمنفعة الخاصة و العامة ,وفي ىذا البحث الذي نتناوؿ فيو موضوع االتجاىات الذي اعتبره العمماء
انو مف اىـ مواضيع عمـ النفس االجتماعي ,واف االتجاىات غالبا ما
في الدراسات السموكية والنفسية ُ
تحدد نوع السموؾ المتوقع لمفرد ,واف قياس االتجاىات يعتبر مف االساليب الميمة لتحديد دوافع
القبوؿ والرفض لمجوانب المختمفة المرتبطة بالنشاط الذي يؤديو الفرد ,واف االتجاىات تتطور في
المراحؿ العمرية االولى مف خالؿ التعمـ بالتقميد والمالحظة اضافة الى توفر المعارؼ والمعمومات,
وبما اف ممارسة الفرد لألنشطة الرياضية تأتي مف خالؿ ميوؿ واتجاىات نفسية نحو نشاط معيف او
لعبة ما ( ,واف معرفة اتجاىات االفراد تساعد المربي الرياضي او المدرس عمى توقع نوعية وسموؾ
الفرد نحو النشاط الرياضي ومف ثـ تشجيع اتجاىاتو االيجابية المرغوبة وتعديؿ وتغير االتجاىات
الغير مرغوبة )

() 1

,ا ذا اف النشاط الرياضي يعمؿ عمى تكويف العالقات االجتماعية بيف االفراد

الممارسيف لمنشاط  ,ومف ىنا تكمف اىمية الدراسة في التعرؼ عمى طبيعة تمؾ االتجاىات التخاذ
بعض االجراءات التي مف شأنيا تنمية االتجاىات االيجابية بالصورة الصحيحة وتعديؿ السمبية منيا
وتغيرىا وايضا كونيا تتعرض لموضوع اتجاىات تدريسيات في كمية التربية لمبنات جامعة الكوفة نحو
ممارسة االنشطة الرياضية  ,بما قد يعمؿ عمى توفير بعض المعمومات لتكوف في متناوؿ القائميف
عمى التعمـ والتعميـ  ,والتي ربما تساىـ في التعرؼ عمى اىـ المشكالت التي تعاني منيا التدريسيات
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 -محمد حسن عالوي:علم النفس الرياضي ,ط ,4دار المعارف ,القاهرة  , 1191 ,ص83

في الكمية  ,وتأتي اىمية ىذا البحث ايضا في توضيح إبعاد االتجاىات حتى يمكف مواجية االتجاىات
السمبية نحو التربية الرياضية والعمؿ عمى كسب تأيد وموازرة اعضاء ىيئة تدريس المواد االخرى
لمتربية الرياضية وليذا اعتبر ىذا البحث ىو محاولو جادة لمتعرؼ عمى االتجاىات نحو التربية
الرياضية ووضع الحموؿ المناسبة والكفيمة لمعالجة الخمؿ واصالحو.

 2-1مشكمة البحث
تكمػػف مشػػكمة البحػػث مػػف خػػالؿ ضػػعؼ الجانػػب المينػػي فػػي التػػدريس وتأىيػػؿ الفػػرد عمميػػا وثقافيػػا واف
عبء المتطمبات األكاديميػة تسػبب ضػغوط نفسػية وذىنيػة عمػى التدريسػية بحيػث تكػوف مشػدودة نحػو
الكتاب والمحاضرة واالىتماـ بالجانب المينػي فقػط  ,لػذا فػأف التدريسػية بحاجػة إلػى الترفيػو و التػرويح
وبناء الجانب العقمي والجسمي عف طريؽ ممارسة األنشطة الرياضػية ,لػذا عمػؿ الباحثػاف عمػى معرفػة
اتجاىػػات التدريسػػيات فػػي كميػػة التربيػػة لمبنػػات نحػػو النشػػاط الرياضػػي بعػػد اف تػػـ تػػوفير اإلمكانيػػات
والتجييػزات الرياضػػية فػػي القاعػػة الرياضػػية الخاصػػة بقسػػـ التربيػػة الرياضػػية مقارنػػة بػػاألعواـ السػػابقة
ومػػدى مسػػػاىمة مثػػؿ ىػػػذه اإلمكانيػػات و تأثيرىػػػا عمػػى ميػػػوؿ و اتجاىػػات التدريسػػػيات نحػػو النشػػػاط
الرياضي وتخفيؼ الضغوط النفسية والعقمية مف خالؿ الممارسة الجادة لألنشطة الرياضية.

 3-1اىداؼ البحث

 -1التعرؼ عمى واقع االتجاه نحو ممارسة االنشطة الرياضية لتدريسيات االقساـ العممية واالقساـ
االنسانية في كمية التربية لمبنات جامعة الكوفة.
 -2التعرؼ عمى واقع االتجاه نحو ممارسة االنشطة الرياضية بيف تدريسيات االقساـ العممية و
االنسانية في كمية التربية لمبنات جامعة الكوفة.

 4-1الفروض

ال توجد فروؽ ذات داللة معنوية بيف تدريسيات االقساـ العممية واالنسانية في االتجاه نحو ممارسة
االنشطة الرياضية في كمية التربية لمبنات جامعة الكوفة.

 5-1مجاالت البحث

 1-5-1المجاؿ البشري:تدريسيات االقساـ العممية( اإلحياء -الكيمياء) واالقساـ االنسانية (المغة
العربية -الجغرافية)
 2-5-1المجاؿ الزماني.2013/6/10-2013/4/24:
 3-5-1المجاؿ المكاني :القاعات الدراسية لكمية التربية لمبنات جامعة الكوفة.

 -2االطار النظري والدراسات السابقة
 1-2االطار النظري
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 1-1-2االتجاىات النفسية
اف االتجاىات النفسية ليا مف االىمية في الحصوؿ عمى استجابات الفرد نحو موضػوع معػيف سػمبيا اـ
ايجابيا فضال عف طبيعة ىذه االتجاىات في شػدتيا او قوتيػا وبػذلؾ فػاف النشػاط البػدني بكػؿ مايحويػو
مػػف فعاليػػات وميػػارات لػػو مػػف المكانػػة والتػػأثير عمػػى سػػموؾ وميػػوؿ ورغبػػات االف ػراد المشػػاركيف نفسػػيا

وصحيا واجتماعيا ",واالتجاه النفسػي لمرياضػة يمثػؿ دافعػاً لمسػموؾ ويعػد اسػتعداد الفػرد نحػو الممارسػة
الرياضية وكذلؾ توجيو المربيف وخاصة في االلعاب الجماعية عمى اسػاس توجػو معػيف يعتقػد المػدرس

او المػػدرب فػػي صػػحتو وصػػدقو قػػد يضػػمف لػػو النجػػاح فػػي المنافسػػة الرياضػػية

()3

 ,ويمكػػف النظػػر الػػى

االتجاىات عمى انيا نوع مف انواع الدوافع المكتسبة او انيا نوع مف انواع الدوافع االجتماعيػة المييػأة
لمسموؾ ,و االتجاىات االيجابية نحػو النشػاط البػدني تمعػب دو ار ميمػا لالرتقػاء بيػذا النػوع مػف النشػاط
البشػػري ألنػػو تمثػػؿ القػػوى التػػي تحػػرؾ وتثيػػر الفػػرد لمممارسػػة ىػػذا النشػػاط و االسػػتمرار فػػي ممارسػػتو
بصورة منتظمة .

ويعرؼ االتجاه النفسي بانو" مجموعة ميوؿ ومشاعر الفرد وقناعاتو اتجاه مثير معيف(.)4
اي اف االتجاه النفسي يتأثر بميوؿ ومشاعر قد تكوف انية وفي نفس الوقت يتأثر بقناعات مبنية

عمى تجارب مسبقة وىذه القناعات تسودىا الناحية المعرفية ,واالتجاه النفسي"ىو تركيب عقمي نفسي
أحدثتو الخبرة الحادة المتكررة ويتميز ىذا التركيب بالثبات النسبي.

()5

فالنشاط الرياضي مف الناحية البدنية يعمؿ عمى رفع كفاءة األجيزة الحيوية وتحسيف الصحة العامة
لمجسـ والتمتع بيا و كذلؾ اكتساب المياقة البدنية والقواـ المعتدؿ ,أما مف الناحية االجتماعية فيو
يحقؽ التكويف االجتماعي واالتجاىات المرغوب فييا ,ولكي يتحقؽ كؿ ىذا يتطمب التوجيو التعميمي
والميني الصحيح ويرجع ذلؾ بالدرجة األولى إلى مدرس التربية البدنية.
ونستنتج مما سبؽ أف النشاط البدني ىو تعبير لمجموع الحركات واألنشطة البدنية التي يقوـ بيا
اإلنساف منذ القدـ ويعد النشاط الرياضي مف أىـ وسائؿ التعبير عف الذات بالنسبة لمفرد فبواسطتو
يعبر االفراد عف رغباتيـ وميوليـ وكذلؾ مواىبيـ عف طريؽ المعب ,اذ اف اليدؼ مف ممارسة النشاط
الرياضي زيادة قدرة الفرد عمى تركيز االنتباه واإلدراؾ و المالحظة و التصور و التخيؿ واالبتكار و
رفع كفاءة األجيزة الحيوية لمفرد كالجياز الدوري التنفسي.

٠ -1اع ٓ١ػٍ ْٛا اعّاػ ٚ ً١إّ٠اْ زّذ شٙاب :اذدا٘اخ ِذسعاخ ِٚذسع ٟاٌّٛاد اٌّخرٍفح ٔس ٛاٌرشت١ح اٌش٠اض١ح ذثؼا ٌسدُ اٌّّاسعح
اٌش٠اض١حِ( ,دٍح ػٍ َٛاٌرشت١ح اٌش٠اض١ح) ,خاِؼح اٌّٛصً ,اٌّدٍذاالٚي ,اٌؼذد , 2008 ,7ص .174
ٔ -2ضاس اٌطاٌة ٚواًِ ٌ٠ٛظ :ػٍُ إٌفظ اٌش٠اض,ٟط , 2داس اٌىرة ٌٍطثاػح ,خاِؼح اٌّٛصً ,2000 ,ص.136
- 5عؼذ ػثذ اٌشزّٓ :اٌم١اط إٌفغِ , ٟىرثح اٌفالذ ,اٌى٠ٛد ,1983,ص .434

 1-1-1-2مكونات االتجاىات

(6)4

 -1المكوف المعرفي :يدؿ ىذا المكوف عمى الجوانب المعرفية الخاصة بالفرد ذات العالقة بموقفو مف
موضوع االتجاه وتتوفر ىذه الجوانب عادة في ضوء المعمومات والحقائؽ التي يعرفيا الفرد حوؿ
موضوع االتجاه.
 -2المكوف الوجداني :اف المكوف الوجداني يتمثؿ في قوة االنفعاالت التي ترتبط بوجداف الفرد حوؿ
موضوع االتجاه ,قد يتضمف مشاعر و أحاسيس ايجابية نحوىا مثؿ (المحبة – التعاطؼ-
التقبؿ )...وقد يتضمف مشاعر و أحاسيس سمبية نحوىا مثؿ(النبذ -الكراىية -الحقد )...وبذلؾ
يعد المكوف الوجداني شعو ار خاصا يؤثر في تقبؿ موضوع معيف او رفضو  ,ويصبح ىذا الشعور
ايجابيا اتجاه الموضوع اذا كاف ذلؾ يؤدي الى تحقيؽ االىداؼ اخرى ذات عالقة بالفرد  ,بينما
يصبح الشعور سمبيا اذ كاف ال يؤدي الى تحقيؽ االىداؼ.
 -3المكوف السموكي :يشير ىذا المكوف الى نزعة الفرد لمسموؾ عمى وفؽ أنماط محددة في اوضاع
معينة ,اف االتجاىات تعمؿ كموجيات لمسموؾ اذ تدفع الفرد الى العمؿ وفؽ االتجاه الذي
يتبناه ,تتبايف مكونات االتجاه مف حيث درجة قوتيا واستقالليتيا  ,فقد يممؾ فرد ما معمومات
وفيرة عف فوائد ممارسة الرياضة (المكوف المعرفي) غير انو ال يشعر حيالو برغبة قوية (المكوف
الوجداني) تؤدي بو الى اتخاذ اي عمؿ حيالو (المكوف السموكي) وعمى العكس فقد ال يممؾ فرد
اخر اية معمومات عف فوائد ممارسة الرياضة ومع ذلؾ يتفانى في ممارسة االنشطة الرياضية ,
اذا كاف يممؾ شعو ار تقبميا قويا نحو الرياضة .

 2-1-1-2اىمية االتجاىات

()7

 -1انيا تساعد عمى التكيؼ مع الحياة الواقعية كما تساعد عمى التكيؼ االجتماعي وذلؾ عف طريؽ
قبوؿ الفرد لالتجاىات التي تعتنقيا الجماعة فيشاركيـ فييا  ,ومف ثـ يشعر بالتجانس معيـ ,
مثؿ نمو وظيور االتجاىات االيجابية بيف االفراد نحو حب المطالعة حب العمؿ المشترؾ و نمو
التفكير العممي و اإليماف بالعمـ الحديث و غير ذلؾ مف االتجاىات .
 -2اف االتجاىات تضؼ عمى حياة الفرد بصورة عامة معنى وداللة ومغزى حيث يتفؽ سموكو مع
اتجاىاتو ويشبع ىذا السموؾ تمؾ االتجاىات .
 -3اف االتجاىات تعمؿ عمى تسييؿ استجاباتنا في المواقؼ التي لدينا اتجاىات خاصة بيا  ,فال
نبحث عف سموؾ جديد في كؿ مرة نجابو فييا ليذا الموقؼ.

-4ػثذ اٌّد١ذ ٔشٛأ:ٟػٍُ إٌفظ اٌرشت ,ٞٛداس اٌفشلاْ ٌٍٕشش ,ػّاْ ,2003,ص .472-471
- 7ػثذ اٌشزّٓ ِسّذ ػ١غ :ٞٛدساعاخ ف ٟػٍُ إٌفظ االخرّاػ ,ٟداس إٌٙضح  ,ت١شٚخ,1987 ,ص .198

 -4كما اف االتجاىات النفسية تفيدنا في معرفة و تفحص مختمؼ المجاالت والمياديف ففي الميداف
التربوي تفقد اإلدارة التعميمية في معرفة اتجاىات االفراد نحو المواد الدراسية المختمفة و نحو
زمالئيـ و أساتذتيـ و نظـ التعميـ و التدريس وغيرىا .

 2-2الدراسات السابقة

()8

 1-2-2دراسة أزير خميس الشنباري()2002

(اتجاىات طالب الجامعات بقطاع غزة نحو ممارسة االنشطة الرياضية)
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى اتجاىات طالب الجامعات بقطاع غزة نحو ممارسة االنشطة الرياضية
 ,وتكونت عينة البحث مف ( )404طالبا تـ اختيارىـ عشوائيا وقاـ الباحث بأستخداـ مقياس كنيوف
لالتجاىات نحو النشاط الرياضي كأداة لمدراسة وكانت النتائج الدراسة اف طالب الجامعات في قطاع
غزة لدييـ اتجاىات نحو ممارسة االنشطة الرياضية اي توجد اتجاىات االيجابي نحو ممارسة
االنشطة الرياضية – توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بيف الطالب
الممارسيف والطالب الغير ممارسيف لصالح الطالب الممارسيف في إبعاد مقياس كنيوف .

الدرسات السابقة
2-2-2مناقشة ا
ىدفت الدراسة الحالية الى التعرؼ عمى واقع االتجاه نحو ممارسة االنشطة الرياضية لتدريسيات
االقساـ العممية واالنسانية في كمية التربية لمبنات جامعة الكوفة اما دراسة الشنباري فيدفت الى
التعرؼ عمى اتجاىات طالب الجامعات بقطاع غزة نحو ممارسة االنشطة الرياضية ,اما عينة البحث
لمدراسة الحالية فكانت مف تدريسيات كمية التربية لمبنات جامعة الكوفة اما دراسة الشنباري فكانت
العينة مف طالب الجامعات بقطاع غزة وتشابيت كال الدراستيف في االختيار العشوائي لمعينة .

 -3منيجية البحث و أجراءتو الميدانية
 1-3منيج البحث

استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي بأالسموب المسحي لمالئمتو وطبيعة البحث.

 2-3مجتمع البحث و عينتو
تكوف مجتمع البحث مف ( )156تدريسية تـ اختيارىا بالطريقة العمدية موزعة عمى االقساـ العممية
عموـ الحياة ( )21تدريسية  ,الكيمياء ( )20تدريسية  ,واالقساـ االنسانية المغة العربية ()22
 - 8أص٠ش خّ١ظ اٌشٕثاس :ٞاذدا٘اخ طالب اٌداِؼاخ تمطاع غضج ٔسِّ ٛاسعح االٔشطح اٌش٠اض١ح  ,سعاٌح ِاخغر١ش غ١ش ِٕشٛسٖ,
خاِؼح االلص,ٝفٍغط.2002, ٓ١

تدريسية ,الجغرافية ( ) 12تدريسية  ,اما عينة البحث تـ اختيارىا بطريقة عشوائية و البالغة ()48
تدريسية ( )12تدريسية مف كؿ قسـ وبنسبة ( )%30.77مف المجتمع الكمي وكما ىو مبيف في
الجدوؿ (.)1

الجدوؿ ( )1يبيف مجتمع البحث وعينتو والنسبة المئوية
مجتمع

البحث

الكمي

مجتمع االقساـ
العممية

 -قسـ عموـ

156

الحياة ()21
-قسـ

العينة

12
12

الكيمياء()20

مجتمع االقساـ

نسبتيا

االنسانية

-قسـ المغة

57.14

العربية()22

%

-قسـ الجغرافية()12

%60

العينة

-

اقراص عدد(.)4

-

المصادر و المراجع.

-

االستبانة.

-

المقاييس النفسية.

-

اقالـ.

 4-3اجراءات البحث الميدانية

العينة
الكمية

12
12

 3-3االجيزة و االدوات المستخدمة
حاسوب نوع (.)LG

نسبتيا

حجـ

9

 1-4-3تحديد مقياس االنجاه نحو ممارسة النشاط الرياضي

%54.55
%100

48

نسبتيا مف

المجتمع الكمي
%30.77

استخدـ الباحثاف االستبياف كوسيمة مناسبة لجمع المعمومات وقد لجأ الباحثاف الى استخداـ مقياس (
كنيوف) لقياس اتجاىات التدريسيات نحو النشاط البدني والذي اعد صورتو العربية (محمد حسف
عالوي )

( )

حيث اشتمؿ عمى (  )54فقرة موزعة عمى ()6إبعاد عمى النحو التالي :النشاط البدني

كخبرة اجتماعية,النشاط البدني كخبرة توتر ومخاطرة  ,النشاط البدني كخبرة جمالية  ,النشاط البدني
لخفض التوتر ,النشاط البدني لمتفوؽ الرياضي .
تصحيح المقياس :يقوـ كؿ فرد باإلجابة عف كؿ عبارة المقياس بما يتناسب مع اتجاىو نحوىا طبقا
لمقياس التدرج مف ( )5تدريجات :أوافؽ بدرجة كبيرة  ,أوافؽ  ,لـ أكوف رأي بعد ,أعارض ,وأعارض
بدرجة كبيرة .
اوزاف العبارات االيجابية كما يمي :
تمنح ( )5درجات عند االجابة  :أوافؽ بدرجة كبيرة
تمنح ( )4درجات عند االجابة  :أوافؽ
تمنح ( )3درجات عند االجابة  :لـ أكوف رأي بعد
تمنح ( )2درجة عند االجابة  :أعارض
تمنح ( )1درجة عند االجابة  :أعارض بدرجة كبيرة
أوزاف العبارات السمبية كما يمي :
تمنح ( )1درجة عند االجابة  :أوافؽ بدرجة كبيرة
تمنح ( )2درجة عند االجابة  :أوافؽ
تمنح ( )3درجات عند االجابة  :لـ أكوف رأي بعد
تمنح ( )4درجات عند االجابة  :أعارض
تمنح ( )5درجات عند االجابة  :أعارض بدرجة كبيرة
الجدوؿ ( )2يبيف إبعاد وأرقاـ كؿ مف الفقرات االيجابية و السمبية
ت

األبعاد

أرقاـ العبارات االيجابية

أرقاـ العبارات السمبية

1

النشاط البدني كخبرة اجتماعية

11,17,20,25,29

19,39,49

2

النشاط البدني لمصحة والمياقة

4,10,15,18,23,32,40,47

6,27,36

3

النشاط البدني كخبرة توتر ومخاطرة 7,28,42,50,53

1,13,22,38

4

النشاط البدني كخبرة جمالية

3,8,14,30,33,35,41,45,48

-----------

5

النشاط البدني لخفض التوتر

12,16,21,26,37,44,51

31,54

6

النشاط البدني لمتفوؽ الرياضي

2,9,34,43

5,24,46,52

ِ سّذ زغٓ ػالِٛ : ٞٚعٛػح االخرثاساخ إٌفغ١ح  ,طِ,1شوض اٌىراب ٌٍٕشش ,اٌما٘شج  ,1998 ,ص .444

 5-3التجربة االستطالعية
تـ اجراء التجربة االستطالعية عمى عينة مف التدريسيات البالغة ( )5تدريسية تـ اختيارىف مف خارج
العينة االساسية بتاريخ , 2013/4/25وأعيدت التجربة االستطالعية بعد اسبوع بتاريخ 2013/5/1
وذلؾ تحقيقا لألىداؼ التالية :
 -1معرفة مدى مالئمة االستبياف لممستوى الثقافي والتعميمي لمعينة.
 -2التأكد مف سيولة ووضوح عبارات االستبياف .
 -3تذليؿ أي عقبات يمكف اف تواجو المفحوصيف .

 1-5 -3االسس العممية لممقياس

اوال :صدؽ المقياس  :تـ عرض المقياس عمى مجموعة مف ذوي االختصاص في مجاؿ عمـ النفس
والقياس والتقويـ في المجاؿ الرياضي

()

وبعد جمع االستمارات توصؿ الباحثاف الى الصدؽ الظاىري

(صدؽ المحكميف),وكانت نسبة االتفاؽ لمسادة المقوميف .%83

ثانيا :ثبات المقياس":تعد األداة ثابتة اذا أعطت النتائج نفسيا في قياسيا لمظاىرة لمرات عديدة"(,)10
وبغية الحصوؿ عمى ثبات المقياس قاـ الباحثاف بتوزيع المقياس عمى عينو مف( )5تدريسيات مف
كمية التربية لمبنات كاختبار اولي ثـ أعيد االختبار نفسو بعد مرور ( )7أياـ مف االختبار االوؿ عمى
العينة نفسيا وتـ حساب معامؿ االرتباط البسيط (بيرسوف) بيف نتائج االختبار االوؿ واالختبار الثاني
إليجاد معنوية االرتباط  ,إذ كانت قيمة معامالت االرتباط معنوية مما يدؿ عمى ثبات االختبارات وكما
ىو مبيف في الجدوؿ (.)3

11

جدوؿ ( )3يبيف معامؿ االرتباط اإلبعاد
اإلبعاد

الثبات

النشاط البدني كخبرة اجتماعية

0.71

النشاط البدني لمصحة والمياقة

0.73

النشاط البدني كخبرة توتر ومخاطرة

0.67

النشاط البدني كخبرة جمالية

0.73

النشاط البدني لخفض التوتر

0.72

النشاط البدني لمتفوؽ الرياضي

0.66

 اعّاء اٌغادج اٌّم: ٓ١ِٛ
 أ.َ.د ػاِش عؼ١ذ اٌخ١ىأ -ٟخاِؼح تاتً -وٍ١ح اٌرشت١ح اٌش٠اض١ح -اخرصاص ػٍُ إٌفظ . أ.َ.د عٛعٓ ٘ذٚد شؼ - ٍٗ١خاِؼح تاتً -وٍ١ح اٌرشت١ح اٌش٠اض١ح -اخرصاص اخرثاساخ ٚل١اط . أ.َ.د ز١ذس ػثذ اٌشضا  -خاِؼح تاتً -وٍ١ح اٌرشت١ح اٌش٠اض١ح -اخرصاص ػٍُ إٌفظ.أ.َ.د ٠اع ٓ١ػٍٛاْ اعّاػ -ً١خاِؼح تاتً -وٍ١ح اٌرشت١ح اٌش٠اض١ح -اخرصاص ػٍُ إٌفظ. أ.َ.د ٚفاء ذشو ٟاٌغش٠ش – ٞوٍ١ح اٌرشت١ح ٌٍثٕاخ  -لغُ اٌرشت١ح اٌش٠اض١ح -اخرصاص ػٍُ إٌفظ . َ.د زغٓ صاٌر ِٙذ –ٞوٍ١ح اٌرشت١ح ٌٍثٕاخ  -لغُ اٌرشت١ح اٌش٠اض١ح -اخرصاص ػٍُ إٌفظ . - 10صثاذ زغ ٓ١اٌؼد ٚ ٍٟ١اخش: ْٚاٌرم ٚ ُ٠ٛاٌم١اط  ,داس اٌسىّح ٌٍطثاػح  ٚإٌشش ,تغذاد,1990,ص .143

 6-3التجربة الرئيسية
بعد اعداد استمارة البحث بشكؿ نيائي وبعد تحديد العينة االصمية قد تـ توزيع استمارة االستبياف
الخاصة باالتجاىات نحو النشاط الرياضي عمى عينة البحث وىـ كال مف االقساـ العممية (قسـ عموـ
الحياة – قسـ الكيمياء ) ,االقساـ االنسانية (قسـ المغة العربية – قسـ الجغرافية ) بتاريخ /5 /5
.2013

 7-3الوسائؿ االحصائية

12

عولجت البيانات احصائيا باستخداـ (الوسط الحسابي,االنحراؼ المعياري,معامؿ االرتباط البسيط
,النسبة المئوية  ,القيمة التائية)

() 1

 ,وتـ اجراء المعالجات بأستخداـ نظاـ (. )s.p.ss

 -4عرض النتائج وتحميميا و مناقشتيا

لغرض التحقؽ مف فرضية البحث وبعد معالجة البيانات احصائيا التي حصؿ عمييا الباحثاف وكما
في الجدوؿ ( )4ولتفسير النتائج :
الجدوؿ( )4يبيف االوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية و قيمتي(ت) المحسوبة و الجدولية لالبعاد
اإلبعاد

االقساـ االنسانية

االقساـ العممية

قيمة(ت)المحسوبة

س

+ع

س

+ع

النشاط البدني كخبرة اجتماعية

3.49

1.29

3.34

1.35

1.94

النشاط البدني لمصحة والمياقة

3.75

1.33

3.9

1.24

1.9

النشاط البدني كخبرة توتر ومخاطرة

2.65

1.39

2.44

1.35

2

النشاط البدني كخبرة جمالية

3.66

1.28

3.53

1.01

1.79

النشاط البدني لخفض التوتر

3.51

1.33

3.6

1.14

1.87

النشاط البدني لمتفوؽ الرياضي

3.22

1.44

3.13

1.24

1.15

قيمة (ت) الجدولية عند مستوى الداللة ( )0.05ودرجة الحرية ()2.01(=)47

يبيف الجدوؿ()4االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتي (ت)المحسوبة والجدولية لالبعاد .
وقد اظيرت النتائج اف قيمة (ت)الجدولية والبالغة ()2.01ىي اكبر مف جميع قيـ (ت) المحسوبة
ولجميع إبعاد النشاط الرياضي التجاىات تدريسيات كمية التربية لمبنات و لالقساـ العممية واإلنسانية
اذ يستدؿ مف ذل ؾ باف ال توجد فروؽ معنوية التجاىات التدريسيات ولجميع إبعاد النشاط الرياضي ,
ويعزو الباحثاف سبب ذلؾ الى ىناؾ توافؽ كبير في اتجاىات التدريسيات نحو النشاط الرياضي وىو
امر يمكف تفسيره عمى اساس اف الوعي بأىمية الرياضة يرتفع بصورة متنامية لدى التدريسيات
,اضافة الى التأثير الواضح والكبير وااليجابي الى شخصية التدريسيات التي قد اقتربت مف النضوج
 -1محمد صبحي ابو صالح  :الطرق االحصائية  ,ط , 1دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع  ,عمان  , 0222,ص823 , 118

التاـ لتدرؾ مدى أىمية وقيمة النشاط الرياضي كخبرة اجتماعية وصحية ولياقة بدنية وصفة جمالية
والمساىمة في المناعة ضد األمراض وفي تخفيؼ الضغوط النفسية لمفرد في الحياة المعاصرة األمر
الذي دفع بعض التدريسيات إلى ممارسة األنشطة الرياضية لعدة اسباب منيا لمحفاظ عمى الصحة و
اخرى تجنبا لمبدانة و غيرىا الكثير فضال عف أف ممارسة النشاط البدني مف قبؿ التدريسيات لو األثر
الكبير في تطوير شخصيتيف نحو االتجاه اإليجابي والتعويض عف الحالة النفسية التي تحدث القمؽ
والتوتر مف خالؿ الظروؼ التي تمر بيا ايا كانت ,فيما يخص البعد االوؿ(النشاط البدني كخبرة
اجتماعية )اذا كانت قيمتو( )1.94لذا تبيف ال توجد فروؽ وقد يعزو الباحثاف ذلؾ الى توفر
المعمومات التي تخص المجاؿ الرياضي مف خالؿ مطالعة الكتب او االطالع عمى اإلخبار الرياضية
سواء مف خالؿ متابعة التمفاز او االطالع عمى الصحؼ و المجالت.
اما البعد الثاني(النشاط البدني لمصحة و المياقة البدنية) اذا كانت قيمتو( )1.9لذا تبيف ال توجد
فروؽ ويعزو الباحثاف ذلؾ الى وجود التوعية عند المجتمع عامة وعينة البحث خاصة  ,واف القيمة
الصحية لمرياضة يتـ إدراكيا عمى نحو جيد مف قبؿ عينة البحث وتمثؿ ىذه النتيجة اىمية كبيرة نظ ار
الرتفاع مستوى الوعي الصحي وجود الوقت المالئـ لممارسة النشاط الرياضي لمتخمص مف األعباء
الممقاة عمى عاتقيـ.
اما البعد الثالث(النشاط البدني كخبرة توتر و مخاطرة) اذا كانت قيمتو( )2لذا تبيف ال توجد فروؽ
ويعزو الباحثاف ذلؾ الى التخمص مف العدوانية التي يتميز بيا بعض افراد العينة وذلؾ قد يكوف بسب
االوضاع االجتماعية او االقتصادية وغيرىا والتي تنعكس بالسمب عمييـ و عمى سموكيـ .
اما فيما يخص البعد الرابع (النشاط البدني كخبرة جمالية) اذا كانت قيمتو( )1.79لذا تبيف ال توجد
فروؽ وقد يعزو الباحثاف ذلؾ الى اىمية ممارسة النشاط الرياضي و خاصة االلعاب التي تيتـ
بالمشي اذ اف القواـ السميـ و النحافة دليؿ عمى جماؿ الجسـ ,ويرى (عالوي ( )1994اف الكثير مف
االفراد يدركوف اف ىناؾ مف يروف اف ممارسة النشاط الرياضي ذات طابع جمالي او قد ترتبط
بنوعيات فنية و جمالية معينة  ,او قد تمتمؾ القدرة عمى إشباع التذوؽ الجمالي او الفني لدى البعض

)(.13 )1

اما البعد الخامس (النشاط البدني لخفض التوتر) اذا كانت قيمتو( )1.87لذا تبيف ال توجد فروؽ وقد
يعزو البا حثاف ذلؾ مف خالؿ خبراتيما العممية واألكاديمية ومف خالؿ اجراء المقابالت الشخصية تميؿ
بعض التدريسيات الى مشاىدة او ممارسة النشاط الرياضي لتفريغ طاقاتيف و انفعاالتيف في ضوء
الضغوط العصبية التي يعيشونيا سواء مف الناحية االجتماعية او االقتصادية او السياسية و غيرىا.

 -1محمد حسن عالوي :مصدر سبق ذكره ,ص .55

وقد اشار (محمد حسف عالوي)(الى اف النشاط البدني لخفض التوتر قد يكوف في نظر البعض
وسيمة لخفض التوترات الناجمة عف االحباطات الناشئة مف ضغوط الحياة العصرية  ,وعمى ذلؾ
يصبح النشاط البدني بيذه الحالة لمترويح وقضاء وقت الفراغ وكعامؿ مساعد في تفريغ االنفعاالت
المكبوتة و بالتالي لخفض التوتر)
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اما البعد السادس (النشاط البدني لمتفوؽ الرياضي) اذا كانت قيمتو( )1.15لذا تبيف ال توجد فروؽ
وقد اشار (الكندري ( )1992الى اف النشاط البدني لمتفوؽ الرياضي حيث يرى البعض اف النشاط
الرياضي (البدني) قد يوفر المجاؿ إلشباع الحاجة الى التفوؽ الرياضي و المنافسة الرياضية  ,وقد
يبدو اف ممارسة الرياضية التنافسية ترتبط بنوع مف الخبرات تدفع الى المثابرة عمى التدريب الشاؽ

وبذؿ الجيد في العديد مف المواقؼ)(,)15وبذلؾ تتفؽ ىذه الدراسة مع ما توصؿ اليو الشنباري في

دراستو بأنو توجد اتجاىات ايجابية نحو ممارسة النشاط البدني .

-5االستنتاجات و التوصيات
 1-5االستنتاجات

 -1ظير اف جميع إبعاد المقياس مثمت اتجاىات ايجابية نحو ممارسة االنشطة الرياضية لعينة
البحث .
 -2ال توجد فروؽ في االتجاىات نحو النشاط الرياضي لكافة األبعاد في المقياس لدى التدريسيات
لالقساـ العممية واإلنسانية في جامعة الكوفة .

 2-5التوصيات

 -1التأكيد عمى جعؿ وقت لممارسة التماريف الرياضية مف قبؿ السادة التدريسييف الف االنساف
عندما يكبر بايدولوجيا يحتاج الى لياقة بدنية اكثر .
 -2ضرورة احتفاظ التدريسي بتجييزاتو الرياضية في مكاف عممو لكي يكوف مستعد لممارسة الرياضة
خالؿ وقت الفراغ او عند الحاجة الى المعب.
 -3العمؿ عمى تنفيذ قياس االتجاىات في كؿ جامعة عراقية مف قبؿ اخصائيف في الطب النفسي
والتربية الرياضية لمعرفة اتجاىات السادة التدريسييف نحو الرياضة والمياقة البدنية.

 -14ازّذ اٌىٕذس: ٞػٍُ إٌفظ االخرّاػ ٚ ٟاٌس١اج اٌّؼاصشج ِ ,ىرثح اٌفالذ  ,اٌى٠ٛد ,ص .45
ِ - 15سّذ زغٓ ػال: ٞٚػٍُ إٌفظ اٌش٠اض , ٟط , 9داس اٌّؼاسف, 1994 ,اٌما٘شج ,ص .89

المصادر العربية
 -احمد الكندري :عمـ النفس االجتماعي و الحياة المعاصرة  ,مكتبة الفالح  ,الكويت.1999,

 أزير خميس الشنباري :اتجاىات طالب الجامعات بقطاع غزة نحو ممارسة االنشطة الرياضية ,رسالة ماجستير غير منشوره ,جامعة االقصى ,فمسطيف .2002,

 -سعد عبد الرحمف :القياس النفسي  ,مكتبة الفالح ,الكويت .1983,

 صباح حسيف العجيمي و اخروف :التقويـ و القياس  ,دار الحكمة لمطباعة و النشر,بغداد.1990,

 عبد الرحمف محمد عيسوي :دراسات في عمـ النفس االجتماعي ,دار النيضة  ,بيروت.1987 , -عبد المجيد نشواني:عمـ النفس التربوي ,دار الفرقاف لمنشر ,عماف.2003,

 محمد حسف عالوي :موسوعة االختبارات النفسية , ,ط, 1مركز الكتاب لمنشر ,القاىرة1998, محمد حسف عالوي :عمـ النفس الرياضي  ,ط , 9دار المعارؼ,القاىرة. 1994 , -محمد حسف عالوي:عمـ النفس الرياضي ,ط ,4دار المعارؼ ,القاىرة 1979 ,

 محمد صبحي ابو صالح  :الطرؽ االحصائية  ,ط , 1دار البازوري العممية لمنشر والتوزيع ,عماف . 2000,

 نزار الطالب وكامؿ لويس :عمـ النفس الرياضي,ط , 2دار الكتب لمطباعة ,جامعة الموصؿ,.2000

 ياسيف عموف ا اسماعيؿ و إيماف حمػد شػياب :اتجاىػات مدرسػات ومدرسػي المػواد المختمفػة نحػوالتربية الرياضية تبعا لحجـ الممارسة الرياضية( ,مجمة عموـ التربية الرياضية) ,جامعػة الموصػؿ,
المجمد االوؿ ,العدد . 2008 ,7

جامعة الكوفة
كمية التربية لمبنات
قسـ التربية الرياضية
ممحؽ()1
مقياس كنيوف لالتجاه نحو النشاط الرياضي

استبانة اراء السادة الخبراء و المختصيف
االستاذ الفاضؿ  ..........................................................المحترـ .
يروـ الباحثاف اجراء البحث الموسوـ (دراسة مقارنة في االتجاه نحو ممارسة االنشطة الرياضية بيف
االقساـ العممية واإلنسانية لتدريسيات كمية التربية لمبنات جامعة الكوفة) .
نظ ارً لممكانة العممية التي تتمتعوف بيا تـ اختياركـ في لجنة خبراء لتقويـ فقرات مقياس (كنيوف)
لالتجاىات نحو النشاط البدني .

لغرض تثبيت المقياس بشكؿ نيائي يرى الباحثاف اف الرصانة العممية تقتضي منيا عرض ىذه
العبارات عمى سيادتكـ لتتفضموا مشكوريف بالموافقة عمى قراءتيا وتأشير عالمة ( √ ) في العمود
المناسب اذا كانت العبارة مناسبة.
االتجاه :ىو الميؿ و الدافع نحو ممارسة االنشطة الرياضية .
شاكريف تعاونكـ خدمة لمبحث العممي
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الفقرات
افضً األٔشطح اٌش٠اض١ح ٘ ٟاٌر ٟذشذثظ تمذس تغ١ظ ِٓ اٌخطٛسج ِٓ األٔشطح
اٌش٠اض١ح اٌر ٟذشذثظ تمذس وث١ش ِٓ اٌخطٛسج.
اعرط١غ اْ أِاسط اٌرذس٠ة اٌش٠اض ٟاٌشاق ١ِٛ٠ا ارا واْ رٌه ٠ؼط ٟٕ١فشصح
ػض٠ٛح ازذ ٜاٌفشق اٌش٠اض١ح اٌم١ِٛح.
أػظُ لّ١ح ٌٍٕشاط اٌش٠اض ٟ٘ ٟخّاي اٌسشواخ اٌر٠ ٟؤدٙ٠ا اٌالػة.
ف ٟدسط اٌرشت١ح اٌش٠اض١ح ٕ٠ثغ ٟاٌرشو١ض ػٍ ٝاٌمّ١ح اٌصس١ح ٌٍش٠اضح .
العرط١غ اْ أذسًّ اٌرذس٠ة اٌ ِٟٛ١اٌؼٕ١ف طٛاي اٌؼاَ ٌى ٟاعرؼذ ٌالشرشان فٟ
إٌّافغاخ اٌش٠اض١ح.
االفضً األٔشطح اٌش٠اض١ح اٌر ٟذّاسط الورغاب اٌصسح ٚاٌٍ١الح اٌثذٔ١ح .
افضً األٔشطح اٌش٠اض١ح اٌر ٟذرضّٓ اٌمذس اٌىث١ش ِٓ اٌخطٛسج .
ذؼدثٕ ٟاألٔشطح اٌش٠اض١ح اٌر ٟذظٙش خّاي اٌسشواخ ٌالػة .
ذؼدثٕ ٟاألٔشطح اٌش٠اض١ح اٌر ٟذسراج اٌ ٝذذس٠ة ِٕظُ ٌفرشاخ طٍ٠ٛح ٚاٌرٟ
٠م١ظ فٙ١ا اٌالػة لذسذٗ ف ٟإٌّافغاخ ضذ ِٕافغ ٓ١ػٍِ ٝغر ٜٛػآٌِ ٟ
اٌّٙاسج .
اٌٙذف اٌشئ١غٌّّ ٟاسعر ٟاٌش٠اضح ٘ ٛاورغاب اٌصسح .
االذصاي االخرّاػ ٟإٌاذح ػٓ ِّاسعرٌٍ ٟش٠اضح ٌٗ اّ٘١ح وثش ٜتإٌصثح ٌ. ٟ
اٌّّاسعح اٌش٠اض١ح ٘ ٟغاٌثا اٌطش٠ك اٌٛز١ذ إلصاٌح إٌرٛذشاْ إٌفغ١ح اٌشذ٠ذج.
ال ذٕاعثٕ ٟاٌّّاسعح اٌّرىشسج ٌألٔشطح اٌش٠اض١ح اٌخطشج .
ف ٟدسط اٌرشت١ح اٌش٠اض١ح ٕ٠ثغٚ ٟضغ اّ٘١ح وثش ٜػٍ ٝخّاي اٌسشواخ .
افضً األٔشطح اٌش٠اض١ح اٌر ٟذسافع ػٍ ٝاٌٍ١الح اٌثذٔ١ح .
ٕ٘ان فشص وث١شج ذر١ر ٌالٔغاْ االعرشخاء ِٓ ِراػة ػٍّٗ اٌِ ِٟٛ١ثً
ِّاسعح اٌش٠اضح اِ ٚشا٘ذج اٌّثاس٠اخ اٌش٠اضح .
افضً ِّاسعح األٔشطح اٌش٠اض١ح اٌدّاػ١ح اٌر٠ ٟشرشن فٙ١ا ػذد وث١ش ِٓ
االفشاد .
ػٕذ اخر١اسٌٕ ٞشاط س٠اض ُٙ٠ ٟخذا فائذذٗ ِٓ إٌاز١ح اٌصس١ح .
ال ذؼدثٕ ٟتصفح خاصح األٔشطح اٌش٠اض١ح اٌدّاػ١ح اٌر٠ ٟشرشن فٙ١ا ػذد وث١ش
ِٓ اٌالػث. ٓ١
ف ٟاٌداِؼح ٕ٠ثغ ٟاال٘رّاَ تذسخح وث١شج تّّاسعح األٔشطح اٌش٠اض١ح اٌرٟ
ذرطٍة اٌؼًّ اٌدّاػٚ ٟاٌرؼا.ٟٔٚ
اٌّّاسعح اٌش٠اض١ح ذؼرثش ٌ ٟأزغٓ فشصح ٌالعرشخاء .
ال إِ ً١اٌ ٝاألٔشطح اٌش٠اض١ح اٌر ٟذشذثظ تاٌّخاطش ٚاالزرّاالخ اٌىث١شج
ٌإلصاتاخ.
اٌصسح فمظ تإٌغثح ٌ ٟ٘ ٟاٌذافغ اٌشئ١غٌّّ ٟاسعد اٌش٠اضح .
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ال افضً أٔ ٞشاط س٠اض٠ ٟضداد ف ٗ١اٌطاتغ اٌرٕافغ ٟتذسخح وث١شج.

25

أ ٞاز١ح ذدؼٍٕ ٟأِاسط اٌش٠اضح اٌر ٟاعرط١غ ِٓ خالي ِّاسعرٌٍ ٟش٠اضح اْ
اذصً تإٌاط .
اٌّّاسعح اٌش٠اض١ح ٘ ٟاٌطش٠ك اٌؼٌٍٍّ ٟرسشس ِٓ اٌصشاػاخ إٌفغ١ح
ٚاٌؼذٚاْ .
اٌٛلد اٌز ٞالض ٗ١فِّ ٟاسعح اٌرّشٕ٠اخ اٌصثاز١ح ّ٠ىٓ اعرغالٌٗ تصٛسج
أزغٓ ف ٟأٔشطح اخش. ٜ
ارا طٍة ِٕ ٟاالخر١اس فإٔٔ ٟافضً األٔشطح اٌخطشج ػٓ األٔشطح اٌش٠اض١ح
غ١ش اٌخطشج ا ٚاأللً اٌخطٛسج .
ِٓ ت ٓ١األٔشطح اٌش٠اض١ح افضً تصفح خاصح األٔشطح اٌر ٟاعرط١غ ِّاسعرٙا
ِغ ا٢خش. ٓ٠
اٌش٠اضح ذر١ر اٌفشص اٌّرؼذدج الظٙاس خّاي اٌسشواخ اٌثشش٠ح .
ٕ٘ان اٌؼذ٠ذ ِٓ األٔشطح ذّٕسٕ ٟاالعرشخاء تذسخح أزغٓ ِٓ ِّاسعح اٌش٠اضح
,
اػرمذ أٗ ِٓ االّ٘١ح اٌمصِّ ٜٛاسعح األٔشطح اٌش٠اض١ح اٌرٌٙ ٟا فائذج وثشٜ
تإٌغثح ٌٍصسح.
افضً تصفح خاصح األٔشطح اٌش٠اض١ح اٌر ٟذٙذف اٌ ٝإشثاع اٌرفٛق اٌدّاٌ ٟاٚ
اٌفٕ. ٟ
اػرمذ اْ إٌداذ ف ٟاٌثطٛالخ اٌش٠اض١ح ٠رأعظ ػٍ ٝإٔىاس اٌزاخ ٚاٌرضس١ح
ٚتزي اٌدٙذ .
ػٕذِا أشا٘ذ لٛج اٌرؼث١ش ٚزّاي اٌسشواخ
أزظ تغؼادج الزذٚدب ٌٙا
اٌش٠اض١ح .
ال افضً اٌّّاسعح اٌ١ِٛ١ح ٌٍش٠اضح الخً اٌصسح فمظ.
اشؼش تاْ اٌش٠اضح ذؼضٌٕ ٟذّاِا ػٓ اٌّشاوً اٌّرؼذدج ٌٍس١اج اٌ١ِٛ١ح.
ارا طٍة ِٕ ٟاالخر١اس فإٔٔ ٟافضً اٌغثازح ف ٟاٌّ١اٖ اٌٙادئح ػٓ اٌغثازح فٟ
اٌّ١اٖ راخ األِٛاج اٌؼاٌ١ح .
افضً ِّاسعح األٔشطح اٌش٠اض١ح اٌر٠ ٟغرط١غ االٔغاْ ِّاسعرٙا تّفشدٖ .
اٌّضا٠ا اٌصس١ح ٌّّاسعح اٌش٠اضح ٘اِح خذا تإٌغثح ٌ. ٟ
األٔشطح اٌش٠اض١ح اٌر ٟذرطٍة فٓ ٚخّاي اٌسشواخ أػطٙ١ا اٌىث١ش ِٓ ا٘رّاِٟ
.
األٔشطح اٌش٠اض١ح اٌر ٟذرطٍة اٌدشأج ٚاٌّغاِشج أفضٍٙا اٌ ٝالص ٝزذ.
ٔظشا الْ إٌّافغح ِثذأ ف ٟاٌّدرّغ فؼٍ ٝرٌه ٕ٠ثغ ٟاٌرشد١غ ػٍِّ ٝاسعح
األٔشطح اٌش٠اض١ح اٌر٠ ٟظٙش فٙ١ا اٌطاتغ اٌرٕافغ ٟتصٛسج ٚاضسح .
اٌّّاسعح اٌش٠اض١ح ذغرط١غ اْ ذدؼٍٕ ٟعؼ١ذا تصٛسج زم١م١ح .
األٔشطح اٌش٠اضح اٌر ٟذغرخذَ اٌدغُ وٛعٍ١ح ٌٍرؼث١ش ِثً اٌسشواخ اٌرؼث١ش٠ح
ٚاٌثاٌ ٗ١اػرثش٘ا ِٓ أزغٓ أٛاع األٔشطح .
افضً ِشا٘ذج اِّ ٚاسعح أٛاع األٔشطح اٌش٠اض١ح اٌر ٟال ذأخز طاتغ اٌدذ٠ح .
ِّاسعح اٌرّشٕ٠اخ اٌش٠اض١ح اٌ١ِٛ١ح راخ اّ٘١ح لص ٜٛتإٌغثح ٌ. ٟ
اعرط١غ اْ اِض ٟػذج عاػاخ فِ ٟشا٘ذج تؼض زشواخ اٌششالح أ ٚاٌسشواخ
اٌر ٟذرّ١ض تاٌرٛافك اٌد١ذ ِثً زشواخ اٌدّثاص ٚاٌثاٌ١ح .
اْ االذصاي االخرّاػ ٟاٌز ٞذر١سٗ ِّاسعح اٌش٠اضح ال ّ٠ثً تإٌغثح ٌ ٟأّ٘ٗ١
لص. ٜٛ
افضً األٔشطح اٌش٠اض١ح اٌر ٟذشذثظ تٍسظاخ ِٓ اٌخطٛسج .
ػذَ ِّاسعح إٌشاط اٌش٠اض ٟذض١غ ِٕ ٟفشصح ٘اِح ٌالعردّاَ ٚاالعرشخاء
.
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٠دة ػذَ اال٘رّاَ تساٌح اٌفٛص تاٌش٠اضح تذسخح صائذج ػٓ اٌسذ .
ذؼدثٕ ٟاألٔشطح اٌش٠اض١ح اٌر ٟذرطٍة ِٓ اٌالػة اٌغ١طشج ػٍ ٝاٌّٛالف
اٌخطشج .
اٌّّاسعح اٌش٠اض١ح ال اػرثش٘ا ٚعٍ١ح ٘اِح ِٓ ٚعائً اٌرش٠ٚر.
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