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 تهضف الضعاؾت إلى الىكف غً َبُػت الػالكت بين الهالبت الىفؿُت وجىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظة: امللخص
ً وجيىهذ غُىت الضعاؾت م. إلاالئمخه إلاىيىع الضعاؾت، اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنفي.التربُت البضهُت والغٍايُت
.واؾخسضم الباخث ملُاؽ الهالبت الىفؿُت و اؾخبُان جىصة الىفاًاث اإلاهىُت. )ؤؾخاطا للتربُت البضهُت56(
:  ؤظهغث الىخائج بان هىان.ؤهم الاؾخيخاجاث اإلاخىنل إليها في الضعاؾت
 غالكت اعجباَُت مىجبت ًً غىانغ الهالبت الىفؿُت بكيل غام وجىصة الىفاًاث اإلاهىُت لضي ؤؾاجظة التربُت البضهُت وغلُه فان الهالبت الىفؿُت حػخبر ؤخض ؤهم الػىامل ألاؾاؾُت والًغوعٍت لضي ؤؾاجظة التربُت البضهُت.والغٍايُت
.والغٍايُت للخميز والىجاح في اإلاُضان التربىي الخػلُمي
.ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت-الىفاًاث الخضعَؿُت-الخدضي-الخدىم-الالتزام- الهالبت الىفؿُت:  الكلماث املفتاخيتAbstract: The study aims to reveal the nature of the relationship between psychological harshness and the
quality of teaching skills among teachers of physical education and sports. The researcher used the descriptive
method, for its relevance to the subject of the study. The study sample consisted of (56) physical education
teachers. The researcher used the Psychological Hardness Scale and the Professional Skills Quality
Questionnaire. The most important conclusions of the study. The results showed that there are:
-A positive correlation between the elements of psychological toughness in general and the quality of the
professional competencies of the teachers of physical education and sports.
Keywords: Psychological hardness – The commitment-The mastery-The challenge
Teaching competencies - physical education and sports teachers
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الجاهب الىظزي
مقذمت واشكاليت الذراشت :
للض ؤنبذ مً اللىاغض اإلاؿلم بها ؤن الخػلُم الجُض هى ؤؾاؽ اإلاجخمؼ اإلاخلضم،
وٍياص ًجمؼ غلماء الىفـ والتربُت غلى ان اإلاػلم هى اإلاىُلم ألاؾاؽ في ؤي مكغوع
للخُىٍغ وؤلانالح التربىي والخػلُمي،
وحكير بػٌ الضعاؾاث والبدىر الػلمُت الى ؤن اإلاػلم ال ًىدهغ صوعه في جللين
اإلاػلىماث للخالمُظ فلِ لىً الغغى مً طلً الخإزير في ؾلىن الخالمُظ وجىمُت الجىاهب
الغوخُت لضيهم والىفؿُت والاجخماغُت .
ولهظا لم ًهبذ اإلاػلم هاكال للمػلىماث والحلائم بل ؤنبذ مهىضؾا اجخماغُا له صوع
فػاٌ في جيكئت ؤبىاء اإلاجخمؼ جيكئت ؾلُمت بإؾلىب إوؿاوي غً َغٍم إخضار الخغيراث
اإلايكىصة في الخفىير والػالكاث والػاصاث.
والىجاح اإلانهي ًخُلب ؤن ًخدلى الفغص بمجمىغت مً اللضعاث الىجضاهُت التي جخجلى في
كضعجه غلى وغُه بمكاغغه واهفػاالجه والخدىم في هؼواجه وهؼغاجه ؤي في كضعجه غلى إصاعة
خُاجه الىجضاهُت بظواء وكغاءجه إلاكاغغ آلازغًٍ والخفاغل مػها بمغوهت في غالكخه مػهم.
حكير بػٌ الضعاؾاث إلى ؤن هىان مجمىغت مً اللضعاث التي حؿهم إؾهاما هبيرا في
الخيبؤ بإصاء الفغص في الػمل ومً هظه الػىامل الهالبت الىفؿُت مثل الخدىم في
الاهفػاالث ومىاجهت ؤلاخباٍ والخىانل مؼ آلازغًٍ.
وجىنلذ هخائج صعاؾت "ككُت عائضة مدمىص ابغاهُم " ( " )2009الى ان الُالباث طواث
اإلاؿخىي اإلاغجفؼ مً الهالبت الىفؿُت ٌؿخُػً الخغلب غلى ما ًىاجههً مً مكىالث
اهفػالُت غً َغٍم الخلضًغ الهحي إلاكىالتهً وجىظُم اهفػاالتهً.
وؤهض "ؾخىن" ؤن ونىٌ الفغص إلى اللمت في ألاصاء ًخىكف غلى الػىامل الضازلُت
والخاعجُت لضًه ،ومً ؤهم الػىامل الضازلُت اللضعاث الىجضاهُت آلن الاهفػاٌ ًؤزغ غلى
َاكاجىا البضهُت والػللُت .
وحػض الهالبت الىفؿُت ؤخض ؤهم غىامل وؾماث الصخهُت الاًجابُت اإلاؤزغة في الاعجلاء
بمؿخىي الاصاء ومىاجهت الخدضًاث وجدلُم الاهجاػاث ،فهي حػمل همخغير ؾُيىلىجي
ًسفف مً واكؼ الاخضار الًاغُت غلى الصحت الجؿمُت والىفؿُت للفغص ،وحؿاغضه
غلى مىاجهت الاوياع الهػبت والخىجغ واإلاىاكف الًاغُت وجؼوصه بدماًت او خهاهت مً
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الازاع الًاعة اإلادخملت وجهىن صحخه الىفؿُت وحؿاغضه غلى الخىُف مؼ مهاغب
الحُاة ،خُث انها حؿاغض الفغص غلى الخػامل بفػالُت مؼ الًغىٍ الىفؿُت ،واللضعة غلى
الخىُف مؼ الخدضًاث والهػىباث الُىمُت ،والخػامل مؼ الاخباٍ وألازُاء والهضماث
الىفؿُت واإلاكاول الُىمُت لخُىٍغ ؤهضاف مدضصة وواكػُت ،ولحل اإلاكاول والخفاغل
بؿالؾت مؼ الازغًٍ واخترامهم واخترام الظاث.
وحػخبر مهىت الخػلُم مً اإلاهً الًاغُت ،فلض ؤقاعث الىثير مً الضعاؾاث إلى ؤن
اإلاػلمين ًخػغيىن ؤهثر مً غيرهم للًغىٍ الىفؿُت واإلاهىُت بؿبب ما جدؿم به هظه
اإلاهىت مً غمىى الضوع وهثرة اإلاُالب اإلاخػاعيت واؾخمغاعٍت الخػغى للمىاكف
الًاغُت .وؤن وجىص يغىٍ مهىُت لضي اإلاػلم ًيىن اججاهاث ؾلبُت هدى مهىت الخػلُم،
وال ٌػني بالًغوعة جغهها ؤو الخسلي غنها ،بل كض ٌؿخمغ اإلاػلم في اإلاهىت هدُجت ظغوف
ياغُت لىً إهجاػه إلاخُلباث اإلاهىت كض ال ًيىن باإلاؿخىي اإلاُلىب الظي ًدلم ؤهضاف
مهىت الخػلُم ،وعبما ال جغجلي به اإلاهىت وال ًغجلي مً زاللها.
وبىاءا غلى هظه الكىاهض والضالئل خىٌ اعجباٍ الًغىٍ الىفؿُت بالهالبت الىفؿُت
التي حؿهم اؾهاما هبيرا في ؤصاء وجىصة إهجاػ الػمل لضي الافغاص ،فئن مكيلت البدث
جدبلىع في مػغفت الػالكت بين الهالبت الىفؿُت وجىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظة
التربُت البضهُت والغٍايُت.
وغلُه هُغح التصاؤل الزئيس ي الخالي:
هل جىجض غالكت اعجباَُت بين الهالبت الىفؿُت وجىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظة
التربُت البضهُت والغٍايُت ؟
وٍخفغع غً هظا الؿؤاٌ التصاؤالث الفزعيت الخالُت::
 هل جىجض غالكت اعجباَُت مىجبت بين الالتزام وجىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظةالتربُت البضهُت والغٍايُت ؟
 هل جىجض غالكت اعجباَُت مىجبت بين الخدىم وجىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظةالتربُت البضهُت والغٍايُت ؟
 هل جىجض غالكت اعجباَُت مىجبت بين الخدضي وجىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظةالتربُت البضهُت والغٍايُت ؟
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 فزطياث الذراشت:الفزطيت العامت:
 جىجض غالكت اعجباَُه بين الهالبت الىفؿُت وجىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظةالتربُت البضهُت والغٍايُت.
الفزطياث الجزئيت:
جىجض غالكت اعجباَُت مىجبت بين الالتزام وجىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظةالتربُت البضهُت والغٍايُت.
جىجض غالكت اعجباَُت مىجبت بين الخدىم وجىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظةالتربُت البضهُت والغٍايُت.
 جىجض غالكت اعجباَُت مىجبت بين الخدضي وجىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظةالتربُت البضهُت والغٍايُت.
أهذاف الذراشت:
تهضف الضعاؾت الى الىكف غً:
َبُػت الػالكت الاعجباَُت بين الهالبت الىفؿُت وجىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظةالتربُت البضهُت والغٍايُت.
َبُػت الػالكت الاعجباَُت بين الالتزام وجىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظة التربُتالبضهُت والغٍايُت.
َبُػت الػالكت الاعجباَُت بين الخدىم وجىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظة التربُتالبضهُت والغٍايُت.
َبُػت الػالكت الاعجباَُت بين الخدضي وجىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظة التربُتالبضهُت والغٍايُت.
أهميت الذراشت:
جىمً ؤهمُت الضعاؾت الحالُت في ؤنها جدىاوٌ اخض اإلاىيىغاث الحضًثت ،وازخالف هخائجالضعاؾاث التي جىاولذ هظا اإلافهىم جؤهض ؤن اإلاجاٌ ما ػاٌ بداجت إلى اإلاؼٍض مً الضعاؾاث
الىظغٍت والخُبُلُت التي حػمل غلى الخدلم مً ؤنالت اإلافهىم ،والخإنُل الىظغي له،
ومضي جباًىه غً اإلافاهُم ألازغي وغالكخه بها.هما ًخىكؼ ؤن جىكف هخائج الضعاؾت
الحالُت غً غامل مهم مً الػىامل اإلاؤزغة في ؤصاء ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت ،وهى
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الهالبت الىفؿُت ،ألامغ الظي كض ًلفذ اهخمام اإلاؿؤولين واجساطه بػين الاغخباع في
اإلاىاهج التربىٍت وبغامج إغضاص وجيىًٍ ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت.
الذراشاث الصابقت:
الذراشت الاولى :صعاؾت ؾػضي ؾػضي مدمض(،)2020
بعىوان :ؤزغ الىفاءاث الخضعَؿُت ألؾخاط التربُت البضهُت والغٍايُت في جدؿين صافػُت
الخػلم لضي جالمُظ الُىع اإلاخىؾِ
الهذف :هضفذ الضعاؾت الى مػغفت ؤزغ الىفاءاث الخضعَؿُت ألؾخاط التربُت البضهُت
والغٍايُت في جدؿين صافػُت الخػلم لضي جالمُظ الُىع اإلاخىؾِ.
عيىت الذراشت وكيفيت اختيارها :غُىت الضعاؾت  200جلمُظ وجلمُظة
املىهج املتبع في الذراشت :اإلاىهج الىنفي.
ألادواث املصتخذمت في الذراشت :ملُاؽ صافػُت الخػلم وبُاكت مالخظت الاصاء الخضعَس ي.
الىتائج املتوصل اليها في الذراشت:
جىنل الباخث الى ؤن الىفاءة الخضعَؿُت ألؾخاط التربُت البضهُت لها جإزير غلى صافػُت
الخػلم لضي الخالمُظ.
الذراشت الثاهيت :صعاؾت هغمِل غبض اإلاالً فغٍض ()2019
بعىوان :بػٌ الىفاًاث اإلاهىُت لضي ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت في الخػلُم الثاهىي
وغالكتها بيل مً الىعي بالظاث والخىظُم الاهفػالي لضيهم
هذف الذراشت :هضفذ الضعاؾت الى الخػغف غلى َبُػت الػالكت اإلاىجىصة بين بػٌ
الىفاًاث اإلاهىُت لضي ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت في الخػلُم الثاهىي وول مً الىعي
بالظاث والخىظُم الاهفػالي لضيهم.
عيىت البدث وكيفيت اختيارها :اقخملذ غُىت الضعاؾت  20ؤؾخاطا مً ؤؾاجظة التربُت
البضهُت والغٍايُت
ااملىهج املتبع في الذراشت :اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنفي
الادواث املصتخذمت في الذراشت :ملُاؽ الىعي بالظاث والخىظُم الاهفػالي واؾدباهت
الىفاًاث اإلاهىُت لضي ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت
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الىتائج املتوصل اليها في الذراشت :وجىص غالكت اعجباَُت مىجبت بين بػٌ الىفاًاث
اإلاهىُت لضي ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت الظًً ًضعؾىن في مغخلت الخػلُم الثاهىي
وول مً الىعي بالظاث والخىظُم الاهفػالي لضيهم.
الذراشت الثالثت :صعاؾت غبض اإلاُلب غبض اللاصع غبض اإلاُلب ()2017
بعىوان :الهالبت الىفؿُت وغالكتها بااليُغاباث الجؿمُت وبػٌ اإلاخغيراث
الضًمىغغافُت لضي غُىت مً مػلمي ومػلماث اإلاغخلت اإلاخىؾُت بضولت اليىٍذ.
هذف الذراشت :الخػغف غلى َبُػت الهالبت الىفؿُت وغالكتها بااليُغاباث الجؿمُت
وبػٌ اإلاخغيراث الضًمىغغافُت لضي غُىت مً مػلمي ومػلماث اإلاغخلت اإلاخىؾُت بضولت
اليىٍذ.
عيىت البدث وكيفيت اختيارها :جيىهذ غُىت الضعاؾت مً ( )240مػلم ومػلمت مً
مدافظت الاخمضي.
املىهج املتبع في الذراشت :اإلاىهج الىنفي
الادواث املصتخذمت في الذراشت :ملُاؽ الهالبت الىفؿُت-كائمت وىعجاٌ الجضًضة
لاليُغاباث الجؿمُت.
الىتائج املتوصل اليها في الذراشت :جىجض غالكت اًجابُت بين الهالبت الىفؿُت ومػظم
ميىهاث الايُغاباث الجؿمُت وَػخبر جىغاع اإلاغى مىبئا كىٍا بالهالبت الىفؿُت.
الذراشت الزابعت :صعاؾت ًىؾف بً ؾُف بً مدمض الغجُبي -مدمض غبضالحمُض الكُش
خمىص ()2017
بعىوان :الهالبت الىفؿُت وغالكتها بالخىافم اإلانهي لضي مػلمي مغخلت الخػلُم ما بػض
ألاؾاس ي بمدافظت جىىب الباَىت ؾلُىت غمان.
الهذف مً الذراشت :الخػغف غلى الهالبت الىفؿُت وغالكتها بالخىافم اإلانهي لضي مػلمي
مغخلت الخػلُم ما بػض ألاؾاس ي بمدافظت جىىب الباَىت
عيىت الذراشت وكيفيت اختيارها 306 :مػلم ومػلمت مً مضاعؽ الخػلُم ما بػض الاؾاس ي
بمدافظت جىىب الباَىت منهم  178طوىع و  128اهار.
املىهج املتبع في الذراشت :اإلاىهج الىنفي الاعجباَي.
ألادواث املصتخذمت في الذراشت :ملُاؽ الهالبت الىفؿُت والخىافم اإلانهي.
الىتائج املتوصل اليها في الذراشت:
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وجىص غالكت اعجباَُت صالت اخهائُا بين صعجت الهالبت الىفؿُت وصعجت الخىافم اإلانهيلضي مػلمي مغخلت الخػلُم ما بػض الاؾاس ي في مدافظت جىىب الباَىت ،هما بُيذ
الضعاؾت ان الهالبت الىفؿُت حؿهم بالخيبؤ بالخىافم اإلانهي لضي مػلمي مغخلت الخػلُم ما
بػض الاؾاس ي في مدافظت جىىب الباَىت.
الذراشت الخامصت :مجاصي عابذ ()2013
بعىوان :واكؼ مماعؾت الىفاًاث الخػلُمُت لضي ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت بمغخلت
الخػلُم الثاهىي
هذف الذراشت :الخػغف غلى واكؼ مماعؾت الىفاًاث الخػلُمُت لضي ؤؾاجظة التربُت
البضهُت والغٍايُت بمغخلت الخػلُم الثاهىي
عيىت البدث وكيفيت اختيارها :جيىهذ غُىت الضعاؾت مً ( )12ؤؾخاط.
املىهج املتبع في الذراشت :اإلاىهج الىنفي
الادواث املصتخذمت في الذراشت :ملُاؽ الىفاًاث الخػلُمُت مً جهمُم الباخث.
الىتائج املتوصل اليها في الذراشت :مً بين ؤهم الىخائج اإلاخىنل اليها في الضعاؾت هي ؤن
الىفاًاث الخػلُمُت الىاجب مماعؾتها مً َغف ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت هي
هفاًاث الخسُُِ ،الخىفُظ ،إصاعة الهف ،وهفاًت الخلىٍم.
الذراشت الصادشت  :ؤوقً بىػٍض ()2013
بعىوان :الىفاًاث اإلاهىُت وغالكتها ببػٌ ؾماث شخهُت ؤؾخاط التربُت البضهُت
والغٍايُت في الجؼائغ
هذف الذراشت :الخػغف غلى َبُػت الػالكت بين الىفاًاث اإلاهىُت وبػٌ ؾماث
شخهُت ؤؾخاط التربُت البضهُت والغٍايُت في الجؼائغ
عيىت البدث وكيفيت اختيارها :جيىهذ غُىت الضعاؾت مً ( )116ؤؾخاط.
املىهج املتبع في الذراشت :اإلاىهج الىنفي
الادواث املصتخذمت في الذراشت :بُاكت اإلاالخظت الىفاًاث اإلاهىُت مً جهمُم الباخث.
الىتائج املتوصل اليها في الذراشت :مً بين الىخائج اإلاخىنل اليها في البدث هى ؤهه ال
جىجض غالكت اعجباٍ بين الىفاًاث اإلاهىُت وؾماث الصخهُت لضي مضعس ي التربُت البضهُت
والغٍايُت بىجه غام.
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التعليق على الذراشاث الصابقت:
مً خيث الهذف :هضفذ الضعاؾت الاولى الى مػغفت ؤزغ الىفاءاث الخضعَؿُت ألؾخاط التربُت
البضهُت والغٍايُت في جدؿين صافػُت الخػلم لضي جالمُظ الُىع اإلاخىؾِ .والضعاؾت
الثاهُت هضفذ الى الخػغف غلى َبُػت الػالكت اإلاىجىصة بين بػٌ الىفاًاث اإلاهىُت لضي
ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت في الخػلُم الثاهىي وول مً الىعي بالظاث والخىظُم
الاهفػالي لضيهم.
والضعاؾت الثالثت فهضفذ إلى الخػغف غلى َبُػت الهالبت الىفؿُت وغالكتها بااليُغاباث
الجؿمُت وبػٌ اإلاخغيراث الضًمىغغافُت لضي غُىت مً مػلمي ومػلماث اإلاغخلت
اإلاخىؾُت بضولت اليىٍذ.
والضعاؾت الغابػت فهضفذ إلى الخػغف غلى الهالبت الىفؿُت وغالكتها بالخىافم اإلانهي لضي
مػلمي مغخلت الخػلُم ما بػض ألاؾاس ي .
والضعاؾت الخامؿت فهضفذ إلى الخػغف غلى واكؼ مماعؾت الىفاًاث الخػلُمُت لضي
ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت بمغخلت الخػلُم الثاهىي
والضعاؾت الؿاصؾت الخػغف غلى َبُػت الػالكت بين الىفاًاث اإلاهىُت وبػٌ ؾماث
شخهُت ؤؾخاط التربُت البضهُت والغٍايُت في الجؼائغ
ؤما الذراشت الحاليت فهضفذ إلى الخػغف غلى َبُػت الهالبت الىفؿُت وغالكتها بجىصة
الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت.
مً خيث العيىت :الضعاؾت الاولى قملذ غُىت ميىهت مً َلبت ولُت التربُت في جامػت
اإلاىنل والبالغ غضصهم (َ )843الب وَالبت .والضعاؾت الثاهُت قملذ ( )240مػلم
ومػلمت ،والضعاؾت الثالثت قملذ ( )306مػلم ومػلمت مً مضاعؽ الخػلُم ما بػض
الاؾاس ي بمدافظت جىىب الباَىت منهم ( )178طوىع و ( )128اهار.
ؤما الذراشت الحاليت فكملذ ؤؾاجظة للتربُت البضهُت والغٍايُت بمغخلت الخػلُم اإلاخىؾِ
والبالغ غضصهم ب( )56ؤؾخاطا
مً خيث املىهج :ول الضعاؾاث اؾخسضمذ اإلاىهج الىنفي.
مً خيث ألادواث :اؾخسضمذ الضعاؾت الاولى ملُاؽ الًغِ الىفس ي وملُاؽ الهالبت
الىفؿُت ،والضعاؾت الثاهُت اؾخسضمذ ملُاؽ الهالبت الىفؿُت-كائمت وىعجاٌ الجضًضة
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لاليُغاباث الجؿمُت ،والضعاؾت الثالثت اؾخسضمذ ملُاؽ الهالبت الىفؿُت والخىافم
اإلانهي.
ؤما الذراشت الحاليت فاؾخسضمذ ول مً ملُاؽ الهالبت الىفؿُت واؾخبُان الىفاًاث
الخضعَؿُت.
مً خيث الىتائج املتوصل اليها :جىنلذ الضعاؾت الاولى الى وجىص غالكخه اعجباَُت
مىجبت بين الًغِ الىفس ي والهالبت الىفؿُت لضي َلبت ولُت التربُت ووجىص فغوق طي
صاللت اخهائُت في مؿخىي الًغِ الىفؿـي والهـالبت الىفؿـُت ولهـالح .الخسهو
الػلمي ووجىص هظلً فغوق طي صاللت اخهائُت في مؿخىي الًغِ الىفس ي والهالبت
الىفؿـُت جبػـا إلاخغير الهف الضعاس ي ولهالح الهف الغابؼ .هما جىنلذ الضعاؾت الثاهُت
الى وجىص غالكت اًجابُت بين الهالبت الىفؿُت ومػظم ميىهاث الايُغاباث الجؿمُت
وَػخبر جىغاع اإلاغى مىبئا كىٍا بالهالبت الىفؿُت .وجىنلذ الضعاؾت الثالثت الى وجىص
غالكت اعجباَُت صالت اخهائُا بين صعجت الهالبت الىفؿُت وصعجت الخىافم اإلانهي لضي
مػلمي مغخلت الخػلُم ما بػض الاؾاس ي في مدافظت جىىب الباَىت ،هما بُيذ الضعاؾت ان
الهالبت الىفؿُت حؿهم بالخيبؤ بالخىافم اإلانهي لضي مػلمي مغخلت الخػلُم ما بػض الاؾاس ي
في مدافظت جىىب الباَىت.
ؤما الذراشت الحاليت فخىنلذ الى وجىص غالكت اعجباَُت مىجبت بين مخغير الىفاًاث
الخضعَؿُت وجمُؼ ميىهاث الهالبت الىفؿُت.
جدذًذ املفاهيم واملصطلحاث
الصالبت الىفصيت :هي اغخلاص الفغص في كضعجه وهفاءجه في اؾخسضام ما ًمىً اؾخسضامه
مً مهاصع هفؿُت وبُئُت في اصعان وجفؿير ومىاجهت يغىَاث ونػىباث الحُاة
والخػامل مػها بكيل اًجابي.
الالتزام :هى اججاه الفغص هدى طاجه واهضافه وكُمه في الحُاة ،وجدضًض اججاهاجه الاًجابُت
مؼ اكامت غالكاث اجخماغُت مؼ الازغًٍ(عاض ي  2008م.)54
التدذي :اغخلاص الفغص بإن الخغُير اإلاخجضص في ؤخضار الحُاة ،هى ؤمغ َبُعي بل خخمي ال
بض مىه العجلائه ،ؤهثر مً وىهه تهضًضا ألمىه وزلخه بىفؿه وؾالمخه الىفؿُت (الػبضلي
،2012م.)29
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التدكم :اغخلاص الفغص في كضعجه غلى الؿُُغة والخدىم في ؤخضار الحُاة اإلاخغيرة وجدمل
اإلاؿؤولُت الصخهُت غما ًدضر له ،وٍخًمً اللضعة غلى اجساط اللغاعاث والازخُاع بين
البضائل وجفؿير وجلضًغ ألاخضار الًاغُت واللضعة غلى اإلاىاجهت الفػالت وبظٌ الجهض مؼ
صافػُت هبيرة لإلهجاػ والخدضي (الضمغ  ،2014م.)23
الجاهب التطبيقي
 -1الذراشت الاشتطالعيت
إن يمان الؿير الحؿً ألي بدث مُضاوي البض غلى الباخث اللُام بضعاؾت اؾخُالغُت
إلاػغفت مضي مالئمت مُضان الضعاؾت إلجغاءاث البدث اإلاُضاهُت ،والخإهض مً نالخُت ألاصاة
اإلاؿخسضمت ،والهػىباث التي كض حػترى الباخث في الخجغبت اإلاُضاهُت وغلُه فان الضعاؾت
الاؾخُالغُت حػخبر مغخلت مهمت للخثبذ مً ألاصاة إلهجاػ البدث وؾالمت مػُُاجه ،هما
حؿاغضها الضعاؾت الاؾخُالغُت غلى الخػغف غلى هىغُت ألافغاص الظًً ؾىُبم غليهم
ألاصواث ،ومضي اؾخػضاصهم ،وعياهم غً ؤلاجغاءاث الخانت التي ؾخدبؼ مػهم.
خُث كام الباخث بضعاؾت اؾخُالغُت ،وطلً بخُبُم ؤصواث الضعاؾت غلى غُىت
اؾخُالغُت جلضع بـ( )12ؤؾاجظة للتربُت البضهُت والغٍايُت  ،وهظا بغغى ججغٍب ؤصواث
الضعاؾت والخإهض مً زباتها ،خُث جم جىػَؼ ؤصواث الضعاؾت (ملُاؽ الهالبت الىفؿُت
واؾخبُان جىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾخاطا مً ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت.
كام الباخث بخىػَؼ ؤصواث الضعاؾت في الفترة اإلامخضة ما بين ()2019/4/25 – 2019/4/14
واإلاخمثلت في ملُاؽ الظواء الىجضاوي واؾخبُان جلُُم ؤصاء ؤؾاجظة التربُت البضهُت
والغٍايُت غلى( )55ؤؾخاط بػض اؾدبػاص ؤفغاص غُىت الضعاؾت الاؾخُالغُت الظًً َبلذ

غليهم أدوات الدراسة ملعرفة صدقها وثباهتا وعددهم ( )44أساتذة للرتبية البدنية
والرياضية يدرسون يف مرحلة التعليم املتوسط مبدينة املسيلة .حيث تكونت عينة الدراسة
من ( )44أستاذ موزعني على كل متوسطات مدينة املسيلة.
ومً زالٌ هظه الضعاؾت الاؾخُالغُت جىنل الباخث إلى ما ًلي:
 يبِ غُىت البدث ،خُث قملذ( )56اؾخاطا للتربُت البضهُت والغٍايُت ،الظًًًضعؾىن في مغخلت الخػلُم اإلاخىؾِ بمضًىت اإلاؿُلت.

144

الصالبت الىفصيت وعالقتها بجودة الكفاًاث التذريصيت لذى أشاجذة التربيت البذهيت والزياطيت

 الخإهض مً ؤصواث اللُاؽ اإلاؿخػملت في الضعاؾت الحالُت(ملُاؽ الهالبت الىفؿُت،واؾخبُان الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت)  ،خُث بلغ مػامل
الثباث للملُاؽ بُغٍلت الفا هغوهبار( .)0.986وهظا ما ًضٌ غلى جىفغهما غلى
الخهائو الؿُيىمُترًت التي ًخُلبها البدث الػلمي الجُض وهي الهضق والثباث  ،ؤي ؤنها
زابخت وجلِـ ما ويػذ للُاؾه.
الخإهض مً الؿالمت اللغىٍت لىؾائل اللُاؽ ،خُث جمذ الاجابت غلى جمُؼ فلغاثاإلالاًِـ مً َغف اإلاؿخجىبين وبالخالي الخإهض مً ؤن غُىت الضعاؾت لم ججض نػىبت في
فهم اإلاُلىب منها ،وفي الخػامل مؼ اإلالاًِـ وبالخالي الحهىٌ غلى مػُُاث صحُدت.
 املىهج املتبع في الذراشتَ :بُػت اإلاىيىع ،وَبُػت نُاغت ؤلاقيالُت ،هما اللظانًدضصان هىع اإلاىهج الظي ًجب إجباغه في الضعاؾت.
اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنفي الاعجباَي ،إلاالئمخه إلاىيىع الضعاؾت ،فاإلاىهج الىنفي
يهخم ،وٍلىم بىنف ،وجفؿير ما هى وائً ،وهى مً ؤهثر اإلاىاهج اؾخسضاما في الضعاؾاث
ؤلاوؿاهُت ،ليىهه ًغهؼ غلى جهيُف اإلاػلىماث ،وجىظُمها والخػبير ،غنها هما وهُفا  ،مما
ٌؿهل فهم الػالكاث بين ميىهاث الظاهغة اإلاغاص صعاؾتها ،ؤما وىهه اعجباَي فالهضف
مػغفت ما إطا وان هىان غالكت بين مخغيرًً ؤم ال ،ومػغفت ملضاع هظه الػالكت( مىجبت ؤم
ؾالبت) ،والخيبؤ بخإزير مخغير غلى مخغير ازغ هما اهه ٌػنى بالىكف غً الػالكاث بين
مخغيرًً ؤو ؤهثر إلاػغفت مضي الاعجباٍ بين هظه اإلاخغيراث والخػبير غنها بهىعة عكمُت.
(غبُضاث وآزغون (2000م)290
واهُالكا مً مكيلت الضعاؾت التي جبدث في َبُػت الىكف غً الػالكت بين الهالبت
الىفؿُت وجىصة ألاصاء الخضعَس ي لضي ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت ،فان اإلاىهج
الىنفي هى ؤهثر اإلاىاهج مالئمت لهظه الضعاؾت.
 مجتمع وعيىت الذراشتً :خيىن مجخمؼ الضعاؾت مً ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُتإلاغخلت الخػلُم اإلاخىؾِ الظًً ًضعؾىن في مسخلف مخىؾُاث مضًىت اإلاؿُلت للؿىت
الضعاؾُت .2019/2018
وجيىهذ عيىت الذراشت مً ( )56ؤؾخاط جغبُت بضهُت وعٍايُت مً الظًً ًضعؾىن في
مغخلت الخػلُم اإلاخىؾِ للؿىت الضعاؾُت ،2019/2018جم ازخُاعهم بُغٍلت ؤؾلىب
اإلاسح الكامل.
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أدواث جمع البياهاث واملعلوماثاوال :مقياس الصالبت الىفصيت:
جم الاغخماص غلى ملُاؽ الهالبت الىفؿُت الظي نممه غاصٌ( ،)2011وٍخيىن اإلالُاؽ
مً ( )43فلغة مىػغت غلى زالر ؤبػاص:
مدور الالتزام :الالتزام یػىــي مــضي عغبــت الفــغص فــي ألاصاء وؤلاهجــاػ والؿــعي وؤلان ـغاعلخدلُم مــا یغیــض ،ؤو هى هىع مً الخػاكض الىفس ي یلتزم به الفغص اججاه هفؿه وؤهضافه
وكیمه وآلازغًٍ.
مدور التدذي :یكير إلى اغخلاص الفغص ؤن ما یُـغؤ مـً حغیـغ فـي خیاجـه هـى ؤمـغ مثیـغوي ــغوعي لالعجلاء والخل ــضم ؤهث ــغ م ــً وىهـ ــه تهضی ــضا ل ــه ،مم ــا یؿـ ــاغضه غل ــى اإلابـ ــاصؤة
واؾخىكاف مسخلف جىاهب البیئت
مدور التدكم :هــى اغخلاص الفــغص ؤن بئمياهــه الــخدىم فیمــا یىاجهــه مــً ؤخــضار ویخدم ــلاإلاؿؤولُت الصخهُت غم ــا ید ــضر ل ــه ،ویك ــير بػ ــٌ الباخثين إل ــى ال ــخدىم بمهُلح
الؿُُغة ؤو الاكخضاع باغخباع الؿُُغة هـي قـػىع الفـغص بلضعجـه غلـى الخإزير فـي بُئخه ؤو
الخػامل مؼ مخُلباث الظغوف الًاغُت بُغٍلت هاجحت.
ثاهيا :اشتبيان جودة الكفاًاث التذريصيت لذى أشاجذة التربيت البذهيت والزياطيت
جم الاغخماص غلى اؾخبُان جىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظة التربُت البضهُت
والغٍايُت ،الظي نممه الباخث.
ًخإلف اؾخبُان جىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت مً
( )47غباعة مىػغت غلى ؤعبؼ مداوع هي:
املدور ألاول :الخسُُِ للضعؽ :هى مجمىغت مً ؤلاجغاءاث والخضابير التي ًخسظها
ألاؾخاط لًمان هجاح الػملُت الخػلُمُت ،وجدلُم ؤهضافها ،وجىنف بإنها زُت مغقضة،
ومىجهت لػمل ألاؾخاط.
املدور الثاوي :جىفُظ الضعؽ :الخىفُظ :هى الترجمت اإلاُضاهُت إلاا ويػه ألاؾخاط في زُخه،
وٍمثل مجمىغت مً اإلاهاعاث جخمثل في جلضًم الضعؽ ،والاؾخدىاط غلى الاهدباه ،والخػؼٍؼ.
املدور الثالث :الخلىٍم :الخلىٍم هى ججمُؼ واؾخسضام البُاهاث التي جسخو بالخغيراث في
ؾلىن الخالمُظ ،هما ًلهض به اجساط اللغاعاث مً بغهامج الخػلُم.
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املدور الزابع :إصاعة وجىظُم الفهل :هي مجمىغت مً الاؾتراجُجُاث وألاوكُت التربىٍت
الخىظُمُت ،التي جخىلى جيؿُم مػُُاث ،وغىامل الخضعَـ ،بإؾالُب مسخلفت ،بغغى
حؿهُل غملُت التربُت صازل الهفىف.
 -1مفتاح الاشتبيان :جىلِ الاؾخجاباث وفم َغٍلت لُىغث غلى ؾلم مً زمـ صعجاث.
ثباث الاشتبيان :للخإهض مً زباث الاؾخبُان اؾخسضم الباخث َغٍلت مػامل الثباث أللفاهغوهبار ،خُث بلغ مػامل الثباث الؾخبُان جىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظة
التربُت البضهُت والغٍايُت(. )0.976
صذق الاشتبيان :الاحؿاق الضازلي :لضعاؾت الاحؿاق الضازلي بين مداوع الضعاؾت ،كمىابدؿاب مػامالث الاعجباٍ بُنهم هما هى مىضح في الجضوٌ الخالي.
الجضوٌ عكم ()1
ًبين مػامالث الاعجباٍ بين مداوع الضعاؾت.
إصاعة
وجىظُم
الخلىٍم
الخسُُِ الخىفُظ
الفهل
** 0.990
0.000

الخسُُِ
الخىفُظ
الخلىٍم
إصاعة
وجىظُم
الفهل

*0.796
0.010

** 0.824
0.006

** 0.864
0.003

** 0.865
0.003
** 0.941

** 0.990
0.000
*0.796

** 0.864

0.010
** 0.824

0.003
** 0.865

**0.941

0.006

0.003

0.000

0.000

** صاٌ غىض مؿخىي 0.01
* صاٌ غىض مؿخىي 0.05
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الىخائج التي جىنل إليها الباخث في صعاؾخه جؤهض جميز اؾخبُان جىصة الىفاًاث الخضعَؿُت
لضي ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت باحؿاق صازلي بدُث ؤهىا هالخظ ؤن ؤغلبُت
مػامالث الاعجباٍ بين مداوع الضعاؾت جخميز بضعجت غالُت وهي صالت إخهائُا غىض مؿخىي
الضاللت ()0.01
إجزاءاث التطبيق امليذاوي لألداةكام الباخث بخىػَؼ ؤصواث الضعاؾت اإلاخمثلت في ملُاؽ الهالبت الىفؿُت واؾخبُان
الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت غلى( )56ؤؾخاط بػض اؾدبػاص
ؤفغاص غُىت الضعاؾت الاؾخُالغُت الظًً َبلذ غليهم ؤصواث الضعاؾت إلاػغفت نضكها
وزباتها .خُث جيىهذ غُىت الضعاؾت مً ( )56ؤؾخاط مىػغين غلى ول مخىؾُاث مضًىت
اإلاؿُلت.
مقياس الصالبت الىفصيت:َبم ملُاؽ الهالبت الىفؿُت زالٌ الؿىت الضعاؾُت (.)2019/2018جم جىػَؼ ()56همىطجا مً ملُاؽ الهالبت الىفؿُت ،وجدهلىا غلى ()55همىطجا بيؿبتاؾترجاع( .) %100
اشتبيان جودة الكفاًاث التذريصيت لذى أشاجذة التربيت البذهيت والزياطيتوػع اؾخبُان جىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُتزالٌ الؿىت الضعاؾُت (.)2019/2018
جم جىػَؼ ( )56همىطجا مً اؾدبان الىفاًاث الخضعَؿُت ؤؾاجظة التربُت البضهُتوالغٍايُت  ،وجدهلىا غلى  55همىطجا بيؿبت اؾترجاع .%100
ألاؾالُب ؤلاخهائُت:–جم اؾخسضام مػامل الاعجباٍ (لبيرؾىن) pearson-للبدث في الػالكت بين مخغيراث
الضعاؾت.
–إلًجاص مػامل زباث اإلالُاؽ ومػامل زباث الاؾخبُان جم اؾخسضام مػاصلت ؤلفا
هغوهبار.
 -2عزض الىتائج وجفصيرها ومىاقشتها
ًخًمً ما ًلي غغى الىخائج اللغاءة ؤلاخهائُت لها ومضلىالتها وجفؿيرها وعبُها
بالضعاؾاث الؿابلت واإلاكابهت
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الجضوٌ عكم ()2
ًبين مػامل الاعجباٍ لبيرؾً بين الالتزام وجىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظة التربُت
البضهُت والغٍايُت.
جودة الكفاًاث التذريصيت
املدور ألاول:
الالتزام

م.الارجباط

م .الذاللت

العيىت

0.738

0.01

56

ًدبين مً الجضوٌ الؿابم ؤن هىان غالكت اعجباَُت مىجبت بين الالتزام وجىصة
الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤفغاص غُىت الضعاؾت ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت غىض
مؿخىي الضاللت( ،)0.01وهي غالكت َغصًه مىجبت ،خُث ولما ػاص مؿخىي الالتزام ،
ولما ػاص مؿخىي جىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت
والػىـ صحُذ .وٍؤهض هظا مػامل الاعجباٍ ،خُث بلغ( ،)0.738وَػض مػامل الاعجباٍ
مغجفؼ.
وجفؿير طلً ؤن جدىم ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت في اهفػاالتهم ،والىعي بها،
وَؿاغضهم غلى مىاجهت الًغىٍ اإلاهىُت وٍجػلهم ؤهثر اجؼاها وجغهيزا في غملهم،
وهظا بضوعه ًىػىـ غلى هفاًاتهم الخضعَؿُت وجىصة ؤصائهم ؤزىاء جإصًت مهامهم
التربىٍت ،والخػلُمُت ،مؼ جالمُظهم.
وجخفم هخائج صعاؾدىا مؼ ما جىنلذ إلُه بػٌ الضعاؾاث التي ؤهضث غلى ؤن نفاث
الهالبت الىفؿُت مثل الخدىم في اإلاكاغغ الؿلبُت اإلاضمغة ،ؾىف جهبذ مً
اإلاؿلماث في مجاٌ الػمل ،ومً الهفاث التي ًجب ان ًمخلىها الصخو ليي ًىظف
وٍغقى في غمله( .صاهُاٌ جىإلاان 2000م ) 32
هظه الىخائج التي جىنلىا إليها جؤهض غلى صحت الفغيُت التي جىو غلى اهه جىجض
غالكت اعجباَُه مىجبت بين الالتزام ومىاجهت الًغىٍ اإلاهىُت لضي ؤؾاجظة التربُت
البضهُت والغٍايُت.
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هتائج الفزطيت الجزئيت الثاهيت وجفصيرها ومىاقشتها
للخدلم مً هظه الفغيُت الجؼئُت وللىكف غً الػالكت الاعجباَُت بين الخدضي
هإخض ميىهاث الهالبت الىفؿُت وجىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظة التربُت
البضهُت والغٍايُت ،جم خؿاب مػامل اعجباٍ بيرؾىن هما هى مبين في الجضوٌ الخالي.
الجضوٌ عكم ()3
ًبين مػامل الاعجباٍ لبيرؾً بين الخدضي وجىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظة
التربُت البضهُت والغٍايُت.
جودة الكفاًاث التذريصيت
املدور الثاوي :التدذي

م.الارجباط

م .الذاللت

العيىت

0.702

0.01

56

ًدبين مً الجضوٌ الؿابم ؤن هىان غالكت اعجباَُه بين الخدضي وجىصة الىفاًاث
الخضعَؿُت لضي ؤفغاص غُىت الضعاؾت غىض مؿخىي الضاللت( ،)0.01وهي غالكت َغصًت
مىجبت ،خُث ولما ػاص مؿخىي الخدضي ولما ػاص مؿخىي جىصة الىفاًاث الخضعَؿُت
والػىـ صحُذ وٍؤهض هظا مػامل الاعجباٍ لبيرؾىن ،خُث بلغ ( ،)0.702وَػض مػامل
الاعجباٍ مغجفؼ.
ومػنى طلً ؤن كضعة الفغص غلى الخػامل مؼ اإلاكاغغ التي كض جؼعجه ؤو جؤطًه ،وكضعجه غلى
الخدضي ،ومػالجت اإلاكاغغ الؿلبُت التي كض جؤزغ بكيل ؾلبي غلى خُاجه الىظُفُت،
واللضعة غلى الخسلو منها ،ولها غىامل حؿاغض غلى جىصة الاصاء الخضعَس ي والىجاح
والخفىق ،فمً ًفخلغ لهظه الػىامل ؤو هظه اللضعاث ًًل في خالت غير مؿخلغة وفي غغان
مؿخمغ مؼ الكػىع بالىأبت وغضم الاجؼان الاهفػالي ،وغضم اللضعة غلى الترهيز في اصاء
اغماله ووظائفه اإلاهىُت.
وجفؿير طلً ؤن جدضي ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت الهفػاالتهم ،ومغاكبتها،
ويبُها ،وجىجيهها ،ولها غىامل حؿاغضهم غلى الُمإهِىت والاعجُاح ،وجؼٍض مً فػالُت
اصائهم ؤزىاء اللُام بىاجباتهم الػملُت واإلاهىُت ،وبالخالي الىجاح في مهامهم الىظُفُت.
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هظه الىخائج التي جىنلىا إليها جؤهض غلى صحت الفغيُت التي جىو غلى اهه جىجض غالكت
اعجباَُه مىجبت بين الخدضي وجىصة الاصاء الخضعَس ي لضي ؤؾاجظة التربُت البضهُت
والغٍايُت.
هتائج الفزطيت الجزئيت الثالثت وجفصيرها ومىاقشتها
للخدلم مً هظه الفغيُت الجؼئُت وللىكف غً الػالكت الاعجباَُت بين الخدىم هإخض
ميىهاث الصحت الىفؿُت وجىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظة التربُت البضهُت
والغٍايُت ،جم خؿاب مػامل اعجباٍ بيرؾىن هما هى مبين في الجضوٌ الخالي.
الجضوٌ عكم ()4
ًبين مػامل الاعجباٍ لبيرؾً بين الخدىم وجىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظة التربُت
البضهُت والغٍايُت
جودة الكفاًاث التذريصيت
املدور الثالث :التدكم

م.الارجباط

م .الذاللت

العيىت

0.693

0.01

56

ًدبين مً الجضوٌ الؿابم ؤن هىان غالكت اعجباَُت مىجبت بين الخدىم وجىصة الاصاء
الخضعَس ي لضي ؤفغاص غُىت الضعاؾت غىض مؿخىي الضاللت( ،)0.01وهي غالكت َغصًت
مىجبت ،خُث ولما ػاص مؿخىي الخدىم ،ولما ػاص مؿخىي جىصة الىفاًاث الخضعَؿُت
والػىـ صحُذ .
وٍؤهض هظا مػامل الاعجباٍ لبيرؾىن ،خُث بلغ ( ،)0.693وَػض مػامل الاعجباٍ مغجفؼ.
وجفؿير طلً ؤن ان كضعة الخدىم في الاهفػاالث ،وإصاعتها لضي اؾاجظة التربُت البضهُت
والغٍايُت بكيل اًجابي  ،وكضعتهم غلى جيؿُم جهىص جالمُظهم هدى جدلُم هضف
مكترن ٌ ،ؿاغضهم غلى هُفُت مىاجهت مسخلف اإلاكىالث الاهفػالُت التي ًخػغيىن لها
ؤزىاء جإصًت مهامهم الخضعَؿُت مؼ جالمُظهم صازل الفهل ،ومً زمت بئميانهم الؿُُغة
والخدىم في مسخلف اإلاىاكف وان ًيىن ؤصائهم فػاال ومثمغا.
وكض جُابلذ هخائج هظه الضعاؾت مؼ هخائج صعاؾت "عائضة مدمىص ابغاهُم ككُت" ()2009
التي جىنلذ الى ان الُالباث طواث اإلاؿخىي اإلاغجفؼ مً الهالبت الىفؿُت ٌؿخُػً
الخغلب غلى ما ًىاجههً مً مكىالث اهفػالُت غً َغٍم الخلضًغ الهحي إلاكىالتهً
وجىظُم اهفػاالتهً.
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هظه الىخائج التي جىنلىا إليها جؤهض غلى صحت الفغيُت التي جىو غلى اهه جىجض غالكت
اعجباَُت مىجبت بين الخدىم وجىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظة التربُت البضهُت
والغٍايُت.
هتائج الفزطيت العامت وجفصيرها ومىاقشتها
للخدلم مً هظه الفغيُت الػامت وللىكف غً الػالكت الاعجباَُت بين الهالبت الىفؿُت
وجىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت ،جم خؿاب مػامل
اعجباٍ بيرؾىن هما هى مبين في الجضوٌ الخالي.
الجضوٌ عكم ()5
ًبين مػامل الاعجباٍ لبيرؾً بين الهالبت الىفؿُت وجىصة الاصاء الخضعَس ي لضي ؤؾاجظة
التربُت البضهُت والغٍايُت.
جودة الكفاًاث التذريصيت
املقياس ككل

م.الارجباط

م .الذاللت

العيىت

0.738

0.01

56

إن الجضوٌ الؿابم ًبين ؤن هىان غالكت اعجباَُت بين الهالبت الىفؿُت وجىصة الاصاء
الخضعَس ي لضي ؤفغاص غُىت الضعاؾت ،غىض مؿخىي الضاللت( ،)0.01وهي غالكت َغصًه
مىجبت  ،خُث ولما ػاص مؿخىي الهالبت الىفؿُت ولما ػاص مؿخىي جىصة الىفاًاث
الخضعَؿُت والػىـ صحُذ .
وٍؤهض هظا مػامل اعجباٍ لبيرؾىن بين الهالبت الىفؿُت وجىصة الىفاًاث الخضعَؿُت
لضي ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت ،خُث بلغ( )0.738وَػض مػامل الاعجباٍ مغجفؼ.
وما ًضغم الىدُجت الػامت التي جىنلىا إليها هظلً هى ما ؤقاع إلُه الؿماصووي بان الهالبت
الىفؿُت جغجبِ اعجباَا مىجبا بالخىافم اإلانهي للمػلم وجىصة الىفاًاث الخضعَؿُت.
وان مهىت الخضعَـ مً اإلاهً التي جلضم زضماث إوؿاهُت وٍخُلب الىجاح في جلً اإلاهىت
ؤن ًؤصي اإلاػلم ؤصواعه اإلاخػضصة بىفاًت صون الكػىع بػضم كضعجه غلى الؿُُغة غلى
اهفػاالجه ،ؤلاعهاق الاهفػالي’ وهلو الكػىع باالهجاػ الصخص ي( .الؿماصووي الؿُض
ابغاهُم2007م)156
وجفؿير طلً ؤن جىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت ازىاء
اصائهم إلاهامهم الىظُفُت التي ًلىمىن بها ؤزىاء غملهم في اإلاؤؾؿاث التربىٍت الخػلُمُت
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التي ًضعؾىن بهاٌ ،ؿخضعي الخدىم في اهفػاالتهم ،وجىظُمها وإصاعتها في الاججاه الاًجابي
مً جهت ،واللضعة غلى جىانلهم ؤلاوؿاوي والاجخماعي وفهم مكاغغ جالمُظهم واللضعة غلى
الخإزير فيهم مً جهت ازغي ،ولها غىامل حؿاغضهم غلى الاؾخلغاع والخىافم الىفس ي
والترهيز ؤهثر ،وبالخالي الىجاح في مهامهم وفي ؤصاءهم ؤزىاء غملهم.
وهظا ًخفم مؼ هخائج بػٌ الضعاؾاث التي حكير إلى ؤن الهالبت الىفؿُت مبيُت غلى
مجمىغت مً الىفاءاث الاهفػالُت التي ًمىً ألي شخو ؤن ًىدؿبها  ،والتي جخًمً في
َُاتها مهاعاث شخهُت واجخماغُت حؿاهم في ألاصاء الفػاٌ والىجاح اإلانهي( .صًىا بيذ
ؾلُمان الجبهان2009 ،م)65
وجخفم هظه الىدُجت اًًا مؼ ما ٌكير إلُه الترار الىفس ي خىٌ الػالكت بين الهالبت
الىفؿُت للفغص وهجاخه في الحُاة اإلاهىُت وكض جىنل اإلاهخمىن بهظا اإلاجاٌ إلى ؤن الهالبت
الىفؿُت ؤهم اللضعاث التي لها غالكت مباقغة بالىجاح في الػمل.
هظه الىخائج التي جىنلىا إليها جؤهض غلى صحت الفغيُت الػامت التي جىو غلى اهه جىجض
غالكت اعجباَُت بين الهالبت الىفؿُت وجىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظة التربُت
البضهُت والغٍايُت.
 -3الاشتيتاجاث والاقتراخاث:
ؤظهغث هخائج صعاؾت الهالبت الىفؿُت وغالكتها بجىصة الىفاًاث الخضعَؿُت لضي ؤؾاجظة
التربُت البضهُت والغٍايُت بإن هىان :
 غالكت اعجباَُت بين الالتزام لضي اؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت وإصعاههم إلاكاغغهمواهفػاالتهم وبين ؤصائهم وجىصة هفاًاتهم الخضعَؿُت ازىاء جإصًت مهامهم الىظُفُت مؼ
جالمُظهم صازل اإلاؤؾؿاث الخػلُمُت التربىٍت.
 غالكت اعجباَُت بين كضعة اؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت غلى الخدضي وجىجُهاهفػاالتهم وهُفُت جدىٍلها مً مكاغغ ؾلبُت الى مكاغغ اًجابُت وبين جىصة هفاًاتهم
الخضعَؿُت ازىاء جإصًت مهامهم الىظُفُت مؼ جالمُظهم صازل اإلاؤؾؿاث الخػلُمُت التربىٍت.
 غالكت اعجباَُت بين كضعة اؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت غلى الخدىم وجىظُماهفػاالتهم و وبين جىصة الاصاء الخضعَس ي ازىاء جإصًت مهامهم الىظُفُت مؼ جالمُظهم
صازل اإلاؤؾؿاث الخػلُمُت التربىٍت.
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وغلُه فان الهالبت الىفؿُت حػخبر ؤخض ؤهم الػىامل ألاؾاؾُت والًغوعٍت لجىصة
الىفاًاث الخضعَؿُت والىجاح والخميز في الاصاء لضي ؤؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت في
الىؾِ التربىي الخػلُمي.
اقتراخاثمً زالٌ الىخائج اإلاخىنل إليها في الضعاؾت ًلترح الباخث ما ًلي:
 اجغاء اًام صعاؾُت وملخلُاث جيىٍيُت ألؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت خىٌ ؤؾـوميىهاث الهالبت الىفؿُت التي مً قانها ان جِؿغ غملُت الخضعَـ في اإلاؤؾؿاث التربىٍت
الخػلُمُت.
يغوعة جًمين مىاهج التربُت البضهُت والغٍايُت إلاهاعاث الهالبت الىفؿُت التي حؿمذألؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت مً الخدىم في اهفػاالتهم واهفػاالث جالمُظهم
والخػاَف مػهم لالعجلاء بالػملُت التربىٍت والخػلُمُت وجُىٍغها.
 وكغ زلافت اإلاىيىغاث اإلاخػللت بالهالبت الىفؿُت في ؤوؾاٍ ؤؾاجظة التربُت البضهُتوالغٍايُت في مسخلف اإلاؤؾؿاث التربىٍت(الابخضائي ،اإلاخىؾِ والثاهىي)،وهظلً في
الجامػاث وجبُين صوعها في هجاح ؤلافغاص مهىُا.
اجغاء صعاؾت مُضاهُت جبدث في مؿخىي صعجت الهالبت الىفؿُت وغالكتها بمؿخىيالًغىٍ اإلاهىُت لضي اؾاجظة التربُت البضهُت والغٍايُت.
 إجغاء صعاؾت خىٌ جإزير مؿخىي الهالبت الىفؿُت غلى الايُغاباث الصخهُت. إجغاء صعاؾت خىٌ الػالكت بين الهالبت الىفؿُت وبػٌ ألاؾالُب اللُاصًت لضي ؤؾاجظةالتربُت البضهُت والغٍايُت.
 -4قائمت املصادر واملزاجع املعتمذة في الذراشت.
 ابى عٍاف وآزغون ،الضافػُت والظواء الػاَفي ،صاع الفىغ لليكغ والخىػَؼ ،غمان ،ألاعصن.2006 ، الؿماصووي إبغاهُم ،الظواء الىجضاوي ،ؤؾؿه وجُبُلاجه وجىمُاهه ،صاع الفىغ،1ٍ،غمان،.2007
ؤخمض مدمض الُُب :ازهائي في التربُت وغلم الىفـ -1ٍ -اإلاىخب الجامعي الحضًث -عؾالتماجؿخير اػعاًُا -اؾىىضعٍت.1999 -
ؤوقً بىػٍض :الىفاًاث اإلاهىُت وغالكتها ببػٌ ؾماث شخهُت ؤؾخاط التربُت البضهُت والغٍايُتفي الجؼائغ ،مجلت الابضاع الغٍاض ي ،اإلاجلض،4الػضص  ،2م 2013،159-127
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