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ف
ف

-0ال عرٌففبالبحثف -:ف
-0-0مقدمافالبحثف أهمٌ هف-:ف ف

ف
ال صلفاال ل ف

ثذأ االٛزٔبّ ثؼِْ اُ٘لظ اُش٣بػ ٢ثٞطل ٚػِٔب ً ٜٓٔب ً ك ٢رؾو٤ن اُزلٞم ك ٢أُغبٍ
اُش٣بػ ٢ألٕ االعزضٔبس األٓضَ ُطبهبد اُالػج ٖ٤اُجذٗ٤خ ٝأُٜبس٣خ ٝاُخطط٤خ ٝاُ٘لغ٤خ إٗٔب
٣ؼزٔذ ػِ ٠رٞظ٤ق ٓب ٣زطِجٛ ٚزا اُؼِْ ٖٓ ٓجبدا ٗٝظش٣بد .
فهو يعد أحد القواعد المهمة فػ عمميػة الرػدري وبدونػ فننػ مػف الصػع رحقيػؽ موػرو

إنجاز مركامؿ فاألداء الجيد لػيس بكييػؿ لوحػدت لرحقيػؽ اليػوز هوانمػا ونػاؾ عوامػؿ عػدي رػرحكـ فػ
الحصػػوؿ عمػػت الريػػوؽ فػ المبػػاراي ومنهػػا موػػرو المنافوػػة والظػػروؼ المحيطػػة والجمهػػور ف ػ

عف الدافعيػة لميػوز ووػذت العوامػؿ جميعػا و يروػا مػف نػ نها أف رقمػ
رغم ػ

مػوازيف المبػاراي وروػاعد فػ

اليريػػؽ عمػػت منافو ػ إذ أف وػػذت العوامػػؿ ر يمكػػف الوػػيطري عميهػػا وو ػ الر ػ رنػػدر رح ػ

وء الجان

النيو .

فػ حػػيف نػػر أف الجوانػ

الويطري عميها مف ت ؿ الردري

فريقا مروا

القد ار

األتػػر والمرمبمػػة بالجانػ

البػػدن والمهػػار والتططػ يمكػػف

الجيد المبن عمت األوػس العمميػة الحديبػة وكبيػ ار مػا نوػم أف

البدنية والمهارية والتططية ولكن يممؾ جانبا نيويا عاليا ريوؽ عمت فريػؽ

أقو من ووذا يعود إلت الدافعية المرريعة الر مف ن نها رحقيؽ اإلنجاز الريا
ورعد الحاجا

الممػ ء بالرعقيػدا

المرموؽ .

النيوية مف أوـ المظاور النيوية الر رواج ال عبيف فػ العصػر الحػال

والمرطمبػػا

وكمػا وػو معػػروؼ فػنف أ نقػػص فػ أ مػف وػػذت الحاجػا

أف يكوف ل ر بير فػ دافعيػة ال عػ

ربػػد

وموػرو أدالػ المهػار ألف وػذا الػنقص يبيػر فػ ال عػ

حالة مف الرورر الر ر رنره إر بننباع رمؾ الحاجا

والوصوؿ عمت حالة اررزاف النيو .

ومػػف ونػػا ررجمػػت أوميػػة البحػػي فػ كونػ يحػػاوؿ روػػميط ال ػػوء عمػػت طبيعػػة الع قػػة بػػيف

مرغيػريف مهمػػيف ع يرعمػػؽ األوؿ بالجانػ

النيوػ مرمػػب بالحاجػػا

اآلتر فنن يرعمؽ بدقة الرهديؼ الذ يعد واحد مف أوـ أجزاء المع
أوػػـ اواوػػيا

رع ػ

لعبػػة ك ػري القػػدـ عمػػت ارط ػ ؽ والرهػػديؼ مػػف المهػػا ار

كػري القػػدـ اف يرقنهػػا موػػرندا فػ ذلػػؾ إلػػت فر ػػية أف الحاجػػا
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النيوػػية ل عبػػيف أمػػا المرغيػػر
الهجوم بؿ يعد واحػدا مػف
الر ػ مػػف ال ػػرور عمػػت
النيوػػية ل عػ

رػػؤبر مػػف

حي ػػي إن ػػباعها أو ع ػػدـ إن ػػباعها و ػػمبا أو إيجاب ػػا فػ ػ دق ػػة الره ػػديؼ ف ػ ػ ع ػػف أف د ارو ػػة و ػػذت
الع قة ر ر ف ميداف لعبة كري القدـ الر رعد المعبػة األكبػر رصػيدا مػف حيػي نػعبيرها ووػذا مػا

يحمػػؿ ال عػ ػ

األتر .

فػ ػ أ مػػف المي ػػاديف الريا ػػية

موػػؤولية كبيػ ػري ربم ػػا ريػػوؽ م ػػا يرحمم ػ ال عػ ػ

ٓ-2-1شٌِخ اُجؾش -:
رعػػد الحاجػػا

وفػ نرػػالم الموػػابقا

النيوػػية أحػػد العوامػػؿ المهمػػة والحاوػػمة ف ػ الر ػ بير ف ػ أداء ال عبػػيف بػػؿ
الريا ػػية وفػ مترمػػؼ األلعػػا

الػػنقص الػػذ يحصػػؿ ف ػ رمػػؾ الحاجػػا
ل ع

وػواء اليرديػػة منهػػا أـ اليرقيػػة ع ذلػػؾ ألف

وػػيقود إلػػت حالػػة مػػف الرػػورر وعػػدـ اروػػرقرار النيو ػ

وربما حالة مف اإلحباط ف حاؿ اورمرار عدـ إنباع رمؾ الحاجا

يػػؤبر عمػػت ال عػ

نيوػ فحوػ

بػػؿ عمػػت مجريػػا

المعػ

ووذا مف نػ ن أف ر

لميريػػؽ عمومػػا ونرػػالم ذلػػؾ اليريػػؽ ر

وػػيما ف ػ لعبػػة فرقيػػة كػػالر ررمبػػؿ بمعبػػة ك ػري القػػدـ إذ أف الػػنقص ف ػ إنػػباع رمػػؾ الحاجػػا
ن ن أف يؤبر عمت مورو رركيز ال عػ

المباريا

وبالرػال دقرػ فػ الرهػديؼ ووػو مػا رعرمػد عميػ نرػالم

حيػي يعػد مػف أوػـ عوامػؿ المنافوػة الرػ اببرػ

مػػف أوػػـ األواوػػيا

مػػف

عميهػا كػري القػدـ الحديبػة والػذ يركػوف

الرػ روػػاوـ لموصػػوؿ بػػاليريؽ إلػػت رحقيػػؽ اإلنجػػاز الريا ػ المرمػػوؽ ومػػف

ونا جػاز لنػا أف نروػاءؿ عػف موػرو مكونػا

الحاجػا

لد رعب أندية الدور الممراز بكري القدـ لمنطقة اليػ ار

ل ػػد و ػػؤرء ال عب ػػيف  .وم ػػا الع ق ػػة ب ػػيف مكون ػػا
لمهدؼ م دقة الرهديؼ ل عبيف .

النيوػية ومرغيػر الموػرو األدنػت لمهػدؼ

الحاج ػػا

األووػط  .وعػف موػرو دقػة الرهػديؼ
النيو ػػية ومرغي ػػر المو ػػرو األدن ػػت

-3-0أهداففالبحثف -:ف

يهدؼ البحي إلت الرعرؼ عمت -:

 -1موػػرو مكونػػا

الحاجػػا

النيوػػية ومرغيػػر الموػػرو األدنػػت لمهػػدؼ لػػد رعب ػ أنديػػة

الدرجة ارولت بكري القدـ لمنطقة الي ار

األووط .

 -2مورو دقة الرهديؼ لد رعب أندية الدرجة ارولت بكري القدـ لمنطقػة اليػ ار
.

 -3الع قة بيف مكونا

الحاجا

األووػط

النيوية ومرغيػر الموػرو األدنػت لمهػدؼ مػ دقػة الرهػديؼ

لد رعب أندية الدرجة ارولت بكري القدـ لمنطقة الي ار
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األووط .

-4-0فر ضفالبحثف -:ف
ييررض الباحي -:

 -1أف مورو مكونا

النيوػية ومرغيػر الموػرو األدنػت لمهػدؼ لػد رعبػ أنديػة

الحاجا

األووط أعمت مف المرووط .

الدرجة ارولت بكري القدـ لمنطقة الي ار

 -2أف موػػرو دق ػػة الرهػػديؼ ل ػػد رعب ػ أندي ػػة الدرجػػة ارول ػػت بك ػري الق ػػدـ لمنطقػػة اليػ ػ ار
األووط أعمت مف المرووط .

 -3وجود ع قة اررباطية بيف مكونا

الحاجا

النيوية ومرغير المورو األدنػت لمهػدؼ مػ

دقة الرهديؼ لد رعب أندية الدرجة ارولت بكري القدـ لمنطقة الي ار األووط .

-5-0مجاالنفالبحثف-:ف ف

-1-5-1المجاؿ البنر  -:رعبو أندية دور الدرجة ارولت بكري القدـ لمنطقة الي ار
لممووـ . 2117 – 2116

-2-5-1المجاؿ الزمان  -:لميرري مف 2116 / 1 / 15
-3-5-1المجاؿ المكان  :م ع

ولغاية . 2117 / 3/ 21

أندية ( الديوانية وعيؾ و اررياؽ ) .

-6-0ال عرٌففبالمصطلحانف -:ف
 الحاجػػة  :وػ حالػػة مػػف حػػار

األووػط

الػػنقص والعػػوز رػرربط بنػػوع معػػيف مػػف الرػػورر ويػػزوؿ وػػد

الحاجة أو ود النقص بزواؿ الرػورر ع وأنػار بعػض البػاحبيف فػ عمػـ الػنيس إلػت أف وػذا

ال ػػنقص ق ػػد يك ػػوف م ػػف الناحي ػػة اليو ػػيولوجية ( كالحاج ػػة إل ػػت ال ػػدؼء ) أو ق ػػد يك ػػوف م ػػف
()1

الناحية النيوية ( كالحاجة إلت اإلنجاز )

.

 الحافز  :ير نادر فهم " ب ن زيادي ف رػورر اليػرد نريجػة لوجػود حاجػة يػر منػبعة أو
نريجػػة لرغييػػر مػػف الناحيػػة الع ػػوية عنػػدت ووػػذا الرػػورر ال ازلػػد يجعػػؿ اليػػرد موػػرعد لمقيػػاـ
باوػػرجابا

تاصػػة نحػػو مو ػػوع معػػيف فػ البيلػػة التارجيػػة أو البعػػد عػػف مو ػػوع معػػيف

(ٓ) 1ؾٔذ ؽغٖ ػالٓ : ١ٝذخَ ك ٢ػِْ اُ٘لظ  ،داس اٌُزت ُِ٘شش ٓ،ظش  ،اُوبٛشح  ، 1991 ،ص.212

6

بهػ ػػدؼ انػ ػػباع حاجار ػ ػ أو اوػ ػػرعادي روازن ػ ػ اليوػ ػػمج مػ ػػب الحاجػ ػػة لمجػ ػػوع أو العطػ ػػش

وارحواس  .....الخ " ( .) 1

 الػػداف  :وػػو الػػذ يوج ػ الننػػاط لرحقيػػؽ أوػػداؼ معينػػة قػػد ركػػوف بايموجيػػة أو نيوػػية أو
اجرماعية ( .) 2

 الحاجا

النيوية  :ويعرفها رورر ب نها " مجموعة مف األنمػاط الوػموكية المرربطػة وظيييػا

الر رؤد إلت الحصوؿ عمت نيس المغر از

المكونػػا

()3

"

.

وبمػا أف الباحػػي قػػد ربنػػت نظريػة رورػػر ر وػػيما أنػ قػد اعرمػػد فػ إعػػداد أداي البحػػي ذا
المعرمػػدي عمػػت مقيػػاس رورػػر لمحاجػػا

نظر لمحاجا

النيوية .

أما الرعريؼ اإلجرال لمحاجا

مكوف مف مكونا

النيوية .

الحاجا

النيوػػية لػػذا فننػ وػػيربنت وػػذا الرعريػػؼ كرعريػػؼ

النيوية فهو الدرجة الر يحصؿ عميها ال عػ

عمػت كػؿ

 الرهػػديؼ ف ػ ك ػري القػػدـ  :ويعرف ػ بهػػاء الػػديف و ػ مة " الرهػػديؼ عمػػت المرمػػت الووػػيمة
الرليوية لروجيؿ األوداؼ ومػف أوػـ أواوػيا
()4

بصية تاصة "

.

المعبػة الرػ يجػ

أف يرقنهػا رعبػو الهجػوـ

أما الرعريؼ النظر الذ ي ع الباحي لمرهديؼ بكري القػدـ فهػو يعربػر المحطػة النهاليػة

لحوـ المباراي والذ يمكف مف ت ل الوصوؿ باليريؽ إلت رحقيؽ إنجاز ريا

لقانوف كري القدـ .

مركامؿ تا ػ

أما الرعريؼ اإلجرال لمرهديؼ بكري القدـ فهو الدرجة الر يحصؿ عميها ال ع

ارتربار المعد لهذا الغرض .

عمت

( ) 1ػجذ اُشؽٖٔ ػذط ٓ :جبدا ػِْ اُ٘لظ  ،داس اُلٌش اُؼشث، ٢ؽٓ ، 1ظش  ،اُوبٛشح  ، 2222 ،ص. 121
(ٗ ) 2ضاس اُطبُت ٓ :جبدا ػِْ اُ٘لظ اُش٣بػ٤ًِ ، ٢خ اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ  ،عبٓؼخ ثـذاد ٓ ،طجؼخ اُشؼت ،
 ، 1916ص. 69
(3 ) Engler : B . personality theories , Boston , Honghton mifflin company , 1985 ,
P:417 .
(  )4ثٜبء اُذ ٖ٣عالٓخ  :اإلػذاد أُٜبس ١ثٌشح اُوذّ ٌٓ ،زجخ اُطبُت اُغبٓؼ ، ٢اُش٣بع ، 1911 ،
ص. 11
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ال صلفالثاةًف:
-6الدراوانفالةظرٌاف الدراوانفالمشاب اف -:ف
-0-6الدراوانفالةظرٌاف -:ف
-0-0-6م مفالحاجاف -:ف
-6-0-6ةظرٌافم رايف -:ف
-3-0-6ةظرٌافماول ف-:ف ف
-4-0-6مةا شاف او ة اجف -:ف
-5-0-6م مفال دٌفففًفكرةفالقدمف -:ف
-0-5-0-6طرقف وجٌلفاألهدافففًفكرةفالقدمف-:ف ف
-6-5-0-6الع املفاألواوٌافالمؤثرةف لىفةجاحفال دٌفف-:ف ف
-6-0-6الع املفاألواوٌافال ًف فف لٌ افد افال دٌفف -:ف
-2-0-6األوسفال ًفٌع مدف لٌ افال دٌففالولٌمف-:ف
-8-0-6م مفالد ا -:ف
-9-0-6أهمٌافالم ارانفاالواوٌافل بًفكرةفالقدمف -:ف
-01-0-6أة اعفالم ارانفاألواوٌافلكرةفالقدمف-:ف ف
-6-6الدراوانفالمشاب اف -:ف
-6-6-6مةا شافالدراوانفالوابقاف -:ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
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ف
ف
-6الدراوانفالةظرٌاف الدراوانفالمشاب اف-:ف ف
-0-6الدراوانفالةظرٌاف -:ف
ك ػػاف لعمم ػػاء ال ػػنيس ال ػػدور اليع ػػاؿ فػ ػ رببيػ ػ

األط ػػر النظري ػػة وم ػػا رحرويػ ػ م ػػف مي ػػاويـ

ونظريػػا

ررعمػػؽ بالحاجػػا

الحاجػػا

مػػف بػػيف العوامػػؿ المهمػػة المحركػػة لموػػموؾ والمػػؤبري في ػ ووػػذت الحاجػػا

حاجا

النيوػػية إذ يعػػد الوػػموؾ اإلنوػػان المحػػور األواوػ لعمػػـ الػػنيس ورعػػد

فومجية ررمبؿ بالجوع والعطش والنوـ والجنس وما نػاب ذلػؾ وحاجػا

مو ا مف األولت ألنها رمبػؿ حاجػا
العقم لمنتص وررمبؿ وذت الحاجا
وبػػالر ـ مػػف أف أ م ػ
الحاجػػا
الدراوا

العقػؿ والػرون ورنمػو وػذت الحاجػا

رصػػنؼ إلػػت

نيوػية ووػ أكبػر

وررطػور وفقػا لمن ػم

بالحاجة إلت األمف وارنرماء و ير ذلؾ .

عممػػاء الػػنيس ع إف لػػـ نقػػؿ جمػػيعهـ ع قػػد عكي ػوا عمػػت د اروػػة وػػذت

باعرباروػػا دوافػ لموػػموؾ إر أف ونػػاؾ مػػف اوػػرـ بػػالرعمؽ بد اروػػرها حرػػت رمت ػ
عف نظريا
وربمػػا كان ػ

رمػػؾ

كاف لها دور بارز ف ريوير الوموؾ اإلنوان وفهـ طبيعر .
نظريػػا

ك ػؿ مػػف مػػو ار وماوػػمو ورورػػر مػػف بػػيف أوػػـ رمػػؾ النظريػػا

والر ػ

ويرناولها البحي الحال لروميط ال وء عمت مياويمها وم امينها النظرية .
ولمػا كانػ
الد اروػػا

الحاجػػا

النيوػػية مػف محركػػا

الر ػ ربحػػي ف ػ ع قػػة الحاجػػا

الوػػموؾ فمػػف البػديه أف نجػػد ونػػاؾ وفػري مػػف

النيوػػية بمرغي ػ ار

أتػػر والر ػ منهػػا المرغيػػر الػػذ

رناولر ػ الد اروػػة الحاليػػة والمرمبػػؿ ب ػػ( دقػػة الرهػػديؼ ف ػ ك ػري القػػدـ ) والػػذ يعػػد جػػزء مهمػػا ومػػف
أواويا

لعبة كري القدـ .
ل ػػذا و ػػيرـ الرط ػػرؽ إل ػػت ميه ػػوـ الره ػػديؼ والعوام ػػؿ األواو ػػية الم ػػؤبري عم ػػت دق ػػة الره ػػديؼ

ونجاح ػ وأي ػػا وػػيرـ الحػػديي عػػف المهػػا ار
المنابهة لمبحي .

الينيػػة ل عب ػ ك ػري القػػدـ هوالػػت عػػدد مػػف الد اروػػا

4

-0-0-6فم

مفالحاجاف -:ف
و ( حػو ) ع وحاجػة الرجػؿ بمعنػت

الحاجة ف المغة جم ( حا ّ ) أو حاجػا
أحرا ) و ( أحو ) بمعنت إحرا  .والحاجة ف ارصط ن رعن النقص والعوز

( .) 1

(

أمػػا مػػف ناحيػػة المعنػػت النيو ػ فكممػػة ( حاجػػة ) إصػػط ن يوػػرعمؿ بكػػؿ بوػػاطة لمدرلػػة
عمت ميهوـ ينير إلت أف وموؾ الكالف الحػ يروقػؼ فػ رعبيػرت ورعديمػ عمػت ت ػوع ورعر ػ
لعمميا

مرقنة ( .) 2

أما الحاجػة فيعرفهػا نػمرز ب نهػا  :ميهػوـ إفر ار ػ وحدوبػ رتيمػ مػف أجػؿ ريوػير بعػض
الحقالؽ المو وعية والذارية وو مبنية عمت أواس فوػمج مػف حيػي أنهػا قػوي كيمياليػة فيزياليػة
ف الدفاع رنظـ وروج كؿ القد ار

() 3

العقمية واإلدراكية لميرد

.

-6-0-6ةظرٌافم رايف -:ف
رمبػػؿ الحاجػػة لػػد ونػػر مػػو ار مركبػػا يمبػػؿ قػػوي ف ػ منطقػػة المػػخ ع قػػوي رػػنظـ اإلدراؾ
والريهـ والرعقؿ والنزوع واليعؿ بحيي رحوؿ الموقػؼ القػالـ يػر المنػب فػ ارجػات معػيف وروػربار
الحاجة أحيانا إورباري مبانري جراء عمميا

داتمية مف نوع معيف ولكف األكبػر نػيوعا أف روػربار

بوقػػوع واحػػد مػػف رمػػؾ ال ػػغوط القميمػػة الر ػ يغم ػ

أف ركػػوف ذا

ر ػ بير ( قػػو بيليػػة ) يصػػيها

مػػو ار ب نهػػا القػػوي الدافعػػة والقػػوي الموجهػػة لوػػموؾ اإلنوػػاف ويمكػػف اروػػردرؿ عمػػت وجودوػػا عمػػت
أواس -:
 -1أبر الوموؾ ونريجر النهالية .
 -2األومو التاص لموموؾ .
 -3ارنربات ارنرقال وارورجابة لنوع تاص مف مو وعا

الرنبي .

 -4الرعبير عف ارنيعاؿ .
(  )1ػجذ اُوبدس اُشاصٓ : ١خزبس اُظؾبػ  ،ؽ ، 1داس اٌُزبة اُؼشث ، ٢ث٤شٝد  ، 1961 ،ص. 161
( ٓ )2ظطل ٠ك : ٢ٜٔاُظؾخ اُ٘لغ٤خ ك ٢األعشح ٝأُذسعخ ٝأُغزٔغ  ،ؽ ، 2داس اُضوبكخ  ،اُوبٛشح 1916 ،
 ،ص. 45
(  )3شِزض دٝإ ٗ :ظش٣بد اُشخظ٤خ  ،رشعٔخ ؽٔذ  ٢ُٝاٌُشثٓ ، ٢ُٞطجؼخ عبٓؼخ ثـذاد ، 1913 ،
ص. 119
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()1

 -5الرعبير عف اإلنباع حيف يرحقؽ ب بر تاص
وي

مو ار الدواف الر رعبر عف الحاجا

.

ف قوميف وما -:

ف
-0-6-0-6د افعفذانفأصلف"ففوٌ ل جًف"ف -:ف
ووػ ػ ال ػػدواف الرػ ػ رػ ػرربط ب ػػالركويف اليو ػػيولوج لمك ػػالف الحػ ػ وررن ػػاب عن ػػد أفػ ػراد الن ػػوع
الواحد مبؿ دواف الجوع والعطش ونقص األوكوجيف ونقص الحركة واإلت ار والجنس  ...إلخ .

-6-6-0-6د افعفذانفأصلف"فواٌك ل جًف"مثلفف-:ف ف
أ-الحاجا
-الحاجػػا

الر ررربط بالجماد – األنياء الر ر حياي فيها – مبؿ الحاجة لمرممؾ والرنظيـ .
الر ػ رعبػػر عػػف الطمػػون والر بػػة فػ الريػػوؽ والوصػػوؿ إلػػت الم اركػػز المرموقػػة مبػػؿ

الحاجة إلت الريوؽ والرقدير .
-الحاجػػا

الر ػ ررعمػػؽ بيػػرض الوػػمطة عمػػت اآلت ػريف أو الت ػػوع لوػػمطة الغيػػر أو مقاومرهػػا

مبؿ الحاجة إلت الومطة ع ارورق ؿ .
د-الحاجا
وػ-الحاجا

الر ررعمؽ بر بة اليرد ف إيذاء اآلتريف أو إيذاء النيس مبؿ الحاجة لمعدواف .
الر ررعمؽ بالع قا

()2

بيف الناس مبؿ الحاجة لميهـ والمعرفة

قػػدـ مػػو ار رصػػنييا ميص ػ لمحاجػػا

.

ربمػػا يكػػوف أف ػػؿ رصػػنيؼ محػػدد بدقػػة لمحاجػػا

ومف المهـ أف ن حظ أف ميهوـ الحاجة وذا لـ ينرؽ مف اوربطان لنيو أو مف دراور لحػار
مر ات الذيف يت عوف لمع

( )3

ولكف مف الدراوة المكبية لألنتاص األووياء

ويقدـ مو ار أكبر مف قالمػة بالحاجػا

.

ع ويعرقػد أنهػا منظمػة داتػؿ اليػرد ويػرربط بع ػها

م بعض بطرؽ مترمية عفه كما ينػير ر رعمػؿ بصػوري منعزلػة عػف األتػر ع وركػوف مرياعمػة
ويهػػرـ بنػػكؿ كبيػػر بهػػذا الرياعػػؿ المربػػادؿ ع ويعرقػػد أنهػػا روجػػد بصػػوري مردرجػػة ر تػػذ منهػػا نزعػػا
( ً )1بُلٖ ٝ ٍٞٛعبسٗش ٘٤ُٝذصٗ : ١ظش٣بد اُشخظ٤خ  ،رشعٔخ أؽٔذ كشط ٝآخش، ٖ٣اُ٤ٜئخ أُظش٣خ اُؼبٓخ
ٌُِزبة  ،اُوبٛشح ، 1969 ،ص. 232
(  )2إثشا ْ٤ٛػجذ اُغزبس اٌُ٘بٗٝ ٢آخش : ٕٝػِْ اُ٘لظ اُؼبّ ُٔؼبٛذ أُؼِٔٝ ٖ٤أُؼِٔبد  ،ؽٓ ، 1طجؼخ
اُظلذ ، 1991 ، ١ص. 111
(  )3عِزض دٝإ ٗ :ظش٣بد اُشخظ٤خ  ،رشعٔخ ؽٔذ  ٢ُٝاٌُٝ ٢ُٞ٣ٞػجذ اُشؽٖٔ اُو٤غ ، ٢عبٓؼخ ثـذاد ،
ٓطجؼخ عبٓؼخ ثـذاد  ، 1913 ،ص. 119
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معين ػػة له ػػا أو ػػبقية عم ػػت األت ػػر فهػ ػ ر ػػنظـ ورمي ػػا ويرغي ػػر و ػػذا الرنظ ػػيـ ربع ػػا لرغي ػػر الظ ػػروؼ
والم بوا

()1

.

ولـ يحاوؿ مو ار أف يركمـ عف الحاجا
مف أف الحاجا

مرربطة بالحار
( )2

ردف أو ر غط لميعؿ

ك نياء منيصمة عف بيلػة الوػموؾ ع عمػت الػر ـ

الداتمية وو مرربطة بوجود اروػرباري التارجيػة المقيمػة الرػ

.

ويػػر مػػو ار أف الحاجػػة رنن ػ عػػف اوػػرجابة داف ػ داتم ػ ل ػػغط بيل ػ تػػارج ع وونػػاؾ
صنياف يميزاف الحاجا

وما -:

 -1نوع اررجات أو الر بير التارج المنظور .
 -2نوع الر بير الذ ير

في النتص أو ينو عمي

()3

.

ورعد الحاجة عند مو ار حجر الزاوية فػ نظريرػ عػف النتصػية ور يعػد مػو ار أوؿ مػف
أبػػد اورمامػػا رليوػػيا برحميػػؿ الػػدواف إر أف صػػيا ر رر ػػمف عناصػػر كبي ػري ممي ػزي ع والحاجػػة
()4

ورصور وذا الميهوـ يواعد ف رعبير الوموؾ

ميهوـ افر ار

وييرؽ مو ار بيف الحاجا
الكامنػػة وونػػاؾ الحاجػػا
اورجابية ووناؾ حاجا

الظاوري والحاجا

المررك ػزي والحاجػػا
األداء وحاجا

.

الباطنة أ الحاجػا

المننػػدي وونػػاؾ حاجػػا

الكماؿ وحاجا

الوا ػحة والحاجػا

إيجابيػػة مبادلػػة وحاجػػا

الني .

ويوافؽ مو ار عمت افرػراض أف اإلنوػاف إنمػا يرصػرؼ بطريقػة يقصػد منهػا زيػادي اإلنػباع
ورتييؼ الرورر ع ويورتدـ مو ار رعبير ركامؿ الحاجة ع وركامؿ الحاجة وػو اوػرعداد مو ػوع
أ إن حاجة إلت نػوع معػيف مػف الرياعػؿ مػ نػتص معػيف أو مو ػوع معػيف ع ويو ػ مػو ار
كػػذلؾ أف جمي ػ العمميػػا
()5

نعورية

النػػعورية عمميػػا

وػػالدي ولكػػف ليو ػ

كػػؿ العمميػػا

الوػػالدي عمميػػا

.

(  )1عبثش ػجذ اُؾٔ٤ذ ٝاُش٤خ عِٔ٤بٕ اُخؼش : ١دساعبد ٗلغ٤خ ك ٢اُشخظ٤خ اُؼشث٤خ  ،داس اُلٌش اُؼشث، ٢
اُوبٛشح  ، 1911 ،ص. 294
(2 ) Marx, M .H. and hillix , N . A : systeme and theories in psychology , new york
, mcgrow – Hill , 1973 , P:398 .
(  )3شٞث ٞػجذ هللا ؽبٛش  :اُؾبعبد اإلسشبد٣خ ُطِجخ اُغبٓؼخ أُغز٘ظش٣خ ٝؽشائن اشجبػٜب  ،سعبُخ
ٓبعغز٤ش  ،اُغبٓؼخ أُغز٘ظش٣خ  ، 1992 ،ص. 12
(  )4ػض٣ض ؽ٘ب داٝد ٝآخش : ٕٝاُشخظ٤خ ث ٖ٤اُغٞاء ٝأُشع ٌٓ ،زجخ األٗغِ ٞأُظش٣خ  ،اُوبٛشح 1991 ،
 ،ص. 2222
( ٘٤ُ ٍٞٛ )5ذصٗ : ١ظش٣بد اُشخظ٤خ ٓ ،ظذس عجن رًش ، ٙص. 243
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-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18

وفيما ي ر أوـ الحاجا
الحاجة
الحاجة
الحاجة
الحاجة
الحاجة
الحاجة
الحاجة
الحاجة
الحاجة
الحاجة
الحاجة
الحاجة
الحاجة
الحاجة
الحاجة
الحاجة
الحاجة
الحاجة

الر طرحها مو ار -:

لإلذرؿ ( الرحقير ) .
لإلنجاز .
ل نرماء .
لمعدواف .
ل ورق ؿ .
إلت اليعؿ الم اد .
إلت الحماية .
ل نقياد أو اإلذعاف .
إلت الويطري .
إلت ارورعراض .
إلت رجن األذ .
إلت رجن اإلذرؿ .
إلت الرعاية .
إلت النظاـ .
إلت المع .
إلت الرفض .
إلت الرذوؽ الحو .
إلت اليهـ( . ) 1

(  )1ع٘بء ك٤ظَ ٓغ ٍٜٞاُٜضاع  :اُؾبعبد األعبع٤خ اُز ٢رزطِغ إُٜ٤ب أُشأح اُؼشاه٤خ ُٔشؽِخ ٓب ثؼذ اُؾظبس
 ،سعبُخ ٓبعغز٤ش  ،ثـذاد  ، 1995 ،ص.44-43
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-3-0-6ةظرٌافماول ف-:ف ف
رقػ ػ

قب ػػور واو ػػعا ع موفق ػػا ب ػػيف المدرو ػػة

نظري ػػة ماو ػػمو فػ ػ الرنظ ػػيـ الهرمػ ػ لمحاج ػػا

الوظييية النيوػية والمدروػة الوػموكية وكػذلؾ الديناميػة عنػد فرويػد و إدلػر كمػا اوػرياد مػف الحركػة
()1

الظاورية ومف نظرير مو ار وألبر ف النتصية

وق ػػد افر ػػرض ماو ػػمو أف عممي ػػة انرظ ػػاـ الحاج ػػا

.
بن ػػكؿ ورمػ ػ ي ػػرـ عم ػػت أو ػػاس أو ػػبقية

اإلنػػباع و ػػروري الحاجػػة ودرجرهػػا ووػػيطري رمػػؾ الحاجػػا
()2

رصاعد ابرداء مف قاعدي الهرـ
وقػد صػنؼ الحاجػػا
وا عا الحاجا

عمػػت الوػػموؾ ع إذ يبػػدأ ر بيروػػا بنػػكؿ

.

بصػوررها النهاليػة عمػػت وػبعة موػرويا

ررمانػػت مػ مبػدأ الرػوازف ع

اليويولوجية األواوية ف قاعدي الهرـ وعند قمر حاجا

أطمؽ ماومو عمت الحاجا

األربػ األولػت بالحاجػا

الر ػ يوػػعت اليػػرد مػػف ورالهػػا رحقيػػؽ إلػػت أقصػػت طاقػػا

النمالية (  .)4انظر النكؿ ( . ) 1

رحقيؽ الذا

()3

.

الحرمانيػة فػ حػيف وػمت الحاجػا

النمػػو ليصػػب فػػردا مركػػام بالحاجػػا

(  )1كبػَ ٓؾغٖ األص٣شعب : ١ٝأعظ ػِْ اُ٘لظ اُزشثٝ ، ١ٞصاسح اُزؼِ ْ٤اُؼبُٝ ٢اُجؾش اُؼِٔ، ٢ثـذاد،
 ، 1991ص. 54
nd
(2 ) maslow : Motivatio and personality , 2 ed , new york , Harper and publishers
, 1970 , P:360 .
( ُ )3طلٓ ٢ؾٔذ كطٗ : ْ٤ظش٣بد اُزؼِْ أُؼبطشح  ،ؽٌٓ ، 2زجخ اُٜ٘ؼخ أُظش٣خ  ، 1996 ،ص. 52
( ٓ )4ؾ ٢اُذ ٖ٣رٞم ٝػجذ اُشؽٖٔ ػذط  :أُذخَ إُ ٠ػِْ اُ٘لظ  ،ؽٓ ، 3شًض اٌُزت األسدٗ، 1993 ، ٢
ص. 191– 192
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الحاجانفالةاشئاف نفالةم ف ف

اُؾبعةةةةةخ إُةةةةة ٠رؾو٤ةةةةةن
اُزاد ٓٝؼشكخ هذسرٜب

الحاجا
الحاجا
الحاجا

الجمالية ع الرعاوف ع النظاـ ع الجماؿ
المعرفية ع المعرفة ع اليهـ ع الرعرؼ

ل حرراـ واإلنجاز والكياءي واإلرقاف والحصوؿ عمت ارورحواف
الحاجة ل نرماء والح
الحاجة لألمف والو مة والبعد عف التطر

الحاجا

اليويولوجية األواوية ال زمة لمحياي ( الطعاـ ع الن ار ع ) ....

الشكلف(ف0ف) ف
ٌ ضحفالص رةفالة ائٌافل ةظٌمفالحاجانف ةدفماول ف

(ف0ف) ف

( ) 1كبػَ ٓؾغٖ األص٣شعب : ١ٝأعظ ػِْ اُ٘لظ اُزشثٓ ، ١ٞظذس عجن رًش ، ٙص. 54
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و ػمف وػذا الررريػ
مف أف الحاجا
أف حاجا
الحاجا

المترميػة ع قػػة ديناميكيػة ع أ عمػت الػػر ـ

الهرمػ رحكػـ الحاجػا

اليويولوجية و األقو واألكبر مف يروا ف درجػة إلحاحهػا عمػت اإلنػباع إر

أعمت ف الهرـ قد رويطر عمت وموؾ اليرد بوب

الحرماف النديد مػف إنػباع بعػض
()1

والذ يؤد إلت أف رطغ عمت وموؾ اليرد بغض النظر عف موقعها ف الهرـ

.

وع ػػد ماوػ ػػمو الحاج ػػة أواوػ ػػية إذا مػ ػػا ك ػػاف حرمانهػ ػػا يولػ ػػد مر ػػا جوػ ػػميا أو نيوػ ػػيا ع أو
إن ػػباعها يمنػ ػ الم ػػرض ويعي ػػد الص ػػحة ع هواذا ك ػػاف المح ػػروـ منه ػػا يي ػػؿ إن ػػباعها عم ػػت بقي ػػة
الحاجا ع كما يحقؽ إنباعها نعو ار لد اليرد بالغبطة واركرياء والراحة( . ) 2
ونعرض ف أدنات وصيا لهذت الحاجا

مورويارها -:

حو

ف
المو ىفاأل لف-:فالحاجانفال وٌ ل جٌاف -:ف
وررمبػػؿ بالحاجػػا

ال زمػػة روػػرمرار اإلنوػػاف ف ػ الحيػػاي والحيػػاظ عمػػت البقػػاء ( كالطعػػاـ

والنػ ػ ار والن ػػوـ والج ػػنس ) ورع ػػد أكب ػػر الحاج ػػا

أواو ػػية وأكبرو ػػا إلحاح ػػا فػ ػ اإلن ػػباع ع إذ أف

الحرمػػاف منهػػا يجعمهػػا روػػرحوذ عمػػت ريكيػػر اليػػرد واورمامػ ع وروػػب

لػ رػػور ار ممػػا يرطمػ

بجػػد مػػف قبػػؿ اليػػرد لمػػرتمص مػػف وػػذا الرػػورر ولروػػاعدت ف ػ الرقػػدـ إلػػت الموػػرويا
الحاجا

()3

هوانباعها ل ماف الصحة الجومية والنيوية

العمػػؿ

األتػػر مػػف

.

وعمػػت الػػر ـ مػػف انػػرراؾ األفػراد ب ػػروري إنػػباعها إر أنهػػا ررنػػكؿ إلػػت حػػد بعيػػد برػ بي ار
البيل ػػة وب و ػػالي

الرنن ػػلة ارجرماعي ػػة الرػ ػ رناولره ػػا بالرع ػػديؿ م ػػف حي ػػي مظاورو ػػا ومبيراره ػػا أو

()4

طرالؽ إنباعها

.

ف
المو ىفالثاةًف:فالحاجافإلىفاألمنف-:ف ف
( ٓ )1ؾ ٢اُذ ٖ٣رٞم ٝػجذ اُشؽٖٔ ػذط  :أُذخَ إُ ٠ػِْ اُ٘لظ ٓ ،ظذس عجن رًش ، ٙص. 192
(  )2ع٤ذٗ ٢عٞساسد ٝر٤ذُ٘ذ صٖٓ  :اُشخظ٤خ اُغِٔ٤خ  ،رشعٔخ ؽٔذُ ٢اٌُشثٞٓٝ ٢ُٞكن اُؾٔذاٗٝ ، ٢صاسح
اُزؼِ ْ٤اُؼبُٝ ٢اُجؾش اُؼِٔ ، ٢عبٓؼخ ثـذاد  ، 1911 ،ص. 115
(3 ) Klinger , D . O : public personal ,anagement context and strategies Englewood
cliffs prentice – Hallnc , 1980 , P:278 .
( ٛ )4بشْ عبعْ اُغبٓشائ : ٢أُذخَ ك ٢ػِْ اُ٘لظ ٓ ،طجؼخ اُخِٞد  ،ثـذاد  ، 1911 ،ص. 15
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اليو ػػيولوجية األواو ػػية إن ػػباعا كافي ػػا رظه ػػر الحاج ػػة إل ػػت األم ػػف

عن ػػدما رن ػػب الحاج ػػا

ورر مف نعور اليرد بالطم نينة وارورقرار والحماية والنظػاـ والرحػرر مػف التػوؼ

)

والقمػؽ

(1

.
كما رر مف إدراؾ اليرد أف بيلر آمنة ودورت ير محبط وينعر فيهػا بنػدري الرهديػد والقمػؽ

والنعور باألمف نرط

()2

رور مف نروط الصحة النيوية

.

ل ػ ػ ػػذلؾ يو ػ ػ ػػعت األفػ ػ ػ ػراد إلحاط ػ ػ ػػة أنيو ػ ػ ػػهـ ببيل ػ ػ ػػة اجرماعي ػ ػ ػػة منظم ػ ػ ػػة رن ػ ػ ػػب ارو ػ ػ ػػرقرار
()3

وارطملناف

.

إف عدـ رحقيؽ إنباع الحاجة لألمف وينعكس ومبيا عمت إنباع الحاجا
العميا ع فالحاجة إلت رحقيؽ الذا

مب منروطة بننباع الحاجا

ف الموػرويا

الر روبقها .

ويؤكػػد ماوػػمو أف األفػراد الػػذيف يينػػموف فػ إنػػباع الحاجػػة إلػػت األمػػف ويينػػموف بالنريجػػة
فػ رحقيػػؽ ذارهػػـ ع وررجػ نتصػػيرهـ إلػػت التػػوؼ مػػف اآلتػريف واوػػرتداـ القػػوي الجوػػدية إليػػذاء
()4

الغير ومحاولة الويطري عميهـ

والحاجة إلت األمف ررطم

.
مجهودا

العمػػؿ النػػاؽ إذ يػػر ماوػػمو أف لتبػ ار

مرواصمة وقػدري عمػت الوػيطري الذاريػة والصػبر عمػت

الطيولػػة أوميػػة فػ ريوػػير النمػػو ال حػػؽ أو إعاقرػ وأف
()5

اإلوراؼ ف الويطري أو الحرية يؤد إلت عدـ الطم نينة

.

(  )1شِزض دٝإ ٗ :ظش٣بد اُشخظ٤خ ٓ ،ظذس عجن رًش ، ٙص. 293
(  )2أؽٔذ ػجذ اُخبُن  :ػِْ اُ٘لظ اُؼبّ  ،ؽ ، 2اُذاس اُغبٓؼخ ُِطجبػخ ٝاُ٘شش  ،ث٤شٝد ، 1913 ،
ص.241
( ُ )3طلٓ ٢ؾٔذ كطٗ : ْ٤ظش٣بد اُزؼِْ أُؼبطشح ٓ ،ظذس عجن رًش ، ٙص. 52
(4 ) Maslow : Motivatio and personality , 1970 , P:312 .
(5 ) Maslow : A .H . Toward psychology of being , new york , van nostrad , 1968 ,
P:173 .
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المو ىفالثالثف:فالحاجافل ة ماءف الحبف -:ف
وررمبػػؿ ف ػ الحصػػوؿ عمػػت الح ػ

والعطػػؼ والوػػند وارنرمػػاء لمجماعػػة إذ أف اروػػرجابة

اإليجابيػػة لميػػرد رجػػات الجماعػػة رجعم ػ عنص ػ ار مقبػػور مػػف قبػػؿ أف ػراد مجرمع ػ فيعػػيش معهػػـ بػػود
()1

ورياوـ وير رت ذلؾ مف ت ؿ روافق م معايير الجماعة الر ينرم إليها

.

المو ىفالرابعف:فالحاجافلل قدٌرف اح رامفالذانف -:ف
وررمبػػؿ بنػػعور اليػػرد ب ن ػ مقرػػدر ومعرػػرؼ ب ػ ومقبػػوؿ مػػف اآلت ػريف وبت ػ ؼ ذلػػؾ فنن ػ
()2

يميؿ إلت النعور بالنقص

.

كما ررربط وذت الحاجة ب روري إقامة ع قا
()3

الرفض والنبذ مف اآلتريف

م اآلتريف ررصؼ باحرراـ الذا

ورجنػ

.

المو ىفالخامسف-:فالحاجافللمعرفاف ال مف -:ف
وررمبػ ػػؿ بالر بػ ػػة ف ػ ػ اكروػ ػػا

والمغامري ( .) 4

المعمومػ ػػا

والنػ ػػغؼ المعرف ػ ػ واليهػ ػػـ وح ػ ػ

اروػ ػػرط ع

المو ىفالوادسف-:فالحاجانفالجمالٌاف -:ف
وررمب ػػؿ بم ػػا يػ ػرربط باإلحو ػػاس بالجم ػػاؿ واررري ػػان لألن ػػياء الجمالي ػػة والتي ػػاؿ والرناو ػػؽ

والنظاـ ( .) 5

( ٛ )1بشْ عبعْ اُغبٓشائ : ٢أُذخَ ك ٢ػِْ اُ٘لظ ٓ ،ظذس عجن رًش ، ٙص. 11
(  )2ع٤ذٗ ٢عٞساسد ٝر٤ذُ٘ذ صٖٓ  :اُشخظ٤خ اُغِٔ٤خ ٓ ،ظذس عجن رًش ، ٙص . 114
(  )3كبػَ ٓؾغٖ األص٣شعب : ١ٝأعظ ػِْ اُ٘لظ اُزشثٓ ، ١ٞظذس عجن رًش ، ٙص. 54
(4 ) Bichler , Report , f : Psychology applied to teaching , Boston , 1974 , P:414 .
(  )5كبػَ ٓؾغٖ األص٣شعب : ١ٝأعظ ػِْ اُ٘لظ اُزشثٓ ، ١ٞظذس عجن رًش ، ٙص. 51
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المو ىفالوابعف:فالحاجافإلىف حقٌقفالذانف-:ف ف
وررجوػػد بحصػػيمة الروظيػػؼ اليعػػاؿ إلمكانػػا
والحقيقة ع ورر

اليػػرد تػػار ذار ػ مبػػؿ البحػػي عػػف العدالػػة
()1

أوميرها ت ؿ العمؿ المنرم الهادؼ
الررػابع لمحاجػا

وير ماومو فػ وػذا الررريػ

.

أف الموػرويا

المرراليػة لمحاجػا

رباعا ورحرؿ مكانها كمما رقدـ اليرد فػ النمػو والن ػم ع فالموػرو األوؿ مػف الحاجػا

رظهػر
والمرمبػؿ

بالحاج ػػا

اليو ػػيولوجية يظه ػػر مػ ػ بداي ػػة الحي ػػاي ويحر ػػؿ مك ػػاف الص ػػداري فػ ػ الدافعي ػػة ب ػػـ رمب ػػي

الموػػرويا

الصػػداري واحػدا بعػػد اآلتػػر

فػ الظهػػور عمػػت الرػوال وركوػ

المرراليػػة مػػف الحاجػػا

()2

لد اليرد النا م

حرت يصؿ إلت مورو رحقيؽ الذا

.

ف
-6-0-6مةا شاف او ة اجف-:ف ف
بعػ ػ ػػد العػ ػ ػػرض الوػ ػ ػػابؽ لمنظريػ ػ ػػا
ارورنراجا

المرعمقػ ػ ػػة بالحاجػ ػ ػػا

النيوػ ػ ػػية يمكننػ ػ ػػا الروصػ ػ ػػؿ إلػ ػ ػػت

اآلرية -:

 -1وناؾ اريػاؽ بػيف جميػ النظريػا
الحاجػػا

الرػ ررنػاوؿ ميهػوـ الحاجػة عمػت رصػنيؼ وػذت

إلػػت فطريػػة يولػػد اإلنوػػاف ووػػو مػػزود بهػػا وأتػػر يقربوػػها اإلنوػػاف مػػف

البيلة .
 -2فيما يرعمؽ برصنيؼ الحاجا
أوليػػة رقػػوـ عمػػت المطالػ
العمميػػا

نجد أف مو ار وماومو يريقاف عمت وجود حاجػا

الع ػػوية لمبقػػاء الييزيقػ وحاجػػا

الع ػػوية إر أنهمػػا يترميػػاف فػ عػػدد وػػذت الحاجػػا

نجػػد في ػ أف ماوػػمو يػػر ب ػ ف ونػػاؾ وػػبعة أن ػواع مػػف الحاجػػا
ي

قالمة مف الحاجا

بحيي أنها رنظـ حو

فيػ الوقػ

الػػذ

نجػػد أف مػػو ار

رصؿ إلت عنريف حاجة ولكنهمػا يريقػاف فػ الحاجػا
األوبقية ف

اإلنباع .

 " -3اريؽ رورر م ماوػمو فػ أبػر الحاجػا
ف ررربيها إذ و

بانويػػة موػػرندي إلػػت

وأوميرهػا لإلنوػاف إر أنػ اترمػؼ معػ

الحاجة لألمػف كحاجػة أولػت معربػ ار إياوػا رنػرمؿ عمػت أمػور

(  )1ع٤ذٗ ٢عٞساسد ٝر٤ذُ٘ذ صٖٓ  :اُشخظ٤خ اُغِٔ٤خ ٓ ،ظذس عجن رًش ، ٙص. 16
(  )2ػجذ اٌُش ْ٣خِق عبعذ أُبٌُ : ٢ث٘بء أداح ُو٤بط اُؾبعبد األعبع٤خ ُذ ٟؽِجخ ٓشؽِخ اُذساعخ
أُزٞعطخ  ،سعبُخ ٓبعغز٤ش ٤ًِ ،خ اُزشث٤خ  ،عبٓؼخ اُجظشح  ، 2224 ،ص. 44
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والرقاعػػد ع كمػػا

عػػدي منهػػا العدالػػة والرقيػػيـ المو ػػوع والػػدتؿ المػػاد المناو ػ

()1

أ اؼ رورر الحاجة إلت ارورق ؿ والر لـ يذكروا ماومو كحاجة "

 -4اترمػػؼ رورػػر عػػف كػػؿ مػػف م ػو ار وماوػػمو مػػف حيػػي رحديػػدت لمكونػػا
والرػ ػ ح ػػددوا بب ب ػػة مكون ػػا

.
الحاجػػة

وػ ػ إمكاني ػػة الحاج ػػة وحري ػػة الحرك ػػة ( الروقػ ػ )

وقيمة الحاجة وأف إنباع الحاجة يرحدد بالروق وقيمة الحاجة .
 -5ربمػػا ركػػوف نظريػػة رورػػر و ػ األقػػر ف ػ رنػػاوؿ ميهػػوـ الحاجػػا

النيوػػية لػػد

الريا ػػييف فالميػػاويـ الر ػ ر ػػمنرها وػػذت النظريػػة كنمكانيػػة الحاجػػة والروق ػ أو
حرية الحركة وكذلؾ الموػرو األدنػت لمهػدؼ وقيمػة الحاجػة جميعهػا نجػدوا لػد
الريا ػػييف فكػػؿ ريا ػ يػػدرؾ إمكانيرػ فػ إنػػباع أ حاجػػة مػػف الحاجػػا
أن يرحػرؾ فػ

كمػػا

ػوء وػذا اإلدراؾ ووػذا وػو الميرػرض لمريا ػ لكػ يػرمكف مػف

رحقيؽ النجان .
ومف ونا جاء ربن الباحي لهذت النظرية ويما وأن ويعرمد مقياوا اعرمد ف بنال عمت نظرية
رورر .

ف
-2-0-6م

مفال دٌففبكرةفالقدمف -:ف

" يؤكػػد الباحػػي أف لعبػػة كػري القػػدـ الحديبػػة وػ أحػػد ارلعػػا

اليرقيػػة األكبػػر نػػعبية فػ

العالـ لما لها بػاع قػديـ وطويػؿ إبرػداء مػف الرػاريخ القػديـ وحرػت يومنػا وػذا ولمػا كانػ
و ػ أكبػػر رصػػيدا مػػف الجمػػاوير ف ػ العػػالـ لػػذا يج ػ
ولعبة كري القػدـ بنػكؿ تػاص قػد ارربطػ

أف يعمػػـ الجمي ػ ب ػ ف الريا ػػة بنػػكؿ عػػاـ

فػ نػرت ميػاديف الحيػاي وكػاف مػف بػيف أبرزوػا الجانػ

الوياو ػ وارقرصػػاد ولجمي ػ بمػػداف العػػالـ وقػػد جػػاء
ينػػاودوا وبػػيف ال عبػػيف فقػػد اببر ػ
واألباري ووذا العامؿ وو جان

وػذت المعبػة

وػػذت المعبػػة أنهػػا جػػاء

ك ػري القػػدـ لربػػي رون الحمػػاس بػػيف مػػف
عمػػت أوػػاس عامػػؿ الحمػػاس والنديػػة

مهـ يرنافس عمي أع اء اليريؽ اقررف اوم بالرهديؼ بكػري القػدـ

" ووػػو عمػػت الػػر ـ مػػف رعػػددت فػػنف ل ػ

ر ػػا واح ػدا وػػو إصػػابة الهػػدؼ بطريقػػة قانونيػػة ع فهنػػاؾ

(  )1ثغبّ اُؼٔشٝ ١كؤاد ٓظطل ٠اُغِٔبٕ  :دسعخ رؾو٤ن ؽبعخ اإلؽغبط ثبألٖٓ ُذ ٟأػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ
ك ٢اُغبٓؼبد األسدٗ٤خ اُشعٔ٤خ  ،ػذد ٓ ، 1غِذ ٓ ، 23غِخ اُذساعبد األسدٗ٤خ ُِؼِ ّٞاُزشث٣ٞخ ، 1996 ،
ص. 149
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الرهػػديؼ مػػف الببػػا

أف

والرهػػديؼ مػػف الحركػػة وك ومػػا ينبغ ػ إجادرهمػػا حرػػت يوػػرطي ال ع ػ

يرصرؼ حوبما رقر ي الظروؼ .
ويع ػػد الره ػػديؼ الن ػػاج المحص ػػمة الص ػػحيحة ألداء اليري ػػؽ المه ػػار والتططػ ػ وال ػػبط
ارنيعػ ػػال والػ ػػرحكـ العقم ػ ػ ع ويعرمػ ػػد نجػ ػػان الرهػ ػػديؼ عمػ ػػت عوامػ ػػؿ عػ ػػدي منهػ ػػا اتريػ ػػار المكػ ػػاف
المناو

لمرهديؼ بحو

ال ع

الموربمر لهذت اليجوي .

الرهديؼ الر يمراز بيهػا

اليراغ الحاصؿ ف صيوؼ الدفاع هوامكانيا

فاليريؽ الذ يجيد أفرادت الرهػديؼ عمػت الهػدؼ ركػوف معنويارػ مرريعػة وبقرػ بنيوػ كبيػري
ع ووػػذت أو ػـ دعػػالـ اليػػوز إ ػػافة إلػػت ذلػػؾ إف إصػػابة الهػػدؼ و ػ الر ػ ربػػي رون الحمػػاس في ػ
وردف ال ع

إلت زيادي مجهودت ف الرعاوف المورمر م زم ل لموصوؿ إلػت اليػوز ألف نريجػة

المباراي رروقؼ عمت حار

()1

الرهديؼ الر يقوـ بها رعبو اليريؽ

.

وبنػػاء عمػػت مػػا رقػػدـ فػػاف الرهػػديؼ لػػيس فقػػط الجػػزء المبيػػر مػػف المعبػػة بػػؿ وأوػػـ جػػزء ف ػ
المع

()2

الهجوم فكبي ار ما رون فرص لمروجيؿ دوف نجان ورحويؿ وذت اليرصة لهدؼ

.

ف
-0-2-0-6طرقف وجٌلفاالهدافففًفكرةفالقدمف-:ف ف
ويقوـ عمت -:
 -1الرهديؼ بتار القدـ .
 -2الرهديؼ بداتؿ القدـ .
 -3الرهديؼ بوج القدـ .
 -4الرهديؼ بمقدمة القدـ .
()3

 -5الرهديؼ بالرأس

.

ف
(  )1عؼذ ٓ٘ؼْ ٗبكغ اُش٤خِٓ : ٢غٔٞػخ ثؾٞس ٓ٘شٞسح ٌٓ ،زت اٌُشاس ُِطجبػخ ٝاُ٘شش  ،ثـذاد 2224 ،
،ص. 191-111
(  )2عبسُظ ٞ٤ٛص  :اُزٌ٘٤ي ٝػَٔ اُلش٣ن كً ٢شح اُوذّ  ،رشعٔخ  ،ؽبسم اُ٘بطشٓ ، ١طجؼخ اُغبٓؼخ ،
ثـذاد ، 1914 ،ص. 65
( ٓ ٢ٌٓ )3ؾٔٞد ؽغ : ٖ٤رو ْ٣ٞؽبالد اُزٜذ٣ق اُوش٣ت ٝاُجؼ٤ذ ُجطُٞخ اُذٝس ١اُؼشاه ٢ثٌشح اُوذّ ٓ ،غِخ
اُشاكذُِ ٖ٣ؼِ ّٞاُش٣بػ٤خ ٓ ،ظ  ، 5اُؼذد ٤ًِ ، 12خ اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ  ،عبٓؼخ أُٞطَ  ، 1999 ،ص111
.
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-6-2-0-6الع املفاألواوٌافالمؤثرةف لىفةجاحفال دٌفف-:ف ف
-0-6-2-0-6د افال دٌفف هف -:ف
عنػػد روجي ػ الك ػري بالقػػدـ يج ػ

عمػػت حػػارس المرمػػت

أف روج ػ بحيػػي يكػػوف مػػف الصػػع

المنافس أف ينقػذوا ومػف وػذا المنطػؽ نجػد دقػة الرهػديؼ وقورػ لهػا دور أوػاس فػ نجاحػ وكممػا
زاد

تبػري ال عػ

وردريبػ زاد

ال عبوف قميمو التبري والردري

مقدررػ عمػػت إروػػاؿ الكػ ار

القويػػة بدقػػة فػ مكػػاف محػػدد وأمػػا

فننهـ البا ما يهدروف فرصا ذوبية لروجيؿ األوداؼ أو رركيػزوـ

عمت القوي أبناء الرهديؼ عمت المرمػت فركػوف عندلػذ النريجػة تػرو الكػري بعيػدا عػف المرمػت  .أو
أف ركوف

()1

.

عيية كمف يصو الكري إلت زاوية تالية مف الحارس فينقذوا حارس المرمت

إف الدقة والقوي ف الرهديؼ عنصراف مهماف ولهما دور أواو ف نجان الرهػديؼ وعمػت
ال عػ ػ
ال ع ػ

أف يػ ػوازف ب ػػيف و ػػذيف العنصػ ػريف ألف الكبي ػػر م ػػف ح ػػار
عم ػػت أح ػػد و ػػذيف العنصػ ػريف عم ػػت حوػػا

الره ػػديؼ رين ػػؿ بوػ ػ

رركي ػػز

اآلت ػػر دوف رق ػػدير لم ػػد م ػػا ررطمبػ ػ الحال ػػة

بالنوػػبة لهػػذيف العنصػريف فقػػد ركػػوف الدقػػة مطموبػػة أكبػػر مػػف القػػوي ر وػػيما عنػػدما يكػػوف ال عػ
قريبا مف المرمت وقد ركوف القوي مطموبػة أكبػر مػف الدقػة عنػد الرهػديؼ مػف الموػافا

()2

البعيػدي

.
إذف فالدقػػة والقػػوي مطموب ػػاف عنػػد الره ػػديؼ عمػػت المرم ػػت ويج ػ

عم ػػت ال ع ػ

دالم ػػا أف

يوازف بينهما ورزداد نوبة القوي عمت الدقة ف أبناء الرهديؼ ف حالريف -:
الحالة األولت  -:ف معظـ حار
عف قدـ ال ع

الرهديؼ البعيد وف بعض األحياف رصؿ ورعة تػرو الكػري

 121كميومر ار ف الواعة .

الحالة البانيػة  -:فػ حػار

الرهػديؼ القريػ

القوي أبناء الرهديؼ إذا كان

الكػري قريبػة مػف المرمػت وتاصػة إذا كػاف الحػارس يػر مػرمكف مػف

الزاوية الر يصو إليها ال ع

مػف زوايػا يوػدوا الحػارس ورػزداد نوػبة الدقػة عمػت

.

( ٓ )1لز ٢إثشا ْ٤ٛؽٔبد  :اُغذ٣ذ ك ٢اإلػذاد أُٜبسٝ ١اُخططُ ٢الػت ًشح اُوذّ  ،داس اُلٌش اُؼشث، ٢
اُوبٛشح  ، 1994 ،ص. 99
( ٓ )2لز ٢إثشا ْ٤ٛؽٔبد  :اإلػذاد أُٜبسٝ ١اُخططُ ٢الػت ًشح اُوذّ  ،ؽ ، 2داس اُلٌش اُؼشث ، ٢اُوبٛشح
 ، 1916 ،ص. 99
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ف
-6-6-2-0-6ار اعفموارفالكرةف هًفمص بافإلىفالمرمىف(0ف)-:ف ف
يعن ػ ارريػػاع موػػار الك ػري كونهػػا مصػػوبة عاليػػة أو منتي ػػة ورعػػد الرصػػويبا
أكبر صعوبة ف إنقاذوا مف الرصويبا

األر ػػية

العالية ويرج ذلؾ إلت أف أداء الحارس لحركة ارررقػاء

لمطيراف ف الهواء أوهؿ وأقصر ف الموافة مف ارررماء إلت األرض وبالرػال يكػوف الػزمف أقػؿ
.

ٌ -3-6-2-0-6نفال دٌفف -:ف
اف ارتريار الناج لروقي

الرهديؼ يعربر واحػدا مػف أوػـ عناصػر نجػان الرهػديؼ وكبيػ ار

ما نجد رعبيف قد فقدوا فرصة الرهديؼ عمت المرمت نريجة رباطؤوـ ورػ تيروـ الرهػديؼ لمحظػا
األمػػر الػػذ ركػػوف نريجر ػ إ ػ ؽ الحػػارس أو المػػداف زاويػػة الرهػػديؼ  .أو أف الر ػ تير قػػد يػػؤد
إلت وقوؼ المدافعيف أماـ المرمت .

-4-6-2-0-6الزا ٌافال ًف ص بفإلٌ افالكرةف-:ف ف
إذا كػػاف ال ع ػ
الرصوي

المػػؤد لم ػربة مواجهػػا لممرمػػت أو يرتػػذ موقي ػ مواجهػػا لممرمػػت قبػػؿ

فمف األف ؿ رصوي

الكري إلػت أحػد زاويرػ المرمػت أمػا إذا كػاف ال عػ

المصػو

مػػف أحػػد الجػػانبيف األيمػػف أو األيوػػر مػػف الهػػدؼ فػػنف الحػػارس ف ػ وػػذت الحالػػة يعمػػؿ عمػػت وػػد
الزاويػػة القريبػػة ممػػا يػػؤد إلػػت فػػر األتػػر وونػػا قػػد يكػػوف لمرصػػويبا

الممرويػػة القويػػة دور ف ػ

إلػت الزاويػة البعيػدي أصػع

عمػت حػارس المرمػت فػ

إحراز الهدؼ ع وبنكؿ عػاـ فػنف الرصػوي
إنقػػاذ الكػري مػػف الرصػػوي
القػػدـ إلبػػداع ال عػ

لمزاويػػة الرػ يوػػدوا وعمػػت الػػر ـ مػػف ذلػػؾ فػػنف المجػػاؿ ميرػػون فػ كػري

وابركػػارت وذكالػ طبقػػا لمػػا يمميػ عميػ الموقػػؼ فػ إطػػار مصػػمحة اليريػػؽ .
المصػػو

هواذا حػدي كبيػ ار فػ المبػػاراي أف يهمػؿ حػػارس المرمػت وػػد الزاويػة القريبػػة مػف ال عػ
وا ػعا فػ اعربػػارت العمػؿ عمػػت رػ ميف الزاويػػة البعيػدي أبنػػاء وقوفػ بالزاويػػة القريبػة ممػػا يػؤد إلػػت

( ٓ )1لز ٢إثشا ْ٤ٛؽٔبد  :اُغذ٣ذ ك ٢االػذاد أُٜبسٝ ١اُخططُ ٢الػت ًشح اُوذّ ٓ ،ظذس عجن رًش، ٙ
ص، 1994ص. 122-122
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عمػػت ال ع ػ

فرحهػػا بصػػوري مغػػالت فيهػػا وف ػ مبػػؿ وػػذت األح ػواؿ يج ػ

أف يصػػو إلػػت الزاويػػة
() 1

القريبة بدوف رردد وذلؾ ألف فر وذت الزاوية نوبيا يعن ر ييؽ الزاوية البعيدي

.

فف لٌ افد افال دٌفف -:ف

-8-0-6الع املفاألواوٌافال ًف
-0-8-0-6العاملفالة وًف:فويدتؿ رح وذا العامؿ مجموعة صيا و -:
أ-العزيمػػة واإلرادي وقػػوي الرصػػميـ لػػد ال عػ
ونح

ع ووػ ررمبػػؿ فػ عػػدـ رػػرددت فػ الرصػػوي

كممػػا

ل اليرصة .

-قدري ال ع

عمت الرركيز عند الرهديؼ .

-ودوء ال ع

وبرود أعصاب عند الرهديؼ .

د-بقر بنيو وبمقدرر .
وػ-مد ارواع زاوية رؤير لمممع

وتاصة المرمت وما حول .

-6-8-0-6العاملفالبدةًف:فوأوـ ما يؤبر ف ذلؾ وو :
أ-قػوي ال عػ

الرػ روػاعدت عمػت الرهػديؼ بقػػوي ممػا يػؤبر نيوػيا عمػت المػدافعيف وتاصػة حػػارس

المرمت  .كما أف قوي ال عػ

رجعمػ يريػوؽ بػدنيا عمػت التصػـ فػ لحظػة الرهػديؼ تاصػة وومػا

يرنافواف عمت الكري قبؿ الرهديؼ .
ومرونر الر رجعم يورطي أف ي تذ الو

-رناقة ال ع

الصػحي عنػد الرهػديؼ أو عنػد

الربط بيف التداع والرهديؼ .
-3-8-0-6العاملفال ةًف :ويرمبؿ ف إجادي ال ع
أو ال ػرأس مػػف أ مكػػاف ف ػ الممع ػ
يرتذت الجوـ

()2

مهاري الرهديؼ ب

و ػواء أكػػاف مػػف الحركػػة أـ الببػػا

جزء مػف أجػزاء القػدـ
أو القيػػز مػػف أ و ػ

.

ف
( ٓ )1لز ٢إثشا ْ٤ٛؽٔبد  :اُغذ٣ذ ك ٢اإلػذاد أُٜبسٝ ١اُخططُ ٢الػت ًشح اُوذّ ٓ ،ظذس عجن رًش، ٙ
ص. 122-122
(  )2ؽ٘لٓ ٢ؾٔٞد ٓخزبس  :األعظ اُؼِٔ٤خ ك ٢رذس٣ت ًشح اُوذّ  ،داس اُلٌش اُؼشثٓ ، ٢ظش  ،ة.د،
ص. 191
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-9-1-2األوس الر يعرمد عميها الرهديؼ الوميـ -:

 -1أف يكوف الرهديؼ ف ال ازوية الميروحة وليس ف الزاوية ال يقة .
 -2يكوف الرصوي
 -3رصوي

مف موافة معقولة وليس مف موافة بعيدي .

الكري البا أر ػية إر إذا كػاف حػارس المرمػت قصػي ار فيكػوف الرصػوي

ف الزاوية الم ادي البعيدي .
لقد أصب الردري

عمت الرهديؼ مف أوـ أوداؼ الرػدري

نجػػان المبػػاراي عمػػت لحظػػة واحػػدي حاوػػمة يصػػو ت لهػػا ال ع ػ
ليوجؿ ودفا

()1

اليػوم ل عبػيف إذ قػد يروقػؼ
الك ػري عمػػت مرمػػت المنػػافس

.

مفالد اف(6ف)-:ف ف

-01-0-6م

ر رقرصػػر أوميػػة الدقػػة كمكػػوف لممجػػاؿ الريا ػ فقػػط ع إذ أف وػػذا المكػػوف مهػػـ جػػدا فػ
الحياي ارعريادية أي ا .
فالدقػػة ناحيػػة مهمػػة ف ػ األداء الريا ػ ل ع ػ

ك ػري القػػدـ ررطم ػ

من ػ دقػػة عاليػػة ف ػ

الرهػػديؼ والمناولػػة والمراو ػػة والجػػر بػػالكري ع وبػػدوف وػػذت الصػػية ر يوػػرطي ال ع ػ
التطة الر روم

ل مف قبؿ المدر وبمناركة زم ل .

إف روجي ػ وػػذت الحركػػا
ررطم

ويطري كاممة عمت الع ػ

ركوف اإلنا ار

أف يطبػػؽ

يرطم ػ

كيػػاءي عاليػػة مػػف الجهػػازيف الع ػػم والعصػػب فالدقػػة

اإلراديػة لروجيههػا نحػو وػدؼ معػيف ويرطمػ

وػذا األمػر أف

العصبية الػواردي إلػت الع ػ

مػف الجهػاز العصػب محكمػة الروجيػ وػواء كػاف

العاممػ ػػة منهػ ػػا أـ الع ػ ػ

المقابمػ ػػة لهػ ػػا حرػ ػػت رػ ػػؤد الحركػ ػػة ف ػ ػ اررجػ ػػات

موجهػ ػػا لمع ػ ػ

المطمو وبالدقة ال زمػة إلصػابة الهػدؼ فعنػد حػدوي تمػؿ فػ اإلنػا ار

الػواردي فػنف ذلػؾ يػؤبر

عمت دقة الحركة .

(  )1ص٤ٛش هبعْ اُخشبة  :رؾُِ َ٤ؼت اُلش٣ن اُلبئض األٝ ٍٝاُضبٗٝ ٢اُضبُش ك ٢ثطُٞخ دٝس ١أٗذ٣خ اُوطش
ُِذسعخ األٌُ ٠ُٝشح اُوذّ ُِٔٞعْ اٌُشٓ ، 1994-1993 ١ٝغِخ اُشاكذُِ ٖ٣ؼِ ّٞاُش٣بػ٤خ ٓ ،ظ ، 5اُؼذد
٤ًِ ، 14خ اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ  ،عبٓؼخ أُٞطَ  ، 1999 ،ص. 225
( ٓ )2ؾٔذ طجؾ ٢ؽغ٘ : ٖ٤اُزوٝ ْ٣ٞاُو٤بط ك ٢اُزشث٤خ اُجذٗ٤خ  ،ط،1ؽ،1داس اُلٌش اُؼشث ، ٢اُوبٛشح ،
، 1919ص. 411
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وذا ومػف الم حػظ فػ الحركػا
انقباض الع

الرػ ررصػؼ بالدقػة وػو أنػ ر يوجػد فػرؽ كبيػر بػيف قػوي
المقابمة لها .

العاممة وانبواط الع

مما رقدـ يظهر لنا أف الدقة رعن الكياءي والمهاري العاليريف فػ إصػابة الهػدؼ وػواء كػاف
وذا الهدؼ مرمت كري القدـ أـ مناولة الكري إلت زميؿ  .وكذلؾ فال ع
بدرجة عالية فننػ يكػوف أكبػر كيػاءي فػ أداء المهػا ار

الذ يمرػاز بهػذت الصػية

المطموبػة منػ فػ تطػة لعػ

وذت الصية رعمؿ عمت رف الناحية النيوية لدي ع األمر الذ يواعدت فػ الرغمػ

اليريػؽ ألف
عمػت الحػار

المترمية الر رواجه ف المباراي مف ت ؿ دقة ارتاذ الق ار ار ع لذا فػنف الدقػة رعػد مػف الصػيا
()1

المهمة ف لعبة كري القدـ
وقد عرف

.

()2

الدقة ب نها الرحكـ ف الجهاز الحرك رجات ودؼ معيف

وررركز الكياءي الينية فػ لعبػة كػري القػدـ عمػت الػرحكـ بدقػة الرصػوي
()3

نوعا تاصا مف اإلدراؾ والذ يعرؼ اإلدراؾ بالكري

ف
-00-0-6أهمٌافالم ارانفاألواوٌافل
رعػػد المهػػا ار
ركػػوف فػ أ مػ

.

بػالكري ووػذا يرطمػ

.

بًفكرةفالقدمف-:ف ف

الينيػػة مػػف العناصػػر األواوػػية الر ػ يج ػ

أف يمرمكهػػا رعبػػو ك ػري القػػدـ إذ

األحيػػاف مػػف األمػػور األواوػػية والمهمػػة لنجػػان وحوػػـ المبػػاراي وػػيما بعػػد الرطػػور

الوػري فػ ط ارلػػؽ المعػ
بالر كيد رحرا إلت مها ار

الحػػديي ومنهػػا الدفاعيػػة أو الهجوميػػة أو ال ػػا طة أو النػػاممة ووػػذت
فنية وبدنية عالية ع ويؤكد زويػر التنػا

عمػػت رعبػ اليريػػؽ وبكػػؿ تطػػوط المعػ

وآتػروف ع أنػ أصػب ل ازمػا

المترميػػة الرحػػرؾ ألتػػذ المكػػاف المناوػ

وفػػر البغػ ار

ف ػ دفػػاع التصػػـ واروػػرحواذ عمػػت الك ػري بالقػػدر الكػػاف الػػذ يمكػػف مػػف ت ل ػ الوػػيطري عمػػت

( ٓ )1ؾٔذ طجؾ ٢ؽغ٘ : ٖ٤اُزوٝ ْ٣ٞاُو٤بط ك ٢اُزشث٤خ اُجذٗ٤خ  ،ط،1ؽ ،1داس اُلٌش اُؼشث ، ٢اُوبٛشح ،
 ، 1919ص. 411
(  )2هبعْ ؽغٖ أُ٘ذالٝ ١ٝأؽٔذ عؼ٤ذ  :اُزذس٣ت اُش٣بػ ٢ث ٖ٤اُ٘ظش٣خ ٝاُزطج٤ن ٓ ،طجؼخ ػالء  ،ثـذاد ،
 ، 1919ص. 449
( ٝ )3عٓ ٚ٤ؾغٞة ٝهبعْ أُ٘ذال : ١ٝأُذخَ ك ٢ػِْ اُزذس٣ت اُش٣بػ ، ٢ط ، 1عبٓؼخ ثـذاد  ،ثـذاد ،
 ، 1912ص. 52
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المعػ ػ

مجري ػػا
الممع

م ػػف األو ػػداؼ هواب ػػداء الع ػػروض الن ػػيقة والجميم ػػة داتػ ػؿ

ورو ػػجيؿ أعم ػػت النوػ ػ

وابناء المباراي ووذا ر يكوف إر بامر ؾ ال عبيف القدر الكاف مف اورعماؿ جميػ أنػواع
وارو ػػر ـ أبن ػػاء ال ػػركض ب نواعػ ػ والت ػػداع والره ػػديؼ والق ػػوي الكافي ػػة لمواجه ػػة المعػ ػ

المن ػػاور

ػار
الرجػػول فػ كػري القػػدـ ووػػذا ارنوػػجاـ مطػػرز بػػبعض عناصػػر المياقػػة البدنيػػة ع والمهػ ا
ف ػ المع ػ

رحرػػا أف يكػػوف مػػؤو روػػريعا

العطاء ف مترمؼ ظروؼ المع

()1

التطػػط الحديبػػة كافػػة كػػذلؾ القػػدري الجيػػدي عمػػت

.

ويقوـ محمد وفر المهاري عمت نوعيف  :مهاري عامة وو الر رطمؽ عمت ال عػ
()2

يرميز بالمقدري عمت إجادي أكبر الحركا

ال رورية بكياءي واقرصاد ودقة

ماف الويطري عمت الكري والجوـ ف جمي حار
عمت كؿ رع

وينير حني ع أن يرطم

المع

()3

الػذ

.

أما المهاري التاصة فيريؽ معها بامر ع عمت أنها أومو وطريقػة لحػؿ الواجبػا
م

الينيػػة

الحركيػة

.

كري قػدـ أف يكػوف أداؤت لممهػا ار

الينيػة وػريعا

ودقيقػا باإل ػػافة إلػت الدقػػة وكمػػاؿ األداء المهػار ورنػػاقر ومرونرػ وا ػحريف تاصػػة وأف الكػري
أداي يػػر موػػرقري فهػ رػػاري مردحرجػػة عمػػت األرض ورػػاري فػ الهػواء ع وبهػػذا أصػػب الرعامػػؿ مػ
الكري بكؿ أجزاء الجوـ ماعدا اليديف وبهذا ير
القػػدـ فبػػدوف إجػػادي ال عػ
بواجبا

لممهػػا ار
()4

مركزت عمت الوج األكمؿ

أف المها ار

الينيػة العامػؿ المهػـ فػ لعبػة كػري

الينيػػة المترميػػة بػػالكري ر يوػػرطي أف ينيػػذ التطػػط أو يقػػوـ
.

(  )1ص٤ٛش اُخشبة ٝآخشً : ٕٝشح اُوذّ ٓ ،ذ٣ش٣خ داس اٌُزت ُِطجبػخ ٝاُ٘شش  ،أُٞطَ ، 1911 ،
ص. 14
( ٓ )2ؾٔذ ُط٤ق ٝكشط ؽغ : ٖ٤كٖ ًشح اُوذّ  ،داس أُؼبسف  ،اُوبٛشح  ، 1961 ،ص. 35
(  )3صبٓش ٓؾغٖ إعٔبػٝ : َ٤اهغ اُزٜذ٣ق ػ٘ذ الػج ٢اُذسعخ األ ٠ُٝثٌشح اُوذّ ك ٢اُؼشام ٓ ،طجؼخ أسًبٕ ،
ثـذاد  ، 1914 ،ص. 1
(  )4ؽ٘لٓ ٢ؾٔٞد ٓخزبس  :األعظ اُؼِٔ٤خ ك ٢رذس٣ت ًشح اُوذّ ٓ ،ظذس عجن رًش، ٙة  ،د  ،ص. 12
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-06-0-6أة اعفالم ارانفاألواوٌافلكرةفالقدمف-:ف ف
لقد قوـ تبراء كري القدـ المها ار

األواوية بكري القدـ عمت األنواع اآلرية -:

 -1الرمرير ( المناولة ) .
 -2الرهديؼ .
 -3الويطري عمت الكري .
-4

ر الكري بالرأس .

 -5الجر بالكري .
 -6المراو ة .
 -7المهاجمة .
 -8الرمية الجانبية .
 -9مها ار حارس المرمت ( .) 1

( ٓ )1ؾٔذ ػجذٓٝ ٙلز ٢إثشا : ْ٤ٛاإلػذاد أُزٌبَٓ ُالػجً ٢شح اُوذّ  ،داس اُلٌش اُؼشث ، ٢اُوبٛشح ، 1915 ،
ص. 114

23

-6-6الدراوانفالمشاب اف -:ف
أ الف:فالدراوانفالعربٌاف -:ف
"--0-6-6فدراوافحونف لًففاضلف"ف0999ف-:ف ف
 عنواف الدراوة :
النيوية وع قرها بالروافؽ النيو لد طمبة جامعة الكوفة "

" الحاجا

 ودؼ الدراوة -:رهدؼ الدراوة إلت ما يم -:
 -1بناء مقياس لمكونا

النيوية ومرغير المورو األدنت لمهػدؼ لػد طمبػة

الحاجا

الجامعة .
 -2الرعرؼ عمػت ررريػ

الحاجػا

النيوػية حوػ

قػيـ مكونارهػا وقيمػة مرغيػر الموػرو

األدنت لمهدؼ لد طمبة الجامعة عموما .
الحاج ػػا

 -3الرع ػػرؼ عم ػػت الع ق ػػة ب ػػيف مكون ػػا

النيو ػػية ومرغي ػػر المو ػػرو األدن ػػت

لمهدؼ م الروافؽ النيو لد طمبة الجامعة عموما .
 عينػػة الد اروػػة -:اترػػار الباحػػي عينػػة طبقيػػة عنػوالية ذا

روزيػ مرناوػ

حوػ

مرغيػػر الجػػنس والرتصػػص الد ارو ػ إذ بم ػ حجػػـ العينػػة (  ) 221فػػردا يمبمػػوف
نوبة (  ) % 4.3مف حجـ المجرم األصم .
 أداي الداروػػة  :رػػـ اوػػرتداـ مقيػػاس مكونػػا

الحاجػػا

النيوػػية والػػذ قػػاـ الباحػػي

ببنال ػ ػ إذ يركػ ػػوف المقيػ ػػاس مػ ػػف (  )81فق ػ ػري بعػ ػػد الر كػ ػػد مػ ػػف صػ ػػدؽ أداي البحػ ػػي
وببارها.
 صػػدؽ األداي  -:رػػـ إيجػاد الصػػدؽ الظػػاور لممقيػػاس مػػف تػ ؿ عػػرض المقيػػاس
األص ػػؿ والمع ػػد عم ػػت لجن ػػة م ػػف التبػ ػراء والمترص ػػيف فػ ػ مج ػػاؿ العم ػػوـ الرربوي ػػة
والنيو ػػية وق ػػد رب ػػيف اري ػػاؽ التبػ ػراء والمترص ػػيف ح ػػوؿ صػ ػ حية فقػ ػ ار

المقي ػػاس

وبنوبة ( . ) %81
 ببػػا

األداي  - :رػػـ حوػػا

بعد وح
حوا

ببػػا

مقيػػاس مكونػػا

( )61اورماري مف اورما ار

الببا

الحاجػػا

النيوػػية بط ػريقريف ع

الرجربة األواوية بصوري عنػوالية لغػرض

:

-1معادلة أليا كرونباخ ل رواؽ الداتم :
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رػػـ حوػػا
رراوح

معػػام

معام

-2معادلة وواي
وقد رراوح

الببػػا

الببا

لكافػػة المقػػاييس اليرعيػػة البػػال عػػددوا (  )21مقياوػػا  .وقػػد

بيف (  1.481ع . ) 1.881

( رحميؿ الربايف ) :
قيـ معام

المحووبة بهذت الطريقة بيف (  1.534ع . ) 1.89

الببا

 الوو ػػالؿ اإلحص ػػالية :ر ػػـ معالج ػػة البيان ػػا

إحص ػػاليا باو ػػرتداـ الوو ػػط الحو ػػاب

وارنحراؼ المعيار ومعامؿ ارررباط بيرووف وارتربار الرال لميرؽ بيف ووػطيف
حوػ ػػابييف لعينرػ ػػيف موػ ػػرقمريف وارتربػ ػػار الرػ ػػال لمعػ ػػام

اررربػ ػػاط وكػ ػػذلؾ ر ػ ػػـ

اورتداـ ارتربار الزال لميرؽ بيف معامم ارررباط ومعادلة أليا كرونبػاخ ورحميػؿ
الربايف ذو الرصنيؼ البنال ومعادلة وواي

لمببا

.

 نرالم الدراوة  :اوير النرالم عما ي ر :
-1رػػـ الرعػػرؼ عمػػت ررريػ

الحاجػػا

النيوػػية حوػ

مكونارهػػا لػػد عمػػوـ الطمبػػة ولػػد كػ مػػف

الذكور واألناي ك عمت حدت .
-2كان

اليروؽ ف قيـ الحاجا

ارورق ؿ ) بينما كان

النيوية ير دالة بالنوػبة لػب ي حاجػا

( المكانػة ع الحػ

اليروؽ دالة لصال الذكور ف الحاجة إلت الويطري والحاجػة إلػت ال ارحػة

الجومية .
-3كان

ع

ع قػة ( أمكانيػة الحاجػة وقيمػة الحاجػة والموػرو األدنػت لمهػدؼ ) مػ الروافػؽ النيوػ

ير دالة إحصػاليا  .بينمػا كانػ

ع قػة حريػة الحركػة مػ الروافػؽ دالػة إحصػاليا ولكػؿ الحاجػا

النيوية ع ولـ ركف وناؾ أية فروؽ ف الع قة بيف الذكور واألناي ( .) 1

"--6-6-6فدراوافخالدففٌصلفشٌخ ف صامفمحمدف بدفالرضافف"ف6116ف-:ف ف
 عنواف الدراوة :
" األمف النيو ل عب كري اليد "
 ودؼ الدراوة -:الرعرؼ عمت -:
(  )1ؽغٖ ػِ ٢كبػَ  :اُؾبعبد اُ٘لغ٤خ ٝػالهزٜب ثبُزٞاكن اُ٘لغُ ٢ذ ٟؽِجخ عبٓؼخ اٌُٞكخ  ،سعبُخ
ٓبعغز٤ش ٤ًِ ،خ ا٥داة  ،اُغبٓؼخ أُغز٘ظش٣خ  ، 1999 ،ص. 122، 124 ،123 ،93، 16 ، 15
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 -1مورو النعور باألمف النيو ل عب كري اليد .
 -2اليػػروؽ فػ موػػرو النػػعور بػػاألمف النيوػ ل عبػ كػري اليػػد حوػ

م اركػػز المعػ

المترمية .
 عينػػة الد اروػػة -:اترػػار الباحػػي عينػػة عمديػػة مكونػػة مػػف (  ) 11مػػف رعب ػ ك ػري
اليد ف محافظػة نينػو وقػد نػمم
رمبؿ

أنديػة اليرػوي فلػة المرقػدميف وفلػة النػبا

والرػ

(  ) % 25مف أصؿ المجرم .

 أداي الداروػ ػػة  :رػ ػػـ اوػ ػػرتداـ مقيػ ػػاس ( ماوػ ػػمو ) لمنػ ػػعور وعػ ػػدـ النػ ػػعور بػ ػػاألمف
النيو والذ أعدت ( ابراواـ ماومو ) وقاـ برعريي ( كماؿ الدوران وعبد الديران
ع ػػاـ  . ) 1982إذ يرك ػػوف المقي ػػاس م ػػف (  ) 47فقػ ػري ور ػػـ رعديمػ ػ إل ػػت المج ػػاؿ
الريا

بعد الر كد مف صدؽ أداي البحي وببارها .

 صػػدؽ األداي  -:رػػـ إيجػػاد الصػػدؽ الظػػاور لممقيػػاس مػػف تػ ؿ عػػرض المقيػػاس
األصؿ والمعد عمت لجنة مػف المحكمػيف مػف ذو التبػري وارترصػاص فػ مجػاؿ
العمػػوـ الرربويػػة والنيوػػية والريا ػػية وقػػد ربػػيف أف ونػػاؾ ارياقػػا رامػػا بػػيف المترصػػيف
حػػوؿ ص ػ حية فق ػ ار

المقيػػاس م ػ م ارعػػاي رببي ػ

رعػػدي رهـ حػػوؿ بعػػض اليق ػ ار

لركوف أكبر و وحا وأوهؿ فهما .
 بب ػػا األداي  -:ر ػػـ او ػػرتداـ طريق ػػة ارترب ػػار هواع ػػادي ارترب ػػار وذل ػػؾ م ػػف تػ ػ ؿ
روزيػ ػ المقي ػػاس عم ػػت (  ) 11رعب ػػيف يمبم ػػوف منرتػ ػ كمي ػػة الرربي ػػة الريا ػػية –
جامعػػة الموصػػؿ لمعػػاـ الد ارو ػ (  ) 2112-2111حيػػي رػػـ معالجرهػػا إحصػػاليا
باورتداـ معامؿ ارررباط البويط لبيرووف فظهر قيمر ( . ) 1.89
 الووػػالؿ اإلحصػػالية  -:رػػـ معالجػػة البيانػػا

إحصػػاليا باوػػرتداـ الووػػط الحوػػاب

وارنحراؼ المعيار والنوبة الملوية واتربار رحميؿ الربايف واتربار دنكف .
 نرالم الدراوة  -:أوير النرالم عما ي ر -:
 -1وجود مورويا

مرباينة بمورو النعور باألمف النيو ألفراد عينة البحي .
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 -2وجػػود فػػروؽ معنويػػة ف ػ موػػرويا
()1

المترمية ألفراد عينة البحي

النػػعور بػػاألمف النيو ػ بػػيف م اركػػز المعػ ػ

.

-3-6-6ف"فدراواف بدفالكرٌمف اومفغزالف"ف6116ف-:ف ف
 عنواف الدراوة :
" األمف النيو لد رعب كري الومة "
 ودؼ الدراوة -:الرعرؼ عمت -:
 -1درجػػة األمػػف النيو ػ لػػد رعب ػ ك ػري الوػػمة ف ػ الحػػار

( الطبيعيػػة ع المبػػاراي

المهمة ع المباراي ير المهمة )
 -2اليرؽ بيف الحار

الب ي ( الطبيعية ع المباراي المهمة ع المباراي يػر المهمػة )

ف درجة األمف النيو لد رعب كري الومة .
 عينػػة الد اروػػة -:اترػػار الباحػػي عينػػة عمديػػة مكونػػة مػػف (  ) 11مػػف رعب ػ ك ػري
الوػػمة والر ػ رمبػػؿ (  ) % 25مػػف أصػػؿ المجرم ػ والػػذيف يمبمػػوف نػػاد الػػدفاع
الجو بكري الومة لممووـ ( . ) 2112 - 2111
 أداي الداروة  :رـ اورتداـ مقياس األمػف النيوػ المعػد مػف قبػؿ ( نػادية أبػو الرػؿ
وعصػػاـ أبػػو بكػػر عػػاـ  ) 1997إذ ركػػوف المقيػػاس مػػف (  ) 47فق ػري رقػػيس درجػػة
األمػػف النيو ػ وقػػد رػػـ رعديم ػ إلػػت المجػػاؿ الريا ػ بعػػد الر كػػد مػػف صػػدؽ أداي
البحي وببارها .
 صػػدؽ األداي  -:اعرمػػد الباحػػي عمػػت الصػػدؽ الظػػاور ف ػ إيجػػاد صػػدؽ األداي
وذلؾ بعرض فق ار

اروربياف عمت مجموعة مػف التبػراء والمترصػيف بعمػـ الػنيس

العاـ وعمـ النيس الريا
 ببا

وقد حذف

األداي  -:رـ الرحقؽ مف ببا

اليق ار

الر كان

ير م لمة .

المقياس عف طريؽ إعادي رطبيق عمػت العينػة

ذارها .

(  )1خبُذ ك٤ظَ ش٤خٝ ٞػظبّ ٓؾٔذ ػجذ اُشػب ٓ :غِخ اُشاكذُِ ٖ٣ؼِ ّٞاُش٣بػ٤خ  ،أُغِذ اُؼبشش  ،اُؼذد
اُغبدط ٝاُضالص ، 2224 ، ٕٞص. 145-143
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 الووػػالؿ اإلحصػػالية  -:رػػـ معالجػػة البيانػػا

إحصػػاليا باوػػرتداـ الووػػط الحوػػاب

وارنح ػراؼ المعيػػار ع معامػػؿ ارربػػاط بيروػػوف ع والنوػػبة الملويػػة واتربػػار رحميػػؿ
الربايف األحاد ع واتربار دنكف .
 نرالم الدراوة  -:أوير النرالم عما ي ر -:
 -1انتيػػاض موػػرو درجػػة األمػػف النيوػ كممػػا زاد

أوميػػة المبػػاراي مقارنػػة بموػػرواوا

ف الحالة الطبيعية .
 -2ر روج ػػد ف ػػروؽ ذا

درل ػػة معنويػ ػة ب ػػيف ( المب ػػاراي المهم ػػة والحال ػػة الطبيعي ػػة ) و
()1

( المباراي ير المهمة والحالة الطبيعية ) لد أفراد عينة البحي

.

ثاةٌاف-:فالدراوانفاألجةبٌاف -:ف
"-4-6-6دراوافجٌرهاردفالةجف آخرٌنف"ف0959ف-:ف ف
 عنواف الدراوة :
" الحاجا

النيوية لطمبة الكمية المبردليف هوانجازوـ األكاديم

 وػػدؼ الد اروػػة -:وػػدف

"

الد اروػػة إلػػت إيجػػاد الع قػػة بػػيف الحاجػػا

النيوػػية لمطمبػػة

المبردليف مف الذكور واإلناي ف الجامعة ومورو اإلنجاز األكاديم لهـ .
 عينػة الد اروػة -:اترػار البػاحبوف عينػػة عنػوالية مكونػة مػف (  ) 38ذكػ ار و ( 49
) أنبت ررراون أعماروـ بيف (  ) 19-17ونة .
 أداي الداروة  :اورتدم
 نرػػالم الد اروػػة  -:أو ػػح

ف وذت الدراوة قالمة الري يؿ النتص ردواردز .
نرػػالم الد اروػػة أف ونػػاؾ ع قػػة بػػيف الحاجػػا
()2

ومورو اإلنجاز األكاديم لمطمبة المبردليف ف الكمية

النيوػػية

.

(  )1ػجذ اٌُش ْ٣هبعْ ؿضاٍ ٓ :ظذس عجن رًش ، ٙص. 131
(2 ) Lang , G and others psycholocal needs of the college frshment , and their
academic achievmentin personal Gnidace jonruad vol 41 , n4 , 1962 , P: 359-360 .
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"-5-6-6دراوافل كشفك لفف"ف0920ف-:ف ف
 عنواف الدراوة :
" اليروؽ ف بعض حاجا

مقيػاس الري ػيؿ النتصػ ردواردز بالنوػبة لإلنجػاز األكػاديم

لممراوقيف الح رييف والرييييف "
 ودؼ الدراوة -:الرعرؼ عمت اليروؽ ف بعض حاجا
النتصػ المرمبمػػة بحاجػػا

مقياس ادواردز لمري ػيؿ

( اإلنجػػاز ع الوػػيطري ع الرحمػػؿ ع العػػدواف ع ارنرمػػاء

ع الرعاية ) بالنوبة لإلنجاز األكاديم لمطمبة المراوقيف مف الريؼ والمدينة .
 عينة الدراوة -:ركون
مف الطالبا

الريييا

عينة الدراوة مف (  ) 611فرد وبواقػ ( ) 151فػردا لكػؿ
الح ريا

ع الطالبا

الرييييف .

ع الط

 نرالم الدراوة  -:أوير النرالم عما ي ر -:
 -1لػػـ ركػػف اليػػروؽ دالػػة بػػيف الطمبػػة ال ػرييييف والطمبػػة الح ػرييف بالنوػػبة لحػػاجر
اإلنجاز وارنرماء .
 -2حاجػػة الوػػيطري كانػ

الح ػرييف أكبػػر مػػف بقيػػة المجػػامي الػػب ي

لػػد الطػ

األتر .
 -3الذكور الح ريوف أكبر عدوانية مف اإلناي الريييا
 -4اإلناي الريييا
 -5اإلنػػاي الريييػػا
بقية المجموعا

أقؿ ويطري مف اإلناي الح ريا
حصػػمف عمػػت درجػػا
الب ي األتر

()1

.
.

أعمػػت ف ػ حػػاجر الرحمػػؿ والرعايػػة مػػف
.

--6-6-6مةا شافالدراوانفالوابقاف -:ف
مف ت ؿ العرض الوابؽ لمدراوا
 -1األوداؼ  -:رباينػ

الد اروػا

الوابقة يمكف رحديد المؤن ار

اآلرية -:

الوػابقة مػف حيػي أوػدافها فقػد وػدؼ بع ػها إلػت

الرعػػرؼ عمػػت درجػػة األمػػف النيو ػ باعربػػارت أحػػد الحاجػػا
وػػدؼ الػػبعض اآلتػػر إلػػت إيجػػاد الع قػػة بػػيف الحاجػػا

النيوػػية ع ف ػ حػػيف

النيوػػية ومرغيػ ار

أتػػر

عمػت حػػيف كػػاف وػػدؼ الػبعض اآلتػػر الرعػػرؼ عمػػت اليػروؽ فػ رمػػؾ الحاجػػا
(  )1ؽغٖ ػِ ٢كبػَ ٓ :ظذس عجن رًش ، ٙص. 56-55
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.

أم ػػا البح ػػي الح ػػال فق ػػد ر ػػمف أو ػػدافا ع ػػدي ومنه ػػا الرع ػػرؼ عم ػػت الع ق ػػة ب ػػيف
الحاجا
 -2العينػ ػػا

النيوية ودقة الرهديؼ بكري القدـ .
 -:رباين ػ ػ

فبع ػها اعرمػػد

الد اروػ ػػا

الوػ ػػابقة مػ ػػف حيػ ػػي طبيعػ ػػة عينارهػ ػػا وحجومهػ ػػا

عمػػت عينػا

مػػف

مػػف ال عبػػيف وبع ػػها اآلتػر اعرمػػد عينػػا

الطمبػػة وف ػ م ارحػػؿ د اروػػية مترميػػة كمػػا أف بع ػػها اتريػػر بصػػوري عمديػػة ف ػ
حيف اترير بع ها اآلتر بصوري عنػوالية كمػا رباينػ

رمػؾ الد اروػا

مػف حيػي

حجومها فقد رراون بيف (  ) 611-11فردا .
 -3األدوا

 -:رباين

الدراوا

الوابقة مػف حيػي أدوارهػا وبمػا يػر ءـ وأوػداؼ كػؿ

منها ومما يمكف أف يؤنػر بهػذا التصػوص وػو أف جميػ الد اروػا
أدوا
لمحاجا

ج ػػاوزي باوػ ػػربناء د اروػ ػػة ( حوػ ػػف  ) 1999الر ػ ػ اوػ ػػرهدف

قػد اعرمػد
بنػ ػػاء مقيػ ػػاس

النيوية ووو ذار المقيػاس الػذ وػيعرمد فػ البحػي الحػال بعػد إجػراء

بعض الرعدي

عمي ليرناو

وطبيعة البحي الحال .

 -4الوو ػػالؿ اإلحص ػػالية  -:ر ػػـ معالج ػػة البيانػ ػا

فػ ػ الد ارو ػػا

المن ػػار إليه ػػا م ػػف

تػ ؿ ووػػالؿ إحصػػالية مرعػػددي وبمػػا يػػر ءـ وأوػػداؼ رمػػؾ الد اروػػا

وقػػد رمبم ػ

وذت الووالؿ بالووط الحواب ع وارنحراؼ المعيار ع معامػؿ ارربػاط بيروػوف ع
النوبة الملوية ع رحميؿ الربايف األحاد ع اتربار دنكف .
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ال صلفالثالثف:ف ف

-3مة جٌافالبحثف إجراءا هفالمٌداةٌاف-:ف ف
-0-3مة جفالبحثف-:ف ف
-6-3مج معف ٌةافالبحثف -:ف
-0-6-3مج معفالبحثف-:ف ف
ٌ -6-6-3ةافالبحثف-:ف ف
ٌ -0-6-6-3ةافال جربافاالو ط ٌاف-:ف ف
ٌ -6-6-6-3ةاف حلٌلفال قرانف-:ف ف
-3-6-6-3ف ٌةافالبحثفاألواوٌاف-:ف ف
-3-3أد انفالبحثف األج زةفالمو خدماف-:ف ف
-4-3إجراءانفالبحثفالمٌداةٌاف -:ف
-0-4-3إجراءانفإ دادفمقٌاسفالحاجانفالة وٌاف -:ف
 -6-4-3حدٌدفص حٌافال قرانف -:ف
-3-4-3إ دادف علٌمانفالمقٌاسف -:ف
-4-4-3ال جربافاالو ط ٌافللمقٌاسف-:ف ف
-5-4-3ال جربافالرئٌوٌاف-:ف ف
 -0-5-4-3صحٌحفالمقٌاسف -:ف
-6-5-4-3الكشفف نفم ض ٌافاالو جاباف-:ف ف
-3-5-4-3حوابفدرجافالم ض ٌاففًفاالو جاباف-:ف ف
 -4-5-4-3حلٌلفال قرانف-:ف ف
-6-4-3صدقفالمقٌاسف -:ف
-0-6-4-3الصدقفالظاهريف -:ف
-6-6-4-3صدقفالبةاءف -:ف
-3-6-4-3الثبانف -:ف
-4-6-4-3الخطأفالمعٌاريفللقٌاسف -:ف
-2-4-3إجراءانفإ دادفاخ بارفد افال دٌفففًفكرةفالقدمف-:ف ف
-0-2-4-3صدقفاالخ بارف -:ف
-6-2-4-3ثبانفاالخ بارف -:ف
-3-2-4-3الخطأفالمعٌاريفل خ بارف -:ف
-4-2-4-3ال طبٌقفالة ائًف -:ف
-8-4-3ال وائلفاإلحصائٌاف-:ف ف
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ف
-3فمة جٌافالبحثف إجراءا هفالمٌداةٌاف-:ف ف
-0-3مة جفالبحثف-:ف ف
انوجاما م طبيعة البحي ورحقيقا ألوداف فقد اورتدـ المنهم الوصػي الػذ يهػدؼ إلػت
جمػ ػ البيان ػػا

لمحاول ػػة اترب ػػار الي ػػروض أو اإلجاب ػػة ع ػػف رو ػػاؤر

ررعم ػػؽ بالحال ػػة الجاري ػػة أو

الراونة ألفراد عينة البحي والمنهم الوصي يحدد ويقدر الن ء كمػا وػو عميػ أ يصػؼ مػا وػو
كالف أو حادي .
أمػػا األوػػمو المرب ػ فهػػو األوػػمو الموػػح ع الػػذ يوػػعت إلػػت جمػ البيانػػا

()1

المجرم لمحاولة رحديد الحالة الراونة لممجرم ف مرغير معػيف أو مرغيػ ار معينػة
اوػػرتداـ المػػنهم الوصػػي بالع قػػا

مػػف أف ػراد
 .كمػا رػـ

ارررباطيػػة ع ألنهػػا رهػػرـ بالكنػػؼ عػػف الع قػػة بػػيف مرغيػريف

المرغير
ا
أو أكبر لمعرفة مد ارررباط بيف وذت

والرعبير عنها بصوري

()2

رقمية

.

ف
-6-3مج معف ٌةافالبحثف -:ف
-0-6-3مج معفالبحثف-:ف ف
انرمؿ مجرم البحي عمت رعب أندية الدرجة ارولت بكري القػدـ لمنطقػة اليػ ار

األووػط

لممووـ (  ) 2117 – 2116والبال عددوـ (  ) 111رعبيف وكما مبيف ف الجدوؿ ( . ) 1

( ٓ )1ؾٔذ ؽغٖ ػالٝ ١ٝأعبٓخ ًبَٓ سارت  :اُجؾش اُؼِٔ ٢ك ٢اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ ٝػِْ اُ٘لظ اُش٣بػ، ٢
داس اُلٌش اُؼشث ، ٢اُوبٛشح  ، 1999 ،ص. 139
( ٓ )2ؾٔذ عبِٓٓ ٢ؾْ ٘ٓ :بٛظ اُجؾش ك ٢اُزشث٤خ ٝػِْ اُ٘لظ  ،داس أُ٤غشح ُِ٘شش  ،ػٔبٕ ، 2222 ،
ص. 42
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جد لفف(ف0ف)ف ف
ٌبٌنف ددفال بًفأةدٌافد ريفالدرجافاال لىفلكرةفالقدمفلمةطقافال رانفاأل وطف الذٌنف
ٌمثل نفمج معفالبحثف ف
اوـ الناد

روموؿ اليرؽ

عدد ال عبيف

1

ناد الديوانية الريا

 25رعبا

2

ناد الكوفة الريا

 29رعبا

3

ناد عيؾ الريا

 26رعبا

4

ناد المبنت الريا

 31رعبا
 111رعبيف

المجموع

ٌ -6-6-3ةافالبحثف-:ف ف
انرمم

عينة البحي عمت -:

ٌ -0-6-6-3ةافال جربافاالو ط

ٌاف-:ف ف

وبمػ عػػدد أفرادوػػا (  ) 11رعبػػيف رػػـ اتريػػاروـ بصػػوري عنػوالية مػػف األنديػػة الرػ انػػرمؿ
عميهػػا مجرمػ البحػػي وبواقػ (  ) 2رعبػػيف مػػف كػػؿ مػػف نػػادي الديوانيػػة وعيػػؾ و (  ) 3رعبػػيف
مف كؿ مف نادي المبنت والكوفة .

جد لف(ف6ف)ف ف
ٌبٌنف ددفال بًفأةدٌافد ريفالدرجافاال لىفلكرةفالقدمفلمةطقافال رانفاأل وطف الذٌنف
ٌمثل نف ٌةافال جربافاالو ط ٌاف ف
روموؿ اليرؽ

اوـ الناد

عدد ال عبيف

1

ناد الديوانية الريا

 2رعبا

2

ناد عيؾ الريا

 3رعبا

3

ناد الكوفة الريا

 2رعبا

4

ناد المبنت الريا

 3رعبا
 11رعبيف

المجموع

ف
ف
ف
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ٌ -6-6-6-3ةاف حلٌلفال قرانف-:ف ف

وقػػد ان ػػرمم عمػػت (  ) 51رعب ػػا يروزع ػػوف عمػػت األندي ػػة الرػ ػ ر ػػمنها مجرمػ ػ البح ػػي
وبواق ػ (  ) 12رعبػػا مػػف ك ػؿ مػػف نػػاد الديوانيػػة وعيػػؾ و (  ) 13رعبػػا مػػف كػػؿ مػػف نػػادي
الكوفة والمبنت وكما مبيف ف الجدوؿ أدنات .

جد لف(ف3ف)ف ف
ٌبٌنف ددفال بًفأةدٌافد ريفالدرجافاال لىفبكرةفالقدمفلمةطقافال رانفاأل وطف الذٌنف
ٌمثل نف ٌةاف حلٌلفال قرانف ف
روموؿ اليرؽ
1
2
3
4

المجموع

اوـ الناد

عدد ال عبيف

ناد الديوانية الريا

 12رعبا

ناد الكوفة الريا

 12رعبا

ناد عيؾ الريا

ناد المبنت الريا

 13رعبا
 13رعبا
 51رعبا

ف
-3-6-6-3ف ٌةافالبحثفاألواوٌاف-:ف ف

وق ػ ػػد ان ػ ػػرمم عم ػ ػػت (  ) 51رعب ػ ػػا أي ػ ػػا يروزع ػ ػػوف بواقػ ػ ػ (  ) 11رعب ػ ػػا م ػ ػػف ن ػ ػػاد
الديوانيػة و ( ) 13رعبػػا مػػف نػاد عيػػؾ و (  ) 12رعبػػا مػػف نػاد الكوفػػة و ( ) 14رعبػػا مػػف
ناد المبنت  .وكما مبيف ف الجدوؿ أدنات .

جد لف(ف4ف)ف ف
ٌبٌنف ددفال بًفأةدٌافد ريفالدرجافاال لىفبكرةفالقدمفلمةطقافال رانفاأل وطف الذٌنف
ٌمثل نف ٌةافالبحثفاألواوٌاف ف
روموؿ اليرؽ
1
2
3
4

المجموع

اوـ الناد

عدد ال عبيف

ناد الديوانية الريا

 11رعبا

ناد الكوفة الريا

 12رعبا

ناد عيؾ الريا

ناد المبنت الريا

34

 13رعبا
 14رعبا
 51رعبا

-3-3أد انفالبحثفالمو خدماف-:ف ف
رـ اورتداـ األدوا
 المقاب

اآلرية كونها ررمانت م طبيعة منكمة البحي وو -:

النتصية .

 الم حظة .
 مقياس مكونا
 ارتربا ار

الحاجا

()

النيوية

.

( ) 

العممية التاصة بدقة الرهديؼ بكري القدـ

.

 نريط قياس ( فير ) .
 موحوؽ أبيض ( بورؾ ) .
 أنرطة ممونة .
 ك ار

قدـ قانونية عدد ( ) 11

 واعة روقي

عدد (  ) 1نوع كاويو .

 حاوبة الكررونية .
 المصادر والمراج العربية واألجنبية .
 الووالؿ اإلحصالية .

ف
-4-3إجراءانفالبحثفالمٌداةٌاف -:ف
-0-4-3إجراءانفإ دادفمقٌاسفالحاجانفالة وٌاف -:ف
بعػػد اإلط ػ ع عمػػت المقػػاييس المعػػدي ف ػ وػػذا المجػػاؿ ومنهػػا مقيػػاس الري ػػيؿ النتص ػ
( ألدواردز ) الػػذ يقػػيس تمػػس عن ػري حاجػػة مػػف الحاجػػا
()1

وناء

الر ػ ذكروػػا مػػو ار والػػذ طبقر ػ ع

ومقياس ع حوف ع الذ اعرمد ف بنال عمت مقياس رورر لمحاجا

ارر

()2

.

الباحي اعرماد األتير ك داي لدراور ألن معد أواوا لمبيلة العراقية وأكبر حدابة

 -6-4-3حدٌدفص حٌافال قرانف -:ف
( ِٓ )ؾن ( . ) 1
( ِٓ )ؾن ( . ) 2
(  )1ع٘بء ػجذ اٌُش ْ٣اٌُٞاص  :اُؾبعبد اُ٘لغ٤خ ُطِجخ أُشؽِخ اإلػذاد٣خ ك ٢ثـذاد  ،سعبُخ ٓبعغز٤ش ٤ًِ ،خ
اُزشث٤خ  ،عبٓؼخ ثـذاد . 1916 ،
(  )2ؽغٖ ػِ ٢كبػَ  :اُؾبعبد اُ٘لغ٤خ ٝػالهزٜب ثبُزٞاكن اُ٘لغُ ٢ذ ٟؽِجخ عبٓؼخ اٌُٞكخ  ،سعبُخ
ٓبعغز٤ش ٤ًِ ،خ ا٥داة  ،عبٓؼخ أُغز٘ظش٣خ . 1999 ،
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بعد أف رـ رعديؿ صيا ة اليق ار بما ير لـ وطبيعة عينػة البحػي عر ػ
المترصػػيف

()

ف ػ العمػػوـ الرربويػػة والنيوػػية وعمػػـ الػػنيس الريا ػ لبيػػاف ص ػ حيرها ف ػ قيػػاس

الهػ ػػدؼ الػ ػػذ و ػ ػػع
اورجابا

عمػت عػدد مػف

ألجم ػ ػ ومػ ػػد م ءمػ ػػة بػ ػػدالؿ اإلجابػ ػػة وطريقػ ػػة القيػ ػػاس ع وبعػ ػػد رحميػ ػػؿ

المترصيف ومعالجرها إحصاليا باورتداـ ( كا ) 2رػـ اوػربعاد (  ) 23فقػري ألف قيمرهػا

المحوػػوبة كان ػ

أقػػؿ مػػف القيمػػة الجدوليػػة البالغػػة (  ) 3.84عنػػد درجػػة حريػػة (  ) 1وموػػرو

درلة (  ) 1.15ورجدر اإلناري إلت أن قد رـ األتذ بجميػ الم حظػا
والمرعمقة بصيا ة بعض اليق ار والجدوؿ اآلر يو

( ِٓ )ؾن ( ) 5
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ذلؾ .

الرػ أبػداوا المترصػوف

جد لف(ف5ف)ف ف
ٌ ضحف ددفالخبراءفالم افقٌنف غٌرفالم افقٌنف لىفص حٌاففقرانفمقٌاسفمك ةانف
الحاجانفالة وٌاف بعاًفلكلفحاجاف ٌماف(فكا6ف)فالمحو باف مو ىفالداللاف ف
روموؿ

اوـ

الحاجة

الحاجة

1

2

ارعرراؼ
والمكانة
الح
والعطؼ

3

الويطري

4

ارورق ؿ

5

الراحة
الجومية

ارقاـ اليق ار

ف

المقياس ربعا لكؿ
حاجة

عدد
اليق ار

عدد التبراء
الموافقيف

ير
الموافقيف

قيمة ( كا) 2
المحووبة

مورو
الدرلة

14.12.11.8.6.2.1

7

11

-

11

1.11

13.11.7.3

4

9

1

6.4

1.15

15.9.5.4

4

 8فمادوف

2

3.6

يرداؿ

15.11.11.9.1

5

11

-

11

1.11

14.12.7.5.4

5

9

1

6.4

1.15

13.8.6.3.2

5

* 8فمادوف

2

3.6

يرداؿ

11.8.6.3.2.1

6

11

-

11

1.11

13.12.11.9.5

5

9

1

6.4

1.15

15.14.7.4

4

* 8فمادوف

2

3.6

يرداؿ

15.11.8.7.4.2

6

11

-

11

1.11

13.12.6.5

4

9

1

6.4

1.15

14.11.9.3.1

5

* 8فمادوف

2

3.6

يرداؿ

13.12.11.9.8.4.1

7

11

-

11

1.11

11.6.2

3

9

1

6.4

1.15

15.14.7.5.3

5

* 8فمادوف

2

3.6

يرداؿ

المجموع الكم لميق ار



 75فقري

ف
ف
-3-4-3إ دادف علٌمانفالمقٌاسف -:ف
(  )إٕ هٔ٤خ ( ًب ) 2أُؾغٞثخ رٌ ) 3.6( ٕٞك ٢ؽبُخ ً ٕٞػذد أُٞاكو٣ ُْٝ ) 1 ( ٖ٤ؾغت ٓب د ٕٝرُي ألٗٚ
ؿ٤ش ر ١دالُخ .
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مػف أجػؿ أف ركرمػػؿ صػوري المقيػاس بغيػػة الػرمكف مػف رطبيقػ عمػت عينػة البحػػي رػـ إعػػداد
المقياس وقد حدد

رعميما

الرعميما

طريقة اإلجابة ( ) عف فق ار

المقياس والر كيد عمت عػدـ

ذكر اروـ ع وأف إجابارهـ رورتدـ إل راض البحي العمم فقط .
فق ػػد أك ػػد وايمػ ػ (

عم ػػت عام ػػؿ المي ػػؿ ل ورحو ػػاف (المر وبي ػػة

 " ) Wylieإف الرغمػ ػ

ارجرماعية ) يرـ مف ت ؿ طم نة المورجبييف بورية اورجابارهـ " ( .) 1
إ افة إلت ذلؾ فقد طمػ

مػنهـ

ػروري اإلجابػة بدقػة رامػة ع وعػدـ رػرؾ أ فقػري لإلجابػة

لموص ػػوؿ إل ػػت نر ػػالم مو ػػوعية ومبمػ ػري ع كم ػػا ر ػػمن

مب ػػار ع ػػف كييي ػػة اإلجاب ػػة عم ػػت فقػ ػ ار

المقياس .

-4-4-3ال جربافاالو ط

ٌافللمقٌاسف-:ف ف

إف الهػػدؼ مػػف الرجربػػة اروػػرط عية وػػو " الر كػػد مػػف و ػػون رعميمػػا
ل عبيف والرعرؼ عمت الوق

المورغرؽ إلجابا

ال عبيف .

وكػػذلؾ الرعػػرؼ عمػػت ظػػروؼ الرطبيػػؽ ومػػا يرافق ػ مػػف صػػعوبا
الباحي"

()2

المقيػػاس وفق ارر ػ

أو عراقيػػؿ قػػد رعرػػرض

.

إذ قبػػؿ البػػدء بارتربػػار يقػػوـ الباحػػي برجربػػة صػػغيري روػػمت الرجربػػة اروػػرط عية ركػػوف
بالنوػػبة لمباحػػي رػػدريبا عمميػػا لموقػػوؼ بنيوػ عمػػت الوػػمبيا

واإليجابيػػا

الرػ رقابمػ أبنػػاء إجػراء

ارتربار لرياديها ف الرجربة األواوية .
وق ػػد ر ػػـ إجػ ػراء و ػػذت الرجرب ػػة لمم ػػدي م ػػف  /1/11إل ػػت  2117/1/15عم ػػت عين ػػة الرجرب ػػة
ارورط عية وابقة الذكر والبال عددوا (  ) 11رعبيف .
وقد كني

الرجربة ارورط عية عف اآلر -:

 إف فق ار

ارتربار ورعميمار وا حة لجمي الميحوصيف .

(ِٓ ) ؾن ( . ) 6
( ) 1طالػ اُذٓ ٖ٣ؾٔٞد ػالّ  :رطٞساد ٓؼبطشح ك ٢اُو٤بط اُ٘لغٝ ٢اُزشث ، ١ٞعبٓؼخ اٌُ٣ٞذ  ،اٌُ٣ٞذ ،
 ، 1916ص. 44
( ٝ )2عٓ ٚ٤ؾغٞة  :ؽشائن اُجؾش اُؼِٔ٘ٓٝ ٢بٛغ ، ٚداس اٌُزت ُِطجبػخ ٝاُ٘شش  ،أُٞطَ ، 1911 ،
ص. 111
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 إف معدؿ الوق

المورغرؽ لإلجابة يرراون بيف (  ) 25-21دقيقة .

-5-4-3ال جربافالرئٌواف-:ف ف
ورػػـ ت لهػػا رطبيػػؽ المقيػػاس عمػػت عينػػة اإلعػػداد ( المنػػار إليهػػا وػػابقا ) لغػػرض رحميػػؿ
فق ارر ػ إحص ػػاليا واتربػػار الص ػػالحة منهػػا واو ػػربعاد ي ػػر الصػػالحة اعرم ػػادا عمػػت الق ػػوي الرمييزي ػػة
وارروػػاؽ الػػداتم لكػػؿ منهػػا وكػػذلؾ اوػػرت ار مؤنػ ار

الببػػا

والصػػدؽ لممقيػػاس إذ أف المقيػػاس

أو ارترب ػػار ينبغػ ػ أف ررػ ػوافر فيػ ػ بع ػػض التص ػػالص الو ػػيكومررية األواو ػػية وم ػػف أوم ػػا بب ػػا
درجار وصدق ع وقد رـ رطبيؽ المقياس عمت عينة اإلعػداد البالغػة (  ) 51رعبػا لممػدي

مػف

 /2/11إلت . 2117/2/18

 -0-5-4-3صحٌحفالمقٌاسف -:ف
لمػػا كػػاف المقيػػاس المعرمػػد ير ػ لؼ مػػف أربعػػة مقػػاييس فرعيػػة لكػػؿ حاجػػة لػػذا فقػػد رػػـ إيجػػاد
الدرجة الكمية لكؿ مقياس ولكؿ حاجة عمت حدي ف
أماـ فق ار

وء إجابا

ال عبيف إزاء البػدالؿ المحػددي

المقياس .

إذ رػػـ إعطػػاء الػػدرجا

(  4ع  3ع  2ع  1ع  ) 1لمقيػػاس إمكانيػػة الحاجػػة وكػػذلؾ قيمػػة

الحاجػػة وحريػػة الحركػػة لمبػػدالؿ مػػف ( إلػػت درجػػة كبيػري جػػدا إلػػت ر رنطبػػؽ) بينمػػا كانػ

درجػػا

مقياس الحد اردنت لمهدؼ مف (.) 11-1

ف
-6-5-4-3الكشفف نفم ض ٌافاالو جاباف-:ف ف
لغرض الكنؼ عف مد مو وعية اروػرجابة فقػد رػـ ركػرار (  ) 5فقػ ار
مكونػػا

الحاجػػا

النيوػػية وبواق ػ فق ػري واحػػدي لكػػؿ حاجػػة مػػف الحاجػػا

المقاييس وو اليق ار

(  12ع  23ع  35ع  46ع  ) 57عمت الررري

.)5
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ػمف مقيػاس

التمػػس الر ػ ر ػػمنرها
وكما مبيف فػ الممحػؽ (

-3-5-4-3حوابفدرجافالم ض ٌاففًفاالو جاباف-:ف ف
إف رحقيػػؽ المو ػػوعية الرامػػة ف ػ اروػػرجابة يكػػوف ف ػ حالػػة عػػدـ وجػػود اتػػر ؼ بػػيف
إجابا

ال ع

عمت اليق ار

التموػة المركػرري وبهػذا

التموة األواوية م إجابار عمت اليق ار

ركوف درجة الرحيز و ( صير ) .
ال ع ػ

أمػػا أعمػػت درجػػة رحيػػز فركػػوف عنػػد اتػػر ؼ إجابػػا

عػػف رمػػؾ اليق ػ ار

اتر فػػا

كام  .وعندلذ ف ف الدرجة العميا وػركوف موػاوية إلػت ( 5×)1-4(+)1-11(+)1-4(+ )1-4
وعند جم وذت األرقاـ نجدوا رواو ( ) 111ولغػرض الرحقػؽ مػف مو ػوعية اروػرجابة فقػد رػـ
ارباع التطوا
 -1حو ػػا

اآلرية -:
أفػ ػراد العين ػػة عم ػػت اليقػ ػ ار

الي ػػروؽ المطمق ػػة ب ػػيف او ػػرجابا

المكرري ف كؿ اورماري مف ارورما ار

األص ػػمية واليقػ ػ ار

البالغة (  ) 51اورماري .
الي ػػروؽ إذ بمغػ ػ

 -2إيج ػػاد قيمرػ ػ المروو ػػط وارنحػ ػراؼ المعي ػػار ل ػػدرجا

قيم ػػة المروو ػػط

الحواب لميرؽ العاـ (  ) 7.336وقيمة ارنحراؼ المعيار ( . ) 4.913
 -3جمعػ

قيمػة المرووػػط وارنحػراؼ المعيػػار فبمغػ

(  ) 12.239درجػة وفػ

ػوء ذلػػؾ

رػػـ اوػػربعاد اوػػرمارريف لكػػوف قيمػػة اليػػرؽ المطمػػؽ أكبػػر مػػف قيمػػة المرووػػط وارنحػ ػراؼ
المعيار وبذلؾ فقد أبق عمت (  ) 48اورماري أت ع

لمرحميؿ اإلحصال .

 -4-5-4-3حلٌلفال قرانف-:ف ف
قاـ الباحي بالرحميؿ اإلحصال لميق ار

إذ رػـ حوػا

القػوي الرمييزيػة وارروػاؽ الػداتم ع

إذ رنير القوي الرميزية لميقري إلت القدري عمت الريريػؽ أو الرمييػز بػيف األفػراد الػذيف يحصػموف عمػت
درجا

عالية واألفراد الذيف يحصموف عمت درجا

ارروػػاؽ الػػداتم إلػػت رجػػانس اليق ػ ار
عمت اليق ار

()1

الجيدي ف ارتربار

منتي ة ف المقياس نيو ع ف حػيف ينػير

ف ػ قياوػػها لمصػػية ع أ أف رحميػػؿ اليق ػ ار يعن ػ اإلبقػػاء
.

(  )1أٓطبٗٞ٤ط ٓ٤خبئ : َ٤اُو٤بط ٝاُزو ْ٣ٞك ٢اُزشث٤خ اُؾذ٣ضخ ٘ٓ ،شٞساد عبٓؼخ دٓشن  ، 1991 ،ص19
.
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وفػ ػ أدن ػػات وص ػػؼ لك ػػؿ م ػػف األو ػػموبيف المعرم ػػديف فػ ػ رحمي ػػؿ فقػ ػ ار مقي ػػاس مكون ػػا
النيوية -:

الحاجا

أ-المجم

ٌنفالم طرف ٌنف -:ف

بع ػػد أف ر ػػـ رطبي ػػؽ المقي ػػاس عم ػػت عين ػػة الرحمي ػػؿ اإلحص ػػال ورص ػػحي ارو ػػرما ار

ق ػػاـ

الباحي باآلر -:
 -1رحديػػد الػػدرجا

الكميػػة لكػػؿ مقيػػاس مػػف المقػػاييس األربعػػة ولكػػؿ حاجػػة عمػػت حػػدي وبػػذلؾ

يكوف عدد الدرجا
 -2ررري

ارورما ار

الكمية لكؿ اورماري مواويا إلت  21= 5×4درجة .
بحو

الدرجا

الحاصمة عمت أعمت الػدرجا
عمػػت أدنػػت الػػدرجا

الكمية رنازليػا ومػف بػـ اتريػار  %51مػف اروػرما ار

لرمبػؿ المجموعػة العميػا و %51مػف اروػرما ار
() 1

لرمبػػؿ المجموعػػة الػػدنيا

الحاصػمة

 .وقػػد اعرمػػد وػػذا اإلج ػراء لكػػؿ مقيػػاس

فرع ولكؿ حاجة بصوري مورقمة إذ رـ إعادي وذا اإلجراء

(  ) 21مري .

 -3رطبيؽ ارتربار (  ) T-Testلعينرػيف موػرقمريف لمرعػرؼ عمػت الدرلػة اإلحصػالية لميػرؽ
بػػيف المجمػػوعريف العميػػا والػػدنيا ليق ػ ار

المقي ػػاس واعربػػر القيمػػة الراليػػة كمؤنػػر لم ػػد

ص حية اليقري مف ت ؿ مقارنرها بالقيمة الجدولية البالغػة (  ) 2.121عنػد درجػة حريػة
(  ) 46وموػػرو درلػػة (  ) 1.15ع وبموج ػ

ذلػػؾ حػػذف

اليق ػ ار (  3ع  11ع  26ع

 ) 28ورجػ ػػدر اإلنػ ػػاري إلػ ػػت أف الباحػ ػػي قػ ػػد اوػ ػػرعاف بالحقيبػ ػػة اإلحصػ ػػالية
 ) SPSSعند رحميؿ البيانا

المرعمقة برحميؿ اليق ار .

( ) 1أؽٔذ عِٔ٤بٕ ػج٤ذاد  :أعبع٤بد ك ٢رذس٣ظ االعزٔبػ٤بد ٝرطج٤وبرٜب اُؼِٔ٤خ  ،ؽ ، 2ػٔبٕ  ،األسدٕ ،
 ، 1919ص. 255
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(

جد لف(ف6ف)ف ف
ٌبٌنفالقٌمفال ائٌافالمحو باف مو ىفالداللافالمقابلافلكلففقرةفمنففقرانفالحاجافإلىف
اال رافف المكاةافبمقاٌٌو افاألربعاف ف
ف
اوـ

الحاجة

إمكانية الحاجة

قيمة الحاجة

المورو األدنت

حرية الحركة

الواق

الرمن أو الري يؿ

لمهدؼ

الروق

روموؿ

اليق ار

الحاجة إلت ارعرراؼ والمكانة

القيمة

مورو

القيمة

مورو

القيمة

مورو

القيمة

مورو

الرالية

الدرلة

الرالية

الدرلة

الرالية

الدرلة

الرالية

الدرلة

1

2.894

3.316 1.111 4.115 1.111

1.11

2.857

1.11

2

4.121

1.11

5.111

1.11

2.514

1.15

2.118

1.15

3

1.721

عنوال

3.222

1.11

 1.737 1.111 4.949عنوال

4

2.942

1.11

2.344

1.15

5

3.639

5.248 1.111 3.536 1.111
1.11

2.258 1.111 4.897

1.15

3.157

1.11

2.479 1.111 4.839

1.15

1.11

6

2.878

1.11

2.943

7

2.666

1.15

1.111 4.542 1.111 6.743 1.111 5.186

8

3.984

2.865 1.111

1.11

3.192 1.111 5.784

1.11

9

2.827

1.11

3.511

1.11

2.654 1.111 5.355

1.15

11

2.521

1.15

2.111

1.15

3.318

1.11

2.851

1.11

11

1.414

عنوال

 1.346عنوال

2.723

1.11

3.331

1.11

*القيمة الرالية الجدولية عند درجة حرية ( ) 46
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جد لف(ف2ف) ف
ٌبٌنفالقٌمفال ائٌافالمحو باف مو ٌانفالداللافالمقابلافلكلففقرةفمنففقرانفالحاجافإلىف
الحبف العطففبمقاٌٌو افاألربعا ف
ف
اوـ
الحاجة

إمكانية الحاجة

قيمة الحاجة

المورو األدنت

حرية الحركة

الواق

الرمن أو الري يؿ

لمهدؼ

الروق

روموؿ
اليق ار

الحاجة إلت الح
والعطؼ

القيمة

مورو

القيمة

مورو

القيمة

مورو

القيمة

مورو

الرالية

الدرلة

الرالية

الدرلة

الرالية

الدرلة

الرالية

الدرلة

13

2.213

1.15

2.943

1.11

1.111 3.597 1.111 5.371

14

4.416

2.943 1.111

1.11

2.892 1.111 4.847

1.11

15

4.899

2.331 1.111

1.15

2.561 1.111 3.588

1.15

16

2.114

1.15

2.852

1.11

2.431

1.15

17

3.283

1.11

1.111 3.898 1.111 4.423 1.111 4.296

18

2.456

1.15

3.319

1.11

3.113 1.111 5.859

1.11

19

3.127

1.11

3.361

1.11

3.124 1.111 3.963

1.11

21

2.321

1.15

3.165

1.11

3.151 1.111 5.554

1.11

21

4.173

3.247 1.111 5.396 1.111 5.187 1.111

1.11

22

2.119

2.338 1.111 4.215

1.15

1.15

2.418

43

1.15

3.227

1.11

جد لف(ف8ف)ف ف
ٌبٌنفالقٌمفال ائٌافالمحو باف مو ٌانفالداللافالمقابلافلكلففقرةفمنففقرانفالحاجافإلىف
الوٌطرةفبمقاٌٌو افاألربعا ف
ف
اوـ

الحاجة

إمكانية الحاجة

قيمة الحاجة

الواق

الرمن أو الري يؿ

روموؿ

اليق ار

القيمة

الرالية

مورو

الدرلة

القيمة

الرالية

مورو

الدرلة

المورو األدنت

حرية الحركة

لمهدؼ

القيمة

الرالية

مورو

الدرلة

الروق
القيمة

الرالية

مورو

الدرلة

24

5.149

2.715 1.111 3.779 1.111

1.11

1.111 3.876

25

6.893

2.137 1.111 7.638 1.111

1.15

1.111 5.151

26

5.127

 1.812 1.111 6.428 1.111عنوال
1.15

1.111 8.198
3.266

الحاجة إلت الويطري

27

2.151

1.15

2.297

1.15

2.594

28

4.667

2.286 1.111

1.15

 1.929 1.111 3.837عنوال

29

3.941

2.221 1.111

1.15

3.231 1.111 3.666

1.11

1.11

31

3.936

3.367 1.111 4.829 1.111

1.11

1.111 5.611

31

3.729

2.242 1.111

1.15

3.312

1.11

2.431

1.15

32

2.949

1.11

2.646

1.15

2.638 1.111 5.265

1.15

33

2.851

1.11

2.322

1.15

3.441

1.11

2.132

1.15

34

2.949

1.11

2.693

1.15

2.127

1.15

2.716

1.11
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جد لف(ف9ف)ف ف
ٌبٌنفالقٌمفال ائٌافالمحو باف مو ٌانفالداللافالمقابلافلكلففقرةفمنففقرانفالحاجافإلىف
االو ق لفبمقاٌٌو افاألربعا ف
ف
اوـ

الحاجة

إمكانية الحاجة

قيمة الحاجة

الواق

الرمن أو الري يؿ

روموؿ

اليق ار

القيمة

مورو

القيمة

مورو

المورو األدنت

حرية الحركة

لمهدؼ

القيمة

مورو

الروق
القيمة

الحاجة إلت ارورق ؿ

الرالية

الدرلة

الرالية

الدرلة

الرالية

الدرلة

36

2.3711

1.15

2.512

1.15

2.769

1.11

1.111 3.873

37

2.114

1.15

2.198

1.15

2.711

1.15

2.655

1.15

38

2.555

1.15

2.271

1.15

2.138 1.111 3.955

1.15

39

2.716

1.11

2.972

1.11

3.487 1.111 4.112

1.11

41

3.476

1.11

2.413

1.15

2.689

1.15

2.331

1.15

41

3.818

2.553 1.111 4.218 1.111

1.15

1.111 3.847

42

3.889

3.328 1.111

1.11

الرالية

مورو

3.467 1.111 4.861

الدرلة

1.11

43

5.128

2.711 1.111

1.15

2.691

1.15

1.111 4.286

44

2.112

1.15

2.513

1.15

2.391

1.15

3.215

1.11

45

2.291

1.15

2.665

1.15

2.344

1.15

2.348

1.15

51

جد لف(ف01ف)ف ف
ٌبٌنفالقٌمفال ائٌافالمحو باف مو ٌانفالداللافالمقابلافلكلففقرةفمنففقرانفالحاجافإلىف
الراحافالجومٌافبمقاٌٌو افاألربعا ف
ف

اوـ
الحاجة

إمكانية الحاجة

قيمة الحاجة

الواق

الرمن أو الري يؿ

روموؿ
اليق ار

المورو األدنت

حرية الحركة

لمهدؼ

الروق

الحاجة إلت الراحة الجومية

القيمة

مورو

القيمة

مورو

القيمة

مورو

القيمة

مورو

الرالية

الدرلة

الرالية

الدرلة

الرالية

الدرلة

الرالية

الدرلة

47

2.255

1.15

3.524

1.11

2.379 1.111 3.736

48

2.635

1.15

2.823

1.11

1.111 3.553 1.111 4.155

49

2.539

1.15

2.293

1.15

2.221 1.111 3.647

1.15

51

2.917

1.11

2.251

1.15

1.111 3.891 1.111 4.111

51

3.281

1.11

3.196

1.11

3.316

1.11

2.255

1.15

52

2.376

1.15

2.197

1.15

2.682

1.15

2.767

1.11

53

2.354

1.15

2.114

1.15

2.984 1.111 3.688

1.11

54

2.818

1.11

3.445 1.111 4.193 1.111 3.717

1.11

55

2.786

1.11

2.949

1.11

2.747 1.111 4.319

1.15

56

4.113

3.242 1.111

1.11

3.513

1.11

54

2.196

1.15

1.15

ب-معاملفاال واقفالداخلًف-:ف ف
ف ػ قياوػػها لمظػػاوري الوػػموكية ع إذ ربمػػا

إف وػػذا األوػػمو يبػػيف لنػػا مػػد رجػػانس اليق ػ ار

رك ػػوف ون ػػاؾ فقػ ػ ار مرقارب ػػة لكنه ػػا رق ػػيس أبع ػػادا و ػػموكية مترمي ػػة ل ػػذا يو ػػرتدـ معام ػػؿ اررو ػػاؽ
الداتم لرحقيؽ وذا الغرض ع وكبير مف الد اروػا
بعدي ممي از

اوػرتدامها لهػذا األوػمو كونػ يمرػاز

عممػ

و -:

 -1يػػوفر لنػػا مقياوػػا مرجانوػػا ف ػ فق ارر ػ بحيػػي رقػػيس كػػؿ فق ػري البعػػد الوػػموك نيو ػ الػػذ
يقيو المقياس ككؿ .
 -2القوي الرمييزية لميقري ركوف مرنابهة لقوي المقياس الرمييزية .
 -3القدري عمت إبراز الررابط بيف فق ار

()1

المقياس

.

وقد اورتدـ الباحي وذا األومو مف تػ ؿ حوػا

معامػؿ ارربػاط بيروػوف بػيف درجػا

أفراد العينة عمت كؿ فقري ودرجارهـ الكمية عمت كؿ مقياس فرع ولكؿ حاجة عمت حدي عممػا أف
اروػػرما ار

الر ػ أت ػػع

بعد اوربعاد اليق ار

لمرحميػػؿ و ػ ذارهػػا الر ػ أت ػػع

لمرحميػػؿ بػػالمجموعريف المرطػػرفريف

ير المميزي ووفقا لهػذا اإلجػراء فقػد رػـ اوػربعاد عػدد مػف اليقػ ار

ع  ) 44ألف ق ػػيـ مع ػػام

ارررب ػػاط المحو ػػوبة كانػ ػ

أق ػػؿ م ػػف القيم ػػة الجدولي ػػة

() 

وػ ( 38
لمع ػػام

ارررباط عند درجة حرية (  ) 46ومورو درلة (  ) 1.15والبالغة ( . ) 1.296

(  )1ػِٜٓ ٢ذً ١بظْ  :ث٘بء ٓو٤بط ٓوٖ٘ ُٔل ّٜٞاُزاد ُذ ٟؽِجخ أُشؽِخ اإلػذاد٣خ  ،سعبُخ ٓبعغز٤ش ٤ًِ ،خ
اُزشث٤خ  ،اثٖ اُششذ  ،عبٓؼخ ثـذاد  ، 1992 ،ص. 121
(  )اُؤ٤خ اُغذ٤ُٝخ ُٔؼبَٓ االسرجبؽ ػ٘ذ دسعخ ؽش٣خ (ٓٝ ) 46غز ٟٞدالُخ ( ٝ ) 2.311( = ) 2.21ػ٘ذ
ٓغز ٟٞدالُخ ( . ) 2.411= ) 2.221
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جد لف(ف00ف)ف ف
ٌبٌنف ٌمفمعام نفاالر باطفالمحو باف مو ىفالداللافالمقابلافلكلففقرةفمنففقرانف
الحاجافإلىفاال رافف المكاةافبمقاٌٌو افاألربعا ف
ف
اوـ

الحاجة

إمكانية الحاجة

قيمة الحاجة

الواق

الرمن أو الري يؿ

روموؿ

اليق ار

قيمة معامؿ

مورو

قيمة معامؿ

مورو

قيمة معامؿ

مورو

الدرلة

1

1.371

1.15

1.15

1.431

1.11

2

1.566

1.463 1.111 1.487 1.111 1.652 1.111

1.11

ارررباط

الدرلة

لمهدؼ

الروق
ارررباط

ارررباط

الدرلة

قيمة معامؿ

مورو

المورو األدنت

حرية الحركة

ارررباط

1.311 1.111 1.516

الحاجة إلت ارعرراؼ والمكانة

3

-

-

-

-

1.339

1.11

-

-

-

الدرلة

-

4

1.313

1.15

1.348 1.111 1.561

1.15

5

1.611

1.432 1.111 1.618 1.111 1.571 1.111

1.11

6

1.416

1.11

7

1.527

1.111 1.527 1.111 1.744 1.111 1.716 1.111

8

1.324

1.15

1.329

1.15

1.111 1.547 1.111 1.716

9

1.313

1.15

1.411

1.11

1.111 1.572 1.111 1.757

11

1.421

1.11

1.452

1.11

1.11

11

-

-

-

-

1.313

1.15

53

1.111 1.475 1.111 1.665

1.382 1.111 1.484
-

-

-

-

جد لف(ف06ف)ف ف
ٌبٌنف ٌمفمعام نفاالر باطفالمحو باف مو ىفالداللافالمقابلافلكلففقرةفمنففقرانف
الحاجافإلىفالحبف العطففبمقاٌٌو افاألربعا ف
ف

اوـ
الحاجة

روموؿ
اليق ار

إمكانية الحاجة

قيمة الحاجة

الواق

الرمن أو الري يؿ

قيمة معامؿ

مورو

ارررباط

الدرلة

13

1.382

1.11

قيمة معامؿ
ارررباط

مورو
الدرلة

المورو األدنت

حرية الحركة

لمهدؼ

قيمة معامؿ
ارررباط

مورو
الدرلة

الروق
قيمة معامؿ
ارررباط

مورو
الدرلة

1.111 1.494 1.111 1.714 1.111 1.488

الحاجة إلت الح
والعطؼ

14

1.613

1.423 1.111

1.11

1.111 1.619 1.111 1.621

15

1.552

1.317 1.111

1.15

1.374

1.15

16

1.566

1.358 1.111 1.528 1.111 1.524 1.111

1.15

17

1.511

1.111 1.637 1.111 1.692 1.111 1.484 1.111

18

1.458

1.11

1.111 1.614 1.111 1.691 1.111 1.638

19

1.516

1.438 1.111

1.11

1.447

1.11

1.451 1.111 1.557

1.11

21

1.469

1.11

1.468 1.111 1.669 1.111 1.493

1.11

21

1.411

1.11

1.111 1.578 1.111 1.751 1.111 1.541

22

1.352

1.15

1.111 1.521 1.111 1.651 1.111 1.517
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جد لف(ف03ف)ف ف
ٌبٌنف ٌمفمعام نفاالر باطفالمحو باف مو ىفالداللافالمقابلافلكلففقرةفمنففقرانف
الحاجافإلىفالوٌطرةفبمقاٌٌو افاألربعا ف
ف

اوـ
الحاجة

إمكانية الحاجة

قيمة الحاجة

الواق

الرمن أو الري يؿ

روموؿ
اليق ار

قيمة معامؿ

مورو

قيمة معامؿ

مورو

قيمة معامؿ

مورو

الدرلة

24

1.662

1.336 1.111 1.523 1.111

1.15

1.388

25

1.665

1.348 1.111 1.775 1.111

1.15

1.111 1.591

26

-

27

1.476

28

-

29

1.658

1.111 1.476 1.111 1.617 1.111 1.497 1.111

31

1.661

1.111 1.525 1.111 1.657 1.111 1.741 1.111

31

1.359

1.15

1.464

1.11

1.111 1.538 1.111 1.567

32

1.366

1.15

1.297

1.15

1.315 1.111 1.712

1.15

33

1.537

1.338 1.111

1.15

1.452

1.11

1.323

1.15

34

1.348

1.334

1.15

1.386

1.15

1.431

1.11

-

ارررباط

-

1.382 1.111

الحاجة إلت الويطري

-

1.15

الدرلة

لمهدؼ

الروق
ارررباط

ارررباط

الدرلة

قيمة معامؿ

مورو

المورو األدنت

حرية الحركة

1.11
-

-
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ارررباط

-

-

-

الدرلة

1.11

-

1.111 1.491 1.111 1.477
-

-

-

-

جد لف(ف04ف)ف ف
ٌبٌنف ٌمفمعام نفاالر باطفالمحو باف مو ىفالداللافالمقابلافلكلففقرةفمنففقرانف
الحاجافإلىفاالو ق لفبمقاٌٌو افاألربعا ف
ف

اوـ
الحاجة

إمكانية الحاجة

قيمة الحاجة

الواق

الرمن أو الري يؿ

روموؿ
اليق ار

قيمة معامؿ

مورو

قيمة معامؿ

مورو

المورو األدنت

حرية الحركة

لمهدؼ

قيمة معامؿ

مورو

1.428

1.11

1.335

1.15

قيمة معامؿ

مورو

الدرلة

ارررباط

36

1.313

1.15

1.318

1.15

37

1.431

1.11

1.323

1.15

38

1.356

1.15

 1.277 1.111 1.484 1.111 1.486عنوال

ارررباط

الدرلة

ارررباط

الروق
الدرلة

الدرلة

ارررباط

1.297

1.11

1.351

1.15

الحاجة إلت ارورق ؿ

39

1.371

1.15

1.413

1.11

1.441

1.11

1.444

1.11

41

1.393

1.11

1.331

1.15

1.451

1.11

1.344

1.15

41

1.637

1.314 1.111 1.646 1.111

1.15

1.111 1.558

42

1.636

1.111 1.616 1.111 1.658 1.111 1.582 1.111

43

1.612

1.111 1.673

1.443 1.111 1.551 1.111

1.11

44

1.175

عنوال

1.431

1.11

1.111 1.532 1.111 1.476

45

1.313

1.15

1.396

1.11

1.15
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1.382

1.11

1.359

جد لف(ف05ف)ف ف
ٌبٌنف ٌمفمعام نفاالر باطفالمحو باف مو ىفالداللافالمقابلافلكلففقرةفمنففقرانف
الحاجافإلىفالراحافالجومٌافبمقاٌٌو افاألربعا ف
ف

اوـ
الحاجة

إمكانية الحاجة

قيمة الحاجة

الواق

الرمن أو الري يؿ

روموؿ
اليق ار

قيمة معامؿ
ارررباط

مورو
الدرلة

قيمة معامؿ
ارررباط

مورو
الدرلة

المورو األدنت

حرية الحركة

لمهدؼ

قيمة معامؿ
ارررباط

مورو
الدرلة

الروق
قيمة معامؿ
ارررباط

مورو
الدرلة

الحاجة إلت الراحة الجومية

47

1.371

1.15

1.637 1.111 1.516

1.11

1.111 1.574

48

1.454

1.11

1.414

1.11

1.456

1.11

1.324

1.15

49

1.297

1.15

1.387

1.11

1.456

1.11

1.345

1.15

51

1.511

1.425 1.111

1.11

1.297

1.15

1.111 1.623

51

1.571

1.425 1.111

1.11

1.371 1.111 1.617

52

1.416

1.11

1.395

1.11

1.111 1.561 1.111 1.664

53

1.366

1.15

1.425 1.111 1.586 1.111 1.527

54

1.457

1.11

1.111 1.681 1.111 1.581 1.111 1.558

55

1.411

1.11

1.11

56

1.551

1.446 1.111 1.551 1.111

1.466 1.111 1.731 1.111 1.558

52

1.11

1.15

1.11

1.111 1.596

-6-4-3صدقفالمقٌاسف -:ف
يعػػد الصػػدؽ مػػف التصػػالص المهمػػة ل تربػػا ار والمقػػاييس الرربويػػة والنيوػػية إذ يرعمػػؽ
بالهدؼ الذ يبنت ألجم ارتربار فصدؽ ارتربار يعن " درجة الصحة الر يقػاس بهػا مػا يػراد
()1

قياو مف تصالص نيوية "

.

وارتربار الصادؽ وو " ارتربار الػذ يقػيس بدقػة كافيػة الظػاوري الرػ صػمـ لقياوػها ور
يقيس نيلا آتر بدر منها أو باإل افة إليها"

()2

.

ولمر كد مف صدؽ المقياس فقد اورتدـ الباحي الصدؽ الظػاور كونػ يػر ءـ مػ طبيعػة
البحي .

-0-6-4-3الصدقفالظاهري -:ف
ينػير (  " ) Ebelإلػت أف أف ػؿ ووػيمة روػرتداـ الصػدؽ الظػاور وػو قيػاـ عػدد مػف
التبراء والمترصيف برقدير مد رمبيؿ فق ار

()3

المقياس لمعينة المراد قياوها "

وقد قاـ الباحي باوػرت ار وػذا النػوع مػف الصػدؽ مػف تػ ؿ عػرض فقػ ار
مجموعة مف التبراء واألتذ بآرالهـ حوؿ صػ حية كػؿ فقػري مػف فقػ ار
لقياس مكونا

الحاجا

.
المقيػاس عمػت

المقيػاس ومػد م ءمرهػا

النيوية .

-6-6-4-3صدقفالبةاءف -:ف
يعػػد صػػدؽ البنػػاء أكبػػر أنػواع الصػػدؽ قبػػور مػػف وجهػػة النظػػر اليموػػيية إذ يػػر عػػدد كبيػػر
مػػف المترصػػيف أن ػ يريػػؽ م ػ جػػوور ميهػػوـ أيبػػؿ (  ) Ebelلمصػػدؽ مػػف حيػػي رنػػب ارتربػػار
بالمعنت ( .) 4

(  )1ػجذ أُ٘ؼْ اُؾ٘ل : ٢أُٞعٞػخ اُ٘لغ٤خ ُؼِْ اُ٘لظ ك ٢ؽ٤بر٘ب اُ٤ٓٞ٤خ  ،ؽ ، 1اُوبٛشح ، 1995 ،
ص. 646
( ٓ )2ؾٔذ ؽغٖ ػالٓٝ ١ٝؾٔذ ٗظ٤ش اُذ ٖ٣سػٞإ  :اُو٤بط ك ٢اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ ٝػِْ اُ٘لظ اُش٣بػ، ٢
داس اُلٌش اُؼشث ، ٢اُوبٛشح  ، 2222 ،ص. 255
(3 ) Ebel , R . L . : Essentials of education measurement new jersey prentice – hall ,
1979 , P:79 .
( ٓ )4ظطلٓ ٠ؾٔٞد اإلٓبّ ٝآخش : ٕٝاُزو ْ٣ٞاُ٘لغ ، ٢داس اُؾٌٔخ ُِ٘شش ٝ ،صاسح اُزؼِ ْ٤اُؼبُٝ ٢اُجؾش
اُؼِٔ ، ٢ثـذاد  ، 1992 ،ص. 131
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ولقػػد رػػوفر صػػدؽ البنػػاء فػ مقيػػاس مكونػػا
ومجاررػ ػ وص ػػيا ة اليقػ ػ ار

الحاجػػا

النيوػػية مػػف حيػػي رحديػػد مياويمػ

لك ػػؿ مج ػػاؿ ف ػ ػ ع ػػف الرحقي ػػؽ الكمػ ػ لص ػػدؽ البن ػػاء وذل ػػؾ م ػػف

ت ؿ -:

أ-أول بفالمجم انفالم طرفاف -:ف
رعرمد قػدري المقيػاس الجيػد عمػت كيػاءي األجػزاء المكونػة لػ مػف حيػي قػدررها عمػت الرمييػز
بػػيف المجموعػػا

المرباينػػة فػ األداء عمػػت الظػػاوري ع وقػػد رحقػػؽ صػػدؽ الرمييػػز وذلػػؾ مػػف تػ ؿ

اإلبقاء عمت اليق ار

ب-

الر ابب

الرحميؿ اإلحصال قدررها الرمييزية .

افدرجافال قرةفبالدرجافالكلٌافللمقٌاسف -:ف
" ريررض وذت الطريقة أف الدرجة الكمية لميرد رعد معيا ار مهما لصدؽ بناء المقيػاس وذلػؾ

مف ت ؿ إيجاد الع قة ارررباطية بيف درجة كؿ فقري مػف فقػ ار

)1

(

الكميػة "

المقيػاس بالدرجػة

.
وقد رحقؽ لمباحي وذا النوع مف الصػدؽ مػف تػ ؿ ارربػاط درجػة كػؿ فقػري بالدرجػة الكميػة

لكؿ مقياس .

-3-6-4-3الثبانف -:ف
" يعػػد الببػػا

مػػف العوامػػؿ المهمػػة ف ػ بنػػاء ورقنػػيف ارتربػػا ار ويكػػوف بابرػػا عنػػدما يكػػوف

عمت درجة عالية مف الدقة واإلرقاف واررواؽ والمو وعية فيما و
وألجؿ الحصوؿ عمت ببػا
يعػػد مػػف أكبػػر أن ػواع طػػرؽ حوػػا

()2

لقياو "

دقيػؽ لممقيػاس رػـ اوػرتداـ معامػؿ ببػا
الببػػا

.

اليػا كرونبػاخ " الػذ

نػػيوعا ورعرمػػد فك ػري وػػذت الطريقػػة عمػػت مػػد ارربػػاط

اليق ػ ار م ػ بع ػػها داتػػؿ المقيػػاس وكػػذلؾ ارربػػاط كػػؿ فق ػري م ػ المقيػػاس ككػػؿ ع إذ أف معػػدؿ
معام

ارررباط الداتمية بيف اليق ار م عدد اليق ار
وقػػد رػػـ إيجػػاد الببػػا

وو الذ يحدد معامؿ اليا"

لممقيػػاس المعرمػػد وفقػػا لهػػذت الطريقػػة إذ أت ػػع

عين ػػة الرحمي ػػؿ الب ػػال ع ػػددوا ( ) 48او ػػرماري بع ػػد او ػػربعاد اليقػ ػ ار

()3

.

جمي ػ اوػػرما ار

ي ػػر المميػ ػزي وبموجػ ػ

و ػػذا

( )1ػجذ اُغِ َ٤اُضٝثؼٝ ٢آخش : ٕٝاالخزجبساد ٝأُوب٤٣ظ اُ٘لغ٤خ  ،داس اٌُزت ُِجبػخ ٝاُ٘شش  ،عبٓؼخ
أُٞطَ  ، 1911 ،ص. 43
( ٓ )2ؾٔذ طجؾ ٢ؽغ٘ : ٖ٤اُو٤بط ٝاُزو ْ٣ٞك ٢اُزشث٤خ اُجذٗ٤خ ٝاُش٣بػ٤خ  ،ط ، 1ؽ ، 1داس اُلٌش اُؼشث، ٢
اُوبٛشح ، 1995 ،ص. 193
(3 ) costa , Pt ( and other ) eI , psychological assessment reson rces , 1992 , P:44 .
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اإلجػراء رػػـ الحصػػوؿ عمػػت معػػام
أف ق ػػيـ مع ػػام

ق ػػد رراوحػ ػ

البب ػػا

ببػػا

جميػ المقػػاييس البػػال عػػددوا (  ) 21مقياوػػا وظهػػر

ب ػػيف (  ) 1.872 – 1.557وق ػػد ر ػػـ الروص ػػؿ إل ػػت و ػػذت

النرالم مف ت ؿ ارورعانة بالحقيبة اإلحصالية لمعموـ ارجرماعية لنظاـ ( . ) SPSS

ف
الجد لف(06ف)ف ف
ٌبٌنفمعام نفثبانفكلفحاجافبمقاٌٌو افاألربعاف فقاًفلمعدلافال افكر ةباخفل واقف
الداخلًف ف
إمكانية الحاجة

قيمة الحاجة

المورو األدنت

حرية الحركة

الواق

الرمن أو الري يؿ

لمهدؼ

الروق

1.741

1.841

1.623

1.712

1.742

1.656

1.812

1.776

الويطري

1.641

1.561

1.742

1.756

ارورق ؿ

1.872

1.846

1.714

1.667

الراحة الجومية

1.691

1.811

1.557

1.611

اوـ الحاجة
ارعرراؼ والمكانة
الح

والعطؼ

-4-6-4-3الخطأفالمعٌاريفللقٌاسف -:ف
" يع ػػد أح ػػد المؤنػ ػ ار

اإلحص ػػالية الهام ػػة والرػ ػ رو ػػرتدـ فػ ػ وص ػػؼ نر ػػالم ارترب ػػا ار

والمقاييس وريويروا ووو مرربط اررباطا وبيقا بميهوـ الببا

()1

"

.

هواف التط ػ المعيػػار لمقيػػاس و ػػو " رقػػدير ل نح ػراؼ المعي ػػار لمػػدرجا
درجر الحقيقية وينير بو ون إلت ببا ارتربار "( . ) 2

الم حظػػة ع ػػف

وقد ربيف بعد رطبيؽ معادلة التط المعيػار أف قػيـ التطػ المعيػار قػد رراوحػ

بػيف

( . ) 4.458 – 1.162

الجد لفف(ف02ف)ف ف
( ٓ )1ؾٔذ ؽغٖ ػالٓٝ ١ٝؾٔذ ٗظ٤ش اُذ ٖ٣سػٞإ  :اُو٤بط ك ٢اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ ٝػِْ اُ٘لظ اُش٣بػ، ٢
ٓظذس عجن رًش ، 2222 ، ٙص. 293
(2 ) mehrens .A .C lehmann , l. J.Measurementoc Evalnation education psychology
, 3rd new york , holt , Rinehart winston , 1984 , P:270.
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ٌبٌنفالخطأفالمعٌاريفللقٌاسف ف

اوـ الحاجة

إمكانية الحاجة

قيمة الحاجة

المورو األدنت

حرية الحركة

الواق

الرمن أو الري يؿ

لمهدؼ

الروق

ارنحراؼ

التط

ارنحراؼ

التط

ارنحراؼ

التط

ارنحراؼ

التط

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

ارعرراؼ

4.99

2.539

3.97

1.583

5.33

3.27

4.92

2.641

4.71

2.392

5.11

2.997

4.16

1.761

4.67

2.211

الويطري

5.32

3.192

5.97

3.956

3.76

1.919

4.89

2.415

ارورق ؿ

2.97

1.162

3.19

1.212

4.86

2.644

4.96

2.862

الراحة الجومية

5.12

2.846

3.91

4.458 6.699 1.265

5.16

3.196

والمكانة
الح

والعطؼ

ف
-2-4-3إجراءانفإ دادفاخ بارفد افال دٌفففًفكرةفالقدمف-:ف ف

ألجؿ الحصوؿ عمت اتربار دقػة الرهػديؼ بكػري القػدـ فقػد رػـ عػرض ب بػة اتربػا ار عمػت
التبػراء(  ) والمترصػػيف فػ مجػػاؿ المعبػػة رتريػػار أكبروػػا صػ حية ودقػػة فػ رحقيػػؽ الهػػدؼ مػػف
ارتربار .
(
وقد وق ارتريار عمت ارتربار الذ حصؿ عمػت اريػاؽ (  ) 9تبػراء أ مػا نوػبر
 ) %91مف آراء التبراء والمترصيف ع عمما أف كؿ رع يؤد ب بػة محػاور وذلػؾ إلعطػاء
مؤنر حقيق ل تربار ووذا ما اريؽ عمي التبراء والمترصوف وف أدنات وصؼ ل تربار .
 اوـ ارتربار  -:دقة الرهديؼ بكري القدـ .
 ودؼ ارتربار  -:قياس دقة الرهديؼ بكري القدـ .
 األدوا ال زمة -:
 ممع كري القدـ ودؼ كري قدـ مقوـ عمت أربعة أقواـ قياس كؿ مرب (  ) 81وـ . ك ار قدـ عدد ( . ) 11( ِٓ )ؾن ( . ) 1
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 نريط قياس ( فيرة ) . حباؿ لرقويـ الهدؼ . موحوؽ أبيض ( بورؾ ) لرحديد موافة الرهديؼ وررراون مف (  )16-14مرر . رعميما ارتربار -:
(  ) 11ك ار قدـ ف أماكف مترمية عمت تط وداتؿ منطقة الجزاء ع
 روحيي يقوـ ال ع بالرصوي ف المناطؽ المؤنري ف ارتربار وحو أوميرها
وصعوبرها وبنكؿ مروموؿ الواحدي بعد األتر ع عمت أف يرـ أداء ارتربار مف
الركض .
و
 يبدأ ارتربار مف الكري رقـ (  ) 1وينره ف الكري رقـ ( . ) 11 ر رعد المحاولة صحيحة ف حالة عدـ إصابة أ ودؼ مف األوداؼ األربعةف كؿ جهة .
 طريقة الروجيؿ -:
يحو عدد اإلصابا الر ردتؿ أو رمس جوان األوداؼ األربعة المحددي ف كؿ جهة مفاألوداؼ وب قدـ مف القدميف بحيي رحرو درجا كؿ كري مف الك ار العنر كاآلر .
()3درجا عند الرهديؼ ف مجاؿ رقـ ( ) 3
( )2درجراف عند الرهديؼ ف مجاؿ رقـ ( ) 2
( )1درجة واحدي عند الرهديؼ ف مجاؿ رقـ ( ) 1
( )1صير ف بقية مجار األوداؼ األتر .
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ف
ف
ف
ف
الشكلف(ف3ف)ف ف
ٌ ضحفاخ بارفد افال دٌففمنفالثبانفبكرةفالقدمف(  .) 1ف
ف
وبهػػذا فػػنف أعمػػت درجػػة يحصػػؿ عميهػػا ال ع ػ
درجة وأقؿ درجة و ( صير ) وبموج
والممحؽ (  ) 7يو

مػػف ت ػ ؿ ب ػ ي محػػاور

ذلؾ فنف الووط الير

كييية روجيؿ درجا

و ػ ( )91

يكوف (  ) 45درجة

ال عبيف حوؿ وذا ارتربار .

-0-2-4-3صدقفاالخ بارف -:ف
رػػـ الرحقػػؽ مػػف صػػدؽ ارتربػػار مػػف تػ ؿ عر ػ عمػػت عػػدد مػػف المترصػػيف فػ مجػػاؿ
المعبة كما وبؽ اإلناري إلت ذلؾ ويعد وذا اإلجراء صدقا ظاوريا ل تربار .

-6-2-4-3ثبانفاالخ بارف -:ف
رـ إيجاد معامؿ ببا

ارتربار عف طريؽ إعادي رطبيق عمػت عينػة الرجربػة اروػرط عية

وابقة الذكر وبياصؿ زمن قػدرت أوػبوع وبعػد حوػا
رع

ف الرطبيقيف ربيف أف قيمر قد بمغ

معامػؿ اررربػاط بػيف درجػا

(  ) 1.62ووو معامؿ ببا

ارتربػار لكػؿ

مقبوؿ .

(  )1ص٤ٛش هبعْ اُخشبة ٝآخشً : ٕٝشح اُوذّ  ،ؽ ، 2داس اٌُزت ثجـذاد  ، 1999 ،ص. 215-214
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-3-2-4-3الخطأفالمعٌاريفل خ بارف -:ف
إف رقػػدير التطػ المعيػػار لمقيػػاس يييػػد فػ رقػػدير مػػد رنػػر

الػػدرجا

الم حظػػة حػػوؿ

الدرجة الحقيقية ارفر ار ية ف اتربار ما ع كما يييد ف رقدير قيمة التط العنوال الػذ يػؤد
إلػػت رذبػػذ

()1

الدرجػػة الم حظػػة لميػػرد حػػوؿ درجرػ الحقيقيػػة

ل تربار فقد حو

ارنحراؼ المعيار لمػدرجا

التط المعيار وظهر أف قيمر قد بمغ

 .ولغػػرض إيجػػاد التطػ المعيػػار

فػ ارتربػار وقػد بمػ ()6.191ومػف بػـ حوػ

( . ) 3.754

-4-2-4-3ال طبٌقفالة ائًف -:ف
بعد أف رـ إعداد أدوا البحي هوايجاد تصالصها الوايكومررية المرمبمػة بالصػدؽ والببػا
طبػؽ أور مقيػاس مكونػا الحاجػػا النيوػية بػـ طبػػؽ اتربػار دقػة الرهػديؼ بكػري القػدـ عمػت عينػػة
البحي األواوية وابقة الذكر .

(  )1طالػ اُذٓ ٖ٣ؾٔٞد ػالّ  :اُو٤بط ٝاُزو ْ٣ٞاُزشثٝ ١ٞاُ٘لغ ، ٢ؽ،1داس اُلٌش اُؼشث ، ٢اُوبٛشح ،
، 2222ص. 111
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-8-4-3ال وائلفاإلحصائٌاف-:ف ف
اورتدـ الباحي الحقيبة اإلحصالية (  ) SPSSومنها اورتر األر
 -1الووط الحواب .

 -2ارنحراؼ المعيار .
 -3ارتربار الرال لعينريف مورقمريف .
 -4معادلة الكرونباخ أليا .
 -5معامؿ اررباط بيرووف .
 -6مرب ( كا. ) 2
 -7التط المعيار .

 -8ارتربار الزال .
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-:

الفصل الرابع
 -4رضفالة ائجف مةا ش اف-:ف ف
-0-4ف"فال عاارفف لااىفموا ىفمك ةااانفالحاجااانفالة وااٌاف م ٌاارفالمو ا ىف
األدةااىفلل اادففلاادىفال بااًفأةدٌااافد ريفالدرجااافاال لااىفبكاارةفالقاادمفلمةطقاااف
ال رانفاأل وطف"ف .ف
-6-4ف"فال عرفف لىفمو ىفد افال ادٌففلادىفال باًفأةدٌاافد ريفالدرجااف
اال لىفبكرةفالقدمفلمةطقافال رانفاأل وطف"ف.ف ف
ف
-3-4ف"فال عرفف لىفالع افبٌنفمك ةانفالحاجانفالة وٌاف م ٌرفالمو ىف
األدةىفلل دففمعفد افال دٌففلدىفال بًفأةدٌافد ريفالدرجافاال لىفبكرةف
القدمفلمةطقافال رانفاأل وطف"ف .ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
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ف
 -4رضفالة ائجفف مةا ش اف -:ف
ف
مف أجؿ إعطاء صوري وا حة وناممة لنرالم البحي قاـ الباحي بعرض النرالم ورحميمها
ومناقنرها عمت أواس أوداؼ البحي وو عمت النحو اآلر -:

 " -0-4ال عاارفف لااىفمو ا ىفمك ةااانفالحاجااانفالة وااٌاف م ٌاارفالمو ا ىفاألدةااىف
لل دففلدىفال بًفأةدٌافالدرجافاال لىففبكرةفالقدمفلمةطقافال رانفاأل وط " .
هبّ اُجبؽش ثؾغبة أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝاالٗؾشاكبد أُؼ٤بس٣خ(  ) ألكشاد ػ٘٤خ اُجؾش
ُِٝؾبعبد اُخٔظ  ٖٓ ٌٕٞٓ ٌَُٝأٌُٗٞبد األسثؼخ  ٖٓٝصْ ٓوبسٗخ رِي أُزٞعطبد ٓغ
أُزٞعطبد اُ٘ظش٣خ ٝثبعزخذاّ االخزجبس اُضائٝ ٢هذ ظٜشد اُ٘زبئظ ثبُشٌَ أُج ٖ٤ك ٢اُغذ( ٍٝ
ًٔٝ ) 11ب ٣أر-: ٢

( ) رْ اعزجؼبد اعزٔبسح أؽذ اُالػج ٌُٕٞ ٖ٤دسعخ اُزؾ٤ض ًبٗذ أًجش ٖٓ هٔ٤خ أُزٞعؾ ٝاالٗؾشاف أُؼ٤بس١
اُجبُـخ ( . ) 16.212
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جد لف(ف08ف) ف
ٌبٌنفالحاجانفالة وٌافحوبف ٌمفم وطانفمك ةا اف م ٌرفالمو ىفاألدةىفلل دففلدىف
ال بًفأةدٌافالد ريفالمم ازفبكرةفالقدمفلمةطقافال رانفاأل وطف ف
اوـ المكوف

الووط

الووط

ارنحراؼ

قيـ ارتربار

مورو

31.22

18

3.8459

22.4641

1.11

25.5

21

5.4267

7.165

1.11

الويطري

16.65

18

6.3859

1.555-

ير داؿ

ارورق ؿ

21.42

16

3.4356

11.1545

1.11

الراحة الجومية

21.42

21

19.8581

1.5156

ير داؿ

ارعرراؼ والمكانة

31.26

18

4.2559

22.1266

1.11

26.34

21

5.3763

8.337

1.11

الويطري

18.24

18

6.15

1.276

ير داؿ

ارورق ؿ

21.72

16

4.1843

9.9113

1.11

الراحة الجومية

28.6

21

4.7917

12.6899

1.11

ارعرراؼ والمكانة

81.16

45

51.9971

5.4514

1.11

71.18

51

9.131

16.5174

1.11

الويطري

57.72

45

15.739

5.7138

1.11

ارورق ؿ

65.58

41

11.266

16.1527

1.11

الراحة الجومية

72.92

51

13.9167

11.6439

1.11

ارعرراؼ والمكانة

31.16

18

3.414

24.9741

1.11

26.5

21

4.6957

9.7862

1.11

الويطري

18.58

18

5.4712

1.7496

ير داؿ

ارورق ؿ

9.82

16

16.6826

2.619-

1.11

الراحة الجومية

27.82

21

3.729

14.838

1.11

اوـ الحاجة
ارعرراؼ والمكانة

إمكانية
الحاجة(الواق )

قيمة الحاجة
(الرمن والري يؿ)

المورو األدنت
لمهدؼ

حرية الحركة
(الروق )

الح

الح

الح

الح

والعطؼ

والعطؼ

والعطؼ

والعطؼ

الحواب

ف
ف
ف
ف
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الير

المعيار

الزال

الدرلة

-0إمكاةٌافالحاجاف(فال ا عف)ف-:ف ف
٣زؼؼ ٖٓ اُغذ ) 11 ( ٍٝإٔ ه ْ٤االخزجبس اُضائ ٢أُؾغٞثخ ًبٗذ أػِ ٖٓ ٠اُؤ٤خ
اُؾشعخ اُجبُـخ (  ) 2.51ػ٘ذ ٓغز ٟٞدالُخ ( ُ ) 2.21ضالس ؽبعبد  ( ٢ٛٝاُؾبعخ إُ٠
االػزشاف ٝأٌُبٗخ ٝاُؾبعخ إُ ٠اُؾت ٝاُؼطق ٝاُؾبعخ إُ ٠االعزوالٍ ) ك ٢ؽ ٌٖ٣ ُْ ٖ٤اُلشم
را دالُخ ثبُ٘غجخ ُؾبعبد ( اُغ٤طشح ٝاُشاؽخ اُغغٔ٤خ ) ٛٝزا ٣ؼ٘ ٢إٔ األٗٔبؽ اُغِ٤ًٞخ اُز٢
رشجغ ٛز ٙاُؾبعبد  ٢ٛأًضش ؽذٝصب ً ُذ ْٜ٣أ ١إٔ اؽزٔبُ٤خ ه٤بّ اُالػج ٖ٤ثٜز ٙاألٗٔبؽ  ٢ٛأًضش
ٖٓ اؽزٔبُ٤خ ه٤بٓ ْٜثأ٣خ أٗٔبؽ عِ٤ًٞخ رؤد ١إُ ٠إشجبػبد أخش ٟك ٢ؽٗ ٖ٤غذ إٔ اؽزٔبُ٤خ ه٤بّ
اُالػج ٖ٤ثبألٗٔبؽ اُغِ٤ًٞخ اُز ٢رشجغ اُؾبعخ إُ ٠اُغ٤طشح ًٝزُي اُؾبعخ إُ ٠اُشاؽخ اُغغٔ٤خ
 ٢ٛأهَ ؽذٝصب ً ُذٝ ْٜ٣سثٔب ٣ؼض ٟعجت رُي إُ ٠إٔ ُؼجخ ًٌشح اُوذّ رزطِت ٖٓٔ ٔ٣بسعٜب إٔ
٣زٔزغ ثوذسح ػِ ٠إشجبع ٓضَ ٛز ٙاُؾبعبد ك ٢ؽ ٖ٤أٜٗب رزطِت ك ٢اُٞهذ ٗلغ ٚاالثزؼبد ػٖ
أٗٔبؽ عِ٤ًٞخ أخش ٟال ر٘غغْ ٓغ ٓزطِجبد ٛز ٙاُِؼجخ ثبػزجبسٛب ُؼجخ رغٞدٛب اُشٝػ اُغٔبػ٤خ
٤ُٝغذ اُ٘ضػخ اُلشد٣خ ًٔب إٔ ٓٔبسعزٜب رزطِت عٜذاً ٓـ٘٘٤ب ً ألعَ اُٞط ٍٞإُ ٠أُغز ٟٞاُز١
٣ؾون أٛذاف اُلش٣ن .

ٌ -6مافالحاجاف(فال مةًفأ فال ضٌلف)ف-:ف ف
٣زؼؼ ٖٓ اُغذ ) 11 ( ٍٝأ٣ؼب ً إٔ ه ْ٤االخزجبس اُضائً ٢بٗذ أػِ ٖٓ ٠اُؤ٤خ اُؾشعخ
ػ٘ذ ٓغز ٟٞدالُخ ( ٝ )2.21ألسثغ ؽبعبد  ( ٢ٛاُؾبعخ إُ ٠االػزشاف ٝأٌُبٗخ ٝاُؾبعخ إُ٠
اُؾت ٝاُؼطق ٝاُؾبعخ إُ ٠االعزوالٍ ٝاُؾبعخ إُ ٠اُشاؽخ اُغغٔ٤خ ) ك ٢ؽ ٌٖ٣ ُْ ٖ٤اُلشم را
دالُخ ثبُ٘غجخ ُِؾبعخ إُ ٠اُغ٤طشح ٛٝزا ٣ؼ٘ ٢إٔ اُالػج٣ ٖ٤لؼِ ٕٞاُو٤بّ ثبألٗٔبؽ اُغِ٤ًٞخ اُز٢
رؾون ُٛ ْٜز ٙاُؾبعبد ك ٢ؽ ٖ٤أٗ ْٜال ٣لؼِ ٕٞثذسعخ ًج٤شح اُو٤بّ ثبألٗٔبؽ اُغِ٤ًٞخ اُز٢
رشجغ اُؾبعخ إُ ٠اُغ٤طشح ٛٝزا  ٌٖٔ٣إٔ ٗؼض ٙٝإُ ٠خظبئض ُؼجخ ًشح اُوذّ ٓٝب رزطِت ٖٓٔ
ٔ٣بسعٜب ك ٢إٔ رٌُ ٕٞذ ٚ٣سٝػ اُزؼبٖٓ ٓغ اُلش٣ن ثٔب ٣ؾون اٌُغت ٝاُلٞص كٗ ٢زبئظ
أُجبس٣بد ٛٝزا ٓب ٣غؼَ اُالػت ٣شؼش ثبٌُٔبٗخ االعزٔبػ٤خ ٝثؾت ا٥خش ٖ٣عٞاء ث ٖ٤أػؼبء
اُلش٣ن أّ ث ٖ٤عٜٔٞس ٙاُش٣بػ ٢إُ ٠عبٗت إٔ ٛز ٙاُِؼجخ رزطِت ك ٢اُٞهذ ٗلغ ٚإٔ ٣زٔزغ
اُالػت ثبُضوخ ثبُ٘لظ ٝاُوذسح ػِ ٠رؾَٔ أُغؤ٤ُٝخ اُز ٢ٛ ٢عٛٞش اُغِٞى االعزوالُ ٢اُز١
٣جؾش ػ٘ ٚالػت ًشح اُوذّ ٣ٝشؿت ك ٚ٤أٓب كٔ٤ب ٣زؼِن ثبُشاؽخ اُغغٔ٤خ كئٜٗب ؽبعخ أخشٟ
٣لؼَ اُالػ ج ٕٞإشجبػٜب ٛٝزا ٣ؼٞد إُٓ ٠ب ٣زشرت ػِٔٓ ٠بسعخ اُش٣بػخ ثلٜ٘ٗٞب ٝس٣بػخ ًشح
اُوذّ ػِٝ ٠ع ٚاُزؾذ٣ذ ٖٓ رؼت ٝإسٛبم ثذٗٗٝ ٢لغُٞ٣ ٢ذ ك ٢اُالػت اُشؿجخ ك ٢اُشؼٞس
ثبُشاؽخ اُغغٔ٤خ .

-3المو ىفاألدةىفلل دفف -:ف
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رجُ٘ ٖ٤ب ٖٓ خالٍ ٓالؽظخ اُغذ ) 11 ( ٍٝإٔ عٔ٤غ ه ْ٤االخزجبس اُضائ ٢أُؾغٞثخ ًبٗذ
أػِ ٖٓ ٠اُؤ٤خ اُؾشعخ ُٝغٔ٤غ اُؾبعبد ٛٝزا ٣ؼ٘ ٢إٔ اُالػج٣ ٖ٤ؼؼ ٕٞألٗلغٓ ْٜغز ٟٞأدٗ٠
ُِٜذف ٣زغبٝص أُزٞعؾ اُلشػ ٌَُ ٢ؽبعخ ٝثبُزبُ ٢كئٕ ػذّ اُٞط ٍٞإُٛ ٠زا أُغزُٖ ٟٞ
ٓ ٌٕٞ٣شػ٤ب ً ُالػج ٖ٤كٌَ ٓ٘٣ ْٜغؼ ٠إلشجبع عٔ٤غ ٛز ٙاُؾبعبد ٛٝ ،ز ٙاُ٘ز٤غخ رجذ٘ٓ ٝغغٔخ
ٓغ ٓب رزٔزغ ث ٚاُشخظ٤خ اُش٣بػ٤خ ٖٓ صوخ ػبُ٤خ ثبُ٘لظ رغؼَ ٖٓ اُش٣بػٝ ٢اصوب ً ٖٓ هذسارٚ
ٝإٌٓبٗ٤بر ٚك ٢ثِٞؽ االٛذاف اُز٣ ٢غؼُ ٠زؾو٤وٜب .

-4حرٌافالحركاف(فال عف)ف-:ف ف
٣ظٜش ٖٓ اُغذ ) 11 ( ٍٝإٔ ه ْ٤االخزجبس اُضائ ٢أُؾغٞثخ أػِ ٖٓ ٠اُؤ٤خ اُؾشعخ
ُؾبعبد ( االػزشاف ٝأٌُبٗخ ٝاُؾت ٝاُؼطق ٝاُشاؽخ اُغغٔ٤خ ٝاالعزوالٍ ) إال أٜٗب ُظبُؼ
أُزٞعؾ اُلشػ ٢ثبُ٘غجخ ُِؾبعخ إُ ٠االعزوالٍ ًٔب أٜٗب ُْ رٌٖ راد دالُخ إؽظبئ٤خ ثبُ٘غجخ
ُِؾبعخ إُ ٠اُغ٤طشح ٛٝزا ٣ؼ٘ ٢إٔ رٞهؼبد اُالػج ٖ٤ك ٢إشجبع ؽبعبد االػزشاف ٝأٌُبٗخ
ٝاُ ؾت ٝاُؼطق ٝاُشاؽخ اُغغٔ٤خ ٓشرلؼخ ك ٢ؽ ٖ٤أٜٗب ًبٗذ ٓ٘خلؼخ ثبُ٘غجخ ُِؾبعخ إُ٠
االعزوالٍ  ُْٝرٌٖ ثبُٔغزٗ ٟٞلغ ٚثبُ٘غجخ ُِؾبعخ إُ ٠اُغ٤طشح ٝسثٔب ٣ؼض ٟاُغجت كًٕٞ ٢
اُزٞهؼبد ٓشرلؼخ ثشإٔ إشجبع ؽبعبد االػزشاف ٝاُؾت ٝاُشاؽخ اُغغٔ٤خ ألٜٗب رض٣ذ ٖٓ اٗغغبّ
اُالػت ٝرٞاك وٓ ٚغ أػؼبء اُلش٣ن ك ٢ؽ ٖ٤إٔ اُؾبعبد األخش ٟهذ ٣ؼ٤ن إشجبػٜب رؾو٤ن ٛزا
االٗغغبّ اُز ٞٛ ١أٓش ػشٝسٓٝ ١ؤصش كٗ ٢زبئظ أُجبس٣بد اُز٣ ٢خٞػٜب أػؼبء اُلش٣ن .

 " -6-4ال عرفف لىفمو ىفد افال ادٌففلادىفال باًفأةدٌاافالاد ريفالمم اازفبكارةف
القدمفلمةطقافال رانفاأل وط "
ُو ذ رج ٖ٤ثؼذ رؾِ َ٤اُج٤بٗبد اُخبطخ ثبخزجبس دهخ اُزٜذ٣ق ثٌشح اُوذّ إٔ ٓزٞعؾ اُذسعبد
هذ ثِؾ (  ٞٛٝ ) 31.24أهَ ٖٓ أُزٞعؾ اُلشػ ٢اُجبُؾ ( ُِٝ ) 45زؼشف ػِ ٠اُذالُخ
اإلؽظبئ٤خ ُِلشم ث ٖ٤أُزٞعؾ أُؾغٞة ٝأُزٞعؾ اُلشػ ٢اعزخذّ االخزجبس اُضائٝ ٢هذ ثِـذ
هٔ٤ز ٢ٛٝ ) 1.11- ( ٚأهَ ٖٓ اُؤ٤خ اُؾشعخ اُجبُـخ (  ) 1.96ػ٘ذ ٓغز ٟٞدالُخ ( ) 2.25
ٛٝزا ٣ؼ٘ ٢إٔ ٘ٛبى كشم ر ١دالُخ اؽظبئ٤خ ُٝظبُؼ اُٞعؾ اُلشػًٔٝ ٢ب ٓ ٞٛج ٖ٤ك ٢اُغذٍٝ
( . ) 19

جد لف(ف09ف)ف ف
ٌبٌنفال وطفالم حققف ال وطفال رضًف القٌمافالزائٌافالمحو باف القٌمافالحرجاف الداللاف
اإلحصائٌافلمو ىفد افال دٌففبكرةفالقدمفلدىفال بًفأةدٌافالد ريفالمم ازفلمةطقاف
ال رانفاأل وطف ف
21

عدد أفراد

ارنحراؼ الووط

العينة

المعيار

المرحقؽ

49

7.16

37.14

الووط
الير
45

القيمة الزالية

القيمة

الدرلة

المحووبة

الحرجة

اإلحصالية

7.88 -

1.96-

داؿ

ٛٝزا ٣ؼ٘ ٢إٔ ٓغز ٟٞدهخ اُزٜذ٣ق ُذ ٟالػج ٢أٗذ٣خ اُذٝس ١أُٔزبص ثٌشح اُوذّ ُٔ٘طوخ
اُلشاد األٝعؾ  ٞٛد ٕٝأُغز ٟٞأُطِٞة ٝسثٔب ٣ؼض ٟرُي إُ ٠أعجبة ػذ٣ذح أٜٔٛب -:
 -1ػذّ اشجبع ثؼغ اُؾبعبد اُ٘لغ٤خ ُذ ٟاُالػج ٖ٤أ ٝاُزؼبسع ث ٖ٤اُشؿجخ ك ٢اشجبع رِي
اُؾبعبد ٝػذّ إٌٓبٗ٤خ إشجبػٜب ك ٢راد اُٞهذ ٛٝزا ٓب اكشصرٗ ٚزبئظ اُٜذف األٍٝ
ُِجؾش إر ٗالؽع إٔ اُالػج٣ ٖ٤لؼِ ٕٞإشجبع اُؾبعخ إُ ٠اُشاؽخ اُغغٔ٤خ ٣ٝؼؼٕٞ
ألٗلغٓ ْٜغز ٟٞأدٗ٣ ٠ؼجش ػٖ سؿجز ْٜاُؼبُ٤خ ك ٢إشجبع رِي اُؾبعخ كؼال ػٖ رٞهؼْٜ
ألٌٓبٗ٤خ إشجبػٜب إال أٜٗب ك ٢اُٞاهغ ؿ٤ش ٓشجؼخ ًٔب ٗغذ أ٣ؼب ً ٘ٛبى ؽبعبد ٣لؼِٕٞ
إشجبػٜب ًبُؾبعخ إُ ٠االعزوالٍ إال اٗ ْٜك ٢راد اُٞهذ ال ٣زٞهؼ ٕٞإشجبػٜب  ،إٔ ٛزا
اُزؼشاع ث ٖ٤اُٞاهغ ٝاُطٔٞػ ٖٓ شأٗ ٚإٔ ٣ؤصش ك ٢االعزوشاس اُ٘لغُ ٢الػت ٝثبُزبُ٢
كأٗ ٖٓ ٚأٌُٖٔ إٔ ٣ؤصش ك ٢دسعخ دهخ اُزٜذ٣ق .
 -2ػذّ ٝعٞد ًبدس ٓزخظض كٓ ٢غبٍ ػِْ اُ٘لظ اُش٣بػٌُٝ ٢بكخ أٗذ٣خ اُجؾش اُؾبُ٢
ٓ ٌٚ٘ٔ٣غبػذح اُالػج ٖ٤ك ٢رؾو٤ن اُزٞاكن ٝاالعزوشاس اُ٘لغ ٢عٔ٤ب خالٍ ظشٝف
أُجبس٣بد .
 -3ػذّ اُزضاّ أُذسث ٖ٤ثزخظ٤ض ٝؽذاد رذس٣ج٤خ ػٔبٜٗب اخزجبس اُالػجٝ ٖ٤ص٣بدح اُوٞح
اُزٜذ٣ل٤خ ُذ. ْٜ٣
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 " -3-4ال عرفف لىفالع افبٌنفمك ةانفالحاجانفالة وٌاف م ٌرفالمو ىفاألدةىف
لل دففمعفد افال دٌففلدىفال بًفأةدٌافالد ريفالمم ازفبكرةفالقدمفلمةطقافال رانف
األ وط "
جد لف(ف61ف)ف ف
ٌبٌنف ٌمفمعام نفاالر باطف دالل افاإلحصائٌافللع افبٌنفمك ةانفالحاجانفالة وٌافمعف
د افال دٌففبكرةفالقدمف ف
ف
اوـ المكوف

إمكانية الحاجة
( الواق )

قيمة الحاجة

اوـ الحاجة

ارعرراؼ

المؤنر اإلحصال

والمكانة

والعطؼ

قيمة معامؿ ارررباط

1.148

1.178-

مورو الدرلة

ير داؿ

قيمة معامؿ ارررباط

1.181

( الرمن أو
الري يؿ )

المورو
األدنت لمهدؼ

مورو الدرلة

ير داؿ

قيمة معامؿ ارررباط

1.428

مورو الدرلة

1.11

22

الح

ير
داؿ
1.157-

ير
داؿ
1.254
ير
داؿ

الويطري ارورق ؿ
-

-

1.387

1.172

1.11

ير داؿ

-

-

1.364

1.111

1.15
1.212

1.15

ير داؿ
1.161
ير داؿ

الراحة
الجومية
1.121-

ير داؿ

1.147-

ير داؿ
1.169
ير داؿ

حرية الحركة
( الروق )

قيمة معامؿ ارررباط

مورو الدرلة

1.184

ير داؿ

1.241-

ير
داؿ

-

-

1.371

1.163

1.15

ير داؿ

1.165-

ير داؿ

ٗغذ إٔ اُؼالهخ ثٌٗٞٓ ٖ٤بد ( إٌٓبٗ٤خ اُؾبعخ ٝهٔ٤خ اُؾبعخ ٝؽش٣خ اُؾشًخ ٝدهخ اُزٜذ٣ق
ثٌشح اُوذّ ًبٗذ ٓٞعجخ ٝؿ٤ش راد دالُخ ثبُ٘غجخ ُِؾبعخ ُالػزشاف ٝعبُجخ ٝؿ٤ش راد دالُخ
ثبُ٘غجخ ُؾبعبد ( اُؾت ٝاُؼطق ٝاالعزوالٍ ٝاُشاؽخ اُغغٔ٤خ ) ألٕ هٔ٤زٜب أُؾغٞثخ أهَ ٖٓ
اُؤ٤خ اُؾشعخ اُجبُـخ (  ) 2.296ػ٘ذ ٓغز ٟٞدالُخ ( ٝ ) 2.25دسعخ ؽش٣خ (  ) 41ك ٢ؽٖ٤
ًبٗذ اُؼالهخ عبُجخ ٝراد دالُخ إؽظبئ٤خ ثبُ٘غجخ ُِؾبعخ إُ ٠اُغ٤طشح إٔ ٛزا اُز٘بؿْ ك ٢ؽج٤ؼخ
اُؼالهخ ( ٖٓ ؽ٤ش ًٜٗٞب ٓٞعجخ أ ٝعبُجخ ) ث ٖ٤أٌُٗٞبد اُضالصخ ٝدهخ اُزٜذ٣ق ٝػِٓ ٠غزٟٞ
ًَ ؽبعخ ٣زلن ٝاُزظٞساد األعبع٤خ اُز ٢ؽشؽزٜب ٗظش٣خ سٝرش ٝاُز ٢ر٘ض ػِ ٠إٔ إٌٓبٗ٤خ
اُو٤بّ ثغِٞى ٣ؤد ١إُ ٠رؾو٤ن أ ٝإشجبع ؽبعخ ٓؼ٘٤خ ٣زؾذد ثلؼَ ٓزـ٤شٔٛ ٖ٣ب  :رٞهغ اُلشد (
ؽش٣خ اُؾشًخ ) ثإٔ رُي اُغِٞى ع٤ؤد ١إُ ٠رؾو٤ن أ ٝإشجبع رِي اُؾبعخ ثبُلؼَ ٝأُزـ٤ش اُضبٗ٢
 ( ٞٛهٔ٤خ اُؾبعخ ) اُ٘بعْ ػٖ رُي اُغِٞى كئٌٓبٗ٤خ اُغِٞى رٌ ٕٞأػِ ٠ػ٘ذٓب  ٌٕٞ٣اُزٞهغ
()1
ٝهٔ٤خ اُزؼض٣ض ػبُ ٖ٤٤أ ٝػ٘ذٓب  ٌٕٞ٣أؽذٔٛب ػبُ٤ب ً ٝا٥خش ٓؼزالً أًضش ٓٔب ًُ ٞبٗب ٓ٘خلؼٖ٤
.
ٛزا ٖٓ عٜخ  ٖٓٝعٜخ أخش ٟكئٕ ً ٕٞدالُخ اُؼالهخ االسرجبؽ٤خ ث ٖ٤أٌُٗٞبد اُضالصخ (
إٌٓبٗ٤خ اُؾبعخ ٝهٔ٤خ اُؾبعخ ٝؽش٣خ اُؾشًخ ) ٝاُؾبعخ إُ ٠اُغ٤طشح ٛٝزا ٣ؼ٘ ٢إٔ األٗٔبؽ
اُغِ٤ًٞخ اُز ٢رشجغ ٛز ٙاُؾبعخ ًٝزُي اُز٣ ٢لؼِٜب اُالػج٣ٝ ٕٞزٞهؼ ٕٞإشجبػٜب ثذسعخ أًجش
رشرجؾ ثشٌَ ػٌغٓ ٢غ دهخ اُزٜذ٣ق ٛٝز ٙاُ٘ز٤غخ رجذ٘ٓ ٝطو٤خ ثبػزجبس إٔ ؿِجخ اُ٘ضػخ اُلشد٣خ
ػِ ٠األعِٞة اُغٔبػ ٖٓ ٢شأٗ ٚإٔ ٣ؤصش ك ٢ؽبهبد اُالػت ٝرشً٤ضٝ ٙثبُزبُ٣ ٢ؤصش ك ٢أدائٚ
ثشٌَ ػبّ ٝدهخ اُزٜذ٣ق ثشٌَ خبص أٓب ثبُ٘غجخ ُِؼالهخ ث ٖ٤أُغز ٟٞاألدُِٜٗ ٠ذف ٝدهخ
اُزٜذ٣ق كوذ ًبٗذ ٓٞعجخ ٝراد دالُخ إؽظبئ٤خ ثبُ٘غجخ ُِؾبعخ ُالػزشاف ٞٓٝعجخ ٌُٜ٘ٝب ُ٤غذ
ثزاد دالُخ إؽظبئ٤خ ثبُ٘غجخ ُؾبعبد ( اُؾت ٝاُؼطق ٝاالعزوالٍ ٝاُشاؽخ اُغغٔ٤خ ) إال أٜٗب

(  )1عٞسط ؿبصاداٗٞٔ٣ ٝب ٝآخشٗ : ٕٝظش٣بد اُزؼِْ ( دساعخ ٓوبسٗخ ) ٓ ،ظذس عجن رًش، 1916 ، ٙ
ص. 231
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ًبٗذ عبُجخ ٝراد دالُخ ثبُ٘غجخ ُِؾبعخ ُِغ٤طشح ٝثٔٞعت ٗظش٣خ سٝرش كئٕ أُغز ٟٞاألدٗ٠
ُِٜذف ٔ٣ضَ ٗوطخ ٗظش٣خ ٣زؾ ٍٞػ٘ذٛب اُزؼض٣ض ٖٓ اإل٣غبة إُ ٠اُغِت( . ) 1
ٝٝكوب ً ُِ٘ز٤غخ اُز ٢رْ اُزٞطَ إُٜ٤ب كئٕ ٘ٛبى رٞاكوب ً ثٛ ٖ٤ز ٙاُ٘وطخ اُز ٢ؽذدٛب اُالػجٕٞ
ألٗلغٝ ْٜدهخ اُزٜذ٣ق ثٔؼ٘ ٠إٔ دهخ اُزٜذ٣ق رضداد أ ٝروَ رجؼب ً ُِض٣بدح أ ٝاُ٘وظبٕ اُؾبطَ ك٢
أُغز ٟٞاألدُِٜٗ ٠ذف اُز٣ ١ؾذد ٙاُالػت  .ك ٢ؽٗ ٖ٤غذ إٔ أُغأُخ رظجؼ ٓؼبًغخ كٔ٤ب ٣زؼِن
ثبُؾبعخ إُ ٠اُغ٤طشح أ ١إٔ ص٣بدح أُغز ٟٞاألدُِٜٗ ٠ذف كٛ ٢ز ٙاُؾبعخ ٣ظبؽجٜب ٗوظبٕ ك٢
دهخ اُزٜذ٣ق ٝثبُؼٌظ .

ال صلفالخامسف:ف ف
ف
-5االو ة اجانف ال صٌانف:ف ف
-0-5االو ة اجانف -:ف
فففففففففف-6-5ال صٌانف -:ف
ف
ف
(  )1ع٤ُٞبٕ سٝرش  :ػِْ اُ٘لظ األًِٓ ، ٢ٌ٘٤ظذس عجن رًش ، 1914 ، ٙص. 154
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ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
-5االو ة اجانف ال صٌانف -:ف
-0-5االو ة اجانف -:ف
 -1إف أكبػػر األنمػػاط الوػػموكية إنػػباعا لػػد ال عبػػيف وػ الرػ ررعمػػؽ بحاجػػا
والمكانة والح

( ارعرػراؼ

والعطػؼ واروػرق ؿ ) فػ حػيف أف األنمػاط الوػموكية األقػؿ إنػباعا وػ

المرعمقة بالحاجة إلت الويطري والحاجة إلت الراحة الجومية .
 -2إف أكبػػر األنمػػاط الوػػموكية ري ػػي لػػد ال عبػػيف وػ الرػ رحقػػؽ حاجػػا
والمكانػػة والحػ

والعطػػؼ واروػػرق ؿ وال ارحػػة الجوػػمية ) بينمػػا كانػ

الر رحقؽ الحاجة إلت الويطري أقؿ ري ي مقارنة بالحاجا

( ارعرػراؼ

األنمػػاط الوػػموكية

األتر .

 -3إف جمي ػ ال عب ػػيف ي ػػعوف ألنيو ػػهـ مو ػػرو أدن ػػت لمه ػػدؼ يرج ػػاوز المو ػػرو الير ػ ػ
ولجمي الحاجا

.
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 -4إف روقعػػا

ال عبػػيف ف ػ إنػػباع حاجػػا

الجوػػمية ) كان ػ

( ارعر ػراؼ والمكانػػة والح ػ

والعطػػؼ وال ارحػػة

مرريعػػة ف ػ حػػيف أنهػػا لػػـ رك ػف بالموػػرو نيو ػ بالنوػػبة لمحاجػػة إلػػت

الويطري ومنتي ة بالنوبة لمحاجة إلت ارورق ؿ .
 -5وجود رنا ـ ف طبيعة الع قة بيف المكونا

الب بة لمحاجػا

النيوػية ( إمكانيػة الحاجػة

وقيمة الحاجة وحرية الحركة ) ودقة الرهديؼ وعمت موػرو كػؿ حاجػة ووػذا مػا يريػؽ مػ
رصو ار نظرية رورر .
 -6إف دق ػػة الره ػػديؼ رػ ػرربط إيجابي ػػا بالحاج ػػة إل ػػت ارعرػ ػراؼ والمكان ػػة رو ػػيما فيم ػػا يرعم ػػؽ
بالمو ػػرو األدن ػػت لمه ػػدؼ بمعن ػػت أنػ ػ كمم ػػا ازداد
المكوف ارريع

الدرج ػػة الرػ ػ ي ػػعها ال عػ ػ

له ػػذا

درجر ف دقة الرهديؼ والعكس صحي .

 -7إف دق ػػة الره ػػديؼ رػ ػرربط إيجابي ػػا بالمو ػػرو األدن ػػت لمه ػػدؼ ولجميػ ػ الحاج ػػا

بنو ػػربناء

الحاجة لمويطري إذ يكوف ارررباط والبا .
 -8إف الحاجة لمويطري وبجمي مكونارها ررربط ومبيا بدقة الرهديؼ فكمما ارريعػ
الحاجة بمكونارها األربعة انتي

دقة الرهديؼ والعكس صحي أي ا .
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درجػة وػذت

-6-5ال صٌانف-:
ف
 -1ارورمػػاـ باإلعػػداد النيو ػ ل عب ػ ك ػري القػػدـ وبالنػػكؿ الػػذ يػػؤد إلػػت موػػاعدرهـ ف ػ
رحقيؽ ارورقرار والروافؽ النيو وارجرماع مف ت ؿ الرعرؼ عمػت حاجػارهـ المترميػة
ومحاولة ود النقص الذ قد يعانوف من .
 -2لما كان

لعبة كري القػدـ لعبػة جماعيػة رحرػا إلػت جهػود جميػ ال عبػيف لرحقيػؽ النرػالم

المرجػػوي لػػذا كػػاف مػػف ال ػػرور الرركيػػز عمػػت م ارعػػاي ال عبػػيف لحاجػػا
عمت الحاجا

أو النزعا

النتصية .

 -3أف ر يقرصر الرركيز ف ردري
دوف ارورماـ بكؿ جوان

اليريػػؽ ورغميبهػػا

ال عبػيف عمػت جوانػ

المياقػة البدنيػة أو مهػا ار بعينهػا

المعبة وواء النيوية منها أـ المهارية .

 -4أف ي ارعػ ػ الم ػػدربوف فػ ػ ر ػػدريبهـ الرركي ػػز عم ػػت إرق ػػاف مه ػػاري الره ػػديؼ م ػػف قب ػػؿ جميػ ػ
ال عبيف وبدوف اوربناء .
 -5إمكانية اعرماد المقياس الحال بمكونا
لغرض الرعرؼ عمت حاجا

الحاجا

ال عبيف .
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