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 ( 2112ايار   11......... القبول  2112 آذار 1)االستالم  

 امللخص

 : إلىهدف البحث 
في جامعة  ى والرابعةاألول الدراسية ةالسنالتربية الرياضية في  كمية الحاجات اإلرشادية لدى طمبة مستوى إلىالتعرف  -1

 .وصلالم
 .في جامعة الموصل في الحاجات اإلرشادية ةوالرابع ىاألولالسنة الدراسية الفروق بين طمبة  إلىالتعرف  -2

السنة وطالبة من  اً ( طالب81األولى و )السنة الدراسية وطالبة من  اً ( طالب81( بواقع  )161بمغ المجموع الكمي لمعينة ) اذ 
تم استخدام مقياس الحاجات اإلرشادية الذي بنته )المعيني مجتمع البحث،  %( من37,73الرابعة وتمثل نسبة )الدراسية 

تم استخدام الوسط الحسابي والنسبة المئوية  إحصائيا( بعد التحقق من صدقه الظاهري وثباته، وفي معالجة البيانات 2112
 واالختبار التائي لعينتين مستقمتين وتم التوصل لالتي :

األولى والرابعة إذ جاءت المشكالت  السنتينشادية لدى طمبة التربية الرياضية في كال انخفاض مستوى الحاجات اإلر  -1
 منخفضة.بنسبة منخفضة جدا وجاءت المشكالت )الدراسية واالنفعالية( بنسبة  واألسرية واالجتماعية()الجسمية 

السنة الدراسية طمبة  ة لمصمحةفي الحاجات اإلرشادي ةوالرابع ىاألولالسنة الدراسية وجود فروق معنوية بين طمبة  -2
 .ىاألول

 كمية التربية الرياضية -الحاجات اإلرشادية  -دراسة مقارنة الكممات المفتاحية: 
Comparative study of the Counseling Needs between students  in first grade and 

the  fourth grade in the college of sport education in university of mosul 
 

Assist prof .Dr: .Isam .M.Abdul Ridah                              Assist prof .Dr. Oday.G.AL-Kwaz  

           Assist lecturer: Mohamed .kh. Mohamed 

ABSTRACT 

The research aims at: 

1. Identify the level of Counseling Needs of the students of physical education in first and 

fourth grades in university of mosul. 

2. Identify the differences between students in first grade and the fourth grade in 

the Counseling Needs in university of mosul. 

  the total sample (160) by (80) students from first grade and (80) students from 

the fourth grade represents the percentage (37.73%) of the research community, Scale of  

Counseling Needs of which  builted by  (al maeny 2002) after verifying the face validity and it’s   

reliability  , The mean,  percentage  and testing of two independent samples was used to process 

data statistically, and was reached to the following 

  2113 –( 33) –العدد  –( 11) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(
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1. Counseling Needs level the students of physical education in both the first and fourth 

grades, was redused and have the of problems of (physical, social and family) at come at very 

low rate and the problems of (academic and emotional) come at low rate. 

2. The existence of significant differences between the students of first and fourth grade in 

the  Counseling Needs for the benefit of  first grades. 

College of Sport Education  -Counseling Needs  -eywords: Comparative Study K 

 التعريف بالبحث -1
 أهمية البحثالمقدمة و  1-1

لقد تناولت العديد من المصادر العممية واألدبية والدراسات والبحوث النفسية والتربوية موضوع الحاجات 
والقوة مدى نقاط الضعف  إلىفي التعرف  ميمامطمبا  بوصفيااإلرشادية عمى مختمف التوجيات والميادين البحثية  

ندما تستثار الحاجة فأن "أنو Murra يرى )موراي(  إذلدى عينات مختمفة من المجتمع  لحاجاتفي مدى إشباع تمك ا
 (.72 ، 1985)زيدان، "الفرد يكون في حالة توتر، ويخفض ىذا التوتر حينما تشبع ىذه الحاجة 

غير  لحياتو األساسيةويعد الشخص مستقر نفسيا الذي يشعر ان حاجاتو مشبعة لحد ما ، وان الموضوعات 
يسعى الفرد إلى تحقيق ذاتو بتفاعمو مع و معرضة لمخطر ، ويكون في حالة من التوازن والتوافق النفسي الجيد ،

المجتمع فيرغب أن يكون عضوًا في مجتمع يعيش تحت إطاره. لذلك يمجأ األفراد إلى استخدام أساليب تكيفيو متنوعة 
لى إشباع يم من ضغوط أو مشكالت تتطمب حمواًل تؤدي إعند تفاعميم مع البيئة المحيطة بيم بما تفرضو عمي

 (.2 ،1994حاجاتيم )المصري، 
فيي حاجات يشعر بيا األفراد جميعيم، ومنيا  التربية الرياضيةكمية  طمبةولمحاجات دور كبير في سموك 

في ىذه المرحمة  بالنسبة لسموكيم قد تختمف وأىميتيالكن قوة بعض ىذه الحاجات  الحاجات االجتماعية والشخصية،
الحاجة إلى المكانة واالستقالل فالحاجة إلى المكانة ىي من  األفرادم األخرى فمن بين حاجات عنيا في مراحل حياتي

بو كشخص ذي قيمة.  ترفعييريد أن يكون شخصًا ميمًا لو مكانة مميزة بين جماعتو، وأن  ت، فالفردأىم الحاجا
نتو في أسرتو، ألنو في ىذه المرحمة يتوق لمتخمص من قيود األىل وأن يصبح فالمكانة بين الرفاق أىم لديو من مكا

 (.119 -118 ، 1982مسؤواًل عن نفسو )عاقل، 
لرياضي في بناء الشخصية السوية والتفاعل االجتماعي، ومن المعروف االيجابي لمنشاط ا التأثير إلى األبحاثوتشير 

التربية الرياضية   دور كميةتبين نتائج البحث  أنجتماعي، لذا يمكن النشاط الرياضي ىو مجال واسع لمتفاعل اال إن
والتعرف عمييا بعد مرور  األولى السنة الدراسيةالحاجات لدى الطمبة من خالل معرفة ىذه الحاجات في  إشباعفي 
مرجعا نظريا تشكل ىذه الدراسة  أنالتربية الرياضية ، كما يمكن كمية لب بمنياج اسنوات يمر خالليا الط أربع

تسيم نتائجيا في مساعدة القائمين عمى  أنلمميتمين بعمم النفس الرياضي يساعد في تطوير بحوث جديدة و يمكن 
لتربية ا لكمية رياضية في حال تبين وجود دور أنشطةتحوي عمى  إرشاديةالنفسي والتربوي في بناء برامج  اإلرشاد

   . تقميل الحاجاتب المساىمة الرياضية في
 مشكمة البحث1-2

بطريقة تحقق التوازن مع محيطيا المادي واالجتماعي  إشباعياحاجات ينبغي  لإلنسان إنالشك فيو  مما
طمبة  فان حاجات من ثمو  دون تحقيق رغباتو الفردالمشكالت التي تعترض سبيل  إلزالةتتطمب جيدا  اإلشباعفعممية 
لتحقيق التوازن النفسي واالجتماعي  إشباعيامن يعمل عمى  إلىج وتحديدا طمبة كمية التربية الرياضية تحتا الجامعة
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حاجات نشطة وحيوية فيي عممية ديناميكية مستمرة توجو حركة الفرد نحو أنشطة تعد اللذا"و  ،خالل الحياة الجامعية
  .(103 ، 1984)زىران،   "ا توجو سموكو سعيًا إلشباعياتتصل بإشباع تمك الحاجات كم

في سموكو وىذا ما أكده عمماء النفس  شباع قد يؤدي بو إلى اضطراب ه الحاجات دون إفإذا ما تركت ىذ
الصحة النفسية السوية التي تيدف إلى توافق الفرد وبيئتو ما لم تشبع حاجاتيا  أن الشخصية ال تتحقق ليا من 

 (.72 ، 1985)زيدان، 
 :اآلتيالتساؤل  نع اإلجابةمن ىنا جاءت مشكمة البحث في 

الحاجات تزداد بتقدم المرحمة  إن؟ وىل  اإلرشاديةالتربية الرياضية من زيادة الحاجات  يعاني طمبة كميةىل  -
 تقل؟ أمالدراسية 

 لدى طمبة كمية التربية الرياضية اإلرشاديةالذي يعزز مشكمة البحث عدم وجود دراسات عن الحاجات  األمر
 في جامعة الموصل.

 أهداف البحث 1-3
في  ى والرابعةاألول السنة الدراسيةالتربية الرياضية في  كمية لدى طمبة اإلرشاديةالحاجات  مستوى إلىالتعرف .1

 .جامعة الموصل
 .اإلرشاديةفي الحاجات  ةوالرابع ىاألول السنة الدراسيةالفروق بين طمبة  إلىالتعرف .2
 :البحث يةفرض 4 -1
 .الرابعة في الحاجات اإلرشاديةاألولى و  راسيةالسنة الدبين طمبة  إحصائيةالتوجد فروق ذات داللة  -
 :مجاالت البحث 1-5

 .(والرابعة األولى)السنة الدراسية ياضية التربية الر  كمية طمبة:  يالمجال البشر 
 .كمية التربية الرياضية في جامعة الموصل:  لمكانياالمجال 

 2012/ 2/ 2 لغاية  1/11/2011: من  المجال ألزماني
 :صطمحاتتحديد الم 1-6

 Counseling Needsالحاجات اإلرشادية 
( حاجة الفرد ألن يعبر عن مشكالتو لشخص آخر يطمئن إليو ويثق بو ويسترشد برأيو في 1987) ألعبيديعرفيا  -

 (.187 ،1987، ألعبيديالتغمب عمى ما يصادفو من مشكالت ومعوقات. )
زعاجًا إلى شخص أو ( أنو رغبة الفرد في التعبير عن م1993عرفو الجنابي ) - شكالتو التي تسبب لو ضيقًا وا 

أشخاص آخرين بقصد إشباع حاجاتو والتخمص من مشكالتو حتى يتمكن من التفاعل مع المجتمع الذي يعيش فيو 
 (.38 ، 1993بأسموب إيجابي وبصورة فعالة. )الجنابي، 

حصل عمييا يالدرجة التي  ىولتعريف اإلجرائي:ا أما تعريفًا نظرياً  الجنابيتعريف  نو تبنى الباحثي: التعريف النظري
 اإلرشادية المستخدمة ألغراض ىذا البحث. قائمة المشكالت المرتبطة بحاجاتوفي  بالطال
 .النظري والدراسات السابقة اإلطار -2
 :النظري اإلطار 2-1
 :الحاجات اإلرشادية 2-1-1
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ن مادية ونفسية البد من تمبيتيا. و من المعروف أن لكل مرحمة من مراحل النمو حاجات ومتطمبات  ا 
 فضال عن ،الشخص القادر عمى إشباع حاجاتوالشخص السميم من الناحية النفسية من وجية النظر اإلنسانية ىو 

يقوم  األساسيةالفرد عند إشباعو الحاجات فالمعقدة، وجود أولويات في الحاجات تتدرج من الحاجات البسيطة إلى 
 لعالقات مع اآلخرين في البيئة اإلشباع الحاجات األخرى من خالل  مالئمة ائقبالبحث عن طر 

المفاىيم الدافعية، انتشارًا وقبواًل لكونو يشمل معظم المفاىيم الدافعية األخرى،  أكثرويعد مفيوم الحاجات من 
، حينما نتحدث عن فحينما نتحدث عن الحاجات الفسيولوجية فكأننا نتحدث عن الغرائز أو الحوافز أو الدوافع الفطرية

الحاجات النفسية، فكأننا نتحدث عن الدوافع المكتسبة أو الدوافع النفسية واالجتماعية لذلك يمكن أن تميز بين نوعين 
 أىمبين  ومن  (130 ، 1971)السممى،  ،(72 ، 1985من الحاجات ىي العضوية والنفسية)زيدان والسمالوطي، 

 ىي : النظريات التي تناولت الحاجات
 :(Murray،1938)نظرية مواري  -أ

أن الحاجة من وجية نظر موراي ىي مفيوم افتراضي أو قائم عمى (2002يرى موراي نقال عن )المعيني
فالحاجة ترفع مستوى التوتر  الموضوعية والذاتية االفتراض، وحدوثو ىو شيء تخيمي من أجل تفسير بعض الحقائق

 (190 ، 1983ء الحاجة. )شمتز، الذي يحاول الكائن أن يخفضو عن طريق إرضا
ويشير )موراي( إلى أن مصدر الدافعية عند اإلنسان إنما ىي مجموعة من الحاجات اإلنسانية األساسية، 

 (583 ، 1998فالحاجة ىي دافع يثير الفاعمية ويديميا إلى أن يتم إشباع الحاجة )الوقفي، 
 أىم الحاجات التي طرحيا )موراي(:

 : الخضوع في سمبية لقوة خارجية وتقبل اإليذاء.Abasementالتحقير حاجة اإلذالل أو  -1
 : تحقيق شيء صعب.Achievementحاجة اإلنجاز أو التحصيل  -2
 : االقتراب واالستمتاع بالتعاون مع اآلخرين.Affiliationحاجة االنتماء  -3
 : التغمب عمى المعارضة بالقوة.Aggressionحاجة العدوان  -4
 : الحصول عمى الحرية والتخمص من المعوقات ومقاومة القسر والتقييد.Autonomyتقالل حاجة االس -5
: السيطرة عمى الفشل أو مواجيتو بالنضال من جديد، والتغمب عمى Counter- actionالحاجة المضادة  -6

 الضعف.
 : الدفاع عن الذات في مواجية اإلىانة والنقد.Defendanceحاجة الدفاعية  -7
 : اإلذعان في حماسة لتأثير شخص أخر حميف.Deferenceاالنقياد  حاجة -8
: الحاجة إلى التحكم في سموك اآلخرين وتوجيييم باإليحاء أو اإلغراء أو Dominanceحاجة السيطرة  -9

 االمتناع أو األمر.
 : أن يثير الفرد إعجاب اآلخرين.Exhibitionحاجة االستعراض  -10
 : اليرب من الموقف الخطر وتجنب األلم، واألذى الجسماني.Harm avoidanceحاجة تجنب األذى  -11
 .بتعاد عن المواقف المحرجة : االInfavoidance حاجة تجنب المذلة  -12
رضاء حاجاتو.Nurturanceحاجة العطف عمى اآلخر  -13  : التعاطف مع موضوع عاجز وا 
 وازن واإلتقان واألحكام.: وضع األشياء في نظام وتحقيق التOrderحاجة النظام  -14
 : العمل بقصد الميو من دون ىدف أبعد.Playحاجة المعب  -15
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 .موضوع  اإلعراض عنسمبًا أو : عزل الفرد نفسو عن الموضوع المشحون Rejectionحاجة النبذ  -16
 واالستمتاع بيا. لبحث عن االنطباعات الحسية: اSentienceحاجة المذة الحسية  -17
 : إقامة العالقات الشيوية وتنميتيا.Sexس حاجة الجن -18
طريق تمقي العون من اآلخرين، وأن  : إرضاء الحاجات عنSuccoranceالحاجة إلى عطف اآلخرين  -19

 يحصل المرء عمى الحب والحماية والنصح واإلرشاد.
لتأمل والصياغة االىتمام بالنظرية وا ئمة عامة واإلجابة عنيا.: توجيو أسUnderstandingحاجة الفيم  -20
 ، 1994( )الربيعي، 235-232 ، 1978( )كالفين وليندزي، Murray, 1938, p. 1- 120)حميل والتعميم.والت
 (.96 -94 ، 1982()بمقيس ومرعي، 192-189 ، 1983( )شمتز، 28

 :Formm نظرية )فروم( -ب
 خمس حاجات ىي:نفسية، صنفيا ب -أشار )فروم( إلى أن لإلنسان حاجات، ذات طبيعة اجتماعية

الحاجة إلى االنتماء: يختمف اإلنسان من وجية نظره عن الحيوان في طريقة إشباعو لحاجاتو المادية الممموسة،  -
)داود والعبيدي، ش فيو فاإلنسان لو حاجات إنسانية تتمثل بالرغبة في االنتماء إلى الوطن أو المجتمع الذي يعي

1990 ، 177). 
التعالي: نشأت ىذه الحاجة بسبب ابتعاد الشخص عن المستوى الحيواني إذ أصبح يمتمك  الحاجة إلى التجاوز أو -

عقاًل يجعمو عارفًا بذاتو واعيًا بمكانتو، فيشعر بالحاجة إلى تخطي الحدود الحيوانية والدور السمبي الذي كان عميو 
 (.45 ، 1988، وتجاوز ذلك إلى حالة الخمق واإلبداع بسبب ما يمتمكو من عقل وأفكار )صالح

الحاجة إلى التجذر: تنشأ ىذه الحاجة من فقدان اإلنسان لمروابط األساسية مع الطبيعة ألن الفرد ميال بطبيعتو إلى  -
)شمتز،  حل الجذور السابقةبناء نفسو مع المجتمع، وبيذا يفترض أن تنشأ جذور جديدة وعالقة باآلخرين لتحل م

1983 ، 124- 125.) 
يوية: يشير )فروم( إلى أن اإلنسان يريد أن يكون جزءًا متكاماًل مع العالم وأن يشعر أنو ينتمي إليو، الحاجة إلى ال -

ال يعيش في وحدة وعزلة واغتراب عنو لكن اإلنسان يرغب كذلك في أن يحس باليوية الشخصية، وأن يكون فريدًا 
عزلة وسيمة لتخفيف الصراع بين رغبتو باالنتماء ومتميزًا، فإذا عجز عن تحقيق ىذا اليدف فأنو سيتجو إلى اتخاذ ال

 ورغبتو بتحقيق ىوية ذاتية لو.
الحاجة إلى إطار مرجعي: وىي حاجة اإلنسان إلى طريقة ثابتة مستقرة في إدراك العالم وفيمو. )داود والعبيدي،  -

1990 ، 177). 
 : A. H. Maslow( 1971-1918ماسمو ) أبراهام نظرية -جـ

)الكمية الدينامية( أو ، ويطمق عمى نظريتو  اإلنسانيمنظر الرئيس في حركة عمم النفس ال (ماسمو)يعد 
، وىي الحاجات األساسيةمجموعتان من الحاجات  اإلنساني، إذ أشار إلى انو توجد في الكائن )الحاجات(

يضًا بالحاجات ، وتسمى االحب واالنتماء، وحاجات التقدير ، وحاجاتيولوجية ، وحاجات األمن والسالمةالفس
ن الحاجات فتسمى ، اما النوع الثاني ماإلنسانضروري جدًا والزم لحياة  إشباعياالحرمانية أو حاجات النقص الن 

 . األساسيةالحاجات  إشباع، وىي حاجات عميا تظير بعد بحاجات النمو، وتتعمق بتحقيق الذات ونموىا
(Maslow, 1970, 35( )Engler, 1985, 334-355 ) 
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أن ىذه الحاجات تنتظم وتندرج بشكل ىرمي متصاعد من حيث األسبقية والقوة ، حيث تأخذ  (ماسمو) ويرى
  .الحاجات الفسيولوجية التي تقع في قاعدة اليرم األولوية واألسبقية ثم تمييا من حيث األىمية حاجات األمن والسالمة

  :Physiological Needsالحاجات الفسمجية  -
والشراب والراحة وتتصف ىذه الحاجات بأنيا منفصمة بعضيا عن البعض اآلخر عدا  مثل الطعام والجنس

)ديفيد، (31 ، 1978عامة )منصور،  الراحة والنوم وتعد قناة ألنواع الحاجات األخرى جميعيا وىي حاجات فطرية
1989 ، 86.) 

 : Safety Needsحاجة األمن  -
اطر. وىي رغبة الفرد في تجنب األلم والخوف واالضطراب تتمثل بالحاجة إلى الوقاية واالبتعاد عن المخ

والتحرر من الشعور بفقدان األمن والبحث عن الحماية واالستقرار واالعتماد عمى األشخاص اآلخرين القادرين عمى 
 (.390 ، 1987تحقيق تمك المتطمبات )إبراىيم، 

            :      Love and Belonging Needsالحاجة إلى الحب واالنتماء  -
مثل الحاجة إلى العالقات مع الناس والحاجة إلى  االنتماء لمجماعة والحاجة إلى التقدير والعطف والمحبة. 

)بمقيس ومرعي،  ي إلى فقدان الراحة واالستقرار. ويؤدي إشباعيا إلى الراحة واالستقرار وأن عدم إشباعيا يؤد
1982 ، 92.) 

 : Esteem Needsام الحاجة إلى تقدير الذات، االحتر  -
مثل الحاجة إلى الثقة بالنفس وشعور الفرد بقيمتو وقوتو وعندما يشعر الناس بأنيم محبوبون ويمتمكون شعورًا 

 .م ومن اآلخرينباالنتماء تنشأ عندىم الحاجة إلى االحترام، عمى شكل الشعور بقيمة الذات من أنفسي
 (.295-294 ، 1983)شمتز،   

 Self- actualization Needsالذات الحاجة إلى تحقيق  -
أن ىذه الحاجة ال يمكن الوصول إلييا إال حينما تشبع أو يتم إشباع الحاجات التي دونيا في ىرم الحاجات، 
ويبدو أن األشخاص الذين وصموا إلى تحقيق ذواتيم قد نشاؤا منذ صغرىم في بيئات تشجع االستقاللية وتعزز السموك 

اع ىذا األسموب في التنشئة االجتماعية زادت نسبة المتميزين بشدة الحاجة إلى تحقيق المرغوب فيو، أي كمما ش
 (.295 ، 1978الذات )خير اهلل، 

 الدراسات السابقة 2-2
التحصيل الدراسي وعالقتو بسموك العزلة والحاجات اإلرشادية لمطالبات في مدارس " :(2002دراسة )المعيني  -

 ".رس االعتيادية األخرىالمتميزات وأقرانين في المدا
الكشف عن العالقة بين التحصيل الدراسي وكل متغير من المتغيرين اآلخرين )سموك  إلىىدف البحث 

اختيرت و  ،ات في المدارس االعتيادية األخرىالعزلة والحاجات اإلرشادية لدى الطالبات في مدارس المتميزات والطالب
في مدارس المتميزات وأقرانين في المدارس  عداديةاإل ممرحمةل ولىاألالسنة الدراسية عينة البحث من طالبات 

االعتيادية في مدينة بغداد، واختيرت الطالبات في المدارس بصورة عشوائية فبمغ عدد أفراد العينة من الطالبات 
م استخدام ت اإلحصائيةوفي المعالجات  ( طالبة من المدارس االعتيادية.140( طالبة من مدارس المتميزات و)110)

 ماياتي: االستنتاجات أىموكانت االختبار التائي ومعامل ارتباط بيرسون 
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مطالبات جميعين حاجات إرشادية معينة لكنيا لم ترق إلى مستوى المتوسط الفرضي لمقياس، وعند مقارنة ل -
ألخرى تبين تقارب درجات الحاجات اإلرشادية بين الطالبات في مدارس المتميزات والطالبات في المدارس االعتيادية ا

 حاجات طالبات المدارس المتميزة من حاجات الطالبات في المدارس االعتيادية.
 :البحث إجراءات -3
 المستخدم:المنهج  3-1

 متو طبيعة الدراسة الحالية .ءتم استخدام المنيج الوصفي بطريقة المسح لمال 
 
 

 مجتمع البحث وعينته  3-2
 البحث:مجتمع  3-2-1

فتتتي كميتتتة التربيتتتة الرياضتتتية والبتتتالغ عتتتددىم  والرابعتتتة األولتتتى  الستتتنة الدراستتتيةمجتمتتتع البحتتتث عمتتتى طمبتتتة  أشتتتتمل
 األولى. السنة الدراسية في( 249)الرابعة و  السنة الدراسية( في 175)  بواقع( 424)
   البحث:عينة  3-2-2

 الستنة الدراستيةفراد من كل شعبة متن ( أ10نتظمة و ذلك بسحب )متم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية ال

( متتتن كتتتل 80)  بواقتتتع (160متتتن ضتتتمنيم الطالبتتتات فتتتي الشتتتعبة )ا(  ليبمتتتغ المجمتتتوع الكمتتتي لمعينتتتة ) ةو الرابعتتت ىاألولتتت
 .ذلك بيني( 1)الجدول مجتمع البحث و  %( من37,73مرحمة وتمثل نسبة )

 
 (1الجدول )

 يبين مجتمع البحث وعينته 
 

 ينة البحثع مجتمع البحث الشعبة
 ةالرابعالسنة الدراسية  ىاألولالسنة الدراسية  ةالرابعالسنة الدراسية  ىاألول السنة الدراسية

 10 10 19 25 أ
 10 10 25 35 ب
 10 10 23 31 ج
 10 10 21 33 د
 10 10 19 30 ه
 10 10 23 31 و
 10 10 25 32 ح
 10 10 20 32 ز

 80 80 175 249 المجموع
 160 424 كميالمجموع ال

 أداة البحث 3-3
   اإلرشادية: الحاجاتاستبيان  3-3-1

، لقتتد تتتم استتتخدم المقيتتاس ال نتتو يمتتتاز  (2002المعينتتي، تتتم استتتخدام مقيتتاس الحاجتتات اإلرشتتادية التتذي بنتتتو )
ة بالشتتمول لمحاجتتات الطالبيتتة والتتتي أكتتد عمييتتا عممتتاء التتنفس فضتتال عتتن انتتو مطبتتق عمتتى طالبتتات المرحمتتة اإلعداديتت
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-مراحتتتل الحيتتتاة إلتتتى أربتتتع فتتتترات ىتتتي الطفولتتتة )متتتن التتتوالدة  (يونتتتك)،فقتتتد قستتتم الالتتتتي يعتتتدون ضتتتمن مرحمتتتة الشتتتباب 
، 1984المتتتوت ( .)بيستتتكوف ،  -65ستتتنة ( ، الشتتتيخوخة )65-40ستتتنة(   النضتتتج   ) 40 -12سنة(،الشتتتباب )12
30-38) 

فقتتتترة(  18لممشتتتتكالت الجستتتتمية و) فقتتتترة( 9( محتتتتاور )5( فقتتتترة موزعتتتتة عمتتتتى )50يتكتتتتون المقيتتتتاس متتتتن )و    
فقتتتتترة( لممشتتتتتكالت  7فقتتتتترة( لممشتتتتتكالت االنفعاليتتتتتة و ) 9فقتتتتترة( لممشتتتتتكالت األستتتتترية و ) 7لممشتتتتتكالت المدرستتتتتية و )

أعتاني منيتا دائمتًا، أعتاني منيتا كثيترًا ، أعتاني منيتا أحيانتًا، االجتماعية و تتم االستجابة باختيتار احتد البتدائل الخمستة )
إجتراء تغييترات طفيفتة بمتا يالئتم  ألجتل استتخدام المقيتاس عمتى عينتة البحتث تتم(  و ، ال أعاني منيا أبتداً أعاني منيا نادراً 

 -التحقق من الصدق الظاىري والثبات لممقياس وكاالتي :و  طمبة التربية الرياضية
 الصدق: 3-3-1-1

البتتتتتتاحثون لمتأكتتتتتتد متتتتتتن صتتتتتتالحية المقيتتتتتتاس وقتتتتتتدرة فقراتتتتتتتو عمتتتتتتى قيتتتتتتاس متتتتتتا وضتتتتتتع متتتتتتن اجتتتتتتل قياستتتتتتو، قتتتتتتام 
)بعتتتترض االستتتتتبيان عمتتتتى عتتتتدد متتتتن الخبتتتتراء المختصتتتتين فتتتتي عمتتتتم التتتتنفس التربتتتتوي والرياضتتتتي 


، وطمتتتتب متتتتن كتتتتل (

واحتتتتتد متتتتتنيم إبتتتتتداء مالحظاتتتتتتو فتتتتتي كتتتتتل فقتتتتترة متتتتتن فقتتتتترات االستتتتتتبيان كونيتتتتتا صتتتتتالحة أو غيتتتتتر صتتتتتالحة فتتتتتي قيتتتتتاس 
بيتتتتتة الرياضتتتتية  كمتتتتتا طمتتتتب متتتتتنيم األولتتتتتى والرابعتتتتة فتتتتتي كميتتتتة التر  الستتتتتنة الدراستتتتيةطتتتتالب الحاجتتتتات اإلرشتتتتادية لتتتتتدى 

(، وقتتتتتتد 1إبتتتتتتداء آرائيتتتتتتم حتتتتتتول وضتتتتتتوح الفقتتتتتترات ومناستتتتتتبتيا لمعينتتتتتتة، فضتتتتتتاًل عتتتتتتن متتتتتتدى صتتتتتتالحية البتتتتتتدائل )ممحتتتتتتق 
   المدرسية إلى المشكالت الدراسية. أسفرت عن تغيير عنوان المحور الثاني من المشكالت

 الثبات: 3-3-1-2
،  1990، وآختتترونفتتتي قياستتتيا لمظتتتاىرة متتترات متتاليتتتة )العجيمتتتي  يانفستتتتعتتتد األداة ثابتتتتة إذا أعطتتتت النتتتتائج 

( 5و ) ىاألولت الستنة الدراستية( متنيم متن 5بتا )طال( 10(، ولمتأكد من ثبات األداة تم تحديد عينتة الثبتات البالغتة )143
د مضتي متدة وتمتت إعتادة تطبيتق المقيتاس عمتى المجموعتة نفستيا بعت ، من غير عينة البحث ةالرابع السنة الدراسيةمن 
وبعتد تصتحيح االستتمارات واستتخدام معامتل ارتبتاط  .(Adams, 1964. 58( يومتًا عمتى التطبيتق األول )14) أمتدىا

 .(0.89الثبات )بيرسون بين التطبيقين األول والثاني تبين أن معامل 
 التطبيق األولي لالستبيان 3-3-1-3

( 5( أفتتتتتراد )10راء عمتتتتتى عينتتتتتة مؤلفتتتتتة متتتتتن )تتتتتتم تطبيتتتتتق االستتتتتتبيان بصتتتتتيغتو المعدلتتتتتة عمتتتتتى وفتتتتتق آراء الخبتتتتت
الرابعتتتتتة متتتتتتن غيتتتتتر عينتتتتتة البحتتتتتتث  الستتتتتنة الدراستتتتتيةطتتتتتتالب ( متتتتتن 5األولتتتتتى و ) الستتتتتتنة الدراستتتتتيةطتتتتتالب متتتتتنيم متتتتتن 

مقيتتتتتاس االستتتتتتجابة وتحديتتتتتد  مالئمتتتتتةجتتتتتراء لمتحقتتتتتق متتتتتن وضتتتتتوح الفقتتتتترات ومتتتتتدى استتتتتتخدم ىتتتتتذا اإلاألساستتتتتية ،وقتتتتتد 
بتتتتتتداء آرائيتتتتتتم  فقتتتتتتد، متوستتتتتتط التتتتتتزمن التتتتتتذي يستتتتتتتغرقو تطبيتتتتتتق المقيتتتتتتاس طمتتتتتتب متتتتتتنيم اإلجابتتتتتتة بدقتتتتتتة وموضتتتتتتوعية وا 

 صتتتتتياغتيا،ومالحظتتتتتاتيم إن وجتتتتتد غمتتتتتوض فتتتتتي الفقتتتتترات أو صتتتتتعوبة فتتتتتي فيميتتتتتا لغويتتتتتا أو متتتتتن ناحيتتتتتة معناىتتتتتا أو 
 . الطمبةواضحة ومفيومة لدى  لفقراتوقد تبين أن ا

                                      
() ية / اختصاص عمم النفس الرياضي.ا.د ناظم شاكر الوتار / كمية التربية الرياض 

  .اختصاص عمم النفس التربوي / تربيةلكمية ا أسامة حامد /د أ.
 / كمية التربية الرياضية / اختصاص عمم النفس الرياضي. يى محمدا.م.د زهير يح

 / اختصاص عمم النفس الرياضي / كمية التربية الرياضية ألعبيديأ.م.د نغم محمود 
 حسو/ كمية التربية الرياضية / اختصاص عمم النفس الرياضيزاق ا.م.د.مؤيد عبد الر 

 / اختصاص عمم النفس الرياضي. م.د رافع إدريس عبد الغفور / كمية التربية الرياضية
 / اختصاص عمم النفس الرياضي. م.د وليد ذنون يونس / كمية التربية الرياضية
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 :تصحيح االستبيان 3-3-1-4
( درجتتتتتتة مرتبتتتتتتة تنازليتتتتتتا عمتتتتتتى 0-4راوح متتتتتتا بتتتتتتين )تتتتتتتم تحديتتتتتتد التتتتتتوزن المناستتتتتتب لكتتتتتتل استتتتتتتجابة والتتتتتتذي يتتتتتتت 

أعتتتتاني منيتتتتتا دائمتتتتًا، أعتتتتاني منيتتتتا كثيتتتترًا ، أعتتتتتاني منيتتتتا أحيانتتتتًا، أعتتتتاني منيتتتتا نتتتتتادرًا، ال )مقيتتتتاس ليكتتتترت الخماستتتتي 
 عمتتتتتى وفتتتتتقوتحستتتتب الدرجتتتتتة الكميتتتتتة لممستتتتتجيب  ستتتتتمبيجميتتتتتع الفقتتتتترات مصتتتتاغة بشتتتتتكل  أن إذ ،( أعتتتتاني منيتتتتتا أبتتتتداً 

والمتوستتتتط ، ( كحتتتتد أعمتتتتى200( درجتتتتة كحتتتتد أدنتتتتى و)صتتتتفرل فقتتتترة والتتتتتي تتتتتتراوح متتتتا بتتتتين )لبتتتتدائل المختتتتتارة عتتتتن كتتتتا
( % 49) اآلتيتتتتتةنستتتتتب تتتتتتوفر الحاجتتتتتات عمتتتتتى وفتتتتتق النستتتتتب المئويتتتتتة  وتتتتتتم قيتتتتتاس  (100الفرضتتتتتي لممقيتتتتتاس يبمتتتتتغ )

متتتتتتتتتوفرة بشتتتتتتتتتكل  (%69-60)متتتتتتتتتنخفض،  متتتتتتتتتتوفرة بشتتتتتتتتكل (%59-50)فاقتتتتتتتتل متتتتتتتتتتوفرة بشتتتتتتتتكل متتتتتتتتتنخفض جتتتتتتتتدا، 
 (.  عال  جدا فأكثر متوفرة بشكل (%80) توفرة بشكل عال  م (%79-70)متوسط، 

 :.عرض النتائج ومناقشتها4
 سيتم عرض النتائج ومناقشتيا عمى وفق أىداف البحث وكاالتي :

ى األولالسنة الدراسية الحاجات اإلرشادية لدى طمبة التربية الرياضية في  مستوى إلى: التعرف األولالهدف 
 .والرابعة

 (2الجدول )
 ين األوساط الحسابية والنسبة المئوية لمحاجات اإلرشادية لمصفوف األولى والرابعةيب

 الحاجات اإلرشادية
 الرابعة المرحمة األولى المرحمة

 المستوى التوافرنسبة  وسط حسابي المستوى التوافرنسبة  وسط حسابي
 جدامنخفضة  %39.513 14.225 منخفضة جدا %43.402 15.625 المشكالت الجسمية
 منخفضة %52.604 37.875 منخفضة %58.072 41.813 المشكالت الدراسية
 منخفضة جدا %42.008 11.762 منخفضة جدا %47.633 13.338 المشكالت األسرية

 منخفضة %51.180 18.425 منخفضة %58.95 21.225 االنفعاليةالمشكالت 
 جدا منخفضة %47.678 13.35 منخفضة جدا %51.875 14.525 المشكالت االجتماعية

 إذ جاءت منخفضة ومنخفضة جدا األولى مسنة الدراسيةل( أن الحاجات اإلرشادية 2) يتبين من الجدول
%(، 58,072-%43,402( وبنسب مئوية تراوحت مابين )41,813-15,625تراوحت األوساط الحسابية مابين )

الحسابية مابين  أوساطياتراوحت ومنخفضة جدا الرابعة جاءت حاجاتيا اإلرشادية منخفضة  السنة الدراسيةكذلك 
 . %(52,604-%42,008وبنسب مئوية تراوحت مابين )( 11,762-37,875)

والرابعة في كمية  األولى السنة الدراسيةالتي يعاني منيا طمبة  اإلرشاديةمما يدل عمى انخفاض الحاجات 
 لآلخرينواالنتماء  لصداقةالقات االجتماعية تمتاز باالع طبيعة أن إلىذلك سبب ويعزو الباحثون التربية الرياضية 

من  الرياضية شاركةالمبان  (1998يؤكده )عالوي، وىذا ما أنواعياوذلك من خالل المشاركات الرياضية في مختمف 
 اآلخرين.صداقة  إلىالفريق والحاجة  أو لآلخريناالنتماء  إلىوالتي تقابل الحاجة  اآلخرينيكون الفرد مع  أناجل 

وقد يكون السبب ىو أن المجتمع العراقي الذي يتميز بدفء العالقات األسرية التي ليا دورا  ( 219، 1998)عالوي،
في التقميل من الحاجات االجتماعية واألسرية، أما المشكالت الجسمية فيمكن أن تعزى ىذه النتيجة المنخفضة إلى 

 أما، ضية كشرط لمقبول والتي من ضمنيا القوام الجسمي السميم االختبارات القبمية التي تجرييا كمية التربية الريا
 إذفقد يكون سبب انخفاضيا ىو ممارسة الرياضة من قبل طمبة كمية التربية الرياضية  المشكالت االنفعالية

عن  هفي إجازة من الواقع ويبعد تفكير  خالل التدريب الرياضي فكأن الفرد يكونانو  إلى( ,Bloona,2000يشير)
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يقوم  كما خفض القمق وتحسين النظرة إلى الحياة فضال، واإلبداعباء الحياة ولذلك تزداد قدرتو عمى التركيز والخمق أع
التدريب بتحسين المزاج، فعند السير لمسافة ميل أو اثنان )حتى لو كان بطيئا إلى معتدل الخطوات( في اليوم يمكن 

رين الرياضية أن تحول انتباىنا من مشاكمنا وتجعمنا مرتاحين أن يخفض مستوى القمق بشكل كبير.كما يمكن لمتما
) سيام، بصيغة إيجابية مقبولة اجتماعيا وتعطينا تركيزا ايجابي. والتمرين ىو وسيمة جيدة لمتنفيس عن الغضب

2011 ،2) 
لسابقة معظم الدراسات ا إليو أشارت، وىذا ما ضيين يشعرون بتقدير مرتفع لذاتيموقد يكون السبب ىو الريا

ينظرون إلى أنفسيم بطريقة أكثر إيجابية ولدييم تقدير  الذين يمارسون األنشطة الرياضية صت إلى أن األفرادخلالتي 
 ،(Marsh & Sonstroem, 1995(،)Boyd & Hrycaiko, 1997) (Harris, 1992)ذات مرتفع مثل دراسة

(Shelly,1995) ،(8، 2011)الناىي    
 .اإلرشاديةفي الحاجات  ةوالرابع ىاألولالسنة الدراسية الفروق بين طمبة  لىاالهدف الثاني : التعرف 

 (3الجدول )
 ةوالرابع ىين األولالمرحمتالوسط الحسابي واالنحراف المعياري و)ت( المحتسبة بين يبين 

السنة  الحاجات اإلرشادية
 الدراسية

االنحراف  الوسط الحسابي
 المعياري

)ت( 
 المحتسبة

 المعنوية الداللةقيمة 

 المشكالت الجسمية
 2,383 15.625 األول

3,672 0,000 
 معنوي

 2,439 14.225 الرابع

 المشكالت الدراسية
 7,191 41.813 األول

 معنوي 0,006 2,795
 10,346 37.875 الرابع

 المشكالت األسرية
 4,071 13.338 األول

 معنوي 0.005 2,875
 2,724 11.762 الرابع

 االنفعاليةكالت المش
 2,332 21.225 األول

 معنوي 0,009 4,634
 4,875 18.425 الرابع

 المشكالت االجتماعية
 3,295 14.525 األول

 معنوي 0.024 2,283
 3,214 13.35 الرابع

 (1,15( ونسبة خطأ )158( عند درجة حرية )1,97قيمة )ت( الجدولية = ) 
، األستتريةالحستتابية لمصتتفوف األولتى فتتي المشتتكالت )الجستتمية، الدراستتية،  ( أن األوستتاط3يتبتين متتن الجتتدول )

( بتتتتتتانحراف 14.525، 21.225، 13.338، 41.813، 15.625االنفعاليتتتتتتة، االجتماعيتتتتتتة( بمغتتتتتتت عمتتتتتتى التتتتتتتوالي )
الحسابية لمصتفوف الرابعتة  األوساط(، وبمغت 3,295، 2,332، 4,071، 7,191، 2,383معياري بمغ عمى التوالي )

( بتتانحراف معيتتاري عمتتى التتتوالي 13.35، 18.425، 11.762، 37.875، 14.225المشتتكالت عمتتى التتتوالي )فتتي 
 األوستتتاطمتتتع  األولتتتىالحستتتابية لمصتتتفوف  األوستتتاط(، وعنتتتد مقارنتتتة 3,214، 4,875، 2,724، 10,346، 2,439)

( 2,283، 4,634، 2,875، 2,795، 3,672الحستتابية لمصتتفوف الرابعتتة بمغتتت قيمتتة )ت( المحتستتبة عمتتى التتتوالي )
( ممتتا يتتدل عمتتى معنويتتة 0,032 -0.005( تراوحتتت متتابين )0,05وبقيمتتة داللتتة اصتتغر متتن قيمتتة الداللتتة المعتمتتدة )

الرابعتة، بمعنتى  الستنة الدراستيةاكبتر متن  وستاطيا الحستابية فتي جميتع المشتكالتاألولتى الن أ المرحمتةالفروق لصتالح  
 .الرابعة السنة الدراسيةطالب حاجات إرشادية اكبر من  لدييم ىاألول السنة الدراسيةأن طالب 
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الطمبتة  أن ىتو األولتىطمبتة الصتف الرابتع عتن الصتفوف ل المشتكالت الجستميةقد يكون الستبب فتي انخفتاض و 
متتن ثتتالث ستتنوات متتن المحاضتترات العمميتتة والتتتدريبات البدنيتتة و المياريتتة التتتي متتن  بتتأكثرفتتي الصتتف الرابتتع قتتد متتروا 

انخفتتتاض المشتتتكالت الدراستتتية فتتتي  أمتتتايم فتتتي معالجتتتة المشتتتاكل الجستتتمية المتعمقتتتة بالستتتمنة والمياقتتتة ، تستتت أنالمؤكتتتد 
تكيفوا مع مناخ الجامعة خالل األربع سنوات ومتع طبيعتة التدوام فتي كميتة  الطالب أنالصفوف الرابعة فقد يكون بسبب 

 أمتا،  عتن الستنة الرابعتة األولتىلصتعوبة فتي الستنة منياج كمية التربية الرياضية يمتتاز با أنالتربية الرياضية خصوصا 
 األستاسويعتاممون متن قبتل الوالتدين عمتى ىتذا  عمتراً طمبة الرابتع اكبتر  أنفمعل السبب ىو  األسريةانخفاض المشكالت 

أمتا انخفتاض المشتكالت االجتماعيتة ، أمتورىمقتد يعتانوا متن تتدخل الوالتدين فتي  ىاألول السنة الدراسيةطمبة  أنفي حين 
فقتد يكتتون الستتبب ىتتو أن طمبتتة الصتتفوف الرابعتتة قتتد متتروا بمواقتتف اجتماعيتتة أكثتتر متتن طمبتتة الصتتف األول األمتتر التتذي 

 law of multiple قتانون االستتجابة المتعتددةفوفقتا لاكستبيم خبترات فتي التعامتل االجتمتاعي فتي المواقتف المختمفتة 
responseمتعتتددة أو متنوعتتة لموصتتول إلتتى االستتتجابة الصتتحيحة  عمتتى أداء استتتجابات قتتدرة المتتتعمم لثورنتتديك فتتان لم

المؤدية إلى الرضا واالرتياح، فعندما يواجو المتعمم مشكمة متا، يقتوم بعتدد متن االستتجابات المتنوعتة بغيتة الوصتول إلتى 
ثباتيتا  وبمتا .(4 ،2010)الستيد،  الحل الصحيح. ولدى ظيور االستجابة الصحيحة عن طريتق الصتدفة، يتتم تعزيزىتا وا 

تيم عمتى التعامتتل ر التذي يزيتد متن قتد األمتر أكثترقتد متروا بمواقتتف اجتماعيتة  فتإنيم عمتراً اكبتر  ةالرابعت مرحمتةطمبتة ال أن
  .عمراً  األصغرمن  أكثراالجتماعي 

 والتوصيات: االستنتاجات -5
 االستنتاجات 5-1
إذ جتتتاءت  والرابعتتتة األولتتتى الستتتنتين كتتتال الحاجتتتات اإلرشتتتادية لتتتدى طمبتتتة التربيتتتة الرياضتتتية فتتتي مستتتتوى انخفتتتاض .1

المشكالت )الجسمية واألسرية  واالجتماعية( بنستبة منخفضتة جتدا وجتاءت المشتكالت )الدراستية واالنفعاليتة( بنستبة 
 .منخفضة 

 الستنة الدراستيةطمبتة  ةمحمصتاألولى والرابعة فتي الحاجتات اإلرشتادية ل السنة الدراسيةوجود فروق معنوية بين طمبة  .2

 األولى
 اتالتوصي5-2
 التأكيد عمى ممارسة النشاط الرياضي كوسيمة لتقميل الحاجات اإلرشادية لدى طمبة الكميات األخرى. .1
 اإلرشادية بين الطمبة الرياضيين وغير الرياضيين. في الحاجاتإجراء دراسة مقارنة  .2

 المصادر
 ، دار المريخ لمنشر، الرياض.أسس عمم النفس :(1987)إبراىيم، عبد الستار .1
ترجمة عايف حبيب ،و رحام الكيال، المنظمة العربية لمتربية والثقافة  عمم نفس الكبار ،( : 1984يدفوردج ، )بيسكوف ،ل .2

 والعموم ، الجياز العربي لمحو األمية وتعميم  الكبار ، بغداد .
سم العموم أثر اإلرشاد المباشر في التحصيل الدراسي لدى طمبة المرحمة األولى في ق :(1989الجنابي، يحيى داود ) .3

 (.15( السنة )14، مجمة العموم التربوية والنفسية العدد )التربوية والنفسية
 ، دار النيضة العربية، بيروت.بحوث نفسية وتربوية :(1981خير اهلل، سيد ) .4
 ،  مطابع التعميم العالي في جامعة الموصل.عمم نفس الشخصية( 1990داود، عزيز حنا والعبيدي، ناظم ىاشم ) .5
ترجمة عبد الحميد يعقوب جبرائيل وصالح محمد نوري داود، مطابع التعميم  ،الشخصية والتربية :(1989فونتانا )ديفيد،  .6

 العالي، اربيل.
 .، دار الشؤون الثقافية العامة، بغدادشخصية اإلنسان وتكوينها وطبيعتها واضطراباتها( 1994الربيعي، عمي جابر ) .7



 اإلرشادية بني طلبة السنة الذراسية األوىل......... دراسة مقارنة يف احلاجات

 12 
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 ، دار المعارف بمصر، القاىرة.التطبيق اإلداريالعموم السموكية في  :(1971السممى، عمي ) .11
 التعامل مع الضغط النفسي، تاستراتيجيا( : 2011سيام، ) .12

http://www.bilahodod.com/sad/vb/showthread.php?t=66 
 عمم نفس االدراك، تعريفه ، نظرياته، ( :2010السيد، نزار ) .13

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=33b998a612f1a8e6 
 ، مطبعة التعميم العالي، بغداد.الشخصية بين التنظير والقياس :(1988صالح، قاسم حسين ) .14
 ، بيروت.9( عمم النفس التربوي، دار العمم لمماليين، ط1982عاقل، فاخر ) .15
 فيهاالمدارس المهنية لإلرشاد التربوي من وجهة نظر طمبتها والعاممين اإلداريين ( حاجة 1987العبيدي، سييمة ) .16

 )رسالة ماجستير(، جامعة بغداد، كمية التربية.
 ، مطبعة التعميم العالي،جامعة بغداد. التقويم والقياس( : 1990العجيمي، صباح حسين وآخرون ) .17
، مركز الكتاب لمنشر 1، طالرياضي سايكولوجية االحتراق النفسي لالعب والمدرب :(1998عالوي، محمد حسن. ) .18

 والتوزيع، القاىرة، مصر.
 ،  دار القمم، الكويت.دراسات في سيكولوجية النمو :(1983الفقي، حامد عبد العزيز ) .19
 فاعمية برنامج إرشاد جمعي في خفض سموك العزلة لدى طالبات المراهقة الوسطى( 1994المصري، أناس رمضان ) .20

 )رسالة ماجستير غير منشورة( الجامعة األردنية، كمية التربية.
التحصيل الدراسي وعالقته بسموك العزلة والحاجات اإلرشادية لمطالبات في  (:2002اري )المعيني، ميسون كريم ض .21

، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية مدارس المتميزات وأقرانهن في المدارس االعتيادية األخرى
 بنات، جامعة بغداد.
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أثر استخدام برنامج إرشادي انتقائي مقترح لتمبية الحاجات اإلرشادية  (:2011عبد الرضا) محمدالناىي، عصام  .23

دكتوراه غير منشورة، جامعة الموصل كمية التربية  أطروحة، وتنمية تقدير الذات لدى ناشئي كرة السمة
 الرياضية.

 ، مطبعة دار الحكمة لمطباعة والنشر، الموصل.ثروبولوجيا النفسيةاالن :(1990النوري، قيس ) .24
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 (1الممحق )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الموصلجامعة   
 كمية التربية الرياضية

 
 شادية مقياس الحاجات اإلر 

 
 المحترم……… األستاذ الفاضل الدكتور

 ….تحية طيبة وبعد
مقيتاس  ونع البتاحثضتي… نظرًا لما تتمتعون بو متن خبترة ومكانتة عمميتة فتي الميتدان التربتوي والنفستي 

 ونوطبقتتو عمتى متدارس اإلعداديتة لممتميتزات، ويبغتي البتاحث (2002الحاجات اإلرشادية التذي بنتتو )المعينتي 
تطبيقو عمى طمبة كمية التربية الرياضية بعد إجراء تعديالت طفيفة بما يناسب طالب التربية الرياضتية كتغييتر 

 صيغة المؤنث إلى المذكرالمدرسة إلى كمية والدرس إلى محاضرة وتغيير 
إبتتداء رأيكتتتم حتتتول صتتالحية كتتتل فقتترة متتتن الفقتتترات والمجتتال التتتذي تنتمتتي إليتتتو، وذلتتتك  ونرجتتو البتتتاحثي 

ضتتافة متتا ترونتتو مناستتبًا، عممتتًا أن المقصتتود بالحاجتتات بوضتتع عالمتتة ) ( أمتتام الفقتترة الصتتالحة، وتعتتديل وا 
زعاجتًا إلتى اإلرشادية إلغراض ىتذا البحتث "أنيتا رغبتة الفترد فتي التعب يتر عتن مشتكالتو التتي تستبب لتو ضتيقًا وا 

أشتتخاص آختترين بقصتتد إشتتباع حاجاتتتو والتتتخمص متتن مشتتكالتو حتتتى يتتتمكن متتن التكيتتف متتع المجتمتتع بصتتورة 
 فعالة".

 سوف تكون اإلجابة عن كل من الفقرات عمى وفق التدرج اآلتي: مالحظة:
 .(أحيانًا، أعاني منيا نادرًا، ال أعاني منيا أبداً أعاني منيا دائمًا، أعاني منيا كثيرًا ، أعاني منيا ) 

 
 
 
 
 
 
 

 مع فائق الشكر والتقدير
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 :أوالً: المشكالت الجسمية
ويقصد بيا عدم القدرة عمى القيام بعمل نتيجة لمنمو السريع في فترة المراىقة مما يحد من إمكانية الفرد في التكيف متع بعتض المواقتف      

 ة في الحياة تكيفًا يتصف بالكفاية.االجتماعية المختمف
 التعديل غير صالحة صالحة الفقــرات ت

    اتعب بسرعة.  .1
    وزني اقل من الالزم.  .2
    غير طبيعيوزني   .3
    تقمقني التغيرات الجسمية التي تظير عمي.  .4
    نفس.تأعاني من صعوبة في ال  .5
    أعاني من تصمب في عضالتي.  .6
    ت النوم لكثرة مطالب الدراسة.أعاني من قمة ساعا  .7
    اشعر بعدم القدرة عمى االستمرار بالعمل.  .8
    اشعر بعدم االتزان في أثناء ممارستي ألي عمل.  .9

 ثانياً: المشكالت المدرسية
 فو مع بيئتو المدرسية.ويقصد بيا كل ما يعيق التنظيم والنشاط الوظيفي العقمي لمفرد وأساليب التفكير التي يتبعيا الفرد في تكي       

    تتشتت أفكاري بسرعة عندما أبدأ بمطالعة الموضوعات الدراسية.  .10
    أعاني من الممل داخل المرحمة  .11
    أعاني من ضعف التركيز في أثناء الدراسة.  .12
    أعاني من صعوبة في فيم بعض المواد الدراسية.  .13
    بالي.أجد صعوبة في التحدث مع المدرسين حول ما يشغل   .14
    أنسى كل أو بعض ما ادرسو بسرعة.  .15
    اشعر بعدم الرغبة في الدراسة.  .16
    اشعر بالخوف من االمتحانات.  .17
    غير منصفة. االساتذةاشعر أن الدرجات التي توضع من قبل بعض   .18
    احتاج إلى وقت أطول من الوقت المحدد لمدراسة  .19

    عي.يضايقني ازدحام جدول الدروس األسبو   .20

    .المحاضراتيضايقني قصر زمن الفرصة بين   .21

    أجد صعوبة في التوفيق بين الدراسة واألعمال األخرى التي أكمف بيا  .22

    أعاني من قمة ساعات النوم لكثرة مطالب الدراسة.  .23
    في المحاضرة. الئياخجل من التحدث أمام زم  .24
    باستمرار. الكميةتراودني فكرة ترك   .25
    متحاناتشعر بالخوف من االا  .26
    .مبةيقمقني وجود التنافس الشديد بين الط  .27
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 التعديل غير صالحة صالحة الفقــرات ت

 ثالثاً: المشكالت األسرية
 ويقصد بيا المشكالت المتعمقة بالخصائص التي ترتبط بعالقة الطالبة باألسرة ودرجة تأثير ىذه العالقة في مستوى الطالبة وتكيفيا.       

    الخاصة. أعاني من تدخل والدي في شؤوني  .28
    يؤلمني تقييد حريتي في المنزل.  .29
    أكون اكثر انفعاال حين تواجدي في البيت  .30
    أتمنى أن أكون في أسرة غير أسرتي الحالية.  .31
    أعاني من استمرار مشاكل عائمتي  .32
    يؤلمني عدم وجود غرفة خاصة لي في المنزل.  .33
    تطيع.مما أس أكثري يتوقعان مني ااشعر أن والد  .34

 رابعاً: المشكالت االنفعالية
فرد بو االستجابة المشكالت المتعمقة بالتركيب المزاجي لشخصية الطالبة وحالتيا الوجدانية العامة والخاصة )الوقتية واألسموب العام الذي تن 

 عن اآلخرين(. التي تميزىا
    أعاني من تقمبات في المزاج دون معرفة السبب.  .35
    في المرحمة. ئيحدث أمام زمالاخجل من الت  .36
    ال ارغب بسماع نقد من اآلخرين.  .37
    اشعر بعجز في مواجية معظم المواقف.  .38
    يضايقني أنني سريع االضطراب واالرتباك.  .39
    اشعر بالكآبة والحزن باستمرار.  .41
    .مع المدرسيناشعر بعدم القدرة عمى الكالم   .41
    اشعر بالغيرة من اآلخرين.  .42
    اشعر بالممل من الحياة.  .43

 خامساً: المشكالت االجتماعية
 ويقصد بيا المشكالت المرتبطة بالتفاعل والعالقات االجتماعية التي تربط بين الفرد وبيئتو. 

    ال اعرف كيف أتصرف في المناسبات االجتماعية.  .44
    تاشعر أن الكثير من النشاطات االجتماعية في المدرسة مضيعة لموق  .45
    اشعر بعدم الراحة واأللفة مع من حولي.  .46

    اشعر بصعوبة البدء بالحديث مع اآلخرين  .47

    .اصدقائياشعر أنني ال أحسن اختيار   .48

    اشعر أن الناس غير مخمصين.  .49

    ال اىتم بمشاعر اآلخرين إذا تعارض ذلك مشاعري  .51

 


