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Analysis study for level of the therapeutic and rehabilitative knowledge and its 

relationship to the scientific achievement for students of the college of sport Education   
Leaturer.Muneeb.A. Fathi 

Abstract 
This study aimed at revealing the level of gained Knowledge of treatment and 

rehabilitation for a student’s sample who experience the sport medicine as a credit at third 
academic year. In addition, this study aimed at revealing the relationship between this level 
and the final achievement score in sport medicine credit. The sample includes (128) male 
and female students at the fourth academic year. 

A questionnaire was used as data collecting tool and included scientific therapeutic 
and rehabilitative questions with situations need to be met with scientific bases, which 
should be chosen according to what the students gained of Knowledge and Education in 
this field. After collecting data and statistically process them, the study concluded that 
there is a positive gain of the therapeutic and rehabilitative Knowledge of the sample with 
various levels. Most of the sample was at  (medium, average, good) levels respectively. 
There is also a significant correlation between the therapeutic and rehabilitative 
Knowledge and the final achievement score of sport medicine credit. 

The study recommends conducting a measurement for other the level of scientific 
Knowledge of the students at scientific fields.              

  : التعریف بالبحث-١
  : المقدمة وأهمیة البحث١-١

أن تقدم المجتمعات في العلم والمعرفة والثقافة العامة یقاس من خالل انعكاس هذا التقدم على حیاة الفرد         
دا اته في التعلم المقصود استعدا وفي الحیاة المعاصرة یقضي الفرد جزءا كبیرا من حیواإلنتاجیة،المهنیة والعملیة 

 جدوى تعدد المناهج الدراسیة وتباینها واختالفها إلى یطمئن المتعلم إنمشروعا  أصبحللدخول في معترك الحیاة، لذا 
 بما أكتسبه من خبرات سابقة عن تلك الحیاة بأخرى انطباعات الطالب عن حیاته الدراسیة تتأثر بطریقة أو أنكما . 

 موضوعیة تساعده في مواجهة الحیاة بكل مناحیها ومشاربها المتعددة یةا تفتح له من خاللها من فكر ورؤ الدراسیة وم
 یتطلب معرفة بفن التعلم وحتى یستفید مما تعلمه في حیاته األمر یتعلم المتعلم كیف یتعلم وهذا أنلذا البد من 

 وبما أن الجامعة .) ١٤٢، ١٩٩١ ،االزیرجاوي ( وتوفر له كیفیة االستفادة من الخبرات السابقة في خدمة تعلم جدیدة

–––– 
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هي مؤسسة علیا مهمة في نهضة المجتمعات تنبثق منها نوافذ المعرفة من خالل إعداد الكوادر البشریة لقیادة دفة 
 والدور المهم المتمثل بالنهوض بواقع الحیاة العلمیة من مراسي النهضة بالتقدم العلمي والمعرفيإلى الحیاة والوصول 

ة من طلبة وتدریسیین یأتي من بناء مراجع علمیة منهجیة متطورة ذات الطابع العملي خالل تعبئة الكوادر العلمی
نافعة للمجتمع فالعلم الذي ال ُیعمل به هدر  وٕابداعاتالتطبیقي والذي له عالقة وثیقة بما ینتجه الفرد من عطاءات 

 وفي ضوء  بناء المجتمع جیال بعد جیلالهتمام ببناء الفرد یعني من ثموان ا للطاقات والجهود المبذولة وال خیر فیه
 أهداف انه مهما كانت أو اختلفت الطرائق التي یعبر بها عن  )  Ellis  1978( ها ؤكدالحقیقة العلمیة التي یُ 

 وان  )١٩٨٥،٢٠٥نشواتي،( التربیة فأغلبها تتضمن قدرة المتعلم على استثمار ما سبق له تعلمه للمواقف الجدیدة 
 المعرفیة في المناهج واألسالیبله من مرتكزات رصینة وراسخة كالجبال تتواكب مع تطورات العصر  البد بناء الفرد

كي ل للمتلقین وهم طلبة الجامعة إیصالها وأسالیب نستثمر هذا البناء ال من قیاس تأثیر هذه المناهج أن أردناولو 
بأن )  ١٠٨، ١٩٧٩ ،وآخرونحسین قاسم ( كده هذا ما یؤ لدیهم ة مستوى ودرجة انتقال أثر المعرفةفیتسنى لنا معر 

وعلى هذا  المراد تعلیمهم، اإلفراد التأثیر الكلي على إلى ُیقاس بالنسبة أنالعملیة التعلیمیة والتدریسیة یجب  نجاح
وتأتي أهمیة الدراسة في جعل مستوى المعرفة التي یتلقاها .واألسالیب یتم التطویر والتحدیث في المناهج األساس

یتساوى مع مستوى التطبیق المهني لدیهم بعد التخرج وهذا بحدود موضوع البحث فیما بة خالل دراستهم الجامعیة الطل
 كوادر إعدادالتي تقدم دورا مهما للمجتمع من خالل  علمیةالفكلیة التربیة الریاضیة من الكلیات یتعلق بالباحث 

ویة والنفسیة والریاضیة والتي لها دور مهم في خدمة متخرجة تحمل ثقافة متعددة الجوانب منها الصحیة والترب
من ت التطبیق العملي في المعارف العلمیة ذاوالسیما  على بقیة االختصاصات األمرویمكن أن یعمم هذا  اإلنسان

 التحصیل المعرفي هو وسیلة لقیاس التعلم أن، وبما  ومعالجة الخلل العلمياالرتقاء بالمستوىخالل النتائج یمكن 
  .رامج التربیة الریاضیةو نتاج التعلم كونه یعد هدف مهم من أهداف العملیة التعلیمیة في معظم بوه

   )٣٧، ٢٠٠٠البدري، ( 
  : مشكلة البحث٢-١

 عدد كبیر أنالحظ الباحث من خالل وظیفته في تدریس مادة الطب الریاضي في كلیة التربیة الریاضیة          
 بموضوع األمره في حیاتهم الدراسیة وعلى قدر تعلق نو  القلیل مما تلقإالملون معهم من الطلبة ممن یتخرجون وال یح

ال یتناسب مع ظرف  ال یصلح أو ؟ أم مستوى التطبیق إلى یرقى ب ما تعلمه الطالهلف ، واختصاص الباحثالبحث
 العالجیة والتأهیلیة المعرفةالثقافة و ا أرتئ الباحث قیاس مستوى ، لذوهنا مكمن المشكلة؟   له أثر فیهمالحال ولیس

 وترسیخ المعرفة الكتسابمادة الطب الریاضي ذات العالقة سعیا لدى طالبه وعالقته بدرجة التحصیل النهائي ل
التي لها أكثر من جانب ال حدى مكامن الخلل في محاور العملیة التعلیمیة لتشخیص إ األفضل و واألسلوببالمنهج 

  .بد من قیاسه 
  : البحثافهد ٣-١
   لدى عینة البحثة والتأهیلیة العالجیالمعرفة استبیان لقیاس مستوى استمارةأعداد  ٣- ١-١
 الطب  ودرجة التحصیل العلمي النهائیة لمادةة والتأهیلیة العالجیالمعرفةالتعرف على العالقة بین مستوى  ٣- ٢-١

  .الریاضي ذات العالقة 
  : فرض البحث٤-١
 لمادة  ودرجة التحصیل النهائية والتأهیلیة العالجیالمعرفة معنویة بین مستوى وجود عالقة ذات داللةعدم  ٤- ١-١

  .الطب الریاضي ذات العالقة 
   مجاالت البحث ٥-١
 في جامعة ٢٠١٠-٢٠٠٩ الرابعة في كلیة التربیة الریاضیة لعام طلبة السنة الدراسیة:  المجال البشري٥- ١-١

  .الموصل
  .ریاضیة الداخلیة في كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل القاعة ال:  المجال المكاني٥- ٢-١
    .٢٠١١ / ٢ / ١ ولغایة ٢٠١٠ /٥ /٢ إبتدًء من:  المجال الزماني٥- ٣-١
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  : الدراسات النظریة والدراسات السابقة والمشابهة-٢
  : الدراسات النظریة١-٢
    :المعرفة المناهج ودورها في اكتساب ١- ١-٢

ییر المناهج له دور في مواجهة مشكالت الكم والتغلب على نقائص المال والموارد البشریة ن السعي لتغإ       
 وتوالد المعرفة في شتى المیادین توالدا اإلنسانیة الطالب، فبعد اتساع الثقافة إعدادالناجمة عن التزاید الكبیر في 

ذانولوجیة جات العصر والتك مع حاخضع لتعدیل جذري یتناسبسریعا أن المناهج الدراسیة ینبغي أن ت  كان هدف وٕا
ي تمكنه من المزید منها ال الت ووسائل المعرفة األساسیة تزوید الطالب بأدوات البحث  السلیمة دوماً  الدراسیةالمناهج

 والضرورة في عصر تتكاثر اإللزامتزویده بمجموعة من المعارف والمعلومات المحددة، وان هذا الهدف یأخذ طابع 
 مناهج تستهدف تكوین إلى الحاجة ماسة وهكذا تكون بها،اإلحاطة لمستحیل على المتعلم رف ویبدو من افیه المعا

ا على المزید من المعرفة والخبرة وعلى مً و  التي تمكن المتعلم من الحصول داألساسیةالمواقف والمهارات والمعلومات 
قافة نفسها هي التي یحتاجها المتعلم في عصرنا هذا  الثقافة ال الثفأسالیب. مواجهة مشكالت عصره ومتطلبات حیاته

 وقطاعات النشاط االقتصادي واالجتماعي عمالواألعصر التطور العلمي والتقني السریع، عصر التحول في المهن 
 یواجه متطلبات عصر أن أراد إذاها  من یتمكنأن الثقافة ووسائل البحث وآالت المعرفة هي التي توجب علیه وأدوات
 جمیع المستویات بحث تقابل متطلبات الفرد  المناهج الدراسیة فيإلى بد من النظر بطریقة تقدمیة لذا ال،متغیر

 إلى والفرد وتشجیعه اإلنسان وكذلك یقابل استعدادات وقدرات واتجاهات وتطلعات واإلبداع االبتكار وٕاضافةالثقافیة 
لعمل الفردي المستقل والبحث الدائب وكذلك احتیاجات یمكن وتشجیع ا  ماإلى أقصىاستخدام قدراته واستعداداته 

كي یواكب تطور العصر، والنهج الصالح البد ل األجهزةوتطور المواطنة والتغییر المتالصق في العلم والتكنولوجیا 
العالجیة والمعرفة ).١٦٠-١٥٩، ١٩٨١ ،بركات(  النفعیة والتدریبیة والتطبیقیةاألغراضمن یتوافر فیه تحقیق 

 بوسائله العلمیة المعتمدة وكذلك التعامل مع لإلصابات األوليناولها البحث في اختصاص العالج تالتي یأهیلیة والت
 مرحلة التأهیل باستخدام وسائل العالج الطبیعي والتمارین العالجیة التأهیلیة إلى بعد هذه المرحلة لالنتقال اإلصابات

   ).١٩٩٩،١٦٦قبع،(اإلصابةلطبیعیة كما كان قبل ته الا حإلى الجزء المصاب شكال ووظیفة إلعادة
   : القیاس والتجریب لمستوى المعرفة٢- ١-٢

ك من ال وهنفي الحیاة البد من قیاسها، أدوات العلم الحدیث، لتقییم أي ظاهرة أهم القیاس من أنال شك          
و الذي یستهدف تنمیة قدرة الفرد على  والتعلم الجید ه، بمقدار وما یوجد بمقدار یمكن قیاسهیقول أن كل ما یوجد

على حشد المعلومات والحقائق في ذهن الفرد الن یقتصر   الخبرات واستخالص الحقائق بنفسه والواكتسابالتعلم 
 النسیان والزوال أو أن عجلة التقدم العلمي تأتي بغیرها وتصبح غیر إلى إماالمعلومات مهما بلغت صحتها مصیرها 

ث یستوعب بأسرع یلماء النفس والتربیة مبادئ تجعل تحصیل الطالب الجامعي علمیا جیدا بحنافعة، لذلك وضع ع
   ). ٣٤٧-٧، ١٩٨٥ ،عیسوي(  النسیان والزوال إلى یؤولوأحسن ما یمكن وجعل ما یتعلمه ال 

   : دور الجامعة في التنمیة االجتماعیة والبشریة٣- ١-٢
 واألقسامدده ظروف البلد ومتطلباته والخروج من قوقعة النظم التقلیدیة ینبغي أن تقوم الجامعة بدور جدید تح        

ل بلد،  بمتطلبات العصر الذي یعیشه كواإلیفاء المعروفة منذ وجدت الجامعات في سبیل التطور والتقدم األكادیمیة
 وهي رفع األساسیة  تحقیق الغایةإلىلعمل بعد الجامعة یدور في حلقة مفرغة ال تؤدي والنظرة السائدة الحالیة ل

فضال عن تطویر الجانب  النظر في المناهج الجامعیة بإعادةمستوى المجتمع ، والبد من وجود مركز أبحاث یقوم 
التطبیقي فیها لیوازي أو یفوق أحیانا الجانب النظري وكذلك توجیه المناهج نحو الهدف توجیها علمیا صحیحا، كما 

   ).٦٣-٦١، ١٩٨٥ ،المصري( ة بما یوازي االهتمام بالعمران بشریالبد من االهتمام ببرامج التنمیة ال
  : انتقال أثر التعلم٤- ١-٢

 ضرورة أن  القول الذي ُیرجعإلىالمواد الدراسیة وقد یقع االختیار تدور المناقشات وُتحتدم حول فائدة         
التطبیقي، ولكي یكون التعلم ایجابیا البد  التدریب والتطبیق نحو االتجاه المهني العملي إلىینصرف المنهج الدراسي 

تي ء في التصرف عند المواقف وهذا یأ ینتقل أثره لدى المتعلم في موقف أو شكل من أشكال النشاط وقدرة المر أنمن 
 فسیكون التعلم سلبیا األمر لم یتم هذا إذالتدریب والتطبیق على هذه المواقف، أما من خالل ترسیخ التعلم بوساطة ا

   ).٣٩٩-٣٩٢، ١٩٧٧جابر، (  أثر ضائع كونه لم ُیرسخ المعلومةأو ربما ذو له أثر في المتعلم ولیس 
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  : تقویم المنهج العلمي٥- ١-٢
نموذج من أ وبشكل عام، وقد ركز كل إجرائهابها خطواتها وكیفیة  عملیة التقویم طور المهتمین ألهمیةنظرا          

 المنهج ولیس ج التعلیمي كالذي یتناوله الباحث في هذه الدراسة أو تقویمالتقویم على خاصیة معینة كتقویم النات
بل على العكس فأنها ُتكمل بعضها نموذج التقویمي عاكس لخیارات متعددة في التقویم بالضرورة أن یكون األ

وهذا  )تایلر (   نموذج الذي یهتم بتقویم مستوى التحصیل لدى المتعلمین أفرادا وجماعات یعود للعالم ، واألالبعض
عملیتین خاضعتین لألسلوب العلمي المنظم مما لنموذج كان له الفضل في زیادة عملیة بناء المنهج ومن ثم تقویمه األ

 )تایلر(نموذج أ وضح ی)١( رقم  والشكل )٨٧، ١٩٨٤ ،الشبلي(أدى إلى وضوح في العمل مع إبراز نقاط التركیز
  .لتقویم المنهج 

   التربویةاألهداف
  

  )التقویم ( فحص التحصیل                                       الخبرات التعلیمیة        

  نموذج تیلر لتقویم المنهج)١(الشكل رقم 
 علمیة حدیثة  أسالیب وٕاتباعتساعد اختبارات التحصیل المعرفي في بناء وتطویر االختبارات الموضوعیة         

 والمحتوى األهدافوكذلك معرفة نواحي القوة والضعف في كل من  لنماذج الحدیثةعلمیة االعداد، واالستعانة با
  . )٣٣، ٢٠٠١فرحات، ( وطرائق التدریس وتدعیم جوانب القوة وعالج أوجه القصور 

  : تقویم المتعلم كناتج للمنهج٦-١-٢ 
 التربویة التعلیمیة، والمتعلم یعتبر  تقویم المتعلم یعد المحصلة النهائیة للمنهج حیث ُیعد المخرج للعملیةإن        

 المتدخالت وعملیاته وهو الذي حصل لدیه التغییر جراء تعرضه لهذه بمداخالتهالغایة النهائیة للمنهج العلمي 
ضعف فیه من العملیات المخطط لها، وللحكم على مدى نجاح المنهج أو فشله من ناحیة ولتحدید مواطن القوة والو 

 أخرى فالبد من التقویم لهذا المنهج ومخرجاته والناتج هو الذي ُیعتمد للُحكم على مدى النجاح اجل تطویره من ناحیة
  :  یتم تقویم المتعلم وهي یوفقها التي األسس إلى اإلشارةأو الفشل لذا البد من 

 الحاصل في  المفهوم الواسع للمنهج وكذلك تناول التقویم بجوانب مختلفة من شخصیة المتعلم والتغییرعتمادإ -١
  .سلوكه في االتجاه المرغوب فیه 

  راسیة والمعطیات الخاصة بالمنهج التربویة ووفقا لوظیفة المرحلة الداألهدافجراء التقویم في ضوء إ -٢
  . المستخدمة بما یحقق التقویم السلیم لكل جانب من جوانب المتعلم ومظاهره وسلوكه واألدوات األسالیب تنویع -٣
 أحكام سلیمة بمقتضاها وبعد تحید دقیق إلىقیق للنتائج وتفسیرها بما یكفل حسن االنتقاء بما یقوم التحلیل الد -٤

  .لالیجابیات والسلبیات 
 في حالة فشله وبیان إلغاؤه وضع البدائل والمقترحات لتطویر الجوانب المختلفة للمنهج أو اعتماده بالكامل أو -٥

   . )٨٨، ١٩٨٤ ،الشبلي(  متخذ القراروجهة النظر في البدیل المفضل لمساعدة 
وفیما یخص القائم بعملیة التقویم والقیاس المعرفي، یجب ان یمتلك مهارات أكادیمیة ومفاهیم علمیة وخبرات        

رات التطبیقیة في مجال دراسته وتطویرها، فضال عن امتالكه للمهاتمكنه من تحدید عناصر المعرفة المراد اكتسابها 
  . )٣٤، ٢٠٠١فرحات، (  الحكم على نسب التحسن كي یستطیعل

 األهداف اختیار الوسائل التي تستخدم في تحقیق هذه إلى تؤدي األهدافیتضح أن : المحاضرة الحدیثة٧- ١-٢
مالئمة  أما عملیة التقویم فتساعدنا في تحدید مدى أو التعلیم الذي ُیحدث استجابة للمنهج والتدریسوهما المنهج 
 األهداف تحدید  إعادةنتائج التقویم فياألهداف وكما تساعد عملیة تحقیق  نتائج مرغوبة إحداثتین في هاتین الوسیل

 ،بوشامب( یكیة من أجل تخطیط وظائف التعلیم  تخطیط الوسائل من أجل تحقیقها وهكذا تتم الدورة الدیناموٕاعادة
  :ملیة التعلیمیة ضح دینامیكیة الع یو )٢(رقم والمخطط في الشكل  . )١١٤-١١٣، ١٩٨٧
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  یوضح الحركة الدینامیكیة لعملیة التعلیم)٢(الشكل رقم 

 أكسل من أن یبحثوا عن إنهمبل  قلیال مما ُینجز محاضراتهم إال اهتماماحظ أن المحاضرین اللذین ال یبذلون یال◌  
 ُیظهرون الشك في البالغة  الجامعة والكلیة عموماأساتذةالمهارات التي تنتج محاضرا جیدا وربما السبب كان 

، لذلك نجدهم یضعون المعلمین الكالمیین والموضوعات الكالمیة في مرتبة متدنیة من إلیهاوعدم االطمئنان الكالمیة 
 حقیقة إلى دون النظر األوساط هي االتجاهات الحالیة، وستبقى قائمة في تلك وهذه عندهم األكادیميمستویات الهرم 

ال كالم ال ال ننسى أن النبرة الخطابیة في ،رون الن یكونوا رجال البالغة من صنف ماأن معظم المعلمین مضط
  .  )٦٣، ١٩٨٦، نیث ابیلك( نحن فال  كان الغیر هو الذي یمارس ذلك، أما حین نكون إذا إالتعتبره مأخذا 

   : الدراسات السابقة والمشابهة-٢
   .Meyer B.B. & Wenger M.S )١٩٩٨ (فنجر. ومیرر س. ربارا ب دراسة ب١-٢

 "دراسة انتقال أثر التعلم لبرنامج القفز بالحبال على العبات التنس االرضي " 
 النتائج الموجهة للمشاركین في دروس برنامج الحبال لدى فریق التنس، وهل آثار وصف إلىهدفت الدراسة         

وكانت عینة البحث من البنات لمستقبلیة،  المشاركون بعض الخبرات التربویة اسابتإكیؤثر هذا البرنامج في 
یشكلن فریق التنس في مدرسة ثانویة بهدف الكشف عن العملیات التي قد نحصل من خاللها على ) ١٣(وعددهن 

 بعض الریاضیین یحققوا فوائد عظیمة من خالل الخبرة أنواستخدمت نظریة لویس للتغییر لمعرفة كیف . النتائج
 في قدرتهم على نقل  فاعلیة والسیماأكثر ویكون اآلخرین من الریاضیین أكثرلحبل المنتقاة من دروس العاب ا

 ملعب التنس، وما یلیه من مواقف، كما تمت مناقشة االستنتاجات للمطبقین الباحثین في إلىالمفاهیم التي تعلموها 
  . ) Meyer & Wenger, 1998, 243-266(كل علم النفس والتربیة المستقبلیة 

  :)١٩٩٩(خویلة قاسم محمد علي، ة  دراس٢-٢
  "دراسة انتقال اثر التعلم على مستوى التحصیل في بعض فعالیات الرمي بالعاب القوى " 

 المتشابهة على مستوى أوانتقال اثر التعلم في المهمات المتزامنة  هذه الدراسة معرفة أهدافكانت احد          
طالبا وقد ) ٣٣(، وتكونت عینة البحث من أخرى أهداف فضًال عنة  واالنجاز والمعرفاألداءالتحصیل العلمي في 

الثقل والمقیاس للتحصیل  لفعالیتي رمي الرمح وقذف األداءصمم الباحث استمارتین لقیاس التحصیل واختبار تقویم 
فیما یخص ج  النتائوأظهرتلة ثم الصعبة، هالمعرفي بینما كان االنتقال سلبیا لدى المجموعة المتعلمة للمهمات الس

انتقال اثر التعلم في التحصیل المعرفي انتقال ایجابي للمجوعات التي تعلمت المهمة الصعبة ثم السهلة وكذلك التي 
حصیل المعرفي المستخدم وقد أوصت الدراسة إلى استخدام مقیاس التقویم للت ،تعلمت المهمة الصعبة والسهلة سویة

  .)١٩٩٩، خویلة( للفعالتین
  :لدراسات المشابهة والسابقة مناقشة ا٣-٢

 الدراستین السابقتین التي تناولهما الباحث فیهما تشابه من حیث هدف البحث وهو قیاس المستوى المعرفي إن        
الناتج من تعلم مهارة سابقة واثر ذلك التعلم یقاس من خالل التحصیل العلمي المعرفي وهذا یتفق مع هدف الباحث 

 حد ما، ویرى الباحث إلى فیها من التشابه األهداف أن إال التي یتم تناولها من قبل الدراسات على اختالف المتغیرات
 البحوث المختلفة وهذا بأنواعمقارنة   في المواد النظریة بمحتواها العاموالسیما الدراسات من هذا النوع قلیلة نسبیا أن

توجهات العلمیة من خالل تصمیم فة بمختلف ال والثقاالمعرفة یدل على ضرورة االهتمام بقیاس مستوى األمر
  . تقویم العملیة التعلیمیة برمتها والناتج وكذلكاألداء لغرض تحسین التحصیلاختبارات القیاس وكذلك 

  
  
 

 المنھج   

   التعلیمالتدریس أو

 
لوسائلا   األھداف             التقویم 
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 ١٤٩

  : إجراءات البحث-٣
  .استخدم الباحث المنهج الوصفي لمالئمته لطبیعة الدراسة : منهج البحث١-٣
لباحث عینة البحث من مجتمع طلبة كلیة التربیة الریاضـیة فـي جامعـة الموصـل أختار ا : مجتمع البحث وعینته٢-٣

طالـــب ) ١٣٥ (وعـــددهم) ٢٠١٠-٢٠٠٩( للعـــام الدراســي ة تــم اختیـــار طلبــة الـــسنة الدراســـیة الرابعــةوبالطریقــة العمدیـــ
ات الســـتمارة  االختبـــار الســـتخراج معامـــل الثبـــإعـــادة إلجـــراءاتطـــالب كـــانوا قـــد تعرضـــوا ) ٧( اســـتبعد مـــنهم وطالبـــة

 لــدیهم وأصــبح الدراســیة الثالثــة هم لمــادة الطــب الریاضــي فــي الــسنة دراســتأكملــوا كــانوا قــد  العینــةأفــراداالســتبیان وجمیــع 
االمتحان النهـائي بنجـاح، علمـا أن  طبیعـة مفـردات هـذه المـادة واكتساب المعرفة والمؤكدة باجتیازهم  التعلم ألثرانتقال 

  .یة والتأهیلیة وهما متغیران یهدف البحث قیاسهما تدور حول المعرفة العالج
  : أدوات البحث٣-٣
   : استمارة االستبیان١- ٣-٣

 معتمدا على یة والتأهیلیةلعالج االمعرفة التعرف على مستوى رة استبیان لغرضقام الباحث بإعداد استما        
 اإلجراءات العالجیة ها ُجمل استفهامیة بخصوص إذ ُوجهت فیخبرته االكادیمیة والعملیة في مجال العالج والتأهیل،

 من األسئلة، وقد تم انتقاء هذه  بالسلب أمباإلیجاب سواء  علیهاة العلمیاالجابةالمطلوب من عینة البحث والتأهیلیة و 
 لمها كمادة منهجیة مقررة فيتعمحتوى المفردات المنهجیة لمادة الطب الریاضي والعالجیة والتي سبق لعینة البحث 

الرابعة في كلیة التربیة نجاح لالنتقال إلى السنة الدراسیة  الثالثة كأحد المواد المطلوب اجتیازها بمنهج السنة الدراسیة
 األسئلةلذا أرتئ الباحث من خالل هذه الریاضیة وجمیع أفراد العینة كانوا ناجحین في اجتیازها وبتقدیرات متفاوتة 

، وقد قام الباحث بعرض االستمارة على والتأهیلتسبة فیما یتعلق بالعالج  والمعرفة المكالمعرفةمعرفة مستوى 
 لبیان رأیهم في مدى صالحیتها في قیاس الهدف منها وكذلك واالختصاص *مجموعة من الخبراء من ذوي الخبرة

وتعد الورقة ).١(العلمیة وقد أبدوا مالحظاتهم علیها وتم وضعها بالشكل النهائي كما موضحة في الملحق صیاغتها 
وكذلك تحدید المحتوى .والقلم من أهم أدوات القیاس الرسمیة للحصول على االجابات الدالة على مستوى المعرفة

   ).١٤٨، ٢٠٠٦الضبع، (وبناء صیاغة وترتیب المفرادات الخاصة باستمارة القیاس والمعرفي
ة كلیة التربیة الریاضیة للحصول على قام الباحث باستحصال موافقة عماد: استمارات الدرجات النهائیة٢- ٣-٣

درجات مادة الطب الریاضي النهائیة من سجالت اللجنة االمتحانیة المسوؤلة عن درجات السنة الدراسیة الرابعة وذلك 
إلتمام إجراءات البحث اإلحصائیة وقد تم من خاللها معرفة مستوى العالقة اإلحصائیة بینها وبین إجابات عینة 

  . رة االستبیانالبحث عن استما
بعــد االنتهــاء مــن إعــداد اســتمارة االســتبیان بــشكلها النهــائي قــام الباحــث باســتخراج : إجــراءات البحــث المیدانیــة٤-٣

 كما تم استخراج معامل الثبات والموضوعیة بطریقة إعـادة توزیـع اسـتمارة ١معامل الصدق من خالل المحكمین الخبراء
لبحث واللذین استبعدوا من البحـث فیمـا بعـد،  وبعـد أسـبوعین مـن عرضـها علـیهم االستبیان على سبعة من أفراد عینة ا

وٕاجابتهم وبعد تفریغ النتائج ومعاملتها إحـصائیا باسـتخدام معامـل االرتبـاط تـم التأكـد مـن دقـة معامـل الثبـات مـن خـالل 
 عینة في فتـرة االمتحانـات النهائیـة بعد ذلك قام الباحث بتوزیع استمارة االستبیان على). ٠.٨٩(نتیجة االرتباط البالغة 

وهـــم فـــي الـــسنة الدراســـیة الرابعـــة أي بعـــد مـــضي حـــوالي ســـنة مـــن تعلمهـــم للمهـــارات العالجیـــة والتأهیلیـــة وكـــذلك كـــان 
الموضــوع بالنــسبة لهــم مفــاجئ أي دون تحــضیر مــسبق الجتنــاب أي مــؤثر علــى نتــائج االســتبیان وتتحقــق اإلجابــة فــي 

  .ادها الباحثظروف موضوعیة تامة كما أر 
  :اإلحصائیة المعالجات ٥-٣

 بتحویلها من اإلجابات عینة البحث على االستبیان قام الباحث بتفرغ أفراد جمیع إجاباتبعد االنتهاء من         
 قانون باستخدام إحصائیا وبعد ذلك تم معاملتها وٕاحصائها عددیة وبحسب مبادئ البحث العلمي إلىلفظیة منطقیة 

                                                           
1 
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والتي أعطیت ) ال(و ) ٢(والتي أعطیت ) نعم( والمتمثلة بـ اإلجابةالبسیط ما بین مجموع درجات اط معامل االرتب
ولكل فرد من أفراد عینة البحث مع الدرجة النهائیة التي حصل علیها ) ١.٥(فقرة التي لم یجاب عنها أعطیت وال) ١(

ة استخراج متوسط قالثة مستویات عن طری ثإلى، كما قام الباحث بتوزیع عینة البحث في مادة الطب الریاضي
یة لهذه  وبعدها تم استخراج النسبة المئو ة والتاهیلیة لمعرفة مستویات المعرفة العالجی)٢±(االنحراف المعیاري 

   :لیةاالتویات، وقد استخدم الباحث القوانین المست
  توسط االنحرافم -٣ االنحراف المعیاري             -٢ الوسط الحسابي               -١
  )نو بیرس(معامل االرتباط البسیط  -٦  یة       النسبة المئو  -٥      للعینة   مستویات التوزیع الطبیعي-٤

  ) ٣٣٢، ١٩٩٦التكریتي والعبیدي، ( 
  : عرض النتائج ومناقشتها-٤

  ب المؤیة لكل مستوى والنسة والتاهیلیة العالجیالمعرفةمستویات المعرفة و  یبین )١(جدول رقم    ال          
   
   

   
   

   

   : ما یأتي) ١(یتبین من الجدول رقم       
زیعهم حسب المستویات الظاهرة نتائجها في الجدول أعاله  طالبا وبعد تو ) ١٢٨(الكلي هو ن عدد أفراد العینة إ      

 واللذین یمثلون نسبة طالبا) ٣٦( كان ة والتاهیلیة العالجیالمعرفة  منلجیدكانوا في المستوى ا ظهر أن اللذین
طالبا ومثلوا نسبة ) ٥٣ (، بینما كان عدد الطالب في المستوى المتوسطمن مجموع العینة الكلي%) ٢٨.١٢(
 هو ة والتاهیلیة العالجی المعرفةكان عدد الطالب في المستوى المقبولمن المجموع الكلي، في حین %) ٤١.٤١(
من المجموع الكلي، وتدل هذه النتائج على أن أكثر عدد من الطالب یندرجون %) ٣٠.٤٧( نسبة طالبا ومثلوا) ٣٩(

للمعرفة العلمیة في هذا االختصاص بینما كتسابهم  والذي نتج عن اة والتأهیلیة العالجیالمعرفةفي المستوى المتوسط 
تقریبا  أنه یمثل ثلث العینة إالكان عدد الطالب في المستوى الجید أقل من عددهم في المستویین المتوسط والمقبول 

ن  لذا نحن بحاجة إلى المزید م،قابل عدد العینة في المستوى المقبول عالي نسبیاً موبال ما  حدٍ إلىوهي نسبة جیدة 
 وربما یتم ذلك .محاور العلمیة التعلیمیة لتقلیص هذه النسبة أو االرتقاء عنها إلى المستویات األفضللالتطویر ل

 والتي تُبنى عادة من تصورات تحصل من خالل لإلصابات والتأهیلانطالقا من تعزیز المفاهیم العلمیة في العالج 
یة للتفكیر ویمكن أن ُتكتسب من خبرات مباشرة وغیر مباشرة  قو أسسالحواس الخمسة ومن الذكریات والتخیالت وهي 

، ١٩٨٩،وآخرونمدنیك  ( أخر موقف إلىفي موقف ما  في نقل المعلومات والمهارات المكتسبة األساس ألنها
 یكون أنكما أن تنویع النشاط التعلیمي یتخلله نشاط مفهومي معین البد . )٣١٥، ١٩٨٤ ،سعادة(  و )١٣٤-١٣٣
، وهذا یؤكد أن تعلیم المفاهیم یرسخ التعلم وتثبیت  )٤٣٤، ١٩٨٥نشواتي، (  معقدا أوم بسیط كان  تعلأيمع 

عضالت فكریة یستجد في بیئته من مقواعده یساعد الفرد على التنقل من خالل خبراته السابقة لالستفادة منها بحل ما 
  .معرفیة أو تطبیقیة

  ف المعیاري ومعامل االرتباط ودرجة االحتمالیة وعدد القیم لمتغیرات البحث الوسط الحسابي واالنحرایبین)٢(جدول رقم ال
  الوسائل اإلحصائیة

  المتغیرات
  الوسط

لحسابيا  
         نحرافاال 
  معیاريال

  عدد
  القیم

  معامل
  االحتمالیة  االرتباط

  ٢.١٢٢  ٤٦.٤٤١  االستبیان
  ٨.٧٥٣  ٦١.١٥٧  الدرجات النهائیة

٠.٠٤٥  ٠.١٧٨  ١٢٧ *  

   :ما یأتي) ٢( من الجدول رقم یتبین
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 طالب وطالبة) ١٢٧(اإلحصائیة التي تمت على عینة عددها قیم المتغیرات البحثیة وبحسب المعالجات        
، بینما بلغ الوسط )٢.١٢٢(وبانحراف معیاري ) ٤٦.٤٤١(والبالغة  عینة البحث إلجاباتالوسط الحسابي ب المتمثلة

، أما قیمة )٨.٧٥٣(وبانحراف معیاري ) ٦١.١٥٧(دة الطب الریاضي لعینة البحث الحسابي للدرجات النهائیة لما
نجد ولمناقشة هذه القیم  ).٠.٠٤٥( قیمتها  معنویةوبدرجة احتمالیة) ٠.١٧٨(معامل االرتباط البسیط فقد بلغت 

ك واضح من قیمة  وجود تفاوت في قیم الدرجات النهائیة لعینة البحث في مادة الطب الریاضي وذل منالرغمعلى 
، وهذا یدل على معنویا معامل االرتباط البسیط كان أن إالاالنحراف المعیاري العالیة نسبیا وهذا یعكس تشتتها 

وكذلك استخدام رفة أن هنالك تحوال حقیقیا في االستخدام المعرفي للمهارة  مهم وهو معأهمیة التركیز على شيء
  كمالیطبقها تطبیقا مالئماب بحیث تصبح جزءا من سلوكه المفاهیم العلمیة في مواقف ُقدمت للطال

 درجة إلى كما أن مهارة التطبیق العملي للمفاهیم ُیحسن من االستجابة لیصل بها ) ٢٩٦-٢٩٠، ١٩٨٩،لكریمعبدا(
ن هذه المفاهیم المعرفیة تساعد على تسهیل  إإذ تطبیق یتطلبه موقف معین ألي ویمكن نقل هذا المفهوم اإلتقان

، ١٩٨٤سعادة، (  كما تقلل من ضرورة أعادة التعلمنظیم عدد ال ُیحصى من المالحظات أو المدركات الحسیة،وت
 الطلبة من خالل االهتمام بجودة االستجابة المعبرة عن المفهوم استجابات بأن تحسین  )لكریمعبدا ( ویؤكد ).٣١٥

هوم فمجرد التعرف على المفنمو السلیم لهذا المفهوم، وعدم االستمرار باالستجابات المتسعة بصورة عمیقة ومعیقة لل
 ).٢٩٦-١٩٨٩،٢٩٠ ،لكریمعبدا(بشكل فكري لیس كافیا فالقیمة العظمى له تكون من خالل التطبیق الماهر للخبرة 

ب  االكتساإلى العینة عن استبیان قیاس المعرفة العالجیة والتأهیلیة إجاباتكما یعلل الباحث االرتباط المعنوي بین 
لمشاركة في  األسلوباالیجابي للمعرفة من قبل العینة ویعتقد الباحث لكونه القائم على عملیة التعلیم للمنهج أن 

 هیكلیة المنهج وطبیعة المفردات وعالقتها بالواقع فضًال عنجودة التلقي في عملیة تلقي المعرفة دور مساعد 
 العملي في تطبیق المنهج ساعد في األسلوب وأیضاتقبال،  مسإلیهااكتسابها وحاجته الحیاتي مما ُیرغب الطالب 

والعلم ُیؤكد على أن ترسیخ المعلومة یأتي من تلقیها ترسیخ المعرفة في ذهن الطالب رغم مرور سنة من تلقیها 
  التلقي كما للجانب النفسيبوساطة عدة حواس مثل االستماع والمشاهدة والمشاركة بالتطبیق تحقق الجودة في عملیة

 أمور والمناقشة كل هذه واإلضافة والنقد المشاركة والتعبیر من خالل األستاذم من خالل تفاعل الطالب مع دور مه
 هدر للجهود وضیاع للوقت والمال والعمر من قبل إلىتحسن جودة الناتج واالنتقال االیجابي للمعرفة والعكس یؤدي 

لذا یرى الباحث ضرورة قیاس  النهضة في البلد، یؤثر سلبا على  القائمین على العملیة التعلیمیة ممااإلطرافجمیع 
 فالطالب كلما انتقل األثر كل سنة تمضي لنرى الفائدة ومستوى مستوى المعرفة المعینة على اختالف االختصاصات

جة  من خالل ذلك یتم معال الحیاة التطبیقیة لذا البد من انسجام المناهج مع الواقع إلى مرحلة هو اقرب إلى
 تحسین جودة المخرجات المتمثلة بالكوادر الطالبیة ستوى العلمي ومن ثم وتطویر الم المتعلقة بالمنهج المشكالت

إن تطویر ) بوشامب ( إذ یؤكد المتخرجة فاألكادیمي الجامعي یجب أن یكون منتجا ورائدا في صناعة الحیاة، 
 وال یمكن الفصل بینهما فاإلستراتیجیة الموضوعیة لتطویر المنهج مرتبط ارتباطا وثیقا بتطویر التدریس أو التعلیم

بوشامب جورج، (  ایة من غایات الوصول إلى المعرفةالمنهج مرتبطة منطقیا بتطویر إستراتیجیة التدریس فكالهما غ
  للرأي النظري والشعور المهني الجذور ذلك القدر من المتعةإسناد، كما أن التطبیق العملي ) ١١٤-١١٣، ١٩٧٨

  ).( Nelder, 1959, 144-145  الذي أحس به دائما
  : االستنتاجات والتوصیات-٥
   : االستنتاجات١-٥
 معرفة عالجیة وتأهیلیة ایجابي من قبل عینة البحث وبمستویات متفاوتة ما بین المقبول والمتوسط اكتساب وجود -١

  .والجید 
  . المستوى الجیدوأخیراول  من العینة في المستوى المتوسط ثم المقب أن أكثر نسبة-٢
 التحصیل العلمي المتمثل بالدرجة النهائیة لمادة الطب الریاضي ان للمعرفة العالجیة والتأهیلیة اثر ایجابي في -٣

  .لدى عینة البحث
   : التوصیات٢-٥
  .وفي مختلف االختصاصات قیاس لمستوى المعرفة العلمیة لدى الطالب إجراء -١
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لوب دوري سنوي لغرض تقویم العملیة التعلیمیة ومخرجاتها وتدارك الخلل والضعف في  هذا القیاس بأسإجراء -٢
  .محاورها

 سعة التطبیق إلى النظري اإلطار التدریس وطرائقه ووسائله والخروج من ضیق وأسالیبتطویر المناهج  -٣
  .والمشاركة حتى في العلوم الفلسفیة والنفسیة

لخروج من جو القاعات المغلقة والمختبرات الضیقة الى المیادین المفتوحة  ورش عمل میدانیة متنوعة لابتكار -٤
  .واالحتكاك المباشر بواقع الحال واالستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذه المجاالت

ائمة تعلیمیة والمؤسسات الق التأكید على الواقعیة واالبتعاد عن الخیالیة والتجرد وهذا یشمل جمیع محاور العملیة ال-٥
  .علیها 

  :واألجنبیة العربیة المصادر
  .ُأسس علم النفس التربوي، مطبعة جامعة الموصل): ١٩٩١(االزیرجاوي، فاضل محسن  •
دراسـة "التحصیل المعرفي لطالب كلیـات التربیـة الریاضـیة فـي مـصر فـي مـادة التمرینـات ): ٢٠٠٠(البدري، مجدي  •

  .، كلیة التربیة الریاضیة للبنین، جامعة االسكندریة٣٧، العدد ، بحث منشور، مجلة النظریات والتطبیقات"مقارنة
  .١٩٨١دراسات في تطویر التعلیم، دار المریخ، الریاض، ): ١٩٨١(بركات، أحمد لطفي  •
نظریــة المـنهج، ترجمــة سـلیمان، ممــدوح محمـد، وآخــرون، الـدار العربیــة للنـشر والتوزیــع، ): ١٩٨٧(بوشـامب، جـورج  •

  .، مصر١ط
حــوث التربیــة الریاضــیة، دار  فــي باإلحــصائیةالتطبیقــات : )١٩٩٦(، حــسن محمــدالعبیــديیــع یاســین و التكریتــي، ود •

  . للطباعة والنشر، الموصلالكتب
  .علم النفس التربوي، دار النهضة العربیة، القاهرة): ١٩٧٧(جابر، عبد الحمید جابر  •
  .جامعة بغداد، بغدادنظریات التربیة الریاضیة، مطبعة ): ١٩٧٩(حسین، قاسم حسن، وآخرون  •
دراســة انتقــال أثــر الــتعلم علــى مــستوى التحــصیل فــي بعــض فعالیــات الرمــي ): "١٩٩٩(خویلــة، قاســم محمــد علــي  •

  .، أطروحة ماجستیر، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل"بالعاب القوى
  .بیروت، لبنان، دار العلم للمالیین، ١مناهج الدراسات االجتماعیة، ط): ١٩٨٤(سعاد، جودت أحمد  •
  .تقویم المناهج باستخدام النماذج، مطبعة المعارف، بغداد): ١٩٨٤(الشبلي، إبراهیم مهدي  •
للنــشر، المنــاهج التعلیمیــة، صــیاغتها دینامیكیــة تــدریس التربیــة الریاضــیة، مركــز الكتــاب ): ٢٠٠٦(الــضبع، محمــود  •

  .وتقویمها، مكتبة االنجلو المصریة، القاهرة
طـــــرق التـــــدریس فـــــي التربیـــــة البدنیـــــة والریاضـــــیة، منـــــشأة المعـــــارف باإلســـــكندریة، ): ١٩٨٩ (عبـــــد الكـــــریم، عفـــــاف •

  .اإلسكندریة
القیـــــاس والتجریـــــب فـــــي علـــــم الـــــنفس والتربیـــــة، دار المعرفـــــة الجامعیـــــة، ): ١٩٨٥(عیـــــسوي، عبـــــد الـــــرحمن محمـــــد  •

  .اإلسكندریة، مصر
  .القاهرة القیاس المعرفي الریاضي، دار المعارف، ): ٢٠٠١(فرحات، لیلى  •
  .، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل٢الطب الریاضي، ط): ١٩٩٩(قبع، عمار عبدالرحمن  •
  .حرفة التعلیم، مركز الكتاب األردني، الشركة المتحدة، األردن): ١٩٨٦(كینیث، ابیل  •
ثمـان نجـاتي، دار الـتعلم ، ترجمـة محمـد، عمـاد الـدین إسـماعیل ومحمـد ع): ١٩٨٩(، واخـزون .مدینك، سار نوف أ •

  . الشروق
  . ار المریخ للنشر، الریاضاث ومقاالت في الدراسات االجتماعیة والنفسیة، دأبح: )١٩٨٥ (المصري، فاطمة •
  .األردنعلم النفس التربوي، دار الفرقان، مؤسسة الرسالة، اربد، : )١٩٨٥ (عبد الحمیدنشواتي،  •

 •Meyer Barbara B. & Wenger, Mary S. (1998): Athletes and Adventure Education, an 
Empirical Investigation, International Journal of sport, psychology, vol. 29, p.243-266. 
•Nelder C. (Ed.)( 1959): The Autobiography of Mark Twain, Newyork, Harper & Row. 
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  )١(الملحق رقم 

  استمارة استبیان
  الي والبحث العلمي                 وزارة التعلیم الع

         جامعة الموصل
      كلیة التربیة الریاضیة

تحیة طیبة..... عزیزي الطالب   
بین یدیك استمارة استبیان تحوي أسئلة یتم من خاللها معرفة مستوى المعرفة والتفافة العالجیة والتأهیلیة لدیك وكذلك          

الهدف من الدراسة رفع مستوى المعرفة والثقافة العالجیة ،جة نهائیة لمادة الطب الریاضي من خالل ما حصلت علیه من در 
 األسئلة علىلذا أرجو منكم اإلجابة بدقة وأمانة وموضوعیة ، والتأهلیة بتحسین محاور العملیة التعلیمیة بجوانب المختلة 

  .ولكم الشكر . المطروحة 
   الباحث

 
   :                     الشعبة :                   االسم 

األسئلة    
هل استفدت من مفردات المنهاج الدراسي للمواد العلمیة المهتمة بالعالج األولي لإلصابات وٕاسعافها في حیاتك الدراسیة .١
(     ) ال (     )         نعم                    ملیة ؟           الع  
ك لدراسي للمواد العلمیة المهتمة بالوقایة والتوعیة ضد االصابات واالمراض في حیاتهل استفدت من مفردات المنهاج ا.٢

(     ) ال (     )        نعم                 الدراسیة والعملیة ؟       
اسیة هل استفدت من مفردات المنهاج الدراسي للمواد العلمیة المهتمة بالعالج التأهیلي والعالج الطبیعي في حیاتك الدر .٣

(     ) ال (     )        نعم             لیة ؟                      والعم  
 هل أن مفردات المنهج الطبیة والعالجیة أثرت في قناعاتك السابقة في العالج والتأهیل فحصل تغییر ایجابي بسببها ؟     .٤

    )(  ال (     )        نعم                                      
جتمع هل كانت المادة العلمیة الطبیة والعالجیة التي درستها ُمساعدة لك في نقل المعرفة واإلرشاد الصحي والعالجي إلى الم.٥

(     )ال (     )         نعم       المحیط بك ؟                  
 ؟ ذ حیاة شخص أن كنت قد واجهت هذا الموقفهل كانت المادة العلمیة الطبیة والعالجیة التي درستها مساعدة لك في إنقا.٦

(     ) ال (     )        نعم                                       
هل تستطیع أن تنقذ حیاة شخص یحتاج إلى إسعاف أولي من الحاالت المهددة للحیاة وفقآ لما تعلمته في دراستك العملیة .٧

(     )ال (     )        م  نع    لإلسعاف األولي لهذه الحاالت ؟     
هل كانت المادة العلمیة الطبیة والعالجیة التي درستها مساعدة لك في عالج وتأهیل شخص مصاب بوساطة التمارین . ٨

(     )ال (     )           نعم         العالجیة بنجاح ؟               
  والتأهیل انك تستطیع العمل في مجال العالج الطبیعي ؟      هل تعتقد بما تعلمته من أفكار ومبادئ طبیة تخص العالج.٩

(     )ال (     )            نعم                                
هل أصبح لدیك رغبة ومیول للعمل بعد تخرجك في مجال التأهیل على أثر دراستك لمبادئ العالج ألتأهیلي ؟            .١٠

(     ) ال (     )             نعم                               
هل تكونت لدیك قناعة علمیة بأهمیة العالج التأهیلي للعدید من اإلصابات بما یفوق العالج باألدویة للوصول بالمریض .١١

(     )ال (     )           نعم          المصاب إلى الحالة الطبیعیة أو أقرب ما یكون لها ؟  
ك قناعة علمیة بأهمیة الطب الوقائي من اإلصابات على العالج منها ؟هل تكونت لدی. ١٢  

(     )ال (     )          نعم                                                                 
و عالج أخر ؟ هل تكونت لدیك قناعة علمیة بأهمیة التمارین العالجیة الموظفة إلغراض طبیة تأهیلیة كأهمیة أي دواء أ.١٣

(     )ال (     )            نعم                                         
هل تعتقد أنك تقدر على التعامل مع أي إصابة میدانیة تواجهك مستقبال بوساطة العالج األولي المناسب لها وفقآ لما .١٤
(    ) ال(    )           نعم      مته في دراستك ؟                تعل  
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هل بمكانك قیادة وتوجیه عملیة إسعاف أولي لحادث یواجهك في الشارع بما یضمن إنقاذ حیاة المصابین وبأقل .١٥
(    )ال (    )           نعم     المضاعفات ؟                              

 
نت تعلمتها وتعاملت بها وفق ما هو هل صححت دراستك للعالج األولي والتأهیلي لإلصابة طرق قدیمة غیر صحیحة ك.١٦

(    )     ال    (    )   نعم           دارج بین أوساط الناس من طرق عالج شعبیة ؟  
هل تستطیع أن توظف درس التربیة الریاضیة أن أصبحت مدرسا في المستقبل في التوعیة الصحیة العالجیة والوقائیة من .١٧

(    ) ال (    )           نعم                اإلصابات الریاضیة ؟     
(    ) ال     (    )    نعم    هل لدیك رغبة في أكمال دراستك بعد التخرج في اختصاص العالج التأهیلي ؟ .١٨  
هل تكونت لدیك قناعة علمیة من خالل ما درسته فیما یخص العالج والتأهیل بأن طرق العالج الشعبیة لإلصابات فیها .١٩

(   )       ال (    )     نعم    سیم في معظمها ؟     الخطأ الج  
هل ستستجیب لدعوة اآلخرین لك للجوء إلى المعالج الشعبي لمعالجة إصابة قد تتعرض لها في المستقبل بعد دراستك .٢٠

(    )       ال  )  (     نعم   لطرق العالج وأسالیبها ؟            
 

ولي مع اإلصابة المفصلیة أو العضلیة أو الرباطیة بسحب أو دعك أو ضغط المنطقة هل تعتقد صحیحا التعامل األ.٢١
(    )ال (    )          نعم                  المصابة ؟                         

                  هل تعتقد أن الثقافة االجتماعیة والنفسیة للتعامل مع المصاب مهمة لنجاح العملیة التأهیلیة والعالجیة ؟.٢٢
(    )      ال (    )     نعم                                      

هل تعتقد أن للعالج التأهیلي عالقة وثیقة ومهمة ببقیة العلوم مثل البایومیكانیك والفسلجة وعلم النفس والتي تسهم في .٢٣
(    )    ال (    )       نعم                  نجاح العملیة التأهیلیة ؟    

هل تعتقد أن العملیة التأهیلیة ترتكز على ثالث محاور مهمة یؤثر كآل منها في نجاح أو فشل العملیة التأهیلیة وهي .٢٤
                علمیة البرنامج التأهیلي ومؤهالت الشخص القائم بالتأهیل وخبرته وثقافة المصاب وصبره وأرادته ؟           

(    )     ال (    )      نعم                       
     هل تشعر بالمسؤولیة تجاه المجتمع في إیصال وتقدیم اإلسعاف والعالج التأهیلي طبقا لما تعلمته في دراستك ؟     .٢٥

(    )   ال (    )        نعم                                          
كیفیة كتابة التمارین   تعلمته عن للتمرینات العالجیة لشخص مصاب طبقا لماهل تستطیع وضع برنامج عالجي تأهیلي. ٢٦

 (    )    ال (   )      نعم            العالجیة وصیاغتها في برنامج ؟
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