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نجد أن كثيرر مرن الطالبراد لرديهن اغترراب نفسري نحرو أداء بعرض المهراراد ااساسرية بكررة السرلة لر

فهرن

بحاجة إلى اإلرشاد والتوجيه لتعديل سلوكهن لبعض المهاراد ااساسرية وحيرث يعتبرر اإلرشراد النفسري والتربروي

جانبرا مهمرا مرن العمليرة التعليميرة لهر ا وجرب التفكيرر جرديا والعمرل علرى الكشرف عرن شرعورالن باالنتمراء إلرى
مجتمعهن التعليمي واالنشداد إليه وشعورالن بالغربرة واالبتعراد عنره مرن خرال تناولره لمفهروم االغترراب النفسري

واعداد برنامج إرشادي وأثره لخفض االغتراب النفسي في أداء مهارة التهرديف فري كررة السرلة للطالبراد المرحلرة
ااولى.

والدف البحث إلى -:

-1بناء مقياس االغتراب النفسي لطالباد المرحلة ااولى لكلياد التربية الرياضية.

-2إعداد برنامج إرشادي لخفض أثر االغتراب النفسي لد طالباد المرحلة ااولى لكلياد التربية الرياضية .
-3التعرف على أثر االغتراب النفسي لد طالباد المرحلة ااولى كلية التربية الرياضية.

-4التعرف على فاعلية برنامج إرشادي في أداء مهارة التهديف في كرة السلة للطالباد المرحلة ااولى.

استخدم الباحثان المنهج التجريبي بتصميم المجموعاد المتكافئة

وقد حدد الباحثان مجتمع البحث بطالباد

المرحلة ااولى في كلياد التربية الرياضية – في محافظاد الفراد ااوسط( بابل – كرباء –الكوفة -الديوانية

–المثنى ) للموسم الدراسي (  ) 2113 –2112والبالغ عددالن( )132طالبة وقامد الباحثة باختيار عيناد

بحثها بااسلوب العشوائي وبواقع ( )113طالبة كعينة بناء مقياس االغتراب النفسي وشكلد نسبة ()%01 58

من المجتمع و ( )34طالبة كعينة أساسية وشكلد نسبة ( ) %58 28من المجتمع .وقد قسموا بالتساوي إلى
مجموعتين ضابطة وتجريبية وقد استنتج الباحثان ما يأتي -:

 -1تم وضع أداة معنية بقياس مستو االغتراب النفسي لد طالباد المرحلة ااولى كلية التربية الرياضية .
 -2أظهرد النتائج الناك نسبة من طالباد المرحلة ااولى كلياد التربية الرياضية لعام ()2113-2112
يعانون من انتشار ظاالرة االغتراب النفسي .

 -3تم أعداد برنامجا إرشاديا لخفض مستو االغتراب النفسي لد طالباد المرحلة ااولى كلية التربية
الرياضية .

 -4أظهرد النتائج الناك تأثير ايجابي للبرنامج اإلرشادي في خفض مستو االغتراب النفسي لد الطالباد .
-1

أظهرد النتائج الناك تأثير ايجابي للبرنامج في تعليم واكتساب الطالباد المهاراد ااساسية

بكرة السلة .

Abstract
The current research aims to:
1. Building a psychological alienation questionnaire for the first stage
students in college of physical education.
2. Preparing a counseling programme to reduce the psychological alienation
for the first stage students in college of physical education.
3. Identify the level of the psychological alienation for the first stage
students in college of physical education.
4. Identify the effect of the counseling programme on the first stage
students' performance of scoring skill in basketball.
However, the researcher used the descriptive approach (survey), in addition
to the experimental design to achieved the theses goals. The research
population involved (132) female in the first stage - college of physical
education in the provinces of the Middle Euphrates (Babylon - Karbala Kufa - Diwaniya - Muthanna) for the academic year (2012-2013). Ten student
(7.5%) have been chosen randomly as a pilot sample. while, (113) student
(85.6%) were selected as a sample of the psychological alienation
questionnaire. Furthermore, (34) student (25.75%) were chosen as a main
subjects for this research, seventeen students of the subjects represent the
experimental group and (17) female represent the control group. The
researcher have been equalization a number of variables in the experimental
and control groups which may impact on the results later. However the
research results showed that, there are a many female students in the first
stage - college of physical education have a psychological alienation. The
results also showed a positive effect of the counseling programme to reducing
the level of psychological alienation among students. Finally, for the last aim
of this research, the result showed a positive effect of the counseling
programme on the first stage students' performance of scoring skill in
basketball.

: مقدمة البحث وأالرميته1-1
فاعليرررة اإلرشررراد النفسررري (الرررو احرررد فرررروث علرررم الرررنفس حققرررد أثررر ار واضرررحا فررري تعرررديل السرررلوك اإلنسررراني

 حيرررث تبررررز أالميرررة البرنرررامج إال رشرررادي فررري مسررراعدة الطالبررراد علرررى فهرررم واتهرررم.)فررري ميرررادين متعرررددة
وحررررل مشرررركاتهم ااكاديميررررة واالجتماعيررررة وتقويررررة انرررردماجهم وتكرررريفهم االجتمرررراعي وااكرررراديمي مررررن خررررال

تبصررريرالم بحاجررراتهم النفسرررية وانطاقررراف مرررن كرررون وظيفرررة اإلرشررراد فررري الم سسرررة التربويرررة وظيفرررة وقائيرررة

 ومررررن. وعاجيررررة تعمررررل عررررل تقويررررة ثقررررة الطالررررب بنفسرررره وفهررررم اترررره والتكيررررف مررررع بيئترررره المدرسررررية
الم كررررد ان البرنررررامج اإلرشررررادي مهررررم وضررررروري فرررري المرحلررررة الثانويررررة الترررري تضررررم فئررررة عمريررررة حيويررررة

 وان نجرررررا البرنرررررامج اإلرشرررررادي يتطلرررررب تعررررراون إدارة المدرسرررررة. ومهمرررررة والررررري بحاجرررررة شرررررديدة إليررررره
)1(

. والهيئة التدريسية واآلباء واامهاد والم سساد وثيقة الصلة بالمدرسة

1

- Dallas, Public, Schools (1995) , Networks for student Success, At.Risk Dropout Presentation,

Resource Manual. Amrecan School Counselors Association .

ان البررررررامج اإلرشرررررادية الررررري محاولرررررة لرفرررررع مسرررررتو تقررررردير الررررر اد وتنميرررررة العاقررررراد االجتماعيرررررة برررررين

الطالبرررراد ولتحقيررررأ مسررررتو أفضررررل مررررن النمررررو النفسرررري والصررررحة النفسررررية واعررررداد المررررراالقين نفسررررياف

واجتماعيرررراف وتهيئررررتهم لمواجهررررة المراحررررل المقبلررررة وقررررد أشررررارد العديررررد مررررن الدراسرررراد واادبيرررراد إلررررى أن
إدخرررال بررررامج إرشرررادية محررردودة اد اسرررتراتيجياد واضرررحة لهرررا أثرررر فررري تعرررديل السرررلوك وعرررا الكثيرررر مرررن
()2

المشكاد التي يعاني منها المراالقون.

فررررري علرررررم الرررررنفس التربررررروي وعلرررررم الرررررنفس االجتمررررراعي وقلرررررة الدراسررررراد اإلرشرررررادية فررررري مجرررررال التربيرررررة

الرياضرررررية وعررررردم وجرررررود برنرررررامج أرشرررررادي لخفرررررض االغترررررراب النفسررررري فررررري أداء مهرررررارة التهرررررديف بكررررررة

السلة للطالباد المرحلة ااولى .

 2-1مشكلة البحث :

يعرررد الجانرررب النفسررري مرررن أالرررم جوانرررب الشخصرررية لمهررراراد الطالبررراد فررري كررررة السرررلة ويبنرررى عليررره الكثيرررر
مررررن اامررررور والمواقررررف الترررري تهررررم الفرررررد فرررري مختلررررف المجرررراالد ومنهررررا الجانررررب النفسرررري أمررررا الجانررررب

التعليمرررري

تتعرررررض الطالبررررة للكثيررررر مررررن المشرررركاد والحرررراالد فرررري أثنرررراء تعلمهررررا للمهرررراراد أو الواجبرررراد

المطلوب تعلمها .

وبمررررا ان العديررررد مررررن الطالبرررراد يشررررعرنه بحرررراالد مررررن االغتررررراب النفسرررري أثنرررراء ممارسررررتهن للعبررررة كرررررة

السررررلة مثررررل الشررررعور بالوحرررردة والعزلررررة وعرررردم الرضررررا والتشررررا م وغيرالررررا مررررن السررررلوكياد الترررري تقرررريس فرررري
أثنرررراء ممارسررررة بعررررض المهرررراراد ااساسررررية يررررنعكس برررر لك علررررى سرررروء تقرررربلهن لهرررر ه اللعبررررة بشرررركل عررررام

ومرررنهم تطبيرررأ أداء مهرررارة التهرررديف بشررركل خررراص منعكسرررا بررر لك علرررى مسرررتواالن المعرفررري والنظرررري فررري
أداء مهارة كرة السلة .

سررررروف تقررررروم الباحثرررررة ببنررررراء مقيررررراس االغترررررراب النفسررررري للطالبررررراد مرررررن أجرررررل أن يسرررررتخدم مرررررن قبرررررل
التدريسررررريين فررررري كليررررراد التربيرررررة الرياضرررررية لقيررررراس الررررر ا المفهررررروم اامرررررر الررررر ي يسررررراعدالا فررررري وضرررررع

اسررررتراتيجياد واعررررداد برررررامج إرشررررادية تسرررراالم فرررري رفررررع مررررن مسررررتو اللعبررررة وخفررررض الشررررعور برررراالغتراب
النفسي من أجل خدمة التعليم في قطرنا.

 3-1أالداف البحث :
يهدف البحث إلى :

 -1بناء مقياس االغتراب النفسي لطالباد المرحلة ااولى كلية التربية الرياضية .

 -2إعررداد برنررامج أرشررادي لخفرررض مسررتو االغتررراب النفسررري لررد طالبرراد المرحلرررة ااولررى كليررة التربيرررة
الرياضية .

-3التعرف على االغتراب النفسي لد طالباد المرحلة ااولى كلية التربية الرياضية
 -3التعررف علرى فاعليررة البرنرامج اإلرشررادي فري خفررض االغترراب النفسرري وتحسرين دقررة أداء مهرارة التهررديف
بكرة السلة

 -2الدراجي  ،حسن علي سيد  2002 ،أثر برنامج إرشادي في تنمية السلوك االجتماعي لد طلبة المرحلة المتوسطة  ،جامعة بغداد
 ،كلية التربية  ،رسالة غير منشورة .

 4-1فرض البحث :
للبرنامج اإلرشرادي أثرر لخفرض االغترراب النفسري ودقرة أداء مهرارة التهرديف بكررة السرلة لرد طالبراد المرحلرة
ااولى.

 5-1مجاالد البحث :
 1-5- 1المجررال البشررري  :طالبرراد المرحلررة ااولررى فرري جامعرراد الف رراد ااوسررط كليرراد وأقسررام التربيررة
الرياضية  /كرباء – بابل -كوفة – القادسية  -المثنى.

-2-5-1المجال ألزماني  :من 2113 /1 /15ولغاية .2113/ 5 / 1

 -3-5-1المجال المكاني :القاعاد المغلقة في كلياد وأقسام التربية الرياضية .

 1-2اإلطار النظري

 1-1-2البرنامج اإلرشادي
يعرررد البرنرررامج اإلرشرررادي النفسررري عنصررر ار مهمرررا وجوالريرررا فررري العمليرررة التربويرررة ومرررن الوسرررائل الضررررورية

فرررري خلررررأ جماعررررة يسررررودالا جررررو االفررررة والمحبررررة واالحترررررام فضرررراف عررررن قرررردرتها فرررري مسرررراعدة الجماعررررة

اإلرشرررادية علرررى الرررتخلص ممرررا يواجههرررا مرررن أزمررراد ومشررركاد فررري جوانرررب الحيررراة التررري أعررردد لهرررا تلرررك

البرررررامج اإلرشررررادية ويررررر (ملحررررم  )2112أن البرنررررامج اإلرشررررادي يجررررب أن يكررررون مخططرررراف فرررري ضرررروء

أسرررس علميرررة لتقرررديم الخررردماد اإلرشرررادية المباشررررة وغيرررر المباشررررة فرديررراف وجماعيررراف لجميرررع مرررن تضرررمهم

الم سسررررة لمسرررراعدتهم فرررري تحقيررررأ النمررررو السرررروي والقيررررام باالختيررررار الررررواعي المتعقررررل وتحقيررررأ التوافررررأ

النفسي في داخل تلك الم سسة وخارجها(.)3

وعرررررف ( )Shaw,1977البرنررررامج اإلرشررررادي بأنرررره حلقررررة مررررن العناصررررر المعبرررررة عررررن نشرررراطاد مترابطررررة
مررررع بعضررررها الرررربعض تبرررردأ بأالررررداف عامررررة وخاصررررة ومجموعررررة عمليرررراد تنتهرررري باسررررتراتيجياد تقررررويم لمررررا
تحققه من أالداف(.)4

 2-1-1-2مفهوم اإلرشاد النفسي وأالدافه:
يمثرررل اإلرشررراد النفسررري أحرررد المجررراالد التطبيقيرررة لعلرررم الرررنفس الحرررديث الررر ي يهررردف إلرررى تحقيرررأ سرررعادة
اإلنسررران وتطررروره فاإلرشررراد الرررو (تلرررك العمليرررة أو العاقرررة التررري تسررراعد النررراس فررري الوصرررول إلرررى أحسرررن
الخيررراراد المناسررربة والن الررر ه العمليرررة عمليرررة تعلرررم ونمرررو واكتسررراب للمعرررارف والمعلومررراد التررري يمكرررن أن

تترجم إلى فهم أفضل لدور اإلنسان وسلوك أكثر فاعلية(.)5

 -1أحمد علي محمد األميري  :فعالية برنامج إرشادي في مواجهة الضغوط النفسية لدى طالب المرحلة الثانوية ،أطروحة دكتوراه ،كلية
التربية ،الجامعة المستنصرية ،2002 ،ص.00
Shaw M: The Development of counseling program priorities progress and professionalism, the
personal Guidance Journal, No. 5, 1977, P. 395.
() 5حسين محمد طاهر ،ومحي الدين الجردي  :االرشاد النفسي التربوي بين األصالة والتجديد ،كلية التربية ،جامعة الكويت ،الكويت،

2-

 ،6891ص.61

إن للبرررررامج اإلرشررررادية الناجحررررة أالرررردافاف عامررررة وخاصررررة فااالررررداف العامررررة الرررري تحقيررررأ أالررررداف اإلرشرررراد

التربررروي بجوانبرررره كافررررة والرررر ه ااالرررداف الرررري تحقيررررأ الرررر اد وتحقيرررأ التوافررررأ والصررررحة النفسررررية وتحسررررين

العملية التربوية(.)6

ويمكن تلخيص خطواد تصميم البرنامج اإلرشادي النفسي وفأ اآلتي:

أ -تحديرررررد االحتياجررررراد :ويمكرررررن اسرررررتخدام عررررردة طرائرررررأ لجمرررررع المعلومررررراد مثرررررل االسرررررتبيان والمقابلرررررة
والماحظة السجاد المناقشاد.

ب -تحديد ااولوياد واختيارالا  :يتم في ال ه الخطوة ترتيب الحاجاد بحسب أالميتها وأولويتها.

جررر -تحديررد ااالرررداف وكتابتهررا :بتحديرررد بنرراء ااالررداف بنررراءاف علررى الحاجررراد وتعررد الرر ه الخطررروة مهمررة جرررداف
للبرنامج

د -إيجرررراد برررررامج ونشرررراطاد لتحقيررررأ ااالررررداف الموضرررروعة :تحرررردد فرررري الرررر ه الخطرررروة تحديررررد كيفيررررة تقررررديم
النشررراطاد ومرررن يقررروم بتقرررديمها وادارتهرررا وتنفيررر الا ضرررمن الجررردول الزمنررري والتكررراليف التقديريرررة لتلرررك

اانشطة.

الرررر -تقرررويم البرنرررامج :والررري الخطررروة ااخيررررة فررري تخطررريط البرنرررامج اإلرشرررادي إ يقررريم البرنرررامج عرررن طريرررأ
الرررربط برررين الحاجررراد واالنجرررازاد وايجررراد الفهرررم الناضرررج والتعررراون المثمرررر برررين ااعضررراء العررراملين
والوصول إلى ق ارراد حكيمة تعتمد على معلوماد صادقة وثابتة(.)7

 1-2-1-2االغتراب النفسي :

إن كلمررررة اإلغتررررراب الرررري ترجمررررة للكلمررررة اإلنجليزيررررة ) (Alienationالترررري ترجررررع فرررري ااصررررل الررررى الكلمررررة
َّ

الاتينيررررة ) (Alienatioوالترررري يسررررتمد معناالررررا مررررن الفعررررل الاتينرررري ) (Alienareبمعنررررى ينقررررل أو يسررررلم
أو يبعد وال ا مأخو من كلمة التينية أخر الي ) (Alienusوتعنى اإلنتماء إلى خر (.)8

ويعررررررف الباحثررررران اإلغترررررراب بأنررررره انسرررررات الرياضررررري عرررررن اتررررره وقدراتررررره وشرررررعوره برررررالعجز والضرررررياث
واإلخفاأ في التكيف وما يرتبط به من شعور بعدم االنتماء الى واقع الفريأ وقيمه.

 2-2-1-2أنواث االغتراب:

اختلررررررف البرررررراحثون حررررررول تحديررررررد أنررررررواث االغتررررررراب تبعرررررراف لتخصصرررررراتهم وطبيعررررررة موضرررررروعاتهم إ حرررررردد

) (Nettlerأربعة أنواث رئيسة لاغتراب الي

-1اإلغتراب الثقافي )(Cultural Alienation
-2اإلغتراب ااسري)(Family Alienation

-3واإلغتراب الديني )(Religious Alienation

 -4اإلغتراب السياسي ).)9((Political Alienation
فرري حررين حرردد (محمررود رجررب) سرربعة أن رواث لاغت رراب منهررا االغت رراب النفسرري واالغت رراب الررديني واالغت رراب
االقتصادي واالغتراب السياسي واالغتراب القانوني االغتراب الفكري واالغتراب االجتماعي(.)10

()6مصطفى محمود األمام وآخرون  :اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي ،ط ،6دار الحكمة ،جامعة البصرة ،6886 ،ص.248
()7هيفاء أبو غزالة  :دليل عمل المرشد التربوي ،و ازرة التربية والتعليم ،عمان ،6891 ،ص.602

( )6عبد اللطيف محمد خليفة:دراسات في سيكولوجية االغتراب ،دار غريب للطباعة والنشر،القاهرة ،2001 ،ص.20
(9) Nettler,G.,A; Measure of Alienation :(Amer, Sot. Rev, vol. 22, 1957).p.p 670 – 677.
()10محمود رجب :أنواع االغتراب،مجلة الفكر المعاصر ،و ازرة اإلرشاد القومي ،العدد الخامس،القاهرة ،ص.10

وظررراالرة االغترررراب مرررن الظرررواالر المتعرررددة الجوانرررب لرررك الاخرررتاف العوامرررل االجتماعيرررة والثقافيرررة والسياسرررية

واالقتصادية المر ثرة فري البيئراد التري يعريا فيهرا الفررد

()11

ومرن الضرروري أن تشرتمل دراسرتنا علرى جوانرب

عديدة لكننا سنقتصر النا على دراسة االغتراب النفسي تحديداف.

3-1-2التصويب ( الرمي) :

مهرررارة التهرررديف تعرررد ااسررراس ضرررمن المهررراراد الهجوميرررة إ تعرررد خاتمرررة الهجررروم فررري كررررة السرررلة  .وتعرررد

أيضرررررا نهايرررررة السلسرررررلة الهجوميرررررة المتكونرررررة مرررررن الطبطبرررررة والمناولرررررة والخرررررداث وغيرالرررررا مرررررن المهررررراراد
الهجومية في ال ه اللعبة .

أ ن فالتهرررديف الرررو نهايرررة الهجررروم وكمررررا كرنرررا وعرررن طريقررره يرررتم تسررررجيل النقررراط لررر لك تكمرررن ااالميررررة
القصرررو فررري الررر ه المهرررارة التررري يجرررب االالتمرررام بهرررا والتركيرررز عليهرررا وعلرررى أنواعهرررا المختلفرررة التررري تررر د

بهرررا فبعضرررها يرررتم مرررن منررراطأ قريبرررة وااخرررر مرررن منررراطأ متوسرررطة البعرررد وقسرررم منهرررا يررر د مرررن منررراطأ

بعيدة .

وي كرررد جمرررال صررربري فرررر علرررى أالميرررة مهرررارة التهرررديف حيرررث يجرررب علرررى المررردربين أعطررراء وقرررد كرررافي
فررري الوحررردة التدريبيرررة لتررردريب الاعبرررين علرررى مهرررارة التهرررديف بأنواعررره المختلفرررة وتحرررد ظرررروف المنافسرررة
()12

.

ونظررر ارف لظرررروف اللعرررب المختلفرررة وكثررررة المواقرررف التررري يمرررر بهرررا الاعرررب خرررال اللعرررب وكررر لك تعررردد أنرررواث

الررردفاث المسرررتخدمة مرررن قبرررل الفريرررأ المنرررافس الررر ي يتواجرررد أمرررام المهررراجمين وجررردد عررردة طررررأ للتهرررديف

وال ا ما كره مصطفى زيدان ( )13( ) 1111والي :

ررررر التهررررديف مررررن الثبرررراد ررررر التهررررديف السررررلمي التهررررديف مررررن القفررررز التهررررديف لمتابعررررة الكرررررة المرترررردة و
التهديف الخطافي

 1-3-1-2التهديف من الثباد :

يعررررد التهررررديف مررررن الثبرررراد مررررن أالررررم أنررررواث التهررررديف وأكثرالررررا اسررررتخداماف فرررري مباريرررراد لعبررررة كرررررة السررررلة
ويرجررررع الرررر ا لصررررعوبة عرقلررررة المهرررراجم المرررر دي الرررر ه المهررررارة والررررو قررررافز فرررري الهررررواء

()14

وتمررررر طريقررررة

أدائه بالخطواد اآلتية :

 -3منهجية البحث واجراءاته الميدانية :
 1-3منهج البحث

ا اسرررتخدمد الباحثرررة المرررنهج الوصرررفي بأسرررلوب المسررري و المرررنهج التجريبررري باسرررتخدام التصرررميم التجريبررري

للمجموعتين المتكافئتين التجريبية والضابطة اد االختبرار القبلري والبعردي .والرو مرا ترراه ينسرجم ويتطرابأ مرع
مواصفاد بحثها وتحقيأ أالداف دراستها وحل المشكلة المطروحة.
( )11فؤاد حامد الموافي:بحوث نفسية وتربوية ،ج ،6مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة ،6891،ص.22–68

()12جمال صبري فرج ونعيم عبد الحسين :المهارات األساسية في القانون الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة للمقعدين،ط ،6دار
دجلة منشرون وموزعون،عمان ،2009 ،ص. 10
( )13مصطفى زيدان  :مصدر سبق ذكره  ،ص. 07
()14رعد جابر  -كمال عارف  :مصدر سبق ذكره  ،ص . 151

االختبار القبلي
المجموعرررررررررررررررررررررة  -قياس االغتراب النفسي
التجريبية

المتغير المستقل

االختبار البعدي

البرنامج االرشادي

 قياس االغتراب النفسي– تقيم مهارة التهديف

–تقيم مهارة التهديف

المجموعرررررررررررررررررررررة  -قياس االغتراب النفسي
الضابطة

 -قياس االغتراب النفسي

– تقيم مهارة التهديف

– تقيم مهارة التهديف

الشكل ()1يبين التصميم التجريبي المستخدم في البحث الحالي

 3-3مجتمع البحث -:
إ اشرررتمل مجتمرررع البحرررث علرررى طالبررراد المرحلرررة ااولرررى فررري كليررراد التربيرررة الرياضرررية – فررري محافظررراد
الفررررررراد ااوسررررررط ( بابررررررل – كرررررررباء ––الكوفررررررة -الديوانيررررررة –المثنررررررى ) للموسررررررم الدراسرررررري ( –2112
 ) 2113والبالغ عددالن( )132طالبة.

 4-3عينة البحث -:
حيررررث قررررام الباحثرررران باختيررررار عينرررراد بحثهررررا بااسررررلوب العشرررروائي مررررن المجتمررررع المبحرررروث وبواقررررع ()11
طالبررررة كعينررررة اسررررتطاعية وشرررركلد نسرررربة ( ) %8 5مررررن المجتمررررع و ( )113طالبررررة كعينررررة بنرررراء مقيرررراس
االغتررررراب النفسرررري وشرررركلد نسرررربة (  ) %01 58مررررن المجتمررررع و ( )34طالبررررة كعينررررة أساسررررية وشرررركلد
نسرررربة ( )%58 28مررررن المجتمررررع بعررررد اسررررتبعاد ( )5طالبرررراد بسرررربب كثرررررة الغيرررراب وعرررردم أجررررراء بعررررض
االختبررررراراد قسرررررمد إلرررررى مجمررررروعتين مجموعرررررة ضرررررابطة بعررررردد ( )15طالبرررررة ومجموعرررررة تجريبيرررررة بعررررردد
( )15طالبة وكما مبين ضمن الجدول (.)2
الجدول ( )1يبين عدد الطالباد ضمن كلياد التربية الرياضية في جامعاد الفراد ااوسط  /المرحلة ااولى
د

الجامعة

المجتمع

عينة بناء المقياس

عينة االستطاث

العينة ااساسية

1

كرباء

24

83

5

82

4

بابل

9

3

-

8

الديوانية

12

14

-

2

المثنى

45

48

5

الكوفة

21

84

5

المجرررررررررررررررررموث

184

118

11

82

 5-3تجانس العينة وتكاف مجموعتي البحث-:
-1-5- 3تجانس العينة-:

قررررام الباحثرررران باسررررتخ ار م شررررراد اإلحصرررراء الوصررررفي للمتغيررررراد المبحوثررررة بغيررررة التعرررررف علررررى توزيررررع
العينرررررة فررررري المتغيرررررراد قيرررررد الدراسرررررة والبحرررررث وأسرررررتخراجة قررررريم الوسرررررط الحسرررررابي واالنحرررررراف المعيررررراري
والوسررريط كمرررا اسرررتخرجد قررريم الخطررراء المعيررراري وقررريم معامرررل االلترررواء للتعررررف علرررى حسرررن توزيرررع العينرررة
والكشرررررف عرررررن تجانسرررررها فررررري المتغيرررررراد التررررري دعرررررى الباحثررررران أنهرررررا قرررررد تررررروزث المتغيرررررراد المسرررررتقلة
بالمتغيراد التابعة وكما مبين ضمن الجدول(.)2
الجدول ( )2يبين تجانس عينة البحث في المتغيراد المعنية بالدراسة
د

المتغيراد

الوسط

(التجانس)

الحسابي
144،848

المنوال
142،11
2،11

9،998
2،275

1،797

8،997

1،931

1

االغتراب النفسي

4

التهديف

2،549

8

الطول

191،348

152،11

2

الوزن

58،979

58،11

االنحراف

الخطاء

معامل

المعياري
9،189

المعياري
14721

االلتواء
1،174

1،441

1،548
1،157
1،133

 2-5-3التكاف بين المجموعتين الضابطة والتجريبية-:
عمررررل الباحثرررران علررررى تحقيررررأ التكرررراف بررررين المجمرررروعتين الضررررابطة والتجريبيررررة لغرررررض زيررررادة الدقررررة فرررري
بعرررررض المتغيرررررراد الدخيلرررررة التررررري يمكرررررن أن تررررر ثر فررررري نترررررائج التجربرررررة مرررررن خرررررال اسرررررتخ ار قيمرررررة t
المحسرررروبة بررررين وسررررطي المجمرررروعتين الضررررابطة والتجريبيررررة فرررري المتغيررررراد المعنيررررة بالدراسررررة والجرررردول
( )3يبين لك .

جدول ()3يبين قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمجموعتي البحث وقيمة ( )tالمحسوبة في االختبار
القبلي في المتغيراد المبحوثة
المتغير

المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية

الوسط

االنحراف

الوسط

االنحراف

مستو

الداللة

قيمة ()t

معنوية
الداللة

االغتراب

121 522

3 751

123 152

4 227

1 321

1 111

عشوائي

التهديف

4 222

1 3،3

4 17،

1 22،

1 141

1 ،43

عشوائي

الطول

1،1 222

4 ،42

1،1 7،4

4 437

1 141

1 175

عشوائي

الوزن

53 7،4

4 115

53 522

3 137

1 211

1 122

عشوائي

،-3إجراءاد البحث الميدانية  :إجراءاد تحديد متغيراد البحث -:
 1-،-3إجراءاد تحديد االغتراب النفسي-:
لغرررررض تحديررررد وقيرررراس االغتررررراب النفسرررري لررررد طالبرررراد كليرررراد التربيررررة الرياضررررية فرررري محافظرررراد الفررررراد
ااوسرررط تطلرررب مرررن الباحثررران القيرررام ببنررراء أداة معنيرررة بتحديرررد مسرررتو االغترررراب النفسررري لرررد كرررل طالبرررة

وفأ مراحل وخطواد منها.

 1-1-،-3تحديد الهدف من مقياس االغتراب النفسي.

أن الهررررردف ااساسررررري مرررررن بنررررراء مقيررررراس االغترررررراب النفسررررري الووضرررررع أداة معينرررررة بقيررررراس االغترررررراب

النفسررررري والكشرررررف عرررررن مسرررررتو االغترررررراب النفسررررري لرررررد طالبررررراد المرحلرررررة ااولرررررى كليررررراد التربيرررررة
الرياضية في محافظاد الفراد ااوسط.

 2-1-،-3تحديد اإلطار النظري لمقياس االغتراب النفسي.

قررررام الباحثرررران باالعتمرررراد علررررى أحررررد نظريرررراد االغتررررراب النفسرررري والرررري نظريررررة التفاعررررل االجتمرررراعي
واسرررتعمالها كأطرررا ار نظريرررا فررري تحديرررد مجررراالد مقيررراس االغترررراب النفسررري وصرررياغة فقراتررره بسررربب واقعيرررة

مرررررا تررررر الب إليررررره مرررررن تفسرررررير االغترررررراب النفسررررري حسرررررب رأي أصرررررحاب وم يررررردي الررررر ه النظريرررررة أمثرررررال

(ماكدونال ورايزمان وجرسون وفروم).

 5-3أعداد البرنامج االرشادي -:
 1-7- 3تخطيط البرنامج اإلرشادي
قبل البدء ببناء وتطبيأ البرنامج االرشادي عمل الباحثان على تحقيأ التكاف بين المجموعتين الضابطة
والتجريبية في (االغتراب النفسي وبعض المهاراد ااساسية بكرة السلة) لغرض زيادة الدقة في بعض
المتغيراد الدخيلة التي يمكن أن ت ثر في نتائج التجربة

وحدد الباحثان أنمو

(التخطيط والبرمجة

والميزانية) نظاما لتخطيط البرنامج ينظر شكل ( )2إ يعد ال ا النوث من ااساليب اإلدارية الفاعلة في التخطيط

كونه يسعى للوصول إلى أقصى حد من الفعالية والفائدة بأقل التكاليف وتتلخص خطواته باالتي:
 -1تحديد االحتياجاد.
 -2اختيار ااولوياد.

 -3اختيار ااالداف وكتابتها.
 -4أيجاد برامج ونشاطاد لتحقيأ ااالداف.
 -5تقويم البرنامج.

 2-7-3خطواد بناء البرنامج اإلرشادي-:

بمررررا أن البحررررث الحررررالي يسررررتهدف معرفررررة أثررررر البرنررررامج اإلرشررررادي لخفررررض مسررررتو االغتررررراب النفسرررري

لرررد طالبررراد المرحلرررة االولرررى كليرررة التربيرررة الرياضرررية لررر ا ينبغررري إعرررداد برنرررامج يرررتاءم مرررع طبيعرررة الررر ا
البحرررث وأغراضررره الخاصرررة فررري اإلرشررراد ولهررر ا اتبرررع الباحثررران نظرررام (التخطررريط والبرمجرررة والميزانية) أحرررد
ااسرررراليب الفعالررررة فرررري التخطرررريط والررررو يسررررعى للوصررررول إلررررى أقصررررى حررررد مررررن الفعاليررررة والفائرررردة وبأقررررل

التكاليف.

 2-3التجربة الرئيسية -:

بعررد اسررتكمال إج رراءاد بنرراء مقيرراس االغت رراب النفسرري لررد طالبرراد المرحلررة االولررى كليرراد التربيررة الرياضررية

والمتضررمن (خمررس مجرراالد ) و( )،1فقرررة منهررا( ) 33إيجابيررة و( )27فقرررة سررلبية وأشرركال إج رراءاد أعررداد
البرنامج االرشادي المعني بخفرض االغترراب النفسري لرد الطالبراد باشرر الباحثران برأجراء التجربرة ااساسرية

لدراستها.

 1-3اختبار ااداء الفني ( التكنيكي) لمهارة التهديف من الثباد بكرة السلة :
* الهدف من االختبار :

تقييم اختبار ااداء الفني ( التكنيكي) لمهارة التهديف من الثباد بكرة السلة .

* اادواد المستخدمة  -:الدف كرة سلة قانوني -كرة سلة -صافرة  -كامي ار تصوير فيدوية .

* وصف ااداء :

يتم أداء المهارة من خلف خط الرمية الحرة وعلى المختبر أن يقوم بأداء الرمية الحرة باستخدام التهديف من

فوأ الرأس .

* شروط ااداء  - :يجب أن يتم التهديف من الثباد من المكان المحدد ل لك .

 لكل مختبر ثاث محاوالد .* طريقة التسجيل :

يتم حساب درجة التقييم للمختبر لكل محاولة من المحاوالد الثاث من خال جمع درجة أجزاء المهارة

(التحضيري(2درجة) -الرئيسي(،درجة) – الختامي (2درجة).

 11-3الوسائل اإلحصائية :

قام الباحثان باستخدام الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (نظام  )spssفي المواضيع االتية -:

(الوسررط الحسررابي االنح رراف المعيرراري معامررل االلت رواء معامررل االرتبرراط بيرسررون معامررل سرربيرمان ب رراون

اختبار( ) tللعينراد المسرتقلة والمتسراوية بالعردد اختبرار ( )tللعينراد المتنراظرة اختبرار ) )tللعينراد المسرتقلة
والغير المتساوية بالعدد اختبار(  )fالتجانس معامل الفاكرومبات).

 -4النتائج عرضها وتحليلها ومناقشتها:

يتنررراول الررر ا البررراب عررررض نترررائج البحرررث وتحليلهرررا ومناقشرررتها وقرررد ترررم وضرررع النترررائج فررري جرررداول بمرررا
تمثلررره مرررن سرررهولة فررري اسرررتخاص اادلرررة العلميرررة وانهرررا أداة توضررريحية مناسررربة للبحرررث لغررررض تحقيرررأ
الررررردف الدراسرررررة المتضرررررمن (التعررررررف علرررررى فاعليرررررة البرنرررررامج اإلرشرررررادي فررررري خفرررررض االغترررررراب النفسررررري

وتحسرررين مسررررتو أداء مهررررارة التهرررديف بكرررررة السررررلة) وقرررد سررررعد الباحثررررة إلرررى اعتمرررراد السررررياقاد اآلتيررررة
-:

1-4عررررض نترررائج فررررأ القياسررراد القبليرررة والبعديرررة إلفرررراد المجموعرررة الضرررابطة وتحليلهرررا
ومناقشتها

لكرررري يررررتمكن الباحثرررران مررررن التعرررررف علررررى الفرررررأ بررررين القياسرررراد القبليةوالبعديررررة لررررد أفررررراد المجموعررررة
الضرررررابطة سرررررعد الباحثرررررة إلرررررى معالجرررررة بيانررررراد القياسرررررين ( القبلررررري والبعدي)إحصرررررائيا واسرررررتخ ار قررررريم

الوسرررررط الحسررررررابي واالنحررررررراف المعيرررررراري للبيانررررراد وعنررررررد كررررررل المتغيررررررراد قيرررررد الدراسررررررة والبحررررررث والرررررري

(االغتررررررراب والتهررررررديف )بعرررررردالا قامررررررد باسررررررتخدام اختبررررررار( )tللقياسرررررراد المترابطررررررة والمتسرررررراوية بالعرررررردد

كوسرررريلة إحصررررائية لتحقيررررأ الرررر ا الغرررررض واالسررررتدالل عررررن معنويررررة الفررررروأ بررررين القياسررررين وكمررررا مبررررين

ضمن الجدول (.)2

الجدول ()2يبين الفرأ بين القياساد القبلية والبعدية إلفراد المجموعة الضابطة في المتغيراد المبحوثة
اإلحصائياد

وحدة

القياس

القياس القبلي
الوسط

االنحراف

القياس البعدي
الوسط

االنحراف

قيمة T
المحسوبة

الداللة

اإلحصائية

الجدولية

المتغيراد
االغتراب
التهديف

درجة
درجة

121 522
4 ،47

3 751

111 7،4

1 271

5 471

، 221

، 114

1 124

3 112

2 12
2 12

معنوي
معنوي

مررررن خررررال الجرررردول ( )2يتبررررين ان النرررراك تباينررررا واختافررررا بررررين ااوسرررراط الحسررررابية واالنحرافرررراد المعياريررررة

لمتغيررررراد البحرررررث (االغتررررراب النفسررررري)و(مهارة الطبطبررررة)و(مهارة المناولرررررة)و(مهارة التهررررديف) لرررررد افرررررراد
المجموعررررة الضررررابطة القياسررررين القبلرررري والبعرررردي أ بلغررررد قيمررررة الوسررررط الحسررررابي واالنحررررراف المعيرررراري
لمتغير االغتراب النفسي في القياس القبلي وعلى التوالي () 121 522و(. )3 751

أمررررررررا قيمررررررررة الوسررررررررط الحسررررررررابي واالنحررررررررراف المعياريللقيرررررررراس البعرررررررردي() 111 7،4و()، 221وعنررررررررد
االسررررتدالل مررررن معنويررررة الفرررررأ بررررين الوسررررطيين الحسررررابيين مررررن خررررال اسررررتخدام اختبررررار ( )Tالعينرررراد

المترابطررررة والمتسرررراوية بالعرررردد أظهرررررد النتررررائج أن قيمررررة ( )Tالمحسرررروبة قررررد بلغررررد ( )، 114والرررري اكبررررر
مررررن قيمتهررررا الجدوليررررة البالغررررة ( )2 12عنررررد مسررررتو داللررررة( )1 15ودرجررررة حريررررة ( )1،والرررر ا ي كررررد أن

الناك فرقا معنويا بين الوسطين الحسابين .

ويررررر الباحثرررران أن ألفررررة الطالبرررراد للمنررررات الجررررامعي لرررره تررررأثير معنرررروي فرررري تخفرررريض االغتررررراب النفسرررري
لد أفراد المجموعة الضابطة لما نتيجة عنه من تكوين عاقاد بين الطالباد.

كمررررا بلغررررد قيمررررة الوسررررط الحسررررابي واالنحررررراف المعيرررراري لمتغيررررر مهررررارة التهررررديف فرررري القيرررراس القبلرررري

وعلررررى الترررروالي ()4 ،47و( )1 271أمررررا قيمررررة الوسررررط الحسررررابي واالنحررررراف المعيرررراري للقيرررراس ألبعرررردي

فقررررد بلغررررد وعلررررى الترررروالي()5 471و( )1 124وعنررررد االسررررتدالل عررررن معنويررررة الفرررررأ بررررين الوسررررطيين

أظهررررد النتررررائج أن قيمررررة ( )Tالمحسرررروبة قررررد بلغررررد ( )3 112والرررري اكبررررر مررررن قيمتهررررا الجدوليررررة البالغررررة

( )2 12عنرررررررد مسرررررررتو داللرررررررة (  )1 15ودرجرررررررة حريرررررررة ( )1،والررررررر ا ي شرررررررر أن ااسرررررررلوب التعليمررررررري
والتدريسررري المتتبرررع مرررن قبرررل مررردرس المرررادة لررره ترررأثير معنررروي فررري تعلرررم مهرررارة التهرررديف بكررررة السرررلة لرررد

الطالبررررراد ويعرررررزو الباحثررررران الررررر ا التطرررررور للمجموعرررررة الضرررررابطة لمرررررا تكرررررون مرررررن عاقررررراد طيبرررررة برررررين
الطالبرررراد خررررال فترررررة الدراسررررة فضررررا عررررن ااسررررلوب التعليمرررري المتبررررع مررررن قبررررل مرررردرس المررررادة وعلررررى
التكررر ارراد المناسررربة التررري رافقرررد الوحرررداد التعليميرررة فضرررا عرررن االختبرررار الررردقيأ للتمرينررراد أخررر ين بنظرررر

االعتبررررار مائمررررتهن للطالبرررراد المرحلررررة ااولررررى كليررررة التربيررررة الرياضررررية ومررررا يتمتعررررون برررره مررررن قابليرررراد

وقرررردراد مررررع مراعرررراة تكرررر ار ار لتمرينرررراد بصررررورة مسررررتمرة وكرررر لك الترررردر فرررري تعلررررم ومسررررتو المهرررراراد مررررن

الصرررعوبة إلرررى السرررهولة والرررى تضرررمن ااداء مرررن قبرررل الجميرررع والررر ا يتفرررأ مرررع مااشرررار ليرررة (نجرررا مهررردي

وأكررررررم محمرررررد .)15()2111الن عامرررررل أساسررررري فررررري عمليرررررة تفاعرررررل الفررررررد مرررررع المهرررررارة والسررررريطرة علرررررى
حركاترررره وتحقيررررأ التنررررافس بررررين الحركرررراد المكونررررة للمهررررارة فرررري اداء متتررررابع سررررليم وزمررررن مناسررررب والررررو
يزيد من تعلم وتطوير.

 2-4عرررررض نتررررائج الفررررروأ القياسرررراد القبليررررة والبعديررررة افررررراد المجموعررررة التجريبيررررة وتحليلهررررا
ومناقشتها

لكررررري يرررررتمكن الباحثررررران مرررررن الكشرررررف مرررررن الفرررررروأ برررررين القياسررررراد القبليرررررة والبعديرررررة افرررررراد المجموعرررررة
التجريبيررررة سررررعى الباحثرررران إلررررى معالجررررة البيانرررراد إحصررررائيا واسررررتخ ار قيمررررة الوسررررط الحسررررابي واالنحررررراف
المعيررررراري لبيانررررراد القياسرررررين (القبلررررري والبعدي)وعنرررررد كرررررل مرررررن المتغيرررررراد قيرررررد الدراسرررررة والبحرررررث والررررري

(االغترررررراب النفسررررري ومهرررررارة التهرررررديف)بكرة السرررررلة بعرررررد ماقرررررام الباحثررررران باسرررررتخدام اختبرررررار ( )Tللعينررررراد
المتررررررابط والمتسررررراوية بالعررررردد كوسررررريلة إحصرررررائية للوقررررروف علرررررى معنويرررررة الفررررررأ والرررررل أن الررررر ه الفرررررروأ

والتبايناد راجعة إلى اختاف حقيقي أوالى المصادقة والجدول ( )1يبين لك.

جدول ()1يبين الفرأ بين القياساد القبلية والبعدية إلفراد المجموعة التجريبية في المتغيراد المبحوثة

اإلحصائياد

القياس القبلي

وحدة

قيمة T

القياس البعدي

القياس

اإلحصائية
الوسط

االنحراف

الوسط

االنحراف

التهديف

الجد ولية
المحسوبة

المتغيراد
االغتراب

الداللة

درجة
درجة

123 152
4 17،

4 227

11 141

1 131

، 352

5 121

12 254

2 12

معنوي

1 11،

7 134

2 12

معنوي

مرررررن خرررررال الجررررردول ( )1يبرررررين ان النررررراك تباينرررررا واخرررررتاف برررررين قررررريم ااوسررررراط الحسرررررابية واالنحرافررررراد
المعياريررررة فرررري القياسررررين (القبلرررري والبعدي)وعنررررد كررررل مررررن المتغيررررراد قيررررد الدراسررررة والبحررررث والي(االغتررررراب

النفسي ومهارة التهديف) .

أ بلغررررد قيمررررة الوسررررط الحسررررابي واالنحررررراف المعيرررراري فرررري القيرررراس القبلرررري االغتررررراب النفسرررري لررررد افررررراد

المجموعة التجريبية وعلى التوالي (. )4 227( )123 152

أمررررا قيمررررة الوسررررط واالنحررررراف للقيرررراس البعررررد لاغتررررراب النفسرررري وقررررد بلغررررد ()11 141و( )5 121والرررر ا

يشررررير إلهررررأن النرررراك تبرررراين واخررررتاف بررررين الوسررررطيين الحسررررابين وعنررررد االسررررتدالل واالسررررتنتا عررررن الرررر ه

الفررررررررررروأ باسررررررررررتخدام اختبررررررررررار ( )Tللعينرررررررررراد المترررررررررررابط والمتسرررررررررراوية بالعرررررررررردد افرررررررررررزه النتررررررررررائج أن
نسررررربة()Tالمحسررررروبة البالغرررررة ( )12 254اكبرررررر مرررررن قيمتهرررررا الجدوليرررررة البالغرررررة ( )2 12عنرررررد مسرررررتو
داللة ()1 15ودرجة حرية (.)1،

 -6نجاح مهدي شلش واكرم محمد صبحي التعلم الحركي،جامعة الموصل،دار الكتب للطباعة والنشر،2002،ص.628

أمررررررا نسرررررربة الوسررررررط الحسررررررابي واالنحررررررراف المعيرررررراري للقيرررررراس القبلرررررري لمهررررررارة التهررررررديف فقررررررد بلغررررررد

()4 17،و()1 131ونسررررربة الوسرررررط الحسرررررابي واالنحرررررراف المعيررررراري للقيررررراس البعررررردي لمهرررررارة التهرررررديف
فقرررررررد بلغرررررررد()، 352و()1 11،وعنرررررررد االسرررررررتدالل عرررررررن الوسرررررررطيين الحسرررررررابين باسرررررررتخدام اختبرررررررار
()Tللعيناد المترابط والمتساوية بالعدد .

أظهررررد النترررائج أن نسررربة ( )Tالمحسررروبة قرررد بلغرررد ()7 ،34والررري اكبرررر مرررن قيمتهرررا الجرررد وليرررة البالغرررة

( )2 12عند مستو داللة ( )1 15ودرجة حرية (. )1،

والرررر ا ي كررررد أن النرررراك تررررأثير معنرررروي للبرنررررامج اإلرشررررادي فرررري خفررررض االغتررررراب النفسرررري لررررد الطالبرررراد

المتبرررررع والمطبرررررأ مرررررن قبرررررل الباحثررررران علرررررى طالبررررراد المجموعرررررة التجريبيرررررة لمرررررا يحتويررررره مرررررن وحرررررداد
وجلسررررراد إرشرررررادية مسررررراعدة عرررررن خفرررررض مسرررررتو االغترررررراب النفسررررري فضرررررا عرررررن ماتحتويررررره الوحرررررداد
التعليميرررة المطبقرررة مرررن قبرررل الباحثرررة .لمرررا تحويررره الررر ه الوحرررداد التعليميرررة مرررن تررردريباد وتمرينررراد تعمرررل

علرررى تنشررريط اكبرررر عررردد مرررن العضررراد

احترررود الوحرررداد التعليميرررة علرررى مجموعرررة كبيررررة مرررن الحركررراد

المختلفرررررة لتنميرررررة المهررررراراد المعنيرررررة بالدراسرررررة والبحرررررث فضرررررا عرررررن تنميرررررة الحركررررراد الررررر راعين والجررررر ث

والرررررجلين بجانررررب حركرررراد متنوعررررة مرتبطررررة وبطيئررررة لررررتعلم مهرررراراد كرررررة السررررلة المختلفررررة ومررررن ضررررمنها

المهررراراد المدروسرررة وفقرررا لميكانيكيرررة ومتطلبررراد وزمرررن كرررل مهرررارة وتك اررالرررا والمسرررافة .وكرررل الررر ا مسررراعد
فررررري خفرررررض االغترررررراب الرررررنفس وتعلرررررم واكتسررررراب مهررررراراد كررررررة السرررررلة والررررري التهرررررديف افرررررراد المجموعرررررة
التجريبيررررة وبرررر لك ترررررم تحقيررررأ الرررردف الدراسرررررة (التعرررررف علرررررى فاعليررررة برنررررامج إرشرررررادي فرررري أداء مهرررررارة

التهرررديف للطالبررراد بكررررة السرررلة) .المتضرررمن(فاعلية برنرررامج إرشرررادي لخفرررض االغترررراب النفسررري وأثرررره فررري

أداء مهررررارة التهررررديف للطالبرررراد بكرررررة السررررلة)واختيار الباحثررررة القائلررررة بررررأن النرررراك تررررأثير معنرررروي للبرنررررامج
اإلرشرررادي فررري خفرررض االغترررراب النفسررري وتعلرررم مهرررارة التهرررديف بكررررة السرررلة لرررد طالبررراد المرحلرررة ااولرررى
كليرررررة التربيرررررة الرياضرررررية جامعرررررة كررررررباء والررررر ا ي كرررررد أن للبرنرررررامج اإلرشرررررادي المطبرررررأ واسرررررتخدم مرررررع

المجموعرررة التجريبيرررة قرررد سررراالم فررري خفرررض االغترررراب النفسررري فضرررا عرررن تعلرررم و اكتسررراب مهرررارة التهرررديف

سبب ال ا خفض االغتراب النفس بكرة السلة.

ويعرررزو الباحثررران سررربب خفررررض االغترررراب النفسررري لرررد الطالبرررراد وتعلرررم واكتسررراب المهررراراد أن اسررررتجاباد
الطالبررراد لكافرررة متطلبررراد الرررتعلم خرررال الوحرررداد التعليميرررة باعتبارالرررا أالرررم الوسرررائل الفعالرررة إلبرررراز الطاقررراد

والمحافظررررة علررررى المسررررتو وتحقيررررأ ااالررررداف والرررر ا مااشررررار ليررررة (نررررزار الطالب وكامررررل لررررويس  )211أن

الررر ي يتمررررن نحرررو الررردف معرررين سررريكون لررره حرررافز فررري عملرررة وان العمرررل مرررن دون الررردف الرررو عمرررل عقررريم
وممرررل فيجبعلرررى المربررري الرياضررري أن يسررراعد الرياضررري فررري وضرررع الررردف مناسرررب لررره يسرررتطيع تحقيقررره كررري
()16

يكون للتمرين قيمة وكي يعرف الرياضي مد تقدمه

وقررردا شرررار (محمرررد خليفرررة بركررراد  )1124أن التنرررافس مرررع الزميرررل فررري تعلرررم المهررراراد الرياضرررية تخلرررأ

جرررررو مرررررن المتعرررررة والسررررررور لرررررد المرررررتعلم ولررررره ترررررأثير ايجرررررابي فررررري عمليرررررة اكتسررررراب المرررررتعلم للمهررررراراد

والحركررراد لكونررره عنصررر ار محفررر از ويفررررض علرررى المرررتعلم اسرررتعمال شخصرررية كليرررا وان أشرررعاره بنترررائج عملرررة

ومقارنترررره بزمائرررره وادراكرررره بمررررد تقدمررررة أو تررررأخره يعتبررررر مررررن أقررررو دوافررررع الررررتعلم بينمررررا وجررررد أن إالمررررال
16
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المررررتعلم وعرررردم أشررررعاره بموقفررررة أو االالتمررررام بمررررد مررررا احرررررزه مررررن تقرررردم أو تررررأخر مررررن شررررأنه أن يرررر دي

بالمتعلم إلى الملل والتراخي وبطء التعلم والكتساب

()17

ويرررر الباحثررران أن للبررررامج اإلرشرررادية لخفرررض االغترررراب النفسررري الرررو فرصرررة مثاليرررة السرررتثمار وتنميرررة وار
سرررات العاقررراد الطيبرررة برررين الطالبررراد فمرررن لرررديهن مسرررتو ترفرررع مرررن االغترررراب النفسررري والررر ا بررردورة يررر ثر

فرررري تعلررررم المهرررراراد والحركرررراد الرياضررررية مررررن خررررال مسرررراعدة الطالبررررة علررررى أثبرررراد اتهررررا والتعررررايا مررررع

ماأسرررتجد فررري حياتهرررا الدراسرررية لمرررا تتضرررمنه الدراسرررة الجامعيرررة مرررن اختافررراد عرررن دراسرررتها خرررال المرحلرررة
الثانويرررة .أ سررراعد البرنرررامج اإلرشرررادي علرررى تنميرررة رو الثقرررة برررالنفس والتحررردث بحريرررة مرررن دون خررروف

أو تقيرررد ممرررا جعرررل الطالبررراد علرررى طريرررأ التفررروأ فررري التمررررين واالبتعررراد عرررن حالرررة الامبررراالة التررري يمكرررن

ان تصررريب الطالبرررة فررري أثنررراء تنفيررر المهرررارة
أقل منها مستو بدرجة اقل .

كانرررد زميلتهرررا أقرررو منهرررا بدرجرررة معينرررة وا ا كانرررد الزميلرررة

-1-2-4عرررررض نتررررائج الفرررررأ القياسرررراد البعديررررة بررررين مجموعررررة البحررررث وتحليلهررررا ومناقشررررتها
-:

تحقيقرررررا لهررررردف الدراسرررررة (أعرررررداد برنرررررامج أرشرررررادي لخفرررررض مسرررررتو االغترررررراب النفسررررري لرررررد طالبررررراد

المرحلرررة ااولرررى كليرررة التربيرررة الرياضرررية ) .سرررعد الباحثرررة إلرررى اسرررتخ ار قررريم الوسرررط الحسرررابي واالنحرررراف

المعيرررراري لبيانرررراد أفررررراد مجمرررروعتي البحررررث (الضررررابطة والتجريبيررررة) القيرررراس البعرررردي بعررررد مررررا اسررررتخدمد
اختبررررار ( )Tللعينرررراد المسررررتقلة والمتسرررراوية بالعرررردد كوسرررريلة إحصررررائية لتحقيررررأ الرررر ا الغرررررض واسررررتخ ار

قيمرررة ( )Tالمحسررروبة والتررري الررري محرررك الحكرررم علرررى نترررائج الفرررروأ فررري ضررروء مقارنتهرررا بقيمتهرررا الجدوليرررة
والجدول ()11يبين لك.

جدول ()11يبين الفرأ بين القياساد القبلية والبعدية إلفراد المجموعة التجريبية في المتغيراد المبحوثة

اإلحصائياد

وحرررررررررررردة

القياس

المجموعة الضابطة
الوسط

االنحراف

المجموعة التجريبية
الوسط

االنحراف

قيمة T
المحسوبة

الداللررررررررررررررررة
اإلحصائية

الجدولية

المتغيراد
االغتراب

درجة

111 7،4

، 221

11 141

5 121

5 511

2 12

معنوي

التهديف

درجة

5 471

1 124

، 352

1 11،

2 421

2 12

معنوي

مرررررن خرررررال الجررررردول ( )11يتبرررررين ان النررررراك تباينرررررا واختافرررررا برررررين قررررريم الوسرررررط الحسرررررابي واالنحرررررراف
المعيرررراري فرررري القياسرررراد البعديررررة بررررين افررررراد المجمرررروعتين الضررررابطة والتجريبيررررة أ بلغررررد قيمررررة الوسررررط
الحسرررررابي واالنحرررررراف المعيررررراري لمتغيرررررر االغترررررراب النفسررررري افرررررراد المجموعرررررة الضرررررابطة وعلرررررى التررررروالي

( . )، 221() 111 7،4بينمرررررا بلغرررررد قررررريم الوسرررررط الحسرررررابي واالنحرررررراف المعيررررراري افرررررراد المجموعرررررة
التجريبيررررة متغيررررر االغتررررراب النفسرررري( )5 121()11 141وعنررررد االسررررتدالل عررررن معنويررررة الفررررروأ بررررين
الوسررررطيين الحسررررابيين مررررن خررررال اسررررتخدام اختبررررار ( )Tالعينرررراد المسررررتقلة والمتسرررراوية بالعرررردد أظهرررررد

النتررررائج أن قيمررررة ( )Tالمحسرررروبة قررررد بلغررررد ( )5 511الرررري اكبررررر مررررن قيمتهررررا الجدوليررررة البالغررررة ()2 12
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 -محمد خليفة بركات :علم النفس التعليمي ،ج،6الكويت ،دار العلم للطباعة والنشر ،6894،ص.612

عنرررررد مسرررررتو داللرررررة( )1 15ودرجرررررة حريرررررة ()32والررررر ا ي شرررررر أن النررررراك فرقرررررا معنويرررررا برررررين القياسررررراد

البعديررررة عنررررد أفررررراد المجمرررروعتين ولصررررالي أفررررراد المجموعررررة التجريبيررررة الن مسررررتو االغتررررراب النفسرررري
عنررردالم أقرررل مرررن مسرررتو االغترررراب النفسررري لرررد أفرررراد المجموعرررة الضرررابطة والررر ا مرررا ي كرررد قررريم الوسرررط
الحسابي لد أفراد كل مجموعة..

ويررررر الباحثرررران ان للبرنررررامج االرشررررادي المطبررررأ علررررى افررررراد المجموعررررة التجريبيررررة لرررره تررررأثير ايجررررابي فرررري

خفرررض مسرررتو االغترررراب النفسررري لرررد الطالبررراد لمرررا تتضرررمنه مرررن لغرررة حررروار متبرررادل سررراالم فررري اإلقرررال
مررررن معانرررراد الطالبرررراد مررررا يشررررعرن برررره مررررن االغتررررراب واالنفعررررال النسرررربي عررررن الرررر اد او عررررن المجتمررررع
متمررررثا بالشررررعور بالعزلررررة االجتماعيررررة والعجررررز وال معنررررى واضررررطراب نفسرررري يعبررررر عررررن بعررررد الرررر اد عررررن

الويتهرررا وبعررردالا عرررن الواقرررع وانفعالهرررا عنرررى المجتمرررع وغربرررة عرررن الرررنفس وعرررن العرررالم ..والررر ا اآلمرررر يعررراني
منرررة أغلرررب طلبرررة الجامعرررة فررري المراحرررل ااولرررى لدراسرررتهم بحكرررم شرررعور الطالرررب بأنررره انتقرررل مرررن عرررالم إلرررى

عررررالم أخررررر أي مررررن المدرسررررة الثانويررررة إلررررى الجامعررررة حيررررث أنرررره فرررري المدرسررررة الثانويررررة كررررأن يتعامررررل مررررع

مجموعررررة مررررن الررررزماء مررررن جررررنس واحررررد والررررو يعرررررفهم بحكررررم التجرررراور فرررري السرررركن و وجررررود عاقرررراد
اجتماعية مع ال الء الطلبة.

كمررررا يشررررير (حامررررد عبررررد السررررام )2113ان الفرررررد المغترررررب حرررري بيولوجيررررا وميررررد نفسرررريا وينتابرررره شررررعور
برررالعجز واضرررطراب نفسررري يعبرررر عرررن بعرررد الررر اد عرررن الويتهرررا وبعررردالا عرررن الواقرررع وانفصرررالها عرررن المجتمرررع
()18

فضا عن أنة غربة عن النفس

ويعرررزو الباحثررران الررر ه النترررائج إلرررى أن طالبررراد المجموعرررة التجريبيرررة الرررم اكثرررر اسرررتق ار ار نفسررريا مرررن طالبررراد
المجموعرررررة الضرررررابطة.وترجع الباحثرررررة لرررررك إلرررررى أن طالبررررراد المجموعرررررة الضرررررابطة قرررررد يكرررررون مصررررردر
اغتررررابهم الرررو مجتمرررع الجامعرررة الجديرررد علررريهم وحررراجتهم إلرررى ااصررردقاء  .أي أن االغترررراب النفسررري لرررد

أفرررراد المجموعرررة الضرررابطة ويررررتبط برررالموقف الجديرررد لررر لك يمكرررن بررراغتراب الرررنفس المررروقفي ويختفررري الررر ا

النررروث مرررن االغترررراب النفسررري تررردريجيا بعرررد فتررررة  .حرررين تتوافرررأ الطالبرررة مرررع اتهرررا ومرررع الرررزمياد والررر ا مرررا

اكدترررره نتررررائج فرررررأ القياسرررراد القبليررررة والبعديررررة افررررراد المجموعررررة الضررررابطة وتتفررررأ الباحثررررة مررررع نتررررائج
دراسرررررة (أحمرررررد المراشررررردة )2114والتررررري أثبترررررد أن طررررراب السرررررنواد ااولرررررى أكثرررررر اغترابرررررا مرررررن طررررراب
السنواد النهائية بنسبة بسيطة(.)19

بينمررررا بلغررررد قيمررررة الوسررررط الحسررررابي واالنحررررراف المعيرررراري فرررري القيرررراس البعرررردي لمتغيررررر مهررررارة التهررررديف
افررررراد المجموعررررة الضررررابطة وعلررررى الترررروالي ( )1 124()5 471وان قيمررررة الوسررررط الحسررررابي واالنحررررراف
المعيررررراري أفرررررراد المجموعرررررة التجريبيرررررة قرررررد بلغرررررد ( )1 11،()، 352وعنرررررد االسرررررتدالل عرررررن الوسرررررطين

الحسررررررررابين باسررررررررتخداماختبار ( )Tالعينرررررررراد المسررررررررتقلة والمتسرررررررراوية بالعرررررررردد واسررررررررتخ ار قيمررررررررة ()T

المحسرررروبة البالغررررة ( )2 241والرررري اكبررررر مررررن قيمتهررررا الجدوليررررة البالغررررة ( )2 12عنررررد مسررررتو داللررررة(
)1 15ودرجة حرية (.)32

والرررر ا ي كررررد أن النرررراك فرقررررا معنويررررا بررررين ااوسرررراط الحسررررابية ولصررررالي أفررررراد المجموعررررة التجريبيررررة بكبررررر

وسطهم الحسابي في االختبار المعني بقياس مهارة التهديف.
18
19

 حامد عبد السالم  :دراسات في علم النفس النمو االغتراب والتغريب الثقافي واللغوي ،القاهر،مكتبة عالم الفكر،2000،ص.611 -احمد المراشدة :دور االنشطة الجامعية في الحدين االغتراب طلبةالجامعات في االردن ،2004،ص.19

ومرررررن واقرررررع نترررررائج التحلرررررياد اإلحصرررررائية لبيانررررراد القيررررراس البعررررردي إلفرررررراد المجمررررروعتين (المجموعرررررة
الضرررابطة )الررر ي لرررم يطبرررأ علررريهم البرنرررامج اإلرشرررادي (المجموعرررة التجريبيرررة )التررري ترررم تطبيرررأ البرنرررامج

اإلرشرررادي المعنررري لخفرررض االغترررراب النفسررري وقرررد أشرررارد نترررائج التحلرررياد اإلحصرررائية إلرررى وجرررود داللرررة
معنويررررة عنررررد مسررررتو ( )1 15وفرررري جميررررع المتغيررررراد المبحوثررررة (االغتررررراب النفسرررري ومهررررارة التهررررديف

بكرة السلة ).

ويعررررزو الباحثرررران لررررك إلررررى أن العمررررل وفررررأ البرنررررامج اإلرشررررادي أد إلررررى تفاعررررل الطالبرررراد تفرررراعا نشررررطا
خررررال الجلسرررراد المعتمرررردة وسرررراالم فرررري خفررررض االغتررررراب النفسرررري لررررديهم وبالتررررالي سرررراعدالم فرررري تنميررررة

بعرررض الصرررفاد والخصرررائص النفسرررية كتوافرررأ النفسررري وااسرررري واإلقرررال مرررن مسرررتو العزلرررة االجتماعيرررة

وزاد من الثقة بالنفس.

 -5االستنتاجاد والتوصياد

 -1-5االستنتاجاد-:في ضوء ماأسفرد عنه نتائج الدراسة توصلد الباحثة إلى عدة استنتاجاد والي
-:
 -1تررررم وضررررع أداة معنيررررة بقيرررراس تررررأثير االغتررررراب النفسرررري لررررد طالبرررراد المرحلررررة ااولررررى كليررررة التربيررررة
الرياضية .

 -2الناك نسبة من طالباد المرحلة ااولى كلياد التربية الرياضية لعام ( )2113-2112يعانون من انتشار
ظاالرة االغتراب النفسي .

-3ترررم أعرررداد برنامجرررا إرشررراديا لخفرررض أثرررر االغترررراب النفسررري لرررد طالبررراد المرحلرررة ااولرررى كليرررة التربيرررة
الرياضية.

-4الناك تأثير ايجابي للبرنامج اإلرشادي في خفض تأثير االغتراب النفسي لد الطالباد .

 -2 -5التوصياد -:في ضوء نتائج البحث توصلد الباحثة إلى عدة توصياد والي -:
 -1ضررررورة اعتمررراد مقيررراس االغترررراب النفسررري لطالبرررد كليررراد التربيرررة الرياضرررية كرررأداة بحرررث علميرررة مرررن
قبل الباحثين والمعنيين بالقياس النفسي .

-2ضررررورة اعتمررراد البرنرررامج اإلرشرررادي فررري خفرررض أثرررر االغترررراب النفسررري لرررد طالبررراد المرحلرررة ااولرررى
كلياد التربية الرياضية لما له من فاعلية في خفض االغتراب النفسي.

 -3ضرررررررورة االالتمرررررررام بالبيئررررررة التربويرررررررة ومراعررررررراة عناصرررررررالا ااساسرررررررية وتهيئررررررة الجوانرررررررب النفسرررررررية
واالجتماعية أسوتا بالجوانب المعرفية والمهارية لد الطالباد .

-4ضررررورة أجرررراء دراسررراد مشرررابهة لجوانرررب نفسرررية أخرررر ومراحرررل دراسرررية أخرررر لطالبررراد كليررراد التربيرررة
الرياضية .

المصادر العربية واالجنبية
 -1الدراجي

حسن علي سيد

 2112أثر برنامج إرشادي في تنمية السلوك االجتماعي لد

المرحلة المتوسطة جامعة بغداد كلية التربية رسالة غير منشورة .

طلبة

 -2أحمد علي محمد ااميري  :فعالية برنامج إرشادي في مواجهة الضغوط النفسية لد
الثانوية أطروحة دكتوراه كلية التربية الجامعة المستنصرية  2112ص.31

طاب المرحلة

 -3حسين محمد طاالر ومحي الدين الجردي  :االرشاد النفسي التربوي بين ااصالة والتجديد كلية
التربية جامعة الكويد الكويد  112،ص.1،

 -4مصطفى محمود اامام و خرون  :اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي ط 1دار الحكمة جامعة البصرة
 1111ص.241

 -5اليفاء أبو غزالة  :دليل عمل المرشد التربوي وزارة التربية والتعليم عمان  1125ص.132

 -،عبد اللطيف محمد خليفة:دراساد في سيكولوجية االغتراب دار غريب للطباعة والنشر القاالرة 211،
ص.23

 -7محمود رجب :أنواث االغتراب مجلة الفكر المعاصر وزارة اإلرشاد القومي العدد الخامس القاالرة
ص.،1

 -2ف اد حامد الموافي:بحوث نفسية وتربوية

 1مكتبة اانجلو المصرية القاالرة  1127ص.22–11

 -1جمال صبري فر ونعيم عبد الحسين :المهاراد ااساسية في القانون الدولي لكرة السلة على الكراسي
المتحركة للمقعدين ط 1دار دجلة منشرون وموزعون عمان  2112ص. ،3

 -11نجا

مهدي شلا واكرم محمد صبحي التعلم الحركي جامعة الموصل دار الكتب للطباعة

والنشر  2112ص.121

 -11نزار الطالب وكامل لويس :علم النفس الرياضي جامعة الموصل دار الكتب للطباعة والنشر
 2111ص.121

 -12محمد خليفة بركاد :علم النفس التعليمي
 1124ص.172

 1الكويد

دار العلم للطباعة والنشر

 -13حامد عبد السام  :دراساد في علم النفس النمو االغتراب والتغريب الثقافي واللغوي القاالر مكتبة
عالم الفكر  2113ص.175

 -14احمد المراشدة :دور اانشطة الجامعية في الحدين االغتراب طلبة الجامعاد في االردن

 2114ص.،2
– 15- Nettler, G.,A; Measure of Alienation :(Amer, Sot. Rev, vol. 22, 1957). 670
677.
16- Shaw M: The Development of counseling program priorities progress and
professionalism, the personal Guidance Journal, No. 5, 1977, P. 395.
17- Dallas, Public, Schools (1995) , Networks for student Success, At.Risk
Dropout Presentation, Resource Manual. American School Counselors
Association .
ملحأ رقم ()1مقياس االغتراب النفسي النهائي
د

الفقراد

1

أجد ثقة في نفسي.عند أدائي لمهاراد كرة السلة .

2

عندما أتعرض لضغوط رياضية أتخ ق ارراد حاسمة

3

أستفيد من الرياضة في تكوين عاقاد اجتماعية.

دائما

أحيانا

أبدا

4

ال أستطيع التخلي عن الكلية التي أتعلم فيها.

5

يصفني اآلخرون بأنني طالبة الادئة ااعصاب .

،

أرغب المشاركة في النشاطاد التي تسعدني.

7

أتقبل شكل جسمي على الرغم من بعض العيوب .

2

أجد صعوبة في تقبل مااعاني منه في جسمي .

1

أشعر بأن أسرتي متماسكة.

 11أشعر بالرضا عن كل مايخص أسرتي .
11

أعمل على تكوين عاقاد جديدة داخل الكلية مع زمياتي

12

لدي القدرة في تنفي الخطط الصحيحة قي مباراة كرة السلة.

13

أنجز أالدافي المرتبطة بالمهاراد ااساسية بكرة السلة.

14

امتلك القدرة على أن يستمر نجاحي في المهاراد بكرة السلة.

15

لدي المة عالية وال أضعف أمام الصعوباد.

 1،اآلسرة ال تعير االالتمام للجسم .
 17يتمتع جسمي بمقاومة جيدة ضد اإلمراض.
12

أحب المنافساد والمهرجاناد الرياضية انها تقربني من زمياتي .

11

أفضل لحظاد السعادة عندما أكون بين أفراد أسرتي

 21أفضل أن اقضي وقد فراغي مع نفسي.
 21أشعر باليأس حتى عندما أكون بين أسرتي.
22

تفكيري جيد أثناء أداء المهاراد ااساسية بكرة السلة.

23

أستطيع مواجهة التحدياد أثناء أداء المهاراد بكرة السلة.

24

أجيد ا لسيطرة على انفعاالتي عندما أكون في مواقف صعبة دائما

24

تفوتني الفرص انني ابتعد عن اتخا الق ارراد الصائبة .

 25مصدر إسنادي في الحياة الي أسرتي.
2،

لم أستطيع إيصال أفكاري لوالدي.

 27تأثر مشاكل أسرتي علي بشكل واضي .
 22أشعر بالسعادة عندما أكون مع زميا تي الطالباد .
 21حضور الجمهور الكثيف للقاعة يشدني أكثر لألداء
 31لدي شجاعة التخا ق ارراتي بنفسي اني واثقة من إمكانياتي .
 31أشعر بضعف النشاط داخل الكلية .
 32أشكو من ضيأ التنفس.
33

اشعر بالقلأ من المعاملة السيئة في الكلية

 34اشعر بالحر من جسمي.

 35كثي ار ماأشعر بأنني متوترة ااعصاب.
3،

أنا سريعة االستثارة في المجادالد.

 37كثي ار ماأنحر من الحوار مع أسرتي بصراحة
 32االنفعال الو الم از العام ال ي يسود أسرتي .
31

توجد لدي خافاد مع أحد أفراد أسرتي الساكنين معي.

 41كثي ارف ما يدفعني الفشل إلى المواظبة على االنجاز
41

إ ا فشلد أحد الطالباد في أداء بعض المهاراد فأني أغرس الثقة
بنفسها

42

أتقبل أجراء المنافسة مع زمياتي فأني أشارك بما لدي من قدراد

 43أشعر بالغضب ابسط ااشياء.
 44أشعر باالحترام من قبل زمياتي.
 45أنا مترددة في اتخا ق ارراتي.
 4،أشعر باالرتيا عندما أكون مع زمياتي .
 47أشارك في معظم النشاطاد الطابية والترفيهية.
 42يوجد عيب في وجهي يشعرني بالخجل
 41عندما اسمع إخبار غير سارة أتقبلها بهدوء .
51

أصاب بعدو البرد (اانفلونزا)أكثر من زمياتي .

 51أشكومن سوء معدتي أثناء المواقف االجتماعية التي أمر بها
52

مازال والداي ينظران لي وكأنني مازلد طفلة تحتا
واإلرشاد .

 53يضايقني أن أجد والدي سريع الغضب والتهور أحيانا.
 54أشعر بالعزلة حتى بين أقرب الناس لي
 55أشعر بالغربة عندما أكون بين زمياتي.
5،

يسرني االعتزال عن المجتمع وأعيا وحيدة مع نفسي.

 57اشعر بالرفض من قبل زمياتي .
 52أسرتي اتحقأ طموحاتي التي أحاورالم بها .
 51أنزعج عندما أكون موجودة في جو مل ه المر .
 ،1أشعر أنني عنصر غير فعال مع اآلخرين

إلى النصي

