
 ١
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 كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل 

 

 الملخص
  -:یهدف البحث الى 

یم السلوك التربوي الریاضي لدى طالب كلیة التربیـة الریاضـیة والتعـرف علـى سـلوكهم تقو 
فــي كــل مجــال مــن مجــاالت النــشاط الریاضــي وكــذلك التعــرف علــى الفــروق فــي الــسلوك التربــوي 

  .الریاضي في كل مجال
   -:افترض الباحثان 

فـروق فـي الـسلوك افراد عینة البحث یتمتعون بمستوى جید من السلوك التربوي وان هناك 
بــین افــراد عینــة البحــث فــي مجــاالت النــشاط الریاضــي وتختلــف نــسبة الــسلوك الریاضــي بــاختالف 

  .مجاالت النشاط الریاضي
واجــري البحــث علــى طــالب كلیــة التربیــة الریاضــیة . اســتخدم الباحثــان المــنهج الوصــفي 

  . الرابعة في جامعة الموصل السنة الدراسیة
ـــ ـــان المقی ـــةاس المعـــدل والوســـائل اإلحـــصائیة اســـتخدم الباحث الوســـط الحـــسابي االنحـــراف ( -:اآلتی

  ). الوزن المئوي،المعیاري، معامل االرتباط البسیط
ــــوي  ــــسلوك الترب اســــتنتج الباحثــــان ان أفــــراد عینــــة البحــــث یتمتعــــون بمــــستوى جیــــد مــــن ال

  .الریاضي وان هناك فروق بین المجاالت الثالثة 
الـسلوك التربـوي الـسلیم الـذي یجـب ان یـسلكه الطالـب فـي  الباحثان بالتأكیـد علـى واوصى

  . الملعبامداخل القاعة الدراسیة 
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ABSTRACT 
 

Evaluation of sport educational behavior of physical 
education students - university of mosul 

 
Thiaa kasim           Alaa abdallh 
Mosul University / College of Physical Education 

Aims of study: 
Evaluating the sport educational behavior of physical education 

students. 
Identifying the difference in the sport educational behavior 

concerning  
The fields of educational sport- Identifying the difference in the 

behavior 
Identifying the difference in the fields. 
Hypothesis 
- The sample have a good behavior  
- there are significant difference in the sport educational behavior 
- within the sample in the fields of the sport activity 
The researcher used the descriptive method. The researcher used the 
descriptive metho.the was conducted on the students of physical 
education collage class -(4). 
The researcher used the a scale of sport- educational behavior as a 
research tool. 
The researcher used T-test. simple person correlation coefficient. F-test 
.and  L-S-D test. 
Result: The sample have a good behavior  
-there are significant difference in the sport educational behavior 
-there are significant difference in the sport educational behavior. 
 

  التعریف بالبحث  -١
   المقدمة وأهمیة البحث١-١

 هــــو فعــــل حركــــي وذلـــــك عنــــد قیــــام الطفــــل الرضـــــیع اإلنـــــسان فعــــل یــــصدر عــــن ايان 
 ثــم تتطـــور ، الطعــام وتعــد الحركــة هنــا وســیلة مــن وســائل البقــاءتناولــهبامتــصاص الحلیــب اثنــاء 

 ا   وثیقـا  ركة مرتبطة ارتباطـفالح.  مختلفة إشكال الحركة هنا وتأخذالحركة لدیه كلما تقدم به العمر 
 شــي ظــاهر یمكــن ان نحــسه ونلمــسه ونتعامــل معــه فالــسلوك هــو دائمــاً  هبــسلوك اإلنــسان وتــصرفات

  .بشكل مباشر
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ان السلوك هـو المـصدر الوحیـد الـذي یمكـن إن یالحـظ فـي الفـرد فـنحن ال (ویذكر رشدي 
  طریق السلوك اذ یعد وصفاً نستطیع ان نستدل على النشاطات العقلیة والمشاعر واألفكار اال عن

 فالــسلوك هــو وصــف  فكریــاً  نــشاطاً م ا حركیــاً  اكــان عمــالً ا   عــن الفــرد ســواء یــصدرموضــوعیا لمــا 
 ام حركیــة أنــشطة أكانــت ســواء األنــشطةموضــوعي لمــا یــصدر عــن الفــرد مــن انــواع مختلفــة مــن 

  ).١٩٧٩،١١،رشدي( نفسیة ام اجتماعیة امعقلیة 
ة لهـــــا تـــــاثیر بـــــالغ علـــــى الفـــــرد مـــــن جمیـــــع نـــــواحي الحیـــــاة واالنـــــشطة الریاضـــــیة المختلفـــــ

ثر علـــى ســـلوك الفـــرد و تماعیـــة والنفـــسیة والـــصحیة ومـــن خـــالل النـــشاط الریاضـــي یمكـــن ان نـــاالج
وهـذا . یعیـشها لـه فـي حیاتـه الیومیـة التـي یتعـرضتجاه موقف معین قد وا اآلخرین تجاه وتصرفاته

 السلوك اذ یعمل على التكیف االجتمـاعي ي فیؤثران النشاط الریاضي (  الخولي اذ ذكر أكدهما 
   ).١٩٩٦،١٥٦،الخولي. (  التوترویحقق االتزان واالعتماد على النفس والتخلص من حاالت

مـــن هنـــا بـــرزت اهمیـــة البحـــث للتعـــرف علـــى الـــسلوك التربـــوي الریاضـــي للطـــالب اذا ان 
 حاجاتهم الیومیة ومیولهم عشبا في سلوك الشباب  في سبیل إمباشراً النشاط الریاضي تاثیره یكون 

ویقــوم بــربط مــا تعلمــه فــي الــدرس وتنمیــة مــواهبهم فینــشى الــشاب لدیــه وعــي بالمــشكالت القائمــة 
بعالمــه الخــارجي فیكــون بــذلك االقــدر علــى تغییــر حیاتــه بتغییــر قراراتــه ویحتــرم القــیم الــسائدة فــي 

  .مجتمعه فیصبح اكثر تكیفا للعیش في الحیاة
   مشكلة البحث٢-١

 وإلغـراض مختلفـة بإشـكال تمارسها فأخذت الشعوب والحضارات القدیمة بالریاضة اهتمت
مختلفة وعدتها اسلوب حیاة متكامل یمكـن مـن خاللـه ان تحقـق هـذه االمـم والحـضارات مـا تـصبوا 

وبحـــسب فمـــنهم مـــن اتخـــذه وســـیلة لتنـــشئة الـــشباب بـــشكل متـــزن وســـوي .  مـــن تقـــدم وازدهـــار الیـــه
وأصـبحت لهـا أنظمـة وقواعـد جدیـدة فأصـبحت ثم تطورت الریاضـة  ( تلك،امب ماتریده هذه الشعو 

 ت فــي اعــداد المــواطن الــصالح واكتــساب الكفــاءا قویــاً ثراً و  ومــ، فــي التربیــةالمهمــةاحــدى المیــادین 
   ).١٩٨٢،١،سودان،عبد الرحمن( )المرغوبة لتكوین مجتمع افضل

ریـــق الریاضـــة یمكـــن ان نكتـــسب وقـــد اكـــد الكثیـــر مـــن علمـــاء الـــنفس والـــصحة انـــه عـــن ط   
 الریاضــیة بــشكل جیــد مكــن ذلــك األنــشطة اســتثمار أحــسن مــا فــإذاالــصفات والــسلوكیات المختلفــة 

ذلك یمكن ان یكتسب الفرد سلوكیات وقـیم غیـر وعكس . الفرد ان یكتسب سلوكیات مرغوب فیها 
اكتـسبها الطـالب كیات التـي من هنا ظهـرت مـشكلة البحـث للتعـرف علـى تلـك الـسلو . مرغوب فیها

  . الریاضیة في كلیة التربیة الریاضیة وعلى مدى اربع سنواتلألنشطةخالل ممارستهم 
   البحث أهداف ٣-١

  :یهدف البحث الى
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   تقویم السلوك التربوي الریاضي لدى طالب كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل  -
  .شاط التربوي الریاضيالتعرف على الفروق في السلوك التربوي في مجاالت الن -
 .التعرف على السلوك التربوي الریاضي في كل مجال من مجاالت النشاط التربوي الریاضي -

   فروض البحث٤-١
  .ع افراد عینة البحث بمستوى جید من السلوك التربوي الریاضيیتمت -
ـــسلوك التربـــوي الریاضـــي بـــین - ـــة فـــي ال فـــي  عینـــة البحـــث أفـــراد وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنوی

  . النشاط الریاضيمجاالت
  . النشاط الریاضيمجاالت تختلف نسبة السلوك التربوي الریاضي باختالف -
   البحث مجاالت ٥-١

  . الرابعة في جامعة الموصلالسنة الدراسیةطالب كلیة التربیة الریاضیة : المجال البشري 
  .٢٠٠٥ -٢٠٠٤العام الدراسي  : ألزمانيالمجال 

  .قاعات الدراسیة في كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصلال: المجال المكاني 
   المصطلحات الواردة في البحث٦-١

  لالفـراداداء قابـل للمالحظـة والقیـاس یعرفه الباحثـان إجرائیـا علـى انـه :ي الریاضي و السلوك الترب
ي اكتـسبوها  علـى الخبـرة التـالیـات الریاضـیة المختلفـة بمـا یـدلمن خالل مشاركتهم باألنـشطة والفع

من خالل ممارستهم للتربیة الریاضـیة بكـل ماتـشمله مـن تنمیـة للقـدرات الفكریـة والقیمیـة والمهـارات 
  البدنیة  

  الدراسات السابقةو  النظري االطار -٢
   السلوك١-٢

حركــي الغــدي التــي  النالــصعیدیك بانــه مجمــل االســتجابة الكلیــة علــى و یعــرف رزق الــسل
  . هذا الكائن للقیام برد فعل مایواجهقف و  مام وضع ي ازاء أيتصدر عن كائن عضو 

  -: السلوك الى ویقسم
 مـــن خاللـــه معالجـــة الـــضغط واالجهـــاد المـــرءل او یحـــالـــذي  الـــسلوك وهـــ :ك التكیفـــيو الـــسل  - أ

 انه یشیر الى الجهود المبذولة في سبیل ان یحافظ المرء على عالقات كماوتلبیة حاجاته 
  .منسجمة مع البیئة

المـــستلزمات  و للمتطلبـــاتهـــو الـــسلوك الـــذي یـــسلكه المـــرء بالنـــسبة : عي ك االجتمـــاو الـــسل  - ب
مـن اعـضاء   ازاء االفـراد االخـریناواالجتماعیة التي تحتاجها الجماعة التـي ینتمـي الیهـا 

  ).١٩٧٧،١٥٦،رزق.(ةالجماعة والبیئة االجتماعی
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 واضــحة قــف مــا اســتجابةو  لمهالحــي برمتــ أي فعــل یــستجیب لــه الكــائن بأنــه)ويبــد(یعرفــه 
ن و  هــذه االســتجابة علــى تجربــة ســابقة وقــد یكــبكالهمــا تترتــ  ام عقلیــة امن عــضلیة و  وتكــنللعیــا

  .ومكتسبالسلوك فطري 
  :قسم بدوي السلوك الى

  . الذي یستند الى التفكیر واالستدالل ال الى االنفعال كالسلو  ك الرشید وهوو السل  - أ
) ٤٥- ١٩٨٠،٤٤بـدوي،( الفـرد یقصد به السلوك المرغوب فیـه مـن: السلوك المستهدف   - ب

 سـلوك للكـائن ام الفكـري التـي هـي بمثابـة تعریـف ط خلدون ثـالث صـور للنـشانویطرح اب
 -: هناكهالبشري في استخدام العقل فیرى ان

  . الذي تحصل به المنفعة والمعاشرة ویدفع الضرر : عقل التمییزي ال •
  . بناء جنسه وسیاسته الذي یفید اآلراء واألدب في معاملة أ: عقل التجریبي ال •
ـــذي یعنـــى بمـــا وراء الحـــس والـــذي یـــستهدف تطـــور كلـــي للوجـــود : لعقـــل النظـــري ا • ال

 .) ١٢٩ ،١٩٨٩ ،خلیل(بفصوله وأسبابه وعلله 

  :  أهمیة دراسة السلوك في المجال الریاضي ١-١-٢
ان هنـــاك انعكاســــات تظهـــر بــــشكل ســـلوك یمكــــن مالحظتهـــا، اذ تبــــدأ المـــشاعر واألفكــــار 

 ام لكنهــا ســرعان مــا تتــرك آثارهــا مــن خــالل مظــاهر االنفعــال ،ت داخلیــا دون مالحظتهــاوالتخــیال
  . االنعكاسات الحركیة وحتى الفسلجیة

 فــــنحن ال نــــستطیع ، یالحــــظ فــــي الفــــردأنان الــــسلوك یعــــد المــــصدر الوحیــــد الــــذي یمكــــن 
نــه یعــد وصــفا  عــن طریــق الــسلوك، اذ اأالاالســتدالل علــى النــشاطات العقلیــة والمــشاعر واألفكــار 
  ).١٩٧٩،١١رشدي،( نشاطا فكریا امموضوعیا لما یصدر عن الفرد سواء كان عمال حركیا 
 ســلوك الفــرد فیهــا مــن خــالل التكیــف أدراكففــي العملیــة العقلیــة العلیــا ومنهــا االنتبــاه یمكــن 

ا الوضعي الذي یتخذه الریاضـي عنـد قیامـه بتركیـز االنتبـاه فتـراه یـضیق حدقـة عینیـه ویتخـذ وضـع
 او ذراعیــه ویقــوم بالحركــة مثــل الــسیر وتحریــك ،ثر عنــدما یكــون التركیــز خارجیــاؤ یــستقبل فیــه المــ

  ). ٤٢ ،١٩٧٨ ،التكریتي(قدمیه وتحریك رأسه عندما یكون التركیز داخلیا 
كــذلك نجــد ســلوك الریاضــي متمــثال فــي سلــسلة متعاقبــة مــن األفعــال وردود االفعــال التــي 

  . مستمرة لتحقیق أهدافه واشباع حاجاته المتطورة والمتغیرة  المحاوالتهتصدر عنه خالل 
  ) ١٦ ،١٩٩٧ ،الالمي(

تزخــر التربیــة الریاضــیة بــالمواقف التعلیمیــة التــي تعمــل علــى تغییــر الــسلوك واالرتقــاء بــه 
 ، فضًال عن المواقف العدیدة التي یتعرض لها الریاضي خالل التعلم والتدریب والمنافسات،ایجابیا

القات االجتماعیة التي تتطور من خالل ممارسـة األنـشطة الریاضـیة وتكـوین الجماعـات كذلك الع
  . الریاضیة
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   الدراسات السابقة٢ – ٢
   :١٩٩٦ ، علوم محمد، دراسة علي١-٢-٢

  )  الثانویة في محافظة بغدادالسنة الدراسیةقیاس السلوك التربوي لمدرسي (
  الثانویـة فـي محافظـةالـسنة الدراسـیةدرسي هدفت الدراسة التعرف على السلوك التربوي لم

.  الثانویـة فـي محافظـة بغـداد الـسنة الدراسـیةبناء مقیاس للسلوك التربـوي لمدرسـي  بغداد من خالل
 الثانویـة ومدرسـاتها ضـمن الـسنة الدراسـیةاشتقاق معـاییر للمقیـاس مـن خـالل عینـة ممثلـة لمدرسـي 

  . محافظة بغداد 
 الثانویــة فــي محافظــة الــسنة الدراســیةمــن مدرســي ومدرســات یــاس الــسلوك التربــوي لعینــة ق

 ، ســنوات الخدمــة،للجــنس(معرفــة داللــة الفــروق فــي الــسلوك التربــوي تبعــا .بغــداد الرصــافة والكــرخ 
  ) .هلینؤ هلین تربویا وغیر المؤ الم

س الـــسلوك اســـتخدم الباحـــث مقیـــا. مـــدرس ومدرســـة ) ٥٢٥(شـــملت عینـــة الدراســـة علـــى 
  :  اآلتیة اإلحصائیةاستخدم الباحث الوسائل و قبله التربوي المعد من 

ــــائي،الوســــط الحــــسابي المــــرجح( ــــاین، االختبــــار الت ــــسبة ، معامــــل االلتــــواء، تحلیــــل التب  الن
  ) . معادلة التفلطح،المئویة

  : أسفرت النتائج عن ما یأتي 
ذ جـــاءت  ا، الثانویـــةالـــسنة الدراســـیةهنـــاك تـــأثیر للجـــنس فـــي تطـــور الـــسلوك التربـــوي لمدرســـي  -

  . الذكور أكبر من متوسطات اإلناثمتوسطات
 الحــسابیة لمــن لــدیهم األوســاطهنــاك تــأثیر لمــدة الخدمــة فــي تطــویر الــسلوك التربــوي اذ جــاءت  -

  . خدمة أكثر من غیرهم 
  . هناك تأثیر ایجابي للتأهیل التربوي على السلوك التربوي  -
   :٢٠٠١ ، أزهار یحیى قاسم، دراسة المولى٢-٢-٢

یـاس الــسلوك التربــوي لـدى مدرســي الثانویــة وعالقتهـا بالــسمات الشخــصیة والتأهیــل ق(
  ) التربوي ومدة الخدمة

  : هدفت الدراسة إلى 
  . التعرف على السلوك التربوي لدى مدرسي الثانویة في محافظة نینوى  -
هیــــل  التأ، الجــــنس،ســــمات الشخــــصیة(عالقــــة الــــسلوك التربــــوي لمدرســــي الثانویــــة بــــالمتغیرات  -

مـدرس ومدرسـة ) ٤٢٨(ضـمت عینـة البحـث : عینـة البحـث ) .  مـدة الخدمـة، التخصص،التربوي
  .  الثانویة في محافظة نینوى السنة الدراسیةمن 

 فــضًال عــن مقیــاس عوامــل الشخــصیة ، مقننــا للــسلوك التربــوي جــاهزاً  مقیاســاً الباحثــةاســتخدمت  -
  : سائل االحصائیة اآلتیة  الو الباحثاناستخدمت و للراشدین الذي أعده كاتل 

  )  تحلیل التباین،االرتباط البسیط لبیرسون         (
  : أسفرت النتائج عن ما یأتي  -
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  . تمتع المدرسین والمدرسات بسلوك تربوي بمستوى فوق الوسط في محافظة نینوى  -
 االتــزان ،الــذكاء: (وجــود عالقــة موجبــة دالــة بــین الــسلوك التربــوي والــسمات الشخــصیة اآلتیــة  -

  ) . التكوین العاطفي نحو الذات، االطمئنان، الواقعیة المحافظة، الصالبة، المثابرة،االنفعالي
 ، الجدیـــة،الـــسیطرة: ( بـــین الـــسلوك التربـــوي والـــسمات الشخـــصیة اآلتیـــة عكـــسیةوجـــود عالقـــة  -

  ) . عدم الثقة بالنفس، االعتماد على الجماعة،السذاجة
 التأهیـــل التربـــوي، ،الجـــنس: (الـــسلوك التربـــوي والمتغیـــرات اآلتیـــة وجـــود عالقـــة غیـــر دالـــة بـــین  -

  ) . مدة الخدمة،التخصص
  .٢٠٠٣االء عبداهللا حسین،، دراسة المولى٣-٢-٢

ــویم( ــويتق ــسلوك الترب ــصف   الریاضــي ال ــة ال ــدى طلب ــي مدینــة ل الــسادس االعــدادي ف
  )الموصل

ـــــرات هـــــدفت الدراســـــة التعـــــرف علـــــى الفـــــروق فـــــي الـــــسلوك التربـــــوي الریا ضـــــي فـــــي متغی
  .تاالختصاص والجنس وحسب المجاال

 المقیــاس وسـیلة لجمــع الباحثـةاســتخدمت . طالــب وطالبـة) ٥٥٥(اشـتملت عینـة الدراســة علـى 
 الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن المئوي ومعامل االرتباط الباحثة واستخدمت ،البیانات

  .وسیلة لجمع البیانات) ت(واختبار ) ف(واختبار 
 ان هنـاك فــروق ذات داللـة معنویـة فـي الــسلوك التربـوي الریاضـي بـین افــراد الباحثـةاسـتنتجت 

  .عینة البحث
   البحث إجراءات -٣
   منهج البحث١-٣

  .استخدم الباحثان المنهج الوصفي لمالمته طبیعة المشكلة 
   مجتمع البحث وعینته ٢-٣

 الـسنة الدراسـیةلتربیـة الریاضـیة تم اختیار مجتمع البحث بطریقة عمدیة من طـالب كلیـة ا
  .طالب ) ١١٠(الرابعة البالغ عددهم 

   البحث أداة ٣-٣
  .استخدم الباحثان مقیاس السلوك التربوي الریاضي المعدل وسیلة لجمع البیانات

   المواصفات العلمیة للمقیاس ١-٣-٣
   المقیاس أعداد ١-١-٣-٣

 االء عبـداهللا الباحثـة( یاضـي المعـد مـن قام الباحثان باستخدام مقیـاس الـسلوك التربـوي الر 
  ).٥٠، ٢٠٠٣،المولى.(فقرة) ٧٥(وبلغ عدد فقرات المقیاس ) المولى

   صدق المقیاس٢-١-٣-٣
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الباحثـــان بعـــرض مقیـــاس علـــى الـــصدق الظـــاهري اذا قـــام اعتمـــد الباحثـــان لبیـــان صـــدق ال
المقیاس وبیـان مـدى   من الخبراء ان یطلعوا على مواقف اذا طلب∗دد من الخبراءععلى المقیاس 

صــــالحیتها لقیــــاس الــــسلوك التربــــوي الریاضــــي لــــدى طــــالب كلیــــة التربیــــة الریاضــــي مــــع اضــــافة 
 النتـــائج عــن حــذف الفقـــرات االتیــة وبنـــسبة وأســفرت) . ١الملحــق (التعــدیالت المناســبة ان وجـــدت

  .بین المحكمین )℅ ١٠٠(اتفاق بلغت 
   .١٢،٢٣،٢٦،٢٩،٣٣،٣٥،٣٩،٤٠،٤٦،٤٨٦٦،٧٤،٧٥، ٤،٧ -:الفقرات التي تم حذفها 

   .٦٣،٧٢، ٦٢، ٦١، ٥٥،٦٠، ٢١،٢٥،٣٠،٥٣، ١١،١٣،١٥-:الفقرات التي تم تعدیلها 
   ثبات المقیاس ٣-١-٣-٣

قام الباحثان باستخدام طریقة التجزئة النصفیة للتأكد من ثبات المقیاس وهـذه الطریقـة یـتم 
 ثـم اجـري ،كـل قـسم علـى ثالثـین فقـرةفیها تقسیم فقرات المقیاس الى قـسمین علـوي وسـفلي اشـتمل 

علــیهم المعالجــات االحــصائیة وتــم حــساب معامــل االرتبــاط البــسیط لبیرســون وبلغــت قیمــة معامــل 
  .وتشیر هذه الدرجة الى قیمة مقبولة من الثبات) ٠,٩٠(االرتباط 

   تصحیح المقیاس ٢-٣-٣
عتمـــد وهـــو وضـــع درجـــة الســـتجابة كـــل طالـــب علـــى كـــل موقـــف مـــن مواقـــف المقیـــاس وا

 هـــذه القـــرارات ،الباحثـــان علـــى طریقـــة االختیـــار مـــن متعـــدد، وهـــو اختیـــار واحـــد مـــن ثـــالث قـــرارات
 فوضــعت الفقــرات ١اوزانامــا .  أفــضلها فــي درجــة صــحتها وعلــى المفحــوص ان یختــار تتفاومــت

 ،مــنخفض(حــسب مــستویات الــسلوك   )٣ -١(ثــالث درجــات تقــیس الــسلوك وهــذه الــدرجات مــن 
  .یوضح مفتاح التصحیح للمقیاس  ) ٢ملحق ال) (مرتفع،متوسط

   مجاالت المقیاس٣-٣-٣
  -: ثالث مجاالت هي إلىقسم المقیاس 

 : على الفقرات اآلتیة لالنشاط الریاضي داخل الدرس واشتم : االولالمجال  -
٥١، ٥٠،٤٩،٤٨،٤٤،٤٣،٣٦،٣٣،٣٢،٢٩،٢٨،٢٤،٢١،٢٠،١٩،١٨،١٧،١٦،٩،٣،٢،١ 

  -:ضي الداخلي واشتمل على الفقرات التالیة النشاط  الریاالمجال الثاني -
٢٥،٤٢،٤١،٤٠،٤٩،٤٨،٣٧،٣١،٣٠،٢٧،١٦،١٢،١٠،٥  

  -:المجال الثالث النشاط الریاضي الخارجي واشتمل على الفقرات التالیة -
                                                   

  .  جامعة الموصل- كلیة التربیة الریاضیة -راشد حمدون . د.  ا-١  ∗
  .  جامعة الموصل- كلیة التربیة الریاضیة -ضیاء قاسم  .د. ا -٢
  .  جامعة الموصل- كلیة التربیة الریاضیة -ایاد محمد شیت .د. م-٣
    جامعة الموصل- كلیة التربیة الریاضیة -د زهیر یحیى.م-٤
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٦٠،٥٩،٥٨،٥٧،٥٦،٥٥،٥٤،٥٣،٤٧،٤٦،٤٥،٣٥،٣٤،٢٢،٢٣،١٥،١٤،١٣،١١،٧،٦،٤،٢.  
  النهائيالسلوك التربوي الریاضي قیاس  ٤-٣

ولغایـــــة ١٥/٢/٢٠٠٤ مـــــن ابتـــــدءاً ام الباحثـــــان بتطبیـــــق المقیـــــاس علـــــى عینـــــة البحـــــث قـــــ
  )٣( رقم ملحق،  ١٧/٢/٢٠٠٤
  اإلحصائیة المعالجات ٥-٣-٣

  -:اآلتیة اإلحصائیةاستخدم الباحثان المعالجات 
الـوزن المئـوي ) ف(معیـاري معامـل االرتبـاط البـسیط لبیرسـون اختبـار الوسط الحـسابي االنحـراف ال

  ).١٠١، ١٩٩٩العبیدي،،ریتيالتك(
  عرض النتائج ومناقشتها -٤
   عینة البحثأفراد عرض نتائج السلوك التربوي الریاضي لدى ١-٤

  )١ (الجدول رقم
   عینة البحثأفراد للسلوك التربوي الریاضي لدى اإلحصائیةالمعالم یبین 
 

  ±  

    
وبـوزن ) ٢ ،٢٧(عینـة البحـث سـجلوا وسـط حـسابي   أفـراد ان یتبـین) ١( الجدول رقـممن 

فــي الــسلوك التربــوي الریاضــي ان حــصول الطــالب علــى هــذه  النــسبة هــو %) ٧٥ ،٦٦(مئــوي  
 ســنوات مــن دراســته فــي  كلیــة التربیــة الریاضــیة ال تعــیش أربــع الطالــب خــالل تعلمــهحــصیلة مــا 

 اال مـن أهدافـهقي النظام التربویة و الثقافیة فهي نظام ذو طبیعة تكاملیـة وال تتحقـق بمعزل عن با
هل المتخـصص المهنـي و خالل المداخل التربویة الشاملة على المستوى السلوكي فال نستطیع ان ن

 فقـط علـى أعـضائه ووظـائف اإلنـسانفي المجال الریاضي انما هو فرد تنحصر ثقافتـه فـي حركـة 
 فــرد مــدرب فــي المجتمــع لــه دور ثقــافي ال ینبغــي ولكنــه یدربــه ویتعهــد مهنیــا اممــه  مــا یعلأســاس

نــوا  لیكو مویتعهــدهل عــن تالمیــذ والعبــین وعلیــه ان یطــور شخــصیتهم و ؤ تجاهلــه فهــو ســیكون المــس
  ).٢٠٠١،٣٢،الخولي،حسنین(مواطنین صالحین في المجتمع 

ث لـدى افـراد عینـة  الـسلوك التربـوي الریاضـي فـي مجـاالت البحـنتائج عرض ٢-٤
  البحث

  )٢ (الجدول رقم
   للسلوك  السلوك التربوي الریاضي لدى افراد عینة البحثاإلحصائیةالمعالم 

  ±  
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ـــین ) ٢ (الجـــدول رقـــممـــن  ـــة البحـــث ســـجلو یتب ـــسلوك  اعلـــى درجـــات فـــي ا ان افـــراد عین ال

) ٢,٤٣( بي ا وســـط حـــسا الریاضـــي فـــي مجـــال النـــشاط الریاضـــي داخـــل الـــدرس اذ ســـجلو يالتربـــو 
  %).٨١( وبوزن مئوي

ـــى  ـــى إرشـــاد األســـاس تربویـــة هـــدفها أهـــدافیحتـــوي درس التربیـــة الریاضـــیة عل  الطلبـــة ال
الــسلوك الــسوي والمرغــوب وتعــدیل الــسلوك غیــر الــسوي الــذي یمكــن ان یــسلكه الطــالب فــي اثنــاء 

 غیــــر مباشــــرة علــــى و الریاضــــیة المختلفــــة وهــــذا ســــینعكس بــــصورة مباشــــرة النــــشاطاتممارســــتهم 
ر تــصرفات الطــالب وســلوكهم داخــل المجتمــع الــذي هــم جــزء منــه فــدرس التربیــة الریاضــیة یعــد خیــ

  . التربویةالنواحي فضًال عنمجال یمكن عن طریقه ان یكتسب الطالب التربیة الجسمیة 
  بـــوزن مئـــويو ) ٢,٢٨(حقـــق مجـــال النـــشاط الریاضـــي الـــداخلي المرتبـــة الثانیـــة بوســـط حـــسابي   -

 )٦٧(%.  
 الطــالب الــداخلي یــسهم فــي عملیــة التربیــة فهــو ذو اثــر فعــال فــي تهیئــة يان النــشاط الریاضــ  -

ج الى المجتمـع الكبیـر وهـم مـستعدون لمواجهـة أي موقـف قـد یتعرضـون لـه ممـا یجنـبهم للخرو 
ان النشاط الریاضـي الـداخلي مجـال لتوجیـه الطاقـة فـي (( ویذكر كامل . الكثیر من المشاكل 

   ).١٩٨٢،٧٣عبد الجلیل،)).( تعود بالنفع والفوائد على ابناء  المجتمع ذاته نشاطات
 ) ٢,١(جــال النــشاط الریاضــي الخــارجي المرتبــة الثالثــة بوســط حــسابي  مث حقــق المجــال الثالــ -

  ).% ٧٠(وبوزن مئوي 
یعدد  النشاط الریاضي الخارجي نشاطا تربوي معترفا به ویعد جزءا من النظـام لبرنـامج التربیـة (( 

الریاضیة العـام والهـدف االصـلي  النـشاط الریاضـي الخـارجي  هـو الهـدف العـام نفـسه لكـل عملیـة 
   ).٢٠٠٠،٢٦٨،ابراهیم))(بویة اال وهو تنمیة الفرد تنمیة سلیمة متكاملة لیصبح مواطنا صالحاتر 
   عرض نتائج الفروق في السلوك التربوي الریاضي بین مجاالت البحث٣-٤

  )٣ (الجدول رقم
  المحتسبة بین مجاالت السلوك التربوي الریاضي)ف(یبین قیمة 

  التباین مصدر
  االختالف

  مجموع
  تالمربعا

متوسط   درجات الحریة
  المربعات

  )ف(قیمة
  المحتسبة

  ٠,٤٨١  ٢  ٠,٩٦٢  بین المجموعات
  ١٠٧  ٥,٤٦٣  داخل المجموعات

  ١٠٩  ٦,٤٢٥  المجموع
٠,٠٥١  

٩,٤٣١  
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عنــد  یــةالجدول) ف(المحتــسبة اكبــر مــن قیمــة) ف( ان قیمــة یتبــین ) ٤ (الجــدول رقــممــن 
 وهـذا یبـین وجـود فـروق ذات داللـة ،)٣,٠٧(ي اموتس) ٠,٠٥(ونسبة خطا ) ١٠٧,٢(درجة حریة 

 لجــــاء ولغــــرض معرفــــة أي المجموعــــات ســــببت الفــــروق المعنویــــة المجــــامیع الــــثالثمعنویــــة بــــین 
وعلـى اسـاس مقارنتهــا مـع الفـروق فــي ).  L.S.D( الـى اسـتخراج قیمــة اقـل فـرق معنــوي الباحثـان
  )٤ (الجدول رقم في مبین الحسابیة فیما بینها كما االوساط

  )٤ (ل رقمالجدو
 افراد عینة البحث في نیبین الفروق بین المتوسطات الحسابیة وقیمة اقل فرق معنوي بی

  مواقف اللعب الخاصة بالمجاالت

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

    
    
    

  )٠,٠٥(عند نسبة خطا) ٢٠,٠٥(قیمة اقل فرق معنوي 
ان هنـــاك فـــرق معنـــوي فـــي الـــسلوك التربـــوي الریاضـــي بـــین یتبـــین ) ٤( الجـــدول رقـــممـــن 

 االوســـاطاصـــغر مـــن الفـــروق ).  L.S.D( والثالـــث كـــون قیمـــة اقـــل فـــرق معنـــوي  االولالمجـــال 
 الطلبــة الــذین الــى ان ان ســبب ذلــك یعــود حــسب راي الباحثــان لاالو الحــسابیة ولمــصلحة المجــال 

الء الطلبة تعد قلیلة الى نسبة الطلبة المشتركین ؤ یشتركون في النشاط الریاضي الخارجي ونسبة ه
مـــــــــن الطـــــــــالب %) ٩٥(فـــــــــي درس التربیـــــــــة الریاضـــــــــیة اذا یـــــــــشترك فـــــــــي الـــــــــدرس مـــــــــا یقـــــــــارب

ارجي هــو جــزء متكامــل مــن البرنــامج فالنــشاط الریاضــي الخــ(( ، )١٩٨٢،١٢٨شــلتوت،معوض،(
  .)العام الشامل للتربیة الریاضیة اال انه یخص الممتازین في االداء الریاضي
  )١٦٧، ٢٠٠٠ابراهیم،(

فالنـــشاط الریاضـــي الخـــارجي تحـــت قیـــادة رشـــیدة یعـــد امكانیـــة تربویـــة ذات ابعـــاد قیمـــة لـــم 
یاضـي الخـارجي هـو الهـدف العـام  الر للنـشاطتستخدم حتى االن بكفایـة وان الهـدف العـام األصـلي 

  تنمیة سلیمة لیصبح مواطنا صالحا نفسه لكل عملیة تربویة وهو تنمیة الفرد 
  )١٩٨٢،١٢٨شلتوت،معوض، ()١٦٧، ٢٠٠٠ابراهیم،(

  االستنتاجات والتوصیات -٥
   االستنتاجات ١-٥
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   الـــــــسلوك التربـــــــوي الریاضـــــــي بلغـــــــت نـــــــسبته فـــــــيســـــــجل افـــــــراد عینـــــــة البحـــــــث مـــــــستوى جیـــــــد  -
)٧٥,٦٦.(%   

 نسبة من الـسلوك التربـوي الریاضـي اذا سـجل أعلىسجل مجال النشاط الریاضي داخل الدرس  -
تـاله مجـال النـشاط الریاضـي %) ٧٦( سجل  مجال النشاط الریاضي الداخلي اذتاله%) ٨١(

  %).٧٠(الخارجي اذا سجل 
  .تربوي الریاضي الثالثة في قیاس السلوك الالمجاالتظهرت فروق ذات داللة معنویة بین  -
  التوصیات٢-٥
 الالعــب فــي امالتاكیــد علــى الــسلوك التربــوي الــسلیم والــصحیح الــذي یجــب ان یــسلكه الطالــب  -

  . الملعبامالقاعة الدراسیة 
 عــن الــسلوك غیــر الــسلیم د الالعبــین باهمیــة الــسلوك التربــوي الــسلیم واالبتعــاواتنبیــه الطــالب  -

  .سلیمةال الفریق من جراء التصرفات غیر امد  التي تعود على الفر األضراروتوضیح 
ـــولى وســـائل  - ـــین األعـــالمان تت ـــة الریاضـــیة ب  وتـــأثیرات المجتمـــع أفـــراد كافـــة مهمـــة نـــشر التوعی

  .  الفردفيممارسة الریاضة 
   العربیة واألجنبیةالمصادر -
   المصادر العربیة-
   .١٩٩٦األدب، الكویت، ــــــــ، الریاضة والمجتمع، المجلس الوطني للثقافة والفنون و  .١
ابـــراهیم، عفـــاف خلیـــل، تنظـــیم وادارة النـــشاط الریاضـــي الخـــارجي لطالبـــات الـــسنة الدراســـیة  .٢

الثانویــة باالســكندریة، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، جامعــة حلــوان، كلیــة التربیــة الریاضــیة 
   .١٩٧٩للبنات، االسكندریة، 

  .١٩٨٠القاهرة دار الفكر،بدوي احمد زكي،معجم مصطالحات التربیة والتعلیم، .٣
ـــــدي، حـــــسن محمـــــد، التطبیقـــــات االحـــــصائیة واســـــتخدامات  .٤ ـــــع یاســـــین، العبی التكریتـــــي، ودی

الحاســـوب فـــي بحـــوث التربیـــة الریاضـــیة، دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر، جامعـــة الموصـــل، 
١٩٩٠.   

 الخـــولي، امــــین أنـــور، بــــرامج الـــصقل والتــــدریب أثنـــاء الخدمــــة  وحـــسانین، محمـــد صــــبحي .٥
ین فــــي التربیــــة البدنیــــة والریاضــــة، والتــــرویح، واالدارة الریاضــــیة، والطــــب الریاضــــي، للعــــامل

 ٢٠٠١واالعالم الریاضي، والعالقات العامة والریاضة للجمیع، دار الفكر العربي، القـاهرة، 
.  

ـــة  .٦ ـــة مكتبـــة التربی ـــة العربیـــة االســـالمیة مجل ـــدون مـــن اعـــالم التربی خلیل،عمـــاد الـــدین،ابن خل
 .١٩٨٩،)٤(لخلیج،الریاض،المجلد العربیة لدول ا
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الــشافعي، جمــال الــدین، منــاهج التربیــة البدنیــة المعاصــرة، دار الفكــر  و الخــولي، أمــین أنــور .٧
   .٢٠٠٠العربي، القاهرة، 

  .١٩٧٧رزق،اسعد،موسوعة علم النفس بیروت،الموسسة العربیة للدرسات والنشر، .٨
عــــدواني ألطفــــال الــــسنة رشـــدي، ســــلوى محمــــد، أثــــر برنــــامج نــــشاط حركـــي علــــى الــــسلوك ال .٩

الدراســیة االبتدائیــة، اطروحــة دكتــوراه غیــر منــشورة، كلیــة التربیــة الریاضــیة للبنــات، القــاهرة، 
١٩٧٩.   

شــلتوت، حــسن، معــوض، حــسن ســید، التنظــیم واالدارة فــي التربیــة الریاضــیة، دار المعــارف  . ١٠
   .١٩٨٢بمصر، 

ركة الربیعـــان للنـــشر والتوزیـــع، عبـــد الجلیـــل، كامـــل ســـلیمان، فعالیـــات االدارة الریاضـــیة، شـــ . ١١
   .١٩٨٢الكویت، 

ســــودان، ســــالم، تحلیــــل برنــــامج مــــسابقات المیــــدان والمــــضمار  و عبــــد الــــرحمن، نبیلــــة احمــــد . ١٢
للمرحلــة االعدادیــة بمحافظــة االســكندریة، دراســات وبحــوث التربیــة الریاضــیة، كلیــة التربیــة 

   .١٩٨٢الریاضیة للبنین، أبي قیر، االسكندریة، 
محمـــد، قیـــاس الـــسلوك التربـــوي لمدرســي الـــسنة الدراســـیة الثانویـــة فـــي محافظـــة علــي، علـــوم  . ١٣

  .١٩٩٦، جامعة بغداد، )ابن رشد(بغداد، اطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة 
وعالقته بـسمات  قیاس السلوك التربوي لمدرسي السنة الدراسیة الثانویة المولى،ازهار یحیى، . ١٤

، كلیـــة التربیـــة  رســـالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة ، ة الخدمـــة  التربـــوي ومـــدوالتأهیـــلالشخـــصیة 
  .٢٠٠١الموصل،جامعة 

لــدى طلبــة الــصف الــسادس االعــدادي   الریاضــي الــسلوك التربــويتقویم،المــولى،االء عبــداهللا . ١٥
 الریاضــــــیة، جامعــــــة اطروحة دكتــــــوراه غیــــــر منــــــشورة، كلیــــــة التربیــــــةفــــــي مدینــــــة الموصــــــل،

  .٢٠٠٣الموصل،
 

 
  
    

  
    

  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٤

  
    

  
  

    
  

  
  

    
  

    
  

  
  

    
  
  

    
  

    
  

  
    

  

    
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٥

  
    

  
  
  

    
  

  
  

    
  

    
  
  

    
  
  

    
  
  

    
  
    

  
    

  
    

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٦

  
    


  

    
  
  

    
  
  

    
  
  

    
  

  
  

    
  

    
  

    
  

    
  

  
    

  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٧

  
    

  
  

    
  
  

 
  

  
  

  
    

  
    

  
    


  

    
  

  
  

  
  

  
  

    
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٨

  
    

  
    

  
    

  
    

  
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  
  

    
  
  

    
  

    
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٩

  
    

  
  

    
  
  

    
  
  

    
  
  

    
  

  
    

  
  

    
  
  

    
  
  

    
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠

  
    

  
  

  
  
  
  

    
  
  

  
    

  
  

    
 

  
  

    
  

    
  

    
  

    
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢١

  
  

  
  

   
  


  

    
  

    


  
  

  
  
  
 

  
  

  
  

 
 

 
 

  ج  ب  ا  ت  ج  ب  ا  ت  ج  ب  ا  ت
٢  ٣  ١  ٤١  ٣  ١  ٢  ٢١  ٣  ١  ٢  ١  
١  ٣  ٢  ٤٢  ٢  ٣  ١  ٢٢  ٣  ١  ٢  ٢  
١  ٢  ٣  ٤٣  ٣  ١  ٢  ٢٣  ١  ٢  ٣  ٣  
٢  ٣  ١  ٤٤  ٣  ٢  ١  ٢٤  ٢  ٣  ١  ٤  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٢

٢  ١  ٣  ٤٥  ٢  ٣  ١  ٢٥  ٣  ١  ٢  ٥  
١  ٢  ٣  ٤٦  ١  ٣  ٢  ٢٦  ١  ٢  ٣  ٦  
٣  ١  ٢  ٤٧  ٢  ٣  ١  ٢٧  ١  ٣  ٢  ٧  
٣  ٢  ١  ٤٨  ١  ٢  ٣  ٢٨  ١  ٣  ٢  ٨  
١  ٢  ٣  ٤٩  ٣  ٢  ١  ٢٩  ٢  ٢  ٣  ٩  
٣  ٢  ١  ٥٠  ٣  ٢  ١  ٣٠  ٣  ٢  ١  ١٠  
٢  ١  ٣  ٥١  ٢  ١  ٣  ٣١  ٣  ١  ٢  ١١  
٢  ١  ٣  ٥٢  ٢  ٣  ١  ٣٢  ٣  ١  ٢  ١٢  
٣  ٢  ١  ٥٣  ٣  ٢  ١  ٣٣  ١  ٢  ٣  ١٣  
١  ٢  ٣  ٥٤  ٢  ٣  ١  ٣٤  ٣  ٢  ١  ١٤  
٣  ٢  ١  ٥٥  ١  ٢  ٣  ٣٥  ٣  ٢  ١  ١٥  
٢  ٣  ١  ٥٦  ٣  ١  ٢  ٣٦  ١  ٣  ٢  ١٦  
٢  ١  ٣  ٥٧  ٣  ١  ٢  ٣٧  ٣  ٢  ١  ١٧  
٢  ٣  ١  ٥٨  ٣  ٢  ١  ٣٨  ١  ٣  ٢  ١٨  
٢  ١  ٣  ٥٩  ١  ٢  ٣  ٣٩  ٣  ١  ٢  ١٩  
٣  ٢  ١  ٦٠  ٣  ١  ٢  ٤٠  ٣  ١  ١  ٢٠  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٣

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٤

  
 

 
  

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 
 

  
 

 
  

 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٥

 
  

 
 

  
 

 
  

 
  

 
  

 
 

  
 
 

  
 

  

 
 

  
 

  


 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٦

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

  
 

 
  

 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٧

  
 

 
 

  
 

 
  


 

 
 

  


 
 


 

  
 

  
 
 

  
 

 
  

 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٨

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 
 

 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٩

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

    

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

