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 مدتويات التفكير األخالقي لدى السدربين الرياضيين في ضوء نظرية كولبرج
 ناصف بيجت د/ رانيم.                                                  

 جامعة حمؾان -کمية التربية الرياضية بشيؽ مدرس ب
  البحث :ومذكمة  مقدمة

سرررب وبها ررروم ومهؾمررراس جؾىريررراس مرررؽ عشررررراس سيايرررياس مرررؽ عشاصرررر وجرررؾد السجت األخررر  تعتبرررر  
ف  يدتظيب سي مجتسب سن يبهى سو يدتسر دون سن تحكسرو مجسؾعرة مرؽ  كيانو وشخريتوم مهؾمات

والزرؾاب  التري ترشغؼ ع  رات األفرراد بعزريؼ بربعضم وت رؾن ليرؼ بساابرة السعرايير  الهؾانيؽ والهؾاعرد
  .تؾجيو يمؾكيؼ وتهؾيؼ انحرافاتيؼ السعتسدة في

: " ليدرررت يرررعادة الرررب د برررؾفرة قيرادىرررا و  بهرررؾة  Marten Louther تؽ لرررؾ رويهرررؾا مرررار 
التربيررة واألخرر    حرررؾنيا و  بجسرراا بشا يررام وعنسررا بعرردد السيررئبيؽ مررؽ سبشا يررام وبعرردد الرجرراا ذوي 

(. ويعتبر الشهص في الجانر  األخ  ري مدرًؾ س قلرى حرد كبيرر 22:  2014ىشدريكس, يكؾت) فييا"
سجتسرب الراىشرة ىري مذرك ت السن كايرراس مرؽ مذرك ت  بغير مبالغرةم مؽ مذك تم و اليؾ  يغيرعسا 

 .سخ قية في صسيسيا
فسغاىر اإلىساا والتدي  والفداد وا يتغ ا وانحرافات الذبابم قنسا ىي جسيعاس تعبر عؽ 

 وي حر  سن .(124: 1991, هللا دمحم عبرد )عرادا سزمرة سخ قيرة وعرؽ  ررؾر فري الشسرؾ األخ  ري
والذررم وتذرس   سو األبعرادم وبذرك  عرام فراألخ   تبحرا فري الخيرر السرداخ مفيؾم األخ   متعدد 

 .األخ   الحدشة واألخ   الديًة
الغرراىرة والباطشرةم الخاصررة والعامررةم لشفدررو  اإلندران الخمررؾ  ىررؾ اإلندرران الخيرر فرري حياترروف

 .(44:  2999ر,ميدؾن عبد الهاد) يؾاء ولغيرهم لجساعتو ومجتسعو عمى حد
 وىشررراال ع  رررة بررريؽ الخمرررا والدرررمؾالم فرررالخما ىرررؾ الهرررؾة السعشؾيرررة التررري تررردفب الذرررخص قلرررى

عبرد  ميدرؾن ) اختيار سفعاا معيشرةم والدرمؾال ىرؾ سيرمؾب الذرخص فري ترررفو واتجاىاترو فري سعسالرو
ا عتبررررار يكررررؾن الدررررمؾال مغيررررراس سو تعبيررررراس سو مررررر ة لمخمررررام وبدررررمؾال  وبيررررئا (.45:  2999ر,الهرررراد

 يتفرا   و رد, بأنرو ذو خمرا حدرؽم سو خمرا يريء ويؾصرفسخ  روم  سن نحكؼ عمرى يسكؽالذخص 

 يرأتي  رد الفررد برأن عمرى ذلرػ ا يرتد ا ويسكرؽ األخ  ريم تف يرره مدرتؾ   مرب لمفررد األخ  ري الدرمؾال

 األخ قية. السبادئ مؽ يعتشهو ما مب تتفا    د الدمؾال مؽ بأنساط سحياناس 
 خ  ي عؽ الكريؼ الخمكيرةم فالكيسرة الخمكيرة تذرير قلرى مرا يعتهرد الفررد سنروويختمف التف ير األ

 صرؾاب ومررا يعتهررد سنرو خظررأم سمررا التف يرر األخ  رري فيتعمررا بالظريهرة الترري يررر  بيرا الفرررد قلررى حكررؼ
الشرراس سن  فهررد يعتهررد كايررر مررؽ(. 69-68 :4987, ىررد   شرراوي )معرريؽ يتعمررا بالرررؾاب سو الخظررأ 

 , فالكيؼ الخمكية ندبيةسة ول ؽ  د يختمفؾن فى طريهة الؾصؾا قلى ىئا الحكؼالدر ة خظأ وىئه قي

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 
 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل 961
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 

 م2929 سبتمبر (2الجزء ) 99العدد            المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة          

 

مراعراة شخص حكسو عمرى سيراس طاعرة الهرانؾن يبشرى  خرر حكسرو عمرى سيراس  فبيشسا يبشى
ييتسؾن با نرياع لسعايير السجتسب م بيشسا يسكؽ سن يهدم  خرون حججاس حؾا  سفرادضسيرهم وىشاال 

سا  ىرئه األيرس السختمفرة إلصردار األحكرام ف (33: 2995عزازي,وا   ) بالسجتس تأ ير الدر ة عمى
 ا خ  ي.الخمكية تتزسؽ طر اس مختمفة لمتف ير 

لرئا يعرد نسرؾ التف يرر األخ  ري مًيراراس لمحكرؼ عمرى يرمؾال الفرردم وعمرى مرا ير مؽ برو مرؽ قريؼ 
ت ألنرو األيراس ل ر  يرمؾال يرميؼ وتهاليد اجتساعية, كسا سن ىئا الشسؾ يعد نتاجاس ليئه الكريؼ والسعتهردا

و ؾيؼم وىئا الشسرؾ يتذرك  مرؽ تفاعر  كر  الس يدرات السعشيرة بالتشذرًة ا جتساعيرة والتري ترزود الفررد 
ومؽ ىئة الس يدات . (227:  2017فتيحة بؽ كتيمة, يسيشة خ دي, ) بالكيؼ والسعايير ا جتساعية

جتساعية والتي ليا دوراس كبيراس في بشاء شخرية ا ندية الرياضية التي تعد سحد سىؼ ويا   التشذًة ا 
 الفرد والسجتسب, مسا يجعميا سحد ويا   الزب  ا جتساعي.

سن األخر   مفروضرة عمرى الفررد مرؽ الجساعرو  Emile Durkheimحيرا يرر  دور كرايؼ 
فررالسجتسب يعررد مررردر األخ قيررات م ومررا عمررى الفرررد ق  سن يشررراع ليررئه األخ قيررات حرصرراس عمررى 

(. وتعتبررر جساعررة الفريررا نؾعرراس راقيرراس مررؽ الجساعررات 5: ١٠٠٢)فؾقيررة عبررد الفترراح, سايررػ السجتسرربت
ا ندررررانية ذات التررررأ ير الشفدرررري وا جتسرررراعي الهررررؾي والسباشررررر عمررررى سفرادىررررا )عرررررام الي لرررري, دمحم 

التري  (. كسا ت  ر ايزاس في وعييؼ وطر  تف يرىؼ ألنيا تتأ ر بالسحي  والبيًة72: 2017الذحات, 
يشذأون فييا بسا تحتؾيو مؽ عادات وتهاليرد ومؾر رات اجتساعيرة التري تتؾار يرا األجيراا وتشا ميرا جير  

 بعد جي  حتى تربح  هافة رياضية تسيز جساعة الفريا.
 وىرؾ واألحرداثم لألشرياء الخمهري برالتهييؼ يتعمرا الرئي التف يرر نسر  ىرؾ األخ  ري والتف يرر

 يرا دم  رانؾن  سو لشغرام وتشفيرئ تظبيا مجرد ليس األخ  ي التف يرفي, خمه يمؾال سو فع  ك  يدبا
الحكرؼ  قلرى الفررد بيرا يرر  التري بالظريهرة يتعمرا الخظرأ سو الررؾاب بريؽ ا ختيرار وراء ذكراء بر 

فرالتف ير ا خ  ري ىرؾ سف رار  (.2: 2000ا ختيرار) فؾقيرة عبرد الفتراح, ىرئا مبرررات عمرى والؾ رؾ 
كان حدث سو مؾ ف ما صحيحاس سم خظأ م ويكؾن مبشياس عمرى مجسؾعرة  الذخص سو سحكامو عسا قذا

 .(Anne,1997:268) مؽ الهؾاعد
 بالدرمؾال يتعمرا  ررار قتخراذ التف يرر ا خ  ري بأنرو عسميرة  Kohlberg بيشسرا عرر  كرؾلبرج

 (Kohlberg L.,1958:12الكيؼ) بيؽ صراع عمى يذتس  مؾ ف, في األشخاص بيؽ الها ؼ
 قلرى طريهيرا عرؽ الشراس يرر  عسميرة األخ  ري التف يرر سيزاس سن Kohlberg كؾلبرج وير  

 (. Kohlberg L., ed,1984:20الهرارات ) ىئه سياس عمى ويتررفؾن  م الخمكية الهرارات
ونغريرة  الشفدريم التحمير  نغريرة :سىسيرا نغريرات بعردة التف يرر ا خ  ري بحرؾث ترأ رت ولهد

 رسية جران وعمي الشسا ي السعرفي ا تجاه وكئلػ ا جتساعيم التعمؼ سو الدمؾكية Banduraبشدورا 
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  Kohlbergكرؾلبرج  لرؾرانس نغريرة وسخيرراس  Norman Bill بر  ونغريرة نؾرمران  Piagetبياجيرة
خراص, و رد  بذرك  ا خ  ري التف يرر عرام ونسرؾ بذرك  الخمهري الشسرؾ نغريرات سحردث مرؽ تعرد والتري

سختمفرررة بررراخت   الفمدرررفات والسشيجيرررة العمسيرررة لمعمرررؾم فدررررت الشغريرررات الستعرررددة وجيرررات الشغرررر ال
 ا جتساعية والشفدية فغيرت العديد مؽ الشغريات.

فرري درايررة األخرر   عمررى الزررسير ودور األنررا  الشفدرري التحميرر  حيررا ركررز اصررحاب نغريررة
لس شر األعمى واألنا الساالي في قكتداب الفرد لمسعايير الخمكيةم وىي تعتبر سن الذعؾر بالئن  ىؾ ا

 .(15:  2003عمى اكتداب الفرد لمسعايير الخمكية )سحسد جشيدي, 
 مؽ مباشر تدخ  مؽ يتزسشو وما ا خ  ي بالتعمؼ ا جتساعي التعمؼ نغرية رواد بيشسا سىتؼ

الخمكيرة ) االيرة عبرد  السعرايير اكتدراب فري الحايرؼ العام  ىؾ التدخ  ىئا سن ويرون  الراشديؽم  ب 
 مؽ لدمؾال ا خريؽ والسؾجو ىؾ الس  ر لمراشديؽ الغاىري  وبئلػ فالدمؾال  (.34:  2012الد م , 

 والتعزيز. والتهميد الس حغة عسميات خ ا
 تام وعى عمى كانتا ا جتساعي التعمؼ ونغريات الشفديم التحمي  نغرية سن مؽ الراؼ وعمى

 مرررؽ اإلندررران لرررد  مرررا مرررب تتعرررام  لرررؼ فأنيسرررا م برررالعسر تهررردميؼ مرررب لألفرررراد الخمكيرررة األفعررراا بشزررر 
 الررتعمؼ مشغررؾر مررؽ اإلندرران يبرردو حيررا .(8-7:  2010ابررراليؼ  هررؾش,  لمشسرراء) وعمكانيررات طا ررات

 مشظمرا ومرؽ خارجيرةم مايررات مرؽ عميرو ير  ر سو برو يحري  ما ل   يدتجي  يمبي كا ؽ ا جتساعي
 يكتدر  كير   شررح عمري ا ترررتا برئلػ متوصرراعا داخميرة لهرؾ   ضحية مجرد سنو الشفدي التحمي 
 تررؾراس  تهردماؼ لر برئلػ الهؾاعردم تمرػ قكدابو في بو السحيظيؽ ال بار ودور م ا خ قية الهؾاعد الظف 
  فري معريؽ لهررار قتخراذه وسيرباب ا خ  ري السؾ رف قلى الفرد يشغر كي  قلي و  الخمهي لمشسؾ كام س 
 .السعايير ا خ قية دابواكت خ ا مؽ ذاتو لتظؾير الفرد  درة السؾ ف, وسافمتا ىئا

 تحررردد مرررا عرررادة ا خ قيرررة السؾا رررف سن السعرفيرررة الشغريرررة سصرررحاب يرررر   ومرررؽ ناحيرررة سخرررر  
 التري الاهافيرة الكريؼ كرؼ يعشري   لردييؼ الخمهري فرالشسؾ م الحكرؼ يرردر الرئي الذرخص بؾايظة معرفياس 
 ىررئه تتغيررر وكيرر  الررووسفع رهتف يرر نسرر  فرري تحرردث الترري التحررؾ ت يعشرري برر  فحدرر  الفرررد لرردي تؾجررد

 م Piaget J بياجيااة جااان السعرفرري ا تجرراه ىررئا سنرررار ومررؽ  (.27: 1999دمحم الدررها, األنسرراط )
 نير  الرئي .Kohlberg L كاولبرج لاوران  بعرده جراء  رؼ م السعرفري الشسرؾ نغريرة را رد يعتبرر الرئي
 العسر والاهافة. حيا مؽ سكبر فًات مب تعاممو في تؾيب ب  م مشيجو نفس

 مرؽ يت رؾن  مجتسرب كر  سن فري نغريترو  Emile Durkheimكاام   دور إميا  ر  وير
 مرا فرنن ولرئا التهرديسم عاطفرة العها رد ىرئه ونرؾاة  عشروم سجر  الردفاع مرؽ مكؾنرة العها رد مرؽ مجسؾعة
 عمرى الشغريرة ىرئه لمعها رد , وتذرتس  صريانة العهؾبرة تؾ رب عميرو سن ويجر  جريسةم يعد قلييا يديء
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) فؾقيرة عبرد اإلرادة(  ذاتيرة -ا جتساعيرة التعمرا بالسجسؾعرات -الشغرام )روحوىري  عشاصررم    رة
 (.6-5:  2001الفتاح, 

 لتهاليرد الظفر   برؾا (عمرى تعتسرد السجتسرب سخ قيرات عمرى الظف  تشذًة سن دوركايؼ ويعتبر
, 48, 18:  2015لإليحراء(, كسرا حردد دوركايؼ.)امير  دوركرايؼ,  الظفر  ايرتعداد مرد  -السجتسرب 

 (. مراح  الشسؾ ا خ  ي وىي:93
 .الشغام قلى الدمؾكية ا يتجابة : األولى السرحمة
 .السجتسب سخ قيات الظف  سخ قيات تعكس حتى الجساعة مب التؾحد سو التعما : الثانية السرحمة
 نفدو. عمى ويظبهيا األخ   طبيعة الفرد يفيؼ عشدما ا يته ا :الثالثة السرحمة

العهميم  الشسؾ عمى يعتسد   األخ  ي الشسؾ سن Norman peale بي  ماننور  بيشسا ير  
بالسراحر  وىري  األخ  ري الشسرؾ ويسرر واإلرادةم والعؾاطرف والذرعؾر الرغبرات سيزرا يذرس  وعنسرا

(Norman, 1956 : 36:) 
 فسا ىؾ سخ قيةم  ؾاعد بدون  السرحمة ىئه في الظف  ويترر  : األخ قية الكيؼ  ب  ما مرحمة 

 .حدؽ فيؾ يار ىؾ وما ييءم فيؾ م لؼ
 يعا ر   فسرا والعهرابم الارؾاب عؾامر  الدرمؾال تؾجر  السرحمرة ىرئه وفري :الخارجيرة الكريؼ مرحمرة

 .حدؽ فيؾ عميو يااب وما ييءم فيؾ عميو
 الزرغؾط  مرؽ الشاشر  يرمؾال فييرا يتحررر التري السرحمرة وىري :الداخميرة الخارجيرة الكريؼ مرحمرة

 .الخمهي الدمؾال في ته ليةبا ي ويتدؼ الخارجيةم
 التربيرة ىرؾ Norman peale بير  نؾرمران نغرر فري األخ قيرة لمتربيرة األمار  واأليرمؾب

 الفرد تبمغ ومهبؾلة يميسة اجتساعية ع  ات شبكة تظؾير سيمؾب يدتيد  وىؾ السؾجيةم األخ قية
 (.256: 2006األخ  ي )ابراليؼ ناصر, الشز  درجة

 السحيظريؽ مرؽ سو س  سخ قياترو يكتدر  الظفر  عمرى سن في نغريتو Piagetبياجية  ولهد سكد
 ىرئه ترربح العسرر فري الظفر  وتهردم الؾ رت وبسررور م ا جتساعيرة ببيًترو الظفر  تأ ر يعشى مسا م بو

 نسرؾاس  ىشراال سن عمرى يردا . مسرا(Piaget J,1970:710) ذاترو الفررد مؽ تردر داخمية األخ قيات
 السشذأ(. داخمية وخارجية) فه  األخ   مؽ لشؾعيؽ يوبياج تظر   راؼ لألخ قيات

وبرالشغر فري طريهررة بحارو ي حر  انررو يكريؼ سيرراس  راءه عمري م حغرة يررمؾال األطفراا حرريؽ 
 وكرررئلػ م فيرررو تهررردم الرررئي والسكررران الزمررران بررراخت   تختمرررف  رررد الؾاحررردة المًبرررة يمعبرررؾن م حيرررا سن

فيرري خيررر مجرراا  األطفرراا ايررر السرررظشعة موان المعرر  حيرراة  مشيررام السرررشؾعة السررادة برراخت  
. ويعررد المعرر  ايرراس الرياضررة, (39:  2012) االيررة عبررد الدرر م ,  لم ذررف عررؽ سحكرراميؼ الخمكيررة
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حيا يتسيز بأنو نذاط تمهرا ي فيرو حركرة ومتعرة وانظر   وتحررر, وىرؾ ايرر مرشغؼ وبردا ي ومتحررر 
 (.37:  2010مؽ الرراع )خير الديؽ عؾيس, عرام الي لي, 

 فري الشغريرات سحردث مرؽ كرؾلبرج لرؾرانس األمريكي لمعالؼ Kohlbergكولبرج  نظرية وتعد
والبرراحايؽ  الف يررفة مررؽ كايررر سف ررار عمررى نغريتررو صرريااة فرري اعتسررد تفدررير التف يررر ا خ  رري, ولهررد

 م Piaget  وبياجيرو مBaldween وبالردويؽ م Meedوميرد م Kant  كران :  سماراا مرؽ الدرابهيؽ
 األيرراس كررؾلبرج مشيررا ايررتسد  راء مررؽ بررو جرراء ومررا لبياجيررو األكبررر التررأ ير وراررؼ م Deew وديررؾي 
 ا شرري ايررتغر ت والترري م بياجيررو مررؽ الجانرر  ليررئا درايرراتو فرري سعسررا كررؾلبرج فررأن لدرايرراتو الشغررري 
 .عاماس  عذر

ركررز عمرري الظريهررة الترري يف ررر بيررا ا فررراد ولرريس عمرري ا يررتجابة ذاتيررا م ألن نفررس حيررا 
 .(40:  2012) االية عبد الد م , بة  د ترتب  بدببيؽ مختمفيؽ تساماس لمدمؾال ا يتجا

 لمتف يرر ا خ  ريم مدرتؾيات    رة (Kohlberg,1976 : 35 - 36كاولبرج   ولهرد حردد
 وىئه السدتؾيات والسراح  ىي: فرعيتيؽ مرحمتيؽ مدتؾ   ك  ويزؼ

 ن:ويز  مرحمتين فرعيتي  التقميدي قب  ما السدتوى  -1
ىرئا  ويشهدرؼ الخاصرةم ومدركاترو وسحاييدرو مذراعره قلى السدتؾ   ىئا في الفرد سحكام تدتشد

 ىسا: مرحمتيؽ قلى السدتؾ  
 .العهاب مؽ والخؾ  الظاعة السررحمرررة األولي : مرحمة -س

 الذخرية. السشفعة نحؾ التؾجو السرحمة الاانية : مرحمة -ب
 : السدتوى التقميدي ويز  مرحمتين فرعيتين -2

 والكريؼ العا مرة تؾ عرات قلرى الفررد سحكرام تدرتشد حيرا والتهاليرد العرر  يريادة مدرتؾ   وىرؾ
  ىسا: مرحمتيؽ قلى السدتؾ   ىئه ويشهدؼ اآلخريؽم ومؾافهة التهميدية

 الجساعة. معايير مب الذخري التؾافا مرحمة: الاالاة السرحمة -ج
 ا جتساعي. اموالشغ الهانؾن  نحؾ التؾجو مرحمة:الرابعة السرحمة -د

 : ويز  مرحمتين فرعيتين السدتوى ما بعد التقميدي – 3
 الرربغة ذات والكريؼ السبرادئ قلرى الفررد سحكرام تدتشد حيا األخ قية السبادئ مدتؾ   وىؾ 
 ىسا: مرحمتيؽ قلى السدتؾ   ىئه ويشهدؼ الجساعة يمظة عؽ الشغر بغض التظبيكية

 .ا جتساعي العهد نحؾ التؾجو مرحمة:  الخامدة السرحمة  -ه
 .العامة اإلندانية األخ قية السبادئ نحؾ التؾجو مرحمة:  الدادية السرحمة -و

ولهررد شررسمت السراحرر  العسريررة مررؽ الظفؾلررة قلررى الرشررد م مدررتخدماس  رررراس س شرراء السهرراب تم 
 يزب فييا السفحؾص في مؾ ف صراع سخ  يم وعمي السفحؾص سن يئكر طريهة تررفو.
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 السراحرررر  مررررؽ ألي الشيايررررة سو لمبدايررررة معيشرررراس  يررررشاس  يحرررردد لررررؼ كررررؾلبرج سن ذكررررره دريجرررر ومسررررا 
األفرراد  مرؽ سيراس  وسن الراشرديؽم لرد  تؾجرد سن يسكرؽ السراحر  ىرئه مؽ سياس  سن يعتهد ألنو م والسدتؾيات

مسرا يعظرري  (.466:  2001ىررد   شراوي, حدررؽ عبرد السعظرري, يتعرداه ) و  معيشررة مرحمرة عشررد يهرف
 لتشاوا دراية  زايا ومذك ت مراح  ومدتؾيات التف ير ا خ  ي. فرص كبيرة

 السراحر  برشفس يسررون  الاهافرات مختمرف فري األفرراد كر  سن Kohlberg L كاولبرج ويرر  
 يتهردم سن الظبيعري مرؽ حريؽ فري م الدرابهة لمسرحمة الفرد يعؾد سن السسكؽ اير ومؽ م التتابب وبشفس

 قلرى سخرر   قلرى مرحمرة مررؽ بيرا يشتهمررؾن  التري الدرعة فري ا خت   ويرجب م ليا التالية السرحمة قلى
  .(Kohlberg,1983:73 و هافتو  السجتسب ذلػ في الدا دة الكيؼ

 األخ قيرةم الريرالة عرؽ السبمرغ الريؾا بؾعيفة يهؾم مجتسب ف   التربؾية الس يدات في سما
 في دور م يدة فم   و ؾانيؽم وسعرا  دوتهالي عادات مؽ السجتسب يدؾد وما الديؽم مردرىا والتي
 والسدريرررة الرفرررا  جساعرررة  رررؼ باأليررررة (. وذلرررػ ابترررداءس 68: 2005الجانررر  )ميرررا فيررريؼ,  ىرررئا تشسيرررة

 وايرىا. اإلع م وويا   والاهافية الرياضية واألندية
فررالسيؼ لرردي كررؾلبرج سن يررتعمؼ اإلندرران كيرر  يف ررر ومترري يف رررم فررالتف ير السشظهرري السسررشي  

في ك  األمراكؽ وعمرى مختمرف السراحر  العسريرة م كسرا سشرار كرؾلبرج قلري سىسيرة دور البرالغيؽ  يظبا
والسرررربيؽ السذررررفيؽ عمررري العسميرررة التربؾيرررة فررري تشسيرررة  ررردرات الظفررر  اإلدراكيرررة مبكرررراس حرررؾا األحرررداث 

ويعتبرر السردرب  .(Corte, Weinert , 1996 : 277) األخ قيرة ومذراك  الدرمؾال األخ قيرة
ضي سحد نسراذج السرربيؽ والسذررفيؽ ل عبريؽ فري الس يدرات الرياضرية بسختمرف سعسرارىؼ لتشسيرة الريا

 رردراتيؼ الرياضررية وا خ قيررة, ولررئلػ يجرر  سن يكررؾن عمررى قلسررام بررالشغؼ والهؾاعررد والهررؾانيؽ والسفرراليؼ 
بيرئه الظريهررة والكريؼ والعرادات والاهافررة الدرا دة فري مجتسعررة, والتري يتأيررس عمييرا سيديؾلؾجيرة الدولررة و 

 يدتظيب السدرب الرياضي سن يديؼ في العس  عمى بشاء شامخ لؾطشو. 
سن اآلباء والسربييؽ التربؾييؽ يج  سن يعسمؾا عمرى تشذرًة  Kohlberg L كولبرج حيا ير  

(. ولئلػ يمع  السدرب الرياضي سحد Magill, Delgado , 1995 : 864فرد واعي مدرال يؾي )
ء سو ال بررار فرري التررأ ير عمررى يررمؾكيؼ ا جتسرراعي وا خ  رري داخرر  الشدررا سىررؼ ا دوار كسربرري لمررشش

 الرياضي.
و رررد تتأيررررس عسميررررة تربيررررة وتعمرررريؼ ال عرررر  الرياضررري عمررررى مهرررردار مررررا يتحمررررى بررررو السرررردرب 
الرياضي مؽ قيؼ وخرا ص ويسات و درات ومعار  وميارات ودوافب, والتي يذترط تؾافرىرا لتخردم 

 ية الرياضة لمسدرب الرياضي الشاجح.ا ىدا  ا يجابية في مسار 
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فالسدرب الرياضي يعد  ا داس و بد سن يتستب بالهدرة عمى قدارة الغير ويتسيز بالهردرة عمرى حر  
مذك ت جساعة فريهو, وتحديد سىدافيا, ويتدؼ بالعديد مؽ الدسات الزرورية لمكيادة بجان  ال فراءة 

 (.228-227: 2010لي,الفشية والسيارية)خير الديؽ عؾيس, عرام الي 
والدرر اا ىشررا كيررر  يكررؾن التف يرررر ا خ  رري لمسرردرب مدرررًؾ س اجتساعيرراس واخ قيررراس عررؽ تربيرررة 
سجيررراا مرررؽ الرياضرررييؽ دون سن يرررتؼ التعرررر  عمرررى مدرررتؾيات تف يرررره ا خ  ررري وكيررر  يحكرررؼ عمرررى 

 السؾا ف ا خ قية السختمفة خ ا التفاع ت ا جتساعية مب  عبيو واآلخريؽ. 
ئلػ ت سررؽ السذرركمة الر يدررية لمدرايررة فرري محاولررة ال ذررف عررؽ مدررتؾيات ومراحرر  التف يررر ولرر

ا خ  رري لمسرردربيؽ لسررا  حغررو الباحررا مررؽ سشرركاا يررمؾال ايررر سخ  رري لمسرردربييؽ  ررد يختمررف ومررا 
ي مشؾا بو مؽ قيؼ ومباديء سخ قية, وذلػ وفهاس لتغير السؾا ف ا خ قية السختمفة, مسا  د ي  ر عمى 

األمر الئي دفب الباحا لمكيام بيئه الدراية لمؾ ؾ  عمرى مدرتؾ  التف يرر  أة ال عبييؽ الرياضييؽنذ
 مؽ خ ا تهشيؽ مكياس لكياس تمػ السراح  والسدتؾيات. األخ  ي لمسدرب
 .Importanceأهسية الدراسة 
 نغرريم كنطرار الخمكيرة األحكرام نسرؾ فري م كرؾلبرج لشغريرة تظر يرا في الدراية سىسية تتجمى

 عمسيررة مررادة مررؽ تحتؾيررو لسررا وسيزرراس  م والدرايررة البحررا مررؽ تدررتدعيو ومررا الجرردا مررؽ تايررره لسررا نغررراس 
خاصرة  واألخ قيرة العامرة ا جتساعيرة الحياة في والتظبيكية الشغرية الشاحية مؽ بأىسية تحغى اشية

ؽ مسا يجعمو مكياياس جديداس بالرياضييؽ, لسا كان لو الدافب في تهشيؽ مكياس لمتف ير ا خ  ي لمسدربي
 .في السجتسب الرياضي لم ذف عؽ مدتؾيات التف ير ا خ  ي

  بر  مرؽ برو ا ىتسرام وكيفيرة الجانر  ىرئا لدرايرة جديردة  فرا  فرتح في الدراية سىسية ت سؽو 
 م يدرات كافرة فري التربؾيرة والعسميرة ا جتساعيرة التشذرًة عسميرة عمرى والهرا سيؽ السدربيؽ الرياضييؽ

الرياضي لتربية سجياا مؽ الشاشًيؽ تحدؽ الترر  في السؾا ف ا خ قيرة بذرك  قيجرابي,  سجتسبال
 والؾصؾا الى سعمى مدتؾيات التف ير ا خ  ي حتى مب تغير السؾا ف ا خ قية.

  :أهداف الدراسة
التف يرررر ا خ  ررري  مدرررتؾيات ومراحررر  عمرررى التعرررر  قلرررى الحاليرررة بذرررك  ر يدررري الدرايرررة تيررد  -1

 )العسرر الستغيررات في السؾا ف السختمفة وفهاس لربعض -Kohlberg  كؾلبرج صاايا كسا - لمسدربيؽ
 -نررؾع الشذرراط الرياضرري "فررردي م مشتخرر "-كبررار-ناشررًيؽ-يررشؾات الخبرررة, درجررة الترردري  "مرردارس م

 .بدون احت اال بدني"( –جساعي", طبيعة الشذاط الرياضي "احت اال بدني 
ا سيتمزم تهشيؽ مكياس لكياس مدرتؾيات ومراحر  التف يرر ا خ  ري لمسردربيؽ يب ما قلى وايتشاداس  -2

 الرياضييؽ في السؾا ف السختمفة يتشاي  مب بيًة السجتسب الرياضي كيد  فرعي.
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 :تداؤالت الدراسة
 يسكؽ مؽ خ ا ا جابة عمى التداؤ ت فيؼ وتفدير مذكمة الدراية الراىشة:

 ا خ  ي لمسدربيؽ الرياضييؽ عيشة الدراية؟. ما مدتؾيات ومراح  التف ير 1
. ىررر  تؾجرررد فررررو  فررري مدرررتؾيات ومراحررر  التف يرررر ا خ  ررري لمسررردربيؽ داخررر  السؾا رررف السختمفرررة 2

نررؾع الشذرراط الرياضرري,  م يررشؾات الخبرررة, درجررة الترردري  م لمسكيرراس وفهرراس لستغيرررات الدرايررة )العسررر
 ؟ )طبيعة الشذاط الرياضي

شرريؽ مكيرراس التف يررر ا خ  رري لكيرراس مدررتؾيات ومراحرر  التف يررر ا خ  رري . مررا مررد  صرر حية ته3
 لمسدربييؽ الرياضييؽ؟

  الدراسات الدابقة 
 الدرايرة ونا ذرت دراية طؾلية عؽ التف ير ا خ  ري"بعشؾان " (Walker  1191دراية ول ر  .1

 درايرة ترؼ احير السراحر  األخ قيرةم عرؽ كرؾلبرج ونسرؾذج األخ  ري التؾجو عؽ جميكان نسؾذج
 السهراب ت, طريرا عرؽ يرشتيؽ ايرتغر ت التي الظؾلية الدراية ىئه في العالسيؽ ل   الشسؾذجيؽ
 وتراوحرت وطفر  وسب سم مشيرا سخرئ ( عا مرة80العيشرة ) حجرؼ بمرغي, و الؾصرف السرشي  وباعتسراد
 بريؽ التزرارب مرؽ نرؾع ىشراال سن الشترا   وسعيررت يرشة. (63قلرى) يرشؾات (5مرؽ) سعسرارىؼ

 التزارب وىئا م الدراية مدة خ ا لمفرد الؾا ًية الذخرية الحياة وبيؽ األخ قية راضاتا فت
 ترأ ير سي وجرؾد عردم قلرى الدرايرة نسؾذجرو, وسشرارت فري كرؾلبرج بيشرو مرا مرب يتفرا الررراع سو

 العيشة. سفراد عشد األخ  ي التف ير نسؾ في واضح تهدم ىشاال وكان العالسيؽم ك  عشد لمجشس
التشسية ا خ قية فري الرياضرة بريؽ السديشرة ( بعشؾان" 2007وسخرون ) Katerinaكاتريشا دراية  .2

عؽ ما قذا كان التف ير األخ  ي لمرياضييؽ يتأ ر  قلى ال ذف الفاضمة والحكيهة" ىدفت الدراية
)ىرؾاة -مؽ حيا الردوري الرئي يتشرافس فيرو الرياضرييؽ -حد  نؾع الرياضة م مدتؾ  السشافدة 

يؽ( ومركررز ال عرر م والع  ررات السحتسمررة برريؽ التف يررر األخ  رري والدررشؾات اإلجساليررة محترررف –
لمخبررررة الرياضرررية ومدرررتؾ  ا حت ررراال البررردني واإلدراال الرررئاتي لم فررراءة الرياضرررية. ت ؾنرررت العيشرررة 

( وكررة 58( م كررة الهردم )59( رياضياس مؽ السراىهيؽ مؽ   ث رياضات مختمفة, الترشس )170)
(, MJT, Lind, 1978وايرتخدام    رة ايرتبيانات ىري اختبرار الحكرؼ األخ  ري ) (.53اليرد )

( لتهيرريؼ تؾجيررات األىرردا  ل عبرريؽ ونفررس Nicholls, Duda,1992 TEOSQوايررتبيان )
(. وسعيرت TEOSQ-PPCا يتبيان لتهييؼ اليد  السمسؾس ل عبيؽ نحؾ تؾجيات مدربييؼ )

 ررري لررررالح  عبرررؾ الترررشس عرررؽ كررررة الهررردم وكررررة اليرررد الشترررا   مدرررتؾ  سعمرررى فررري التف يرررر ا خ 
)بالترتي ( كسا عيرر مدرتؾ  سعمرى فري التف يرر ا خ  ري لميرؾاة عرؽ السحتررفيؽ, وسرجرب الباحرا 
تمررػ الشتيجررة الررى شرردة الزررغؾط الؾا عررة عمررى  عبرري السدررتؾيات العميررا, وعيررر دور ا حت رراال 
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ر الع  رررة برررأن كمسرررا سنخفرررض ا حت ررراال البررردني فررري الترررأ ير عمرررى التف يرررر ا خ  ررري, حيرررا تذررري
 –البدني زاد مدتؾ  التف ير ا خ  ي والعكس, و  يؾجد تأ ير  ؾي بيؽ مراكرز ال عبريؽ )دفراع 

ىجؾم( عمى مدتؾ  التف ير ا خ  ي, ووجؾد ع  ة قيجابية معتدلة بيؽ م شرر التظرؾر  -وي 
دية بيؽ يشؾات الخبررة الرياضرية والحكرؼ األخ  ي والهدرة الرياضية السدركة, كسا سن الع  ة عك

 وسن قتجاه سىدا  ال عبيؽ كان مرتبظاس بذك  كبير قلى ىد  مدربييؼ السترؾر. األخ  ي,
التف يررر ا خ  رري وع  ررتيؼ بررالتؾافا السيشرري ( بعشررؾان "2011) أمساان مرااافى اليامماايدرايررة  .3

ر ا خ  ري و مدرتؾ  التؾافررا ى مدرتؾ  التف يرلرد  السرشرديؽ التربرؾييؽ" ىردفت قلرى ال ذررف عمر
السيشي لد  السرشديؽ التربؾييؽ, وكئلػ الى ال ذف عؽ الع  ة بيشيسا, والفرو  في كر  مشيسرا 
الترري تعررز  لستغيرررات )الجررشس و يررشؾات الخبررره والتخرررص(, وايررتخدم الباحررا مكيرراس التف يررر 

ؾافررا السيشرري لمسرشررديؽ ( وايررتبيان الت2001ا خ  رري لمراشررديؽ مررؽ اعررداد فؾقيررو عبررد الفترراح )
( مررؽ السرشررديؽ التربررؾييؽ العررامميؽ فرري 162التربررؾييؽ مررؽ قعررداد الباحررا, وت ؾنررت العيشررو مررؽ )

السردارس الحكؾميرو, واعتسرد عمرى السرشي  الؾصررفي التحميمري. وسعيررت الشترا   عردم وجرؾد فرررو  
يرشؾات الخبررره ذات د لرة احررا يو فري مدرتؾ  التف يررر ا خ  ري تعرز  قلرى كرر س مرؽ )الجرشس و 

والتخررص(, وعردم وجرؾد ع  رو ارتباطيرة ذات د لرة احررا ية بريؽ التف يرر ا خ  ري والتؾافرا 
 السيشى لد  السرشديؽ التربؾييؽ.

التف يررر ا خ  ري وا خت فررات برريؽ ( بعشرؾان " 2011) واخاارون  Miltiadisميمتاادسو  درايرة  .4
فري التف يرر األخ  ري برريؽ  ا خت فرات الجشدريؽ فري الرياضرة" وىردفت الدرايرة قلرى التحهيرا فري

الجشديؽ, ودراية تظؾر التف ير األخ  ي حد  العسر, ومدتؾ  التعميؼ, والخبرة التدريبية, ونؾع 
الرياضرررة, وشرررك  السذررراركة فررري الرياضرررة لمرجررراا والشدررراء بذرررك  مشفرررر , وت ؾنرررت العيشرررة مرررؽ 

يسامررؾن جسيررب مراحرر  التعمرريؼ ( مررؽ الشدرراء 126( رجرراا وعرردد )315( فرررداس مررشيؼ عرردد )441)
( خررري م وتتررراوح 9( جامعررة, و)203( مرردارس  ررانؾي, و)186( مرردارس قعرردادي, و)43مررشيؼ )

( عامررراس, وترررؼ اختيرررار العيشرررة بالظريهرررة العذرررؾا ية مرررؽ مشررراطا مختمفرررة 33 -14سعسرررارىؼ بررريؽ )
سررارس ( م344( مرردرب, )17( حكررؼ, و)80باليؾنرران ومذرراركيؽ فرري ا نذررظة الرياضررية مررشيؼ )

( يرشة. 32 – 1كررة الظرا رة( وتترراوح يرشؾات خبرراتيؼ مرابيؽ ) -كررة الدرمة -لمرياضة )كرة الهردم
وسعيرررت الشتررا   سن الفرررو  برريؽ الجشدرريؽ فرري التف يررر األخ  رري ليدررت كبيرررةم والشتررا   دعسررت 

فري  دور العسر في التظؾر األخ  ي ل  س مرؽ الرجراا والشدراءم وكرئلػ ترأ ير الخبررات الرياضرية
التظرررؾر األخ  ررري لمشدررراءم ولرررؼ تابرررت الدرايرررة وجرررؾد ع  رررة بررريؽ التف يرررر ا خ  ررري وكررر س مرررؽ 

 شك  السذاركة(. –نؾع الرياضة  –)مدتؾ  التعميؼ 
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 بعرررض وفرررا الخمهررري الحكرررؼ مدرررتؾيات اخرررت   بعشرررؾان " (2012غالياااة عباااد الداااالم  درايرررة  .5
الدرايرة  ىردفت"اجردابيا األيايري بسديشرة عمريؼالت مرحمرة ت ميئ مؽ لعيشة ميدانية الستغيرات دراية

اجرردابيا  بسديشررة األيايرري التعمرريؼ مرحمررة ت ميررئ لررد  الخمهرري الحكررؼ مدررتؾيات عمررى التعررر  قلررى
 مدرتؾيات التف يرر ا خ  ري فري الفررو   ومعرفرة مKohlberg كرؾلبرج حرددىا كسرا الدراية عيشة
, وت ؾنررت (لأليرررة الاهررافي ا  ترررادي ا جتسرراعي السدررتؾ   م الشررؾع م العسررر) لستغيرررات وفهرراس 

 شررسمتو يررشة, ( 15 – 10) برريؽ مررا سعسررارىؼ تراوحررت والررئيؽ( تمسيررئ وتمسيررئة, 228العيشررة مررؽ )
 م و خرررون  كرؾلبرج قعررداد واإلعداديرة ا بتدا يرة لمسرحمررة األخ  ري التف يررر مكيراس الدرايرة سدوات
 لأليررررة الاهرررافي ا  تررررادي عيا جتسرررا السدرررتؾ   ومكيررراس م( 1985)  ذرررهؾش قبرررراليؼ تعريررر 
(. وسعيرت الشتا   ان السدتؾ  التهميدي ىرؾ الدرا د وخاصرةس 2007) اليؾارنو نؾا  معسر قعداد

السرحمة الاالاة "التؾافا الذخري مب معايير الجساعة", و تؾجد فررو  دالرة فري متؾير  درجرات 
 ا  تررادي ا جتسراعي سدرتؾ  ال -ك س مؽ )الجرشس  مدتؾيات التف ير ا خ  ي لمعيشة ومتغير

(, بيشسا تؾجد فرو  دالة احرا ياس في متؾي  درجات مدتؾيات التف ير ا خ  ري لأليرة الاهافي
  ( يشة.    15-14( و )11-10تعز  لستغير الدؽ لرالح الفًة العسرية )

اؤم لرد  التف يرر األخ  ري وع  ترو بسدرتؾ  التفراؤا والتذربعشؾان"  (2013تامر مقالده  دراية  .6
التعرررر  عمرررى  مدرررتؾ  التف يرررر األخ  ررري ومدرررتؾ  التفررراؤا طمبررة جامعرررة اليرمرررؾال" ىررردفت قلرررى 

والتذرراؤم والع  ررة بيشيسررا لررد  طمبررة جامعررة اليرمررؾالم والفرررو  فرري مدررتؾيات التف يررر األخ  رري 
( 500ومدرررتؾ  التفررراؤا والتذررراؤم وفهررراس لستغيررررات )الجرررشس والتخررررص(م وت ؾنرررت العيشرررة مرررؽ )

(, وترؼ ايرتخدام مكيراس التف يرر 2013/ 2012وطالبة ترؼ اختيرارىؼ مرؽ العرام الجرامعي )طال  
( ومكيراس التفراؤا والتذراؤم الررئي 2001األخ  ري لمراشرديؽ والسعرد مررؽ  بر  فؾقيرة عبرد الفترراح )

طرررؾره الباحرررا. وسعيررررت نترررا   الدرايرررة سن مدرررتؾ  التف يرررر األخ  ررري بذرررك  عرررام جررراء بدرجرررة 
جامعرررة اليرمرررؾال وفررري السرحمرررة الرابعرررة وىررري )التسدرررػ الررررارم برررالهؾانيؽ متؾيرررظة لرررد  طمبرررة 

كسررا سعيرررت سن مدررتؾ  Kohlberg  واألنغسررة( مررؽ مراحرر  التف يررر األخ  رري الدررتة كررؾلبرج
التفاؤا والتذاؤم جاء بدرجة مرتفعةم ووجؾد ارتباط قيجابي داا قحررا ياس بريؽ التف يرر األخ  ري 

ة ال ميررة لمسكيرراسم ووجررؾد فرررو  ذات د لررة قحرررا ية فرري مدررتؾ  والتفرراؤا والتذرراؤم عمررى الدرجرر
التف يرررر األخ  ررري يعرررز  لستغيرررر الجرررشس لررررالح اإلنررراث, ولستغيرررر التخررررص لررررالح ال ميرررات 

 اإلندانية, وعدم وجؾد فرو  دالة في مدتؾ  التفاؤا والتذاؤم تعز  أل ر الجشس والتخرص.
التف يررر ا خ  رري لظرر ب ا دارة بعشررؾان "  م(Almerinda  2013  ألسيريشاادا فااورت درايررة .7

الرياضررية فرري الؾ يررات الستحرردة وعيظاليررا" ىرردفت الدرايررة الررى تحميرر  التف يررر ا خ  رري لظرر ب 
ا دارة الرياضررررية فرررري الؾ يررررات الستحرررردة وعيظاليررررا, وىرررر  ىشرررراال ع  ررررة برررريؽ التف يررررر ا خ  رررري 
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عميرررررررا(, ودرجرررررررة ا نتسررررررراء -دنيررررررراقنررررررراث(, والظبهرررررررة ا جتساعيرررررررة )-ومتغيررررررررات الجرررررررشس )ذكرررررررؾر
( مررؽ طرر ب 41( طالرر  وطالبررة مررشيؼ )72الررديشي)كا ؾليػ وايررر ذلررػ( وت ؾنررت العيشررة مررؽ )

( مررررؽ طرررر ب ا دارة الرياضررررية مررررؽ 31ا دارة الرياضررررية مررررؽ جامعررررة نيؾيررررؾرال ال ا ؾليكيررررة, و)
يسؾجرافيررة. الررى البيانررات الد با ضررافة Kohlbergجامعررة رومررا, وتررؼ ايررتخدام مكيرراس كررؾلبرج 

وسعيرت الشترا   عردم وجرؾد فررو  بريؽ طر ب الؾ يرات الستحردة وعيظاليرا فري التف يرر ا خ  ري, 
بيشسررا عيرررت فرررو  برريؽ ذكررؾر وعنرراث طرر ب الؾ يررات الستحرردة ولرررالح اإلنرراث, حيررا حههررت 
اإلنرراث مدررتؾ  سعمررى فرري التف يررر ا خ  رري, و  تؾجررد فرررو  ذات د لررة احرررا ية فرري التف يررر 

وا نتسرراء الررديشي( ل رر س مررؽ طرر ب الؾ يررات الستحرردة  – خ  رري ومتغيررر )الظبهررة ا جتساعيررة ا
    وعيظاليا. 

 الهرار باتخاذ وع  تيا األخ  ي التف ير مدتؾيات ( بعشؾان "م2016هشاء خالد الرقاد  دراية  .8
 األخ  ري يررالتف  مدرتؾيات عمرى التعرر  قلرى الدرايرة ىردفت " األردنيرة الجامعرة طمبرة لرد 

 ذات والفررو   األردنيرة, الجامعرة طمبرة لرد  الهررار والع  رة بيشيسرا اتخراذ عمرى الهردرة ومدرتؾ  
را الهررار واتخراذ األخ  ري التف يرر بريؽ اإلحررا ية الد لرة  الدرشة ال ميرةم الجرشسم(لستغيررات  وفهس
 العام مؽ العسدية ةبالظريه اختيارىؼ تؼ وطالبة طال  (915مؽ) الدراية عيشة ت ؾنتة, الدرايي

 األخ  ري لمتف يرر  )كرؾلبرج( مكيراس األولرى :سداتريؽ تظبيرا وترؼ (م2015/ 2014) الجرامعي
وسارراض  يتشاير  بسرا الهررار اتخراذ مكيراس تظرؾير والاراني (م2001فؾقيرة عبرد الفتراح ) تعرير 

 بذرك  ردنيرةاأل الجامعة طمبة لد  األخ  ي التف ير مدتؾ   سن الدراية نتا   الدراية. سعيرت
 بدرجرة جراءت الهررار اتخراذ عمرى األردنيرة الجامعرة طمبرة مهردرة وسن متؾيرظة, بدرجرة جراء عرام

الهررار,  اتخراذ عمرى الظمبرة ومهردرة األخ  ري التف يرر مدرتؾ   بيؽ طردية ع  ة متؾيظة, ووجؾد
 ر وفهراس الهررا والهردرة عمرى اتخراذ األخ  ري التف يرر مدرتؾ   فري قحررا ياس  دالرة فررو   وعردم وجرؾد

 الدراية. لستغيرات
 
 
 

 إجااراءات الدراسة.
 مشهج الدراسة.

الر يدررية  األىرردا  لتحهيررا الؾصررفي التحميمرري, السررشي  الحاليررة الدرايررة فرري ايررتخدم الباحررا
التفدررير  مررؽ  رردراس  تتزررسؽ برر  م وتبؾيبيررا البيانررات جسررب عمررى تهترررر الدرايررة لمدرايررة, وبررئلػ فمررؽ

 سألعمى زيادة تؾضيح وفيؼ مدتؾيات التف ير األخ  ي لمسدربيؽ.البيانات, ع ليئه والتحمي 
 . The Study Fieldsمجاالت الدراسة 
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 السجاا البذري : السدربيؽ الرياضييؽ مؽ الئكؾر بأندية الجيزة والهاىرة.
م عمرررررى العيشرررررة 13/2/2020م وحترررررى 20/1/2020السجررررراا الزمشررررري :بررررردس التظبيرررررا مرررررؽ 

( مرردرب فهررد تررؼ التظبيررا فرري 30سمررا العيشررة ا يررتظ عية وعررددىا ) ( مرردرب,58األيايررية وعررددىا )
 .25/12/2019-21( سيام في الفترة مؽ 5وسعادة التظبيا بعد ) 18/12/2019-14الفترة مؽ

 .Sample عيشة الدراسة 
نغرررراس لظبيعرررة الدرايرررة ا يت ذرررافية,  فهرررد ترررؼ يرررح  عيشرررة الدرايرررة بظريهرررة عسديرررة طبكيرررة   

( 30مرؽ ) ظمر  يرحبيا سن ت رؾن مسامرة قحررا ياس لمسجتسرب, وت ؾنرت عيشرة الدرايرةمتاحة والتري   ت
مرردرب لمعيشررة ا يررتظ عية ومررؽ خررارج العيشررة ا يايررية , سمررا عيشررة الدرايررة ا يايررية فت ؾنررت مررؽ 

( يررشة, ويسامررؾن 53 – 25( مرردرب رياضرري مررؽ سنديررة الهرراىرة والجيررزة, تراوحررت اعسررارىؼ مررؽ )58)
مشتخبات(, وذلػ عمى يشؾات خبررة تردري  تراوحرت مرؽ  –كبار  -ناشًيؽ –رس درجات تدري  )مدا

كررة  -كررة اليرد -كرة الدمة -( نذاط رياضي مختمف )كرة الدمة14( يشة , يدربؾن عدد )26 – 2)
 -كارتيررة -مرررارعة -رفررب ا هرراا-كؾنررغ فررؾ-تايكؾنرردو-يرر ح -سلعرراب  ررؾ   -يررباحة -تررشس -السرراء

. بررردون احت ررراال( –جساعيرررة( وطبيعرررة نذررراط )احت ررراال  -)فرديرررة جسبررراز(, بحيرررا يسامرررؾن رياضرررات
 .( تؾصي  عيشة الدراية تبعأ لمستغيرات الخسس السختمفة1ويؾضح الجدوا التالي )

 (58وفهاس لمستغيرات الخسدة لمدراية )ن =  الدراية( تؾصي  عيشة 1جدوا )
 االلتواء % العدد الستغيرات م

 الدن 1
 51,7 30 ( 34 -25من سن  

 31,0 18 (44-35من سن   0.682
 17,2 10 (54-45من سن  

سشوات  2
 الخبرة

 65,5 38 سشة (11 -2 
 27,6 16 سشة (12-21  1,244

 6,9 4 سشة (22-31 

درجة  3
 التدريب

 24,1 14 مدار مدرب 

0,084 
 34,5 20 ناشئينمدرب 

 34,5 20 كبارمدرب 
 6,9 4 مشتخباتمدرب 

نوع  4
 الرياضة

 67,2 39 رياضات فردمة
0,754 

 32,8 19 رياضات جساعية

طبيعة  5
 الشذاط

 56,9 33 احتكاك بدني
0.286 

 43,1 25 بدون احتكاك بدني
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( وبالترالي فرنن 3)±( سن قيؼ ا لترؾاء لستغيررات الدرايرة انحرررت بريؽ 1يتزح مؽ جدوا )
, ويسكرررؽ م حغرررة زيرررادة اعرررداد متجاندررراس فرررى ىرررئه الستغيررررات العيشرررة تساررر  مجتسعررراس اعتررردالياس طبيًيررراس 

( وذلررػ  نيررؼ فرري 54 -45و مررة اعررداد السرردربيؽ فرري فًررة يررؽ ) (34 -25السرردربيؽ فرري فًررة الدررؽ )
( يررشة, ومررؽ 31 -22العررادة يسامررؾن مرردربي السشتخبررات وىررؾ مررايتؾافا مررب يررشؾات الخبرررة فرري فًررة )

فرري العرردد مررؽ مرردربي السرردارس والشاشررًيؽ وال بررار, كسررا السشظهرري سن يغيررر مرردربي السشتخبررات س رر  
 يغير التجانس بيؽ الدؽ ويشؾات الخبرة ف مسا زاد الدؽ زادت يشؾات الخبرة في ع  ة طردية. 

 .Tools أدوات جسع البيانات
نغراس لألعتساد عمى نغرية كؾلبرج والتي يسكؽ تظبيهيا عمى يشؾات عسرية مختمفة سي سنيا  

عيؽ, وتتشاي  مب مختمف الاهافات والسيؽ, وتجسب سشكاا التف ير ا خ  ي في  تذترط يؽ م
لم ت   .  ام الباحا بعسمية السدح السرجعي(Kohlberg,1983:16-17 يت مدتؾيات واضحة

والدرايات والسهاييس السرتبظة لتحديد اداة جسب البيانات, حيا تؼ ا يتهرار عمى ا يتعانة 
ر ايتخدماس وصد اس و باتاس وىؾ مكياس التف ير ا خ  ي لمراشديؽ مؽ قعداد بالسكياس السترجؼ األكا

( والسهتبس مؽ نغرية كؾلبرج لمسدتؾيات الدت لمتف ير ا خ  ي,  ؼ  ام 2001فؾقية عبد الفتاح )
 الباحا بتعدي  السكياس وتهشيشو ليتشاي  مب بيًة السجتسب الرياضي.

 خاوات تقشين السقيا :
تعدي  محتؾ  السؾا ف ا خ قيرة الخسدرة وا يرًمة الدرتة التري تمري كر  مؾ رف  ام الباحا ب

لتتشاي  مب السجتسب الرياضي لمسدربيؽ, بحيا  يتغير مزسؾن وف رة السؾا ف وا يًمة,  ؼ عرض 
( عمى الدرادة 2001( با ضافة الى مكياس فؾقية عبد الفتاح )2السكياس في صؾرتو ا ولية )مرفا

 (. 1رريؽ )مرفاالخبراء الستخ
 ؼ  ام الخبراء بتعدي  بعض ال مسات في السؾا ف وا يًمة والًبارات, حيا ايتهر الباحرا  

 %( مؽ ا راء والتعدي ت الستفا عمييا مؽ الدادة الخبراء.85عمى ا خئ بشدبة )
( سيررًمة مررؽ 3%(, و)40( مؾا ررف بشدرربة )5حيررا عرردا الخبررراء فرري )مررؾ فيؽ( مررؽ سصرر  )

%(, ولررؼ يررتؼ رفررض 4( بشدرربة )126( عبررارات مررؽ سصرر  )5%(, و)14اا بشدرربة )( يرر  21سصرر  )
%( مررا تررؼ تعديمررة عمررى السكيرراس ككرر , 7سيرراس مررؽ السؾا ررف وا يررًمة والًبررارات, وبررئلػ تررربح ندرربة )

%( عمرى صر حية 100%( ما لؼ يتؼ تعديمو والسؾافهة عميو, وجاءت ندبة السؾافهة )93بيسا ندبة )
خدام فرري قيرراس مدررتؾيات التف يررر ا خ  رري لمسرردربيؽ الرياضررييؽ, حتررى وصرر  السكيرراس ككرر  لأليررت

 (.3السكياس الى صؾرتو السعدلة الشيا ية )مرفا
 األيرًمة مرؽ عردد مؾ رف كر  يمري سخ قية, حيرا مؾا ف خسدة السكياس : يتزسؽوصف السقيا 

 ويرتؼ كرؾلبرجم عشرد يلمتف يرر األخ  ر الدتة السراح  تسا  ايتجابات سو عبارات يت ي اا ك  يمي
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 تف يرىؼ مب اتفا اس  األكار سمام ا يتجابة ع مة وضب مشيؼ ويظم  العيشة عمى ا يتجابات عرض
 لمؾ ؾ  سصدرهي الئ األخ  ي الحكؼ ي يد ما سي ا ختيار مبررات تؾضيح مب ماألخ قية وسحكاميؼ

 .عذؾ ياس  اختياراس  يكؽ لؼ ا ختيار سن عمى
  :يمي كسا وىي مؾا ف خسدة عمى لمسدربيؽ األخ  ي رالتف ي مكياس ويحتؾي 

 الاالا ويت ؾن  سيًمة, السؾ ف (9مؽ ) الااني ويت ؾن  سيًمة, السؾ ف (5مؽ) األوا ويت ؾن  السؾ ف
 ي اليؽ. مؽ الخامس ويت ؾن  ي اليؽ, السؾ ف مؽ الرابب ويت ؾن  سيًمة, السؾ ف (3) مؽ
 والخؾ  مؽ العهاب وتهدر)درجة واحده(. الًبارة )س( تهاب  السرحمة األولى: الظاعة 
  والسهايزة وتهدر)درجتيؽ(. الذخريةالًبارة )ب( تهاب  السرحمة الاانية: السشفعة 
  :درجات(. 3وتهدر) الجساعة معايير مب التؾافا مرحمةالًبارة )ج( تهاب  السرحمة الاالاة 
 درجات( 4غام وتهدر)الًبارة )د( تهاب  السرحمة الرابعة: السحافغة عمى الهانؾن والش. 
 ( تهاب  السرحمة الخامدة: مرحمة العهد ا جتساعي وتهدر )درجات( 5الًبارة )ه. 
 ( تهاب  السرحمة الدادية: السبادئ األخ قية العامة وتهدر )درجات( 6الًبارة )و. 

ويتؼ تهدير مرحمة التف ير األخ  ي لمفرد مؽ خ ا متؾيظات مجسرؾع السراحر  التري تساميرا 
وىررري الحرررد  1 (21ختيرررارات السشتهررراة عمرررى كررر  يررر اام وتترررراوح الررردرجات عمرررى السكيررراس مرررا بررريؽ )ا 

م وىرري الحررد األعمررى لمسرحمررة 2(126قلررى ) (الظاعررة الخررؾ  وتجشبرراس لمعهرراب)األدنررى لمسرحمررة األولررى
اير  و(  -الدادية )مرحمة السبادئ ا خ قية العامة(. مب األخئ بعيؽ ا عتبار بأن الفهرات مؽ )س

, سي تررؼ تؾزيررب الًبررارات بذررك  عذررؾا ي ل جابررة عمررى سيررًمة مرتبررة بترتيرر  الرردرجات عمررى كرر  فهرررة
 السؾا ف الخسس لمسكياس وذلػ ل ي   يفظؽ السفحؾص نس  ا جابة.

 الدراسة االستاالعية:
( مررردرب مرررؽ خرررارج العيشرررة 30طبرررا الباحرررا السكيررراس عمرررى العيشرررة ا يرررتظ عية وعرررددىا )

األيايررية وذلررػ بيررد  تحديررد مررد  صرر حية الًبررارات وم  ستيررا مررب مدررتؾ  و هافررة السفحؾصرريؽ, 
والسذك ت والتعميهات التري يسكرؽ سن تحردث وكيفيرة تعرديميا, ولكيراس متؾير  زمرؽ ا يرتجابة عمرى 

 ( دقيهة.35-30تراوح ما بيؽ )السكياس والئي 
 تقشين السقيا :

                                                           
 في حالة اإلجابة عن كل فقرات المقياس بالخيار)أ(. المدربهذه الدرجة يحصل عليها  1

 )و(.في حالة اإلجابة عن كل فقرات المقياس بالخيار  المدربهذه الدرجة يحصل عليها  2
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تحهرا الباحرا مرؽ صرد  السكيراس مرؽ خر ا الررد  الغراىري, و رد سكرد ىرئا : أواًل الردق
( كسحكسريؽ لمسكيراس وذلرػ 1الرد  صد  السحكسيؽ )السحتؾ (, وتؼ ا عتساد عمى الخبراء)مرفا 

 غاىري لمسكياس.لتخرريؼ في مجا ت مرتبظة ومتشؾعة ليعبر ذلػ عؽ الرد  ال
وتؼ حداب صد  السهارنرة الظرفيرة )صرد  التسييرز( بحدراب الربيرب األعمرى ألعمرى درجرات 

 ( مدربيؽ, ويؾضح ذلػ الجدوا التالي: 8( مدربيؽ والربيب األدنى ألدنى درجات لعدد)8لعدد)
التف ير د لة الفرو  بيؽ الربيب األعمى والربيب األدنى عمى الدرجة ال مية لسكياس  ( 2 جدوا)

 ا خ  ي 

 السكياس
 (8)ن= الربيب األدني (8)ن=الربيب األعمي

 قيسة ت
 نحرا  السًياري اإل الستؾي  الحدابي نحرا  السًياري اإل الستؾي  الحدابي

 16.474 0.12 3.256 0.137 4.330 الدرجة ال مية لمسكياس

 2.145=  0.05الجدولية عشد مدتؾي د لة  (ت)قيسة 
وا وجؾد فرو  دالة احرا ياس بيؽ الربيب األعمى والربيب األدنى عمى الدرجة يتزح مؽ الجد

ال ميرررة لسكيررراس التف يرررر ا خ  ررري ولررررالح الربيرررب األعمرررى مسرررا يررردا عمرررى سن السكيررراس عمرررى درجرررة 
 .مهبؾلة مؽ الرد 

ة  ام الباحا بحداب الابات لسكياس التف ير ا خ  ي بظريهتيؽ األولى بظريه: الثباتثانيًا 
تررؼ ايررتخدام معامرر  سلفررا كرونبرراخ  والظريهررة الاانيررة Half Coefficient-Split التجز ررة الشرررفية

Alpha Cronbach's وذلػ لمتأكد مؽ  بات السكياس والجدوا التالي يؾضح ذلػ 
حداب الابات بالتجز ة الشرفية والفا كرونباخ عمى الدرجة ال مية لسكياس التف ير  (3) جدوا

 ا خ  ي 

 ياسالسك
 التجز ة الشرفية

 الفا كرونباخ
 الد لة معام  ا رتباط السرحح معام  ا رتباط عدد الفهرات

 92772 92999 92759 92724 24 الدرجة ال مية لمسكياس

 0.361=  0.05الجدولية عشد مدتؾي د لة  )ر(قيسة 
اءت دالررة يتزررح مررؽ الجرردوا سن جسيررب درجررات حدرراب التجز ررة الشرررفية والفررا كرونبرراخ جرر

( عمى مكياس التف ير ا خ  ي مسا يدا عمى ان السكياس عمرى 0.05احرا يا عشد مدتؾي د لة )
مساي كررد  بررات السكيرراس وفرري نفررس الؾ ررت صررد  ايررتجابة السفحؾصرريؽ)  درجررة مهبؾلررة مررؽ الابررات,

 (.83:  2019عرام الي لي, 
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ا يررتظ عية فرري الفترررة مررؽ ولمتأكررد مررؽ الابررات  ررام الباحررا بتظبيررا السكيرراس عمررى العيشررة 
( سيرام فري خر ا الفتررة مرؽ 5م,  ؼ  رام بنعرادة التظبيرا عمرى نفرس العيشرة بعرد )14-18/12/2019
   .م21-25/12/2019

ند  ا تفا  بيؽ التظبيا ا وا والتظبيا الااني  يتجابات العيشة ( 4جدوا )
 (30ا يتظ عية )ن=

عدد 
 السدربين

مجسوع عدد 
استجابات 

 (9ق  التابي
11× 916 

مجسوع عدد 
( 1استجابات التابيق 
والستفقة مع 

استجابات التابيق 
 9) 

مجسوع عدد استجابات 
( والسختمفة 1التابيق 

مع استجابات التابيق 
 9) 

ندبة اتفاق التابيق 
 (1( مع التابيق  9 

39 3789 3724 59 98,43% 

%( 98التظبيا الااني جاءت )( سن ندبة ا تفا  بيؽ التظبيا ا وا و 4يتزح مؽ جدوا )
وىري درجررة عاليرة مررؽ ا تفررا , مسرا يرردا عمررى عردم حرردوث تغيرر حايررؼ برريؽ التظبيهريؽ, الررئي سجررري 
خرر ا خسدررة سيررام فهرر  لمتأكررد مررؽ  بررات ايررتجابات السفحرررؾيؽ وذلررػ  ىسيتيررا  يررتهرار الشتررا   , 

 مساي كد  بات السكياس وفي نفس الؾ ت صد  ايتجابة السفحؾصيؽ.
 راسة األساسية:الد

وبعرررد التأكرررد مرررؽ صرررد  و برررات السكيررراس وعررردم وجرررؾد تعررردي ت او تعميهرررات س شررراء الدايرررة 
( فري خر ا الفتررة مرؽ 3ا يتظ عية  ام الباحا بتظبيا مكياس التف يرر ا خ  ري لمسردربيؽ )مرفرا

يرغ تفر  وترؼ مب مراعاة تظبيا كافرة شرروط وتعميسرات السكيراس,م 43/2/2929م وحتى 29/4/2929
 ك  البيانات وحداب متؾي  الدرجات لسدتؾيات ومراح  التف ير ا خ  ي لمسدربيؽ. 

 عرض ومشاقذة الشتائج: 
ايرررتظاع الباحرررا تهشررريؽ السكيررراس والتحهرررا مرررؽ معام ترررو العمسيرررة معتسرررداس عمرررى الدرايررررات 

لتف يررر الدررابهة والخبررراء ليتحهررا مررؽ سىرردا  وتدرراؤ ت الدرايررة فرري ال ذررف عررؽ مدررتؾيات ومراحرر  ا
 األخ  ي لمسدربيؽ ليتزح نتا جيا مؽ الجداوا التالية:

 (5) جدوا
 ومراح  عمى الدرجة ال مية لسدتؾيات الدرايةعيشة  ايتجاباتلحداب درجات  2الت رار وكا 

  الدراية لستغيرات مكياس التف ير ا خ  ي وفهاس 

العدد  الستغيرات
 والشدبة

قيسة  جمراح  التفكير االخالقي الدتة لكولبر 
 اتجاه الداللة الداللة 2كا

1 2 3 4 5 6 

 225 223 273 497 465 435 58ن= العيشة كك 
 48,47 48,34 22,44 46,47 43,55 44,98 % ةالرابع السرحمة دالة 5825

 ةالخامد السرحمة دالة 4824 452 475 479 439 449 82 39ن= الشذاط الفردينوع 
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 48,56 24,37 29,67 45,87 43,43 49,94 % الشذاط
 73 59 494 55 52 59 49ن= الشذاط الجساعي

 48,39 44,79 25,34 43,78 43,93 44,79 % ةالرابع السرحمة دالة 2524

طبيعة 
 الشذاط

 449 439 472 86 94 92 33ن= بدني احتكاك
 47,47 48,76 24,82 42,44 43,56 43,28 % ةالرابع السرحمة دالة 4528

 496 494 99 96 74 49 25ن= بدون احتكاك
 29,49 49,84 48,86 48,29 43,52 9,33 % ةالدادي السرحمة دالة 2924

السرحمة 
 العسرية

 87 439 449 87 87 79 39ن= (11 –15 
 43,84 29,63 22,22 43,84 43,84 42,54 % ةالرابع السرحمة دالة 3327

 15 – 11) 
 84 68 75 69 53 44 48ن=

 24,43 47,99 49,84 45,87 44,92 49,85 % ةالدادي السرحمة دالة 4722
 15 - 51) 

 47 39 43 38 22 24 49ن=
 22,38 48,57 29,48 48,99 49,48 49 % ةالدادي السرحمة دالة 4724

سشوات 
 الخبرة

 1 – 99) 
 424 452 494 443 446 99 38ن=

 45,54 49,94 24,34 44,46 44,54 42,44 % ةلرابعا السرحمة دالة 4522
 91 – 19) 

 84 66 55 62 38 34 46ن=
 25 49,64 46,37 48,45 44,34 9223 % ةالدادي السرحمة دالة 3323

 11 – 19) 
 45 44 26 49 8 44 4ن=

 47,86 46,67 39,95 44,99 9,52 43,99 % ةالرابع السرحمة دالة 4623

رجة د
 التدريب

 مدار 
 45 59 74 44 42 33 44ن=

 45,34 29,97 24,45 44,97 44,29 44,22 % ةالرابع السرحمة دالة 4829
 ناشئين

 89 86 89 73 69 44 29ن=
 49,95 29,48 49,95 47,38 44,29 9,76 % ةالخامد السرحمة دالة 2924

 كبار
 86 79 493 69 45 56 29ن=

 29,48 46,67 24,52 44,29 49,74 43,33 % ةالرابع رحمةالس دالة 3223
 42 28 42 8 43 44 4ن= مشتخبات

 44,29 33,33 44,29 9,52 45,48 43,99 % ةالخامد السرحمة دالة 4728

 11.07=  0.05عشد مدتؾي د لة  (2كا)قيسة 
متغيرررات البحررا  عمررى جسيررب جرراءت دالررة احرررا ياس  (2كررا)ان قيسررة  (5) يتزررح مررؽ جرردوا

)الرابعة والخامدة والدادية( ما بيؽ السدتؾ  )التهميردي ومابعرد  السراح فى  ىعمولرالح الت رار األ
( مرؽ السحافغرة عمرى الهرانؾن والشغرامة )الرابعر السرحمرةدالرة فرى  (2كرا)حيرا جراءت قيسرة التهميدي(, 

 لعيشة كك . السجسؾع ال مي لمسكياس لدرجات الدي  السدتؾ  الااني)التهميدي(
السحافغرررة عمرررى )وعيرررر السدرررتؾ  الاررراني )التهميررردي( ىرررؾ الدرررا د وتحديرررداس السرحمرررة الرابعرررة 

( فرري كرر س مررؽ )العيشررة ككرر , الشذرراط الجسرراعي, سنذررظة ا حت رراال البرردني, فًررة العسررر الهررانؾن والشغررام
 .(, ودرجة تدري  السدارس والسشتخبات(31-22( و)11-2(, فًة يشؾات الخبرة )25-34)

بيشسرررا عيرررر السدرررتؾ  الاالرررا )مرررا بعرررد التهميررردي( فررري السرحمرررة الخامدرررة ل ررر س مرررؽ متغيررررات 
)الشذاط الفردي, درجة تردري  الشاشرًيؽ وال برار( سمرا السرحمرة الداديرة عيررت فري متغيررات كر س مرؽ 

-12(, فًرة يرشؾات الخبررة )54-45( و)44-35)طبيعة الشذاط بدون قحت اال بدني, وفًة العسرر )
 يشة(.( 21
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%( لرررررالح درجررررة ترررردري  33,33كسررررا سعيرررررت الشتررررا   بذررررك  عررررام سكبررررر ندرررربة ت رررررار )
( مؽ السدتؾ  الاالا )ما بعد التهميردي(, العهد ا جتساعي)السشتخبات( وفي قتجاه السرحمة الخامدة )

( وتهرررب فررري السرحمرررة ا ولرررى 21-12( لررررالح يرررشؾات الخبررررة لفًرررة )9,23بيشسرررا س ررر  ندررربة ت ررررار )
 ( لمسدتؾ  )ما ب  التهميدي(.عة والخؾ  مؽ العهابالظا)

ومسا يبا حاوا الباحا قيجاد التؾصي  ا حرا ي لمسؾا ف الخسدة عمى مكياس التف ير 
 ا خ  ي لمسدربيؽ, والتحها مؽ وجؾد فرو  لدرجات السكياس كك  ومتغيرات الدراية.

  (6جدوا)
 الدرايةعيشة   التف ير ا خ  ي لد سؾا ف والدرجة ال مية لسكياسمالتؾصي  ا حرا ي ل

 االلتواء الوسيط االنحراف السعياري  الشدبة% الستوسط الحدابي السواقف
 92432- 4299 92553 %65246 32949 ولاأل 

 92649- 32888 92639 %62249 32726 الثاني
 92929 42999 92837 %67295 42923 الثالث
 92494 32599 42954 %69295 32693 الرابع

 92965- 32599 42997 %64235 32684 الخام 
 92949 32765 92396 %63243 32788 الدرجة الكمية لمسقيا 

والدرجة ال مية  السكياس ن قيؼ معام ت ا لتؾاء فى جسيب مؾا فس (6) يتزح مؽ جدوا
ب مسا يدا عمي اعتدالية البيانات فى جسي (3±)لسكياس التف ير ا خ  ي  د انحررت ما بيؽ 

, حيا تراوحت الشدبة السًؾية لمسؾا ف مابيؽ الدرجة ال مية لسكياس التف ير ا خ  يو سؾا ف ال
%( تهريباس, مسا ي كد ييادة نس  التف ير ا خ  ي 63%( تهريباس, وندبة السكياس)67 –% 60)

  (.6( وسكبر قيسة )1لمسرحمة )الرابعة( مؽ السدتؾ  الااني )التهميدي(, حيا س   قيسة )
  ( 7جدوا) 

لستغير  سؾا ف والدرجة ال مية لسكياس التف ير ا خ  ي وفهاس ال ىعيشة عمال درجات د لة الفرو  بيؽ
 نؾع الشذاط

 السواقف
 (99نذاط جساعي  ن= (19نذاط فردي ن=

الستوسط  قيسة ت
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

الستوسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

 *22363 92598 32673 92543 429256 ولاأل 
 92884 92692 32649 92644 32777 الثاني
 *22999 92792 32794 92823 42479 الثالث
 92669 92994 32736 42999 32538 الرابع

 92569 42945 32789 92998 32628 الخام 
 42432 92332 32794 92422 32829 الدرجة الكمية لمسقيا 

 2.021=  0.05 لة الجدولية عشد مدتؾي د (ت)قيسة 
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د لة    عشد مدتؾ  السحدؾبة جاءت دالة احرا ياس  (ت)ان قيسة  (7) يتزح مؽ جدوا
بيشسا (, الشذاط الفردي)السؾ ف ا وا والاالا ولرالح  ىنؾع الشذاط عم لستغير وفهاس  (0.05)

  . خ  يا با ي السؾا ف والدرجة ال مية لسكياس التف ير ىعم اير دالة احرا ياس (ت)جاءت قيسة 
 (8) جدوا

سؾا ف والدرجة ال مية لسكياس التف ير ا خ  ي وفها لستغير ال ىعيشة عمال درجات د لة الفرو  بيؽ 
 طبيعة الشذاط

 السواقف
 (15نذاط بدون احتكاك  ن= (11نذاط احتكاك ن=

الستوسط  قيسة ت
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

الستوسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

 92456 92582 32872 92537 32939 ولأل ا
 42524 92662 32874 92698 32646 الثاني
 42495 92797 42473 92947 32999 الثالث
 92228 42494 32649 42934 32575 الرابع

 92399 42933 32629 42999 32727 الخام 
 92772 92492 32835 92394 32753 الدرجة الكمية لمسقيا 

 2.021=  0.05ية عشد مدتؾي د لة الجدول (ت)قيسة 
د لة    عشد مدتؾ  السحدؾبة جاءت اير دالة احرا ياس  (ت)ن قيسة س (8) يتزح مؽ جدوا

, سكياس التف ير ا خ  يل والدرجة ال مية سؾا فالجسيب  ىوفها لستغير طبيعة الشذاط عم (0.05)
( وبئلػ 3,939 -3,575ؽ )وانحررت درجات الستؾي  الحدابي ألنذظة ا حت اال البدني ما بي

يتجو الى السرحمة الرابعة مؽ السدتؾ  الااني لمتف ير ا خ  ي, بيشسا انحررت درجات الستؾي  
 (. 4,173 -3,620الحدابي ألنذظة بدون ا حت اال البدني ما بيؽ )

 ( 9جدوا) 
 ف ير ا خ  ي سؾا ف والدرجة ال مية لسكياس التال ىعم الدرايةعيشة درجات تحمي  التبايؽ بيؽ  

 لستغير السرحمة العسرية لمسدرب وفهاس 
مجسوع  مردر التباسن السواقف

 السربعات
 درجة الحرية

متوسط مجسوع 
 السربعات

 الداللة قيسة ف

 ولاأل 

 

 

 0.589 0.183 2 0.366 بيؽ السجسؾعات
 
 

 اير داا
 
 

 0.311 55 17.088 داخ  السجسؾعات
  57 17.454 السجسؾع

 الثاني

 

 

 1.039 0.424 2 0.849 بيؽ السجسؾعات
 
 

 0.408 55 22.465 داخ  السجسؾعات اير داا
  57 23.314 السجسؾع

 الثالث

 

 

 0.352 0.253 2 0.505 بيؽ السجسؾعات
 
 

 0.718 55 39.464 داخ  السجسؾعات اير داا
  57 39.969 السجسؾع

 اير داا 0.881 0.984 2 1.968 بيؽ السجسؾعات الرابع
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  1.117 55 61.411 داخ  السجسؾعات
  57 63.379 السجسؾع 

 الخام 

 

 

 3.712* 3.44 2 6.88 بيؽ السجسؾعات
 
 

 0.927 55 50.969 داخ  السجسؾعات داا
  57 57.849 السجسؾع

 الدرجة الكمية لمسقيا 
 

 

 0.251 2 0.502 بيؽ السجسؾعات
 0.154 55 8.474 جسؾعاتداخ  الس اير داا 1.629

  57 8.976 السجسؾع

 3.17=  0.05د لة    مدتؾ و  (55,  2درجتي حرية ) الجدولية عشد ( )قيسة 
د لة    عشد مدتؾ  السحدؾبة جاءت دالة احرا ياس  ( )ن قيسة س (9) يتزح مؽ جدوا

 ( )ت قيسة وفها لستغير السرحمة العسرية لمسدرب عمي السؾ ف الخامس بيشسا جاء (0.05)
عمي با ي السؾا ف والدرجة ال مية لسكياس التف ير ا خ  ي لئا يؾ   السحدؾبة اير دالة احرا ياس 

 .السؾ ف الخامس ىيجاد الفر  عم   فر  معشؾي إلسيدتخدم الباحا اختبار 
 (10) جدوا

 عمي السؾ ف الخامس بايتخدام اختبار ا   فر  معشؾي  الدرايةد لة الفرو  بيؽ عيشة 
 لستغير السرحمة العسرية لمسدرب وفهاس 

الستوسط  السواقف
(11 – 15  السرحمة العسرية / العدد الحدابي   15 – 11)   15 – 51)  

 الخام 
(39)ن= 32459  (25 – 34)   92744* 92999 
(48)ن= 42494  (35 – 44)    92744* 
(49)ن= 32459  (45 – 54)     

 فًات السؾ ف الخامس بيؽ ىعم الة احرا ياس نو تؾجد فرو  دس (10) يتزح مؽ جدوا
 – 35)ولرالح السرحمة العسرية ( 44 – 35)والسرحمة العسرية ( 34 – 25)السرحمة العسرية مؽ 

ولرالح  (54 – 45)والسرحمة العسرية  (44 – 35)تؾجد فرو  بيؽ السرحمة العسرية  م كسا(44
  العسرية لمسدربيؽ يختمف فييا مدتؾيات (, مسا يدا عمى سن السراح54 – 45)السرحمة العسرية 

 ومراح  التف ير ا خ  ي لمسدربيؽ ولرالح الفًة األكبر يشاس.
  ( 11جدوا) 

لستغير يشؾات  سؾا ف والدرجة ال مية لسكياس التف ير ا خ  ي وفهاس ال ىعيشة عمالتحمي  التبايؽ بيؽ 
 الخبرة

مجسوع  مردر التباسن السواقف
 السربعات

 يةدرجة الحر 
متوسط مجسوع 

 السربعات
 الداللة قيسة ف

 ولاأل 

 

 

 92943 92994 2 92998 بيؽ السجسؾعات

 

 

 اير داا

 

 

 92347 55 472446 داخ  السجسؾعات

  57 472454 السجسؾع

 اير داا 22495 92829 2 42658 بيؽ السجسؾعات الثاني
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  92394 55 242656 داخ  السجسؾعات

  57 232344 السجسؾع 

 الثالث

 

 

 42547 42964 2 22429 بيؽ السجسؾعات

 

 

 92688 55 372844 داخ  السجسؾعات اير داا

  57 392969 السجسؾع

 الرابع

 

 

 42248 42344 2 22688 بيؽ السجسؾعات

 

 

 42493 55 692692 داخ  السجسؾعات اير داا

  57 632379 السجسؾع

 الخام 

 

 

 42484 42953 2 82496 بيؽ السجسؾعات

 

 

 92994 55 492743 داخ  السجسؾعات داا

  57 572849 السجسؾع

 الدرجة الكمية
 لمسقيا 

 

 

 92848 2 42695 بيؽ السجسؾعات

 داا 62494
 92432 55 7228 داخ  السجسؾعات

  57 82976 السجسؾع

 3.17=  0.05لة د    مدتؾ و   (55,  2درجتي حرية )الجدولية عشد  ( )قيسة 
د لررة    عشررد مدررتؾ  السحدررؾبة جرراءت دالررة احرررا ياس  ( )ن قيسررة س (11) يتزررح مررؽ جرردوا

قيسة  لستغير يشؾات الخبرة عمي السؾ ف الخامس والدرجة ال مية لمسكياس بيشسا جاءت وفهاس  (0.05)
   س عمي با ي السؾا ف لئا يؾ  يدتخدم الباحا اختبار السحدؾبة اير دالة احرا ياس  ( )

 .ا خ  ي السؾ ف الخامس والدرجة ال مية لسكياس التف ير ى  عمو يجاد الفر فر  معشؾي إل
  ( 12جدوا) 

السؾ ف الخامس والدرجة ال مية لمسكياس بايتخدام  ىعم الدرايةعيشة  درجات  لة الفرو  بيؽد
 لستغير يشؾات الخبرة    فر  معشؾي وفهاس ساختبار 

(99 – 1  شوات الخبرة / العددس الستوسط الحدابي السواقف   91 – 19)   11 – 19)  

 الخام 
(38(  )ن=44 - 2) 32543   92736* 92543 
(46( )ن=24 – 42) 42259    42259* 
(4( ) ن= 34 – 22) 32999     

الدرجة الكمية 
 لمسقيا 

(38(  )ن=44 - 2) 32676   92387* 92983 
(46( )ن=24 – 42) 42963    92394 
(4( ) ن= 34 – 22) 32759     

السؾ ف الخرامس بريؽ يرشؾات الخبررة  ىعم وجد فرو  دالة احرا ياس  (12) يتزح مؽ جدوا
م كسرا تؾجرد فررو  (21 – 12)ولرالح يشؾات الخبرة ( 21 – 12)ويشؾات الخبرة  (11 – 2)مؽ 

(, 21 – 12)ولرالح يشؾات الخبرة  (31 – 22) ويشؾات الخبرة  (21 – 12)بيؽ يشؾات الخبرة 
 مرؽ الدرجة ال ميرة لسكيراس التف يرر ا خ  ري بريؽ يرشؾات الخبررة ىعم تؾجد فرو  دالة احرا ياس كسا 

 (.21 – 12)ولرالح يشؾات الخبرة ( 21 – 12) ويشؾات الخبرة  (11 – 2)
  (13) جدوا
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لستغير  وفهاس سؾا ف والدرجة ال مية لسكياس التف ير ا خ  ي ال ىعيشة عمال درجات تحمي  التبايؽ بيؽ
 درجة التدري 

مجسوع  مردر التباسن السواقف
 السربعات

 درجة الحرية
متوسط مجسوع 

 السربعات
 الداللة قيسة ف

 ولاأل 

 

 

 9,425 9,434 3 9,493 بيؽ السجسؾعات

 

 

 اير داا

 

 

 9,346 54 47,954 داخ  السجسؾعات

  57 47,454 السجسؾع

 الثاني

 

 

 9,642 9,268 3 9,893 بيؽ السجسؾعات

 

 

 9,447 54 22,544 داخ  السجسؾعات اير داا

  57 23,344 السجسؾع

 الثالث

 

 

 9,944 9,934 3 9,992 بيؽ السجسؾعات

 

 

 9,738 54 39,878 داخ  السجسؾعات اير داا

  57 39,969 السجسؾع

 الرابع

 

 

 9,649 9,725 3 2,476 بيؽ السجسؾعات

 

 

 4,433 54 64,294 سؾعاتداخ  السج اير داا

  57 63,379 السجسؾع

 الخام 

 

 

 9,597 9,528 3 4,585 بيؽ السجسؾعات

 

 

 4,942 54 56,264 داخ  السجسؾعات اير داا

  57 57,849 السجسؾع

الدرجة 
الكمية 
 لمسقيا 

 

 

 9,949 3 92934 بيؽ السجسؾعات

9,962 

 

 

 اير داا

 9,466 54 8,945 داخ  السجسؾعات

  57 8,976 السجسؾع

 2.79=  0.05د لة    مدتؾ و  (54,  3درجتي حرية ) الجدولية عشد ( )قيسة 
   عشد مدتؾ  السحدؾبة جاءت اير دالة احرا ياس  ( )ن قيسة س (13) يتزح مؽ جدوا

جسيب السؾ ف والدرجة ال مية لسكياس التف ير  ىعم (درجة التدري )لستغير  وفهاس  (0.05)د لة 
 . خ  يا

 مشاقذة الشتائج:
)الرابعة والخامدة  السراح  و عت في الدرايةن جسيب متغيرات س (5تغير نتا   جدوا )

السحافغة عمى ة )الرابع السرحمةجاءت والدادية( ما بيؽ السدتؾ  )التهميدي ومابعد التهميدي(, و 
سؾع ال مي لمسكياس لدرجات السجلدي  ( مؽ السدتؾ  الااني)التهميدي( ىي الدا دةالهانؾن والشغام

 احترام يج  حيا مظمهةم سنيا يعتهد والتي الهؾانيؽ قلى الفرد سحكام تدتشد العيشة كك , وفييا
ا جتساعي مؽ عادات وتهاليد و هافة, مسا يدا عمى اىتسام  الشغام عمى الدمظة, والسحافغة

التشغيسية )العرفية( والتسدػ بالشغام السدربيؽ عيشة الدراية بتظبيا الهانؾن والؾا ح التشغيسية واير 
 لسا لو مؽ سىسية في العسمية التدريبية. 
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جسراعي( مختمفرة, حيرا قتجرو مردربي  –بيشسا جاءت الشتا   وفهاس لستغير نؾع الشذاط )فردي 
 وفييرا ( مرؽ السدرتؾ  الاالرا )مرا بعرد التهميردي(العهرد ا جتسراعيالشذراط الفرردي لمسرحمرة الخامدرة )

 حهرؾ   تحردد والتري السجتسرب عمييرا وافرا التري العامرة والسعرايير برالحهؾ   األخ  ري ؾالالدرم يتحردد
األفراد, مسا يؾضرح سن مردربي الشذراط الفرردي ييتسرؾن بالسدر لية الفرديرة وىرؾ مرايتؼ تردري   عبرييؼ 

 .عمييا
السحافغررة ة )الرابعرر فهررد قتجررو الررى السرحمررة الشذرراط الجسرراعي سمررا التف يررر ا خ  رري لسرردربي

( مؽ السدتؾ  الااني)التهميدي( وىؾ ما يسيز جساعرة الفريرا مرؽ احتررام الدرمظة عمى الهانؾن والشغام
 واخررون  Miltiadisميمترديؾس  وتظبيا  ؾانيؽ الجساعرة, وبرئلػ   تتفرا الدرايرة الحاليرة مرب درايرة

 ( حيا اتجيت درايتيؼ لعدم وجؾد فرو  وفا متغير نؾع الرياضة2011)
ا   مراحرررر  ومدررررتؾيات التف يررررر ا خ  رررري وفهرررراس لستغيررررر طبيعررررة الشذرررراط كسررررا سعيرررررت الشترررر 

برردون قحت رراال برردني(, حيررا قتجررو مرردربيؽ سنذررظة ا حت رراال البرردني الررى السرحمررة  –برردني  حت رراال)بن
( مررؽ السدررتؾ  الااني)التهميرردي(, سمررا مرردربي ا نذررظة برردون السحافغررة عمررى الهررانؾن والشغررام) الرابعررة

( مررؽ العهررد ا جتسرراعين الف يررر ا خ  رري لرردييؼ يهررب فرري لمسرحمررة الخامدررة )احت رراال برردني فهررد كررا
( 2007وسخرررون ) Katerinaكاتريشررا  وىررؾ مررايتفا مررب درايررة مالسدررتؾ  الاالررا )مررا بعررد التهميرردي(

وىررررؾ ماي كررررد سنررررو كمسررررا انخفررررض درجررررة ا حت رررراال البرررردني كمسررررا سرتفررررب مدررررتؾيات ومراحرررر  التف يررررر 
( مرررؽ حيرررا متغيرررر 2011) واخررررون  Miltiadisميمترررديؾس  ا مرررب درايرررةا خ  ررري, بيشسرررا   تتفررر

 طبيعة وشك  الشذاط الرياضي.
 -45( و)44 –35)سمررا بالشدرربة لستغيررر فًررات السرحمررة العسريررة فهررد و عررت كرر س مررؽ الفًرررة 

وفييرا  مرؽ السدرتؾ  الاالرا )مرا بعرد التهميردي( (السبادئ األخ قية العامرة( في السرحمة الدادية )54
والسدراواة وا ندرانية وتعتبرر  العدالرة مار  مفراليؼ قلرى السرحمرة ىرئه فري األخ قيرة الفررد سحكرام تشدتدر

 ( فهررررد قتجيررررت قلررررى السرحمررررة الرابعررررة34-35, سمررررا الفًررررة العسريررررة )سر ررررى سشرررركاا التف يررررر ا خ  رررري
غالية ك س مؽ ( مؽ السدتؾ  الااني)التهميدي(, ويتفا ذلػ مب دراية السحافغة عمى الهانؾن والشغام)

 Walkerودرايرة ول رر (, 2011) واخررون  Miltiadisودراية ميمتديؾس  (,2012) عبد الدالم

, وىررؾ ماي كررده كررؾلبرج لمرردور الررئي يمًبررو العسررر فرري مراحرر  التف يررر ا خ  رري ف مسررا زادت (1989 
 السرحمة العسرية سرتفب معيا مدتؾ  التف ير ا خ  ي.

يزاس بالشدبة لدشؾات الخبرة, حيا و عت ك س مرؽ فًرات يرشؾات ( دالة س2كسا جاءت قيؼ )كا
( مررؽ السدرررتؾ  السحافغررة عمررى الهرررانؾن والشغررام) ( فرري السرحمررة الرابعرررة31-22( و)11-2الخبرررة )

السبررررادئ قلررررى السرحمررررة الداديررررة ) ( قتجيررررت21-12الااني)التهميرررردي(, بيشسررررا فًررررة يررررشؾات الخبرررررة )
الررا )مررا بعررد التهميرردي(, ويرجررب الباحررا ذلررػ لسشظكيررة ارتبظيرررا مررؽ السدررتؾ  الا (األخ قيررة العامررة
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( 1بالسرحمرة العسريرة مرب كرؼ الخبررات السيشيرة التري مرر بيرا السردرب, ويغيرر ذلرػ سيزراس فري جردوا )
لتؾصررري  العيشرررة عمرررى شررررك  ع  رررة طرديرررة برررريؽ الدرررؽ ويرررشؾات الخبررررة, وىررررؾ مرررايتفا مرررب درايررررة 

وسخررررون  Katerinaعمرررى العكرررس مرررؽ درايرررة كاتريشرررا (, و 2011) واخررررون  Miltiadisميمترررديؾس 
( حيا جاءت نتا جيا بع  رة عكدرية بريؽ يرشؾات الخبررة والتف يرر ا خ  ري,  بيشسرا  تتفرا 2007)

 ( حيا سكد عمى عدم وجؾد د لة لمخبرة.2011سيسؽ مرظفى الزاممي )مب دراية 
زاس دالة, حيا و عت كرأل مشتخبات( اي-كبار-ناشًيؽ-وسخيراس جاءت درجة التدري  )مدارس

( مرررؽ السدرررتؾ  العهرررد ا جتسررراعيالسرحمرررة الخامدرررة )السشتخبرررات( فررري -مرررؽ درجرررة مررردربي )الشاشرررًيؽ
الاالا )ما بعد التهميدي( و د يرجب ذلػ لحدايية التعام  مب تمػ الفًات مؽ ال عبيؽ و درة تردري  

 لجساعة سو الفريا.السدربيؽ لتمػ السراح  التي تحتاج قلى قحترام معايير وحهؾ  ا
السحافغرة عمرى ) ال بار( في السرحمرة الرابعرة -بيشسا جاءت درجة التدري  لسدربي )السدارس

( مررؽ السدررتؾ  الااني)التهميرردي( وىررؾ سيزرراس مشظهرري لمسرردربيؽ مررؽ حيررا ترردري  تمررػ الهررانؾن والشغررام
لرتحكؼ فري الفريرا, و رد جراء الفًات مؽ ال عبيؽ أللزاميؼ بأحترام الهرانؾن والرشغؼ لسحاولرة الدريظرة وا

ىرئا الستغيرر عمررى شرك  مرا يدررسى التخررص فرري الدرايرات ا خرر  والترري لرؼ تتفرا فرري نتا جيرا مررب 
م(, 2016ىشرراء خالررد الر رراد ) ةدرايرر (,2011سيسررؽ مرررظفى الزاممرري ) الدرايررة الحاليررة مارر  درايررة

 .(2013مهالده )تامر  دراية بيشسا ستفهت مب دراية
السحافغررة عمررى ) تجرراه التف يررر ا خ  رري لمسرردربيؽ فرري السرحمررة الرابعررةوبذررك س عررام عيررر ق

( متغيررات باإلضرافة قلرى السجسرؾع ال مري 7( مؽ السدتؾ  الااني)التهميدي( في عردد )الهانؾن والشغام
مرؽ السدرتؾ  الاالرا )مرا  (السبادئ األخ قيرة العامرةالسرحمة الدادية ) لعيشة الدراية, بيشسا عير في

( مرررؽ العهرررد ا جتسررراعي( متغيررررات لمدرايرررة, وجررراءت السرحمرررة الخامدرررة )4ميررردي( فررري عررردد )بعرررد الته
 ( متغيرات وفهاس لمترتي .3السدتؾ  الاالا )ما بعد التهميدي( في عدد )

وبرررئلػ تحتررر  السرحمرررة الرابعرررة مرررؽ السدرررتؾ  الاررراني السرتبرررة األولرررى فررري التف يرررر ا خ  ررري 
يررة السرحمررة الداديررة مررؽ السدررتؾ  الاالررا, بيشسررا سحتمررت السرحمررة لمسرردربيؽ, وجرراءت فرري السرتبررة الاان

 الخامدة مؽ السدتؾ  الاالا السرتبة الاالاة لمتف ير ا خ  ي عشد السدربيؽ الرياضييؽ.
لستغيررر نررؾع  وفهرراس  دالررة احرررا ياس ( سنررو تؾجررد فرررو  12, 10, 7كسررا تغيررر نتررا   جررداوا ) 
(, و د يرجب ذلرػ قلرى السدرًؾلية الفرديرة الشذاط الفردي)لح السؾ ف ا وا والاالا ولرا ىالشذاط عم

التررري تسيرررز مساريررري الشذررراط الفرررردي, بيشسرررا تختمرررف فررري الشذررراط الجسررراعي الرررئي يتسيرررز بالسدرررًؾلية 
)السرحمرررة  لستغيرررر السؾ رررف الخرررامس وفهررراس  ىعمررر فررررو  دالرررة احررررا ياس الجساعيرررة لمفريرررا, كسرررا تؾجرررد 

فًة األكبر يشاس, وا كارر يرشؾات خبررة(. و رد يرجرب ذلرػ الرى مرد  العسرية, يشؾات الخبرة( لرالح )ال
تظؾر التف يرر ا خ  ري السكتدر  مرؽ يرشؾات الخبررة والتري تررتب  بزيرادة السرحمرة العسريرة لمسردربيؽ, 
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وىشا تمع  التفاع ت ا جتساعية لمسؾا ف ا خ قية السختمفة سحد ا دوار اليامة في قكتداب الخبرة 
 ث التظؾر في مراح  التف ير ا خ  ي.  وبالتالي يحد

( سنرررو   تؾجرررد فررررو  دالرررة احررررا ياس فرررى مؾا رررف مكيررراس التف يرررر 8وتغيرررر نترررا   جررردوا )
برردون احت رراال برردني(, بيشسررا سعيرررت الت رررارات  –ا خ  رري ومتغيررر طبيعررة الشذرراط )احت رراال برردني 

( مررررؽ ة عمررررى الهررررانؾن والشغررررامالسحافغرررروالشدرررر  قتجرررراه مرررردربي سنذررررظة ا حت رررراال لمسرحمررررة الرابعررررة )
السدتؾ  الااني)التهميدي( لمتف يرر ا خ  ري, سمرا مردربي ا نذرظة الرياضرية بردون احت راال بردني فهرد 

مؽ السدتؾ  الاالا )ما بعد التهميدي(, وىؾ  (السبادئ األخ قية العامة)قتجيؾا الى السرحمة الدادية 
لسدربي ا نذظة الرياضية بدون احت اال بدني عؽ  ما  د يذير قلى قرتفاع مدتؾ  التف ير ا خ  ي

 مدربي سنذظة ا حت اال البدني.
( سنو   تؾجد فرو  دالة احرا ياس فى مؾا ف مكياس التف ير 13كسا تغير نتا   جدوا )

مشتخبات(, مسا يدا عمى عدم وجؾد فرو  -كبار-ناشًيؽ-)مدارسدرجة التدري   ا خ  ي ومتغير
 ف ير ا خ  ي داخ  السؾا ف السختمفة لمسكياس وفهاس لدرجة التدري .حادة في مدتؾيات الت

%( عمى السكياس كك  لرالح درجة تدري  مدربي 33,33بالراؼ سن سكبر ندبة ت رار ) 
 ( مؽ السدتؾ  الاالا)ما بعد التهميدي(.العهد ا جتساعي)السشتخبات( وفي قتجاه السرحمة الخامدة)

و د ي مدتؾيات ومراح  التف ير ا خ  ي لمسدربيؽ الرياضييؽ, وختاماس يؾجد تهارب كبير ف
 رواب  مؽ يحتؾيو بسا م ى  ء السدربؾن  مشو السشباا وا جتساعي الاهافي اإلطار قلى ذلػ يرجب

  و هافة تسيز شرا ح الرياضييؽ داخ  السجتسب. ,اجتساعي تهارب ومؽ وتهاليد وسعرا  اجتساعية
 :RESULTSاالستشتاجات 

 ضؾء سىدا  الدراية وما تؼ التؾص  قليو مؽ نتا   سمكؽ ايتشتاج ما يمي:في 
 .ص حية ايتخدام السكياس لكياس مدتؾيات ومراح  التف ير ا خ  ي لمسدربيؽ عيشة الدراية 
 ( مرررررؽ السدرررررتؾ  الااني)التهميررررردي( السحافغرررررة عمرررررى الهرررررانؾن والشغرررررام) تغيرررررر السرحمرررررة الرابعرررررة

 ر ا خ  ي ىي الدا دة لد  السدربيؽ الرياضييؽ.لسدتؾيات كؾلبرج في التف ي
  تمعر  فًرات مراحر  العسرر ويرشؾات الخبررة دورس ىامراس فري مراحر  التف يرر ا خ  ري ف مسرا زادت

)السرحمررة لستغير وفهراس  السرحمرة العسريرة والخبررة زادت معيرا مدرتؾيات ومراحر  التف يرر ا خ  ري
لررررالح )الفًرررة األكبرررر يرررشاس, السؾ رررف الخرررامس  ىفررررو  دالرررة عمررروب العسريرررة, يرررشؾات الخبررررة(,

 وا كار يشؾات خبرة(.
  ىشرررراال تررررأ ير لستغير)طبيعررررة الشذرررراط( عمررررى مدررررتؾيات ومراحرررر  التف يررررر ا خ  رررري, ف مسررررا زاد

مدررررتؾ  ودرجررررة ا حت رررراال البرررردني فرررري الرياضررررة كمسررررا قنخفزررررت مدررررتؾيات ومراحرررر  التف يررررر 
 مؾا ف السكياس. ا خ  ي, و  تؾجد فرو  دالة احرا ياس عمى

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 
 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل 981
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 

 م2929 سبتمبر (2الجزء ) 99العدد            المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة          

 

  ارتفرراع مدررتؾيات ومراحرر  التف يررر ا خ  رري لسرردربي الرياضررات الفرديررة لمسرحمررة الخامدررة عررؽ
مدربي الرياضات الجساعية التي جاءت في السرحمة الرابعة وفهاس لستغير)نؾع الشذاط(, وبفررو  

 (. الشذاط الفردي)السؾ ف ا وا والاالا لرالح  ىعم دالة احرا ياس 
 ال بار( في مدتؾيات ومراح  التف ير -عؽ مدربي)السدارس السشتخبات(-)الشاشًيؽيتفؾ  مدرب

 ا خ  ي وفهاس لستغير)درجة التدري (, و  تؾجد فرو  دالة عمى مؾا ف السكياس.
 :Recommendationsالتوصيات 

  سيرررررتخدام مكيررررراس التف يرررررر ا خ  ررررري لكيررررراس مدرررررتؾيات ومراحررررر  التف يرررررر ا خ  ررررري لمسررررردربيؽ
 اضييؽ )الرؾرة السعدلة مؽ قعداد الباحا(.الري

  ,تهررديؼ دورات تدريبيررة لمفًررات السختمفررة مررؽ السرردربيؽ وخاصررةس مرردربي رياضررات ا حت رراال البرردني
وسصرررحاب السراحررر  العسرررر ا  ررر  يرررشاس وخبررررة لرفرررب مدرررتؾيات التف يرررر ا خ  ررري والتررردري  عمرررى 

 تظبيهو عسمياس.
 ايررتخدام مكيرراس التف يرر ا خ  رري عمرى عيشررات مختمفررة قجرراء العديررد مرؽ البحررؾث ا جتساعيرة ب

رؤيراء -جسيرؾر -سداريريؽ–رياضرييؽ  -عؽ عيشة الدراية الراىشرة مرؽ السجتسرب الرياضري )حكرام
مدررتؾ  -الظبهررة ا جتساعيررة -ومررديري الس يدررات الرياضررية(, ووفهرراس لستغيرررات مختمفررة )الجررشس

شرررو وبررريؽ السذرررك ت ا جتساعيرررة والسيرررارات مدرررتؾ  التعمررريؼ (, والررررب  والع  رررة بي –السساريرررة 
 ا جتساعية السختمفة.

  سىتسام ا ع م وم يدات الزب  ا جتساعي السختمفة برالكيؼ ا خ قيرة وبرا األف رار اإليجابيرة
 في السجتسب الرياضي والسرري 

 قائسة السراجع
 السراجع بالمغة العربية -

ى قنسرا ي فري تشراوا الذخررية الدرؾيةم (: نساذج الذخرية الدؾية مشح2949قبراليؼ  ذهؾش ) .4
 مكتبة ا نجمؾ السرريم الهاىرة.

 (: التربية ا خ قية, دار وا   لمشذر, عسان.2996قبراليؼ ناصر ) .2

 مرررؽ عيشرررة لرررد  الخمهررري الحكرررؼ لتشسيرررة قرشرررادي برنرررام  فعاليرررة: (2993) جشيررردي فرررؾزي  سحسرررد .3
 ايرر ماجدرتير ريرالة م بالدرس وضرعا  لمررؼ األم  بسدارس يسًياس  السعا يؽ األطفاا
 الدؾيس.  شاة جامعة م التربية كمية م مشذؾرة

التف يررر ا خ  رري وع  ررتيؼ بررالتؾافا السيشرري لررد  السرشررديؽ (: 2944سيسررؽ مرررظفى الزاممرري ) .4
 , ريالة ماجدتير, كمية التربية, الجامعة ا ي مية, فمدظيؽ.التربؾييؽ
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(: التربيرة ا خ قيرة, السركرز 2945ؼ دمحم الجؾىري )قيسي  دوركايؼ, ترجسة دمحم الديد بدوي, تهدي .5
 الهؾمي لمترجسة , الهاىرة.

التف ير األخ  ري وع  ترو بسدرتؾ  التفراؤا والتذراؤم لرد  طمبرة جامعرة  :(2943) تامر السهالدة .6
 .اليرمؾالم ريالة ماجدتير اير مشذؾرةم جامعة اليرمؾالم قربدم األردن

, دار الف رر 5( : عمرؼ ا جتسراع الرياضري م ط2949ي )خير الديؽ عمي عؾيس, عرام الي لر .7
 العربيم الهاىرة.

(: مرارتؽ لرؾ ر مهدمرة  رريرة جرداس, م يدرة 2014يكؾت ىشدريكس, ترجسة كؾ ر محسرؾد دمحم ) .8
 .ىشداوي لمتعميؼ والاهافة, الهاىرة

 األنجمؾ ةمكتب والسراىام الظف  نسؾ ييكؾلؾجية في نغرية اتجاىات (:4994هللا دمحم ) عبد عادا .9

 .الهاىرة السرريةم

( : ميررارات البحررا العمسرري مرردخ  لمكيرراس ا جتسرراعي فرري الرياضررة, 2949عرررام الي لرري ) .49
 السشارة لمخدمات التعميسية والاهافية, الهاىرة.

(: مردخ  الرى عمرؼ ا جتسراع الرياضري , مركرز ال تراب 2947عرام الي لري , دمحم الذرحات ) .44
 .لمشذر , الهاىرة

  الستغيررررات بعرررض وفرررا الخمهررري الحكرررؼ مدرررتؾيات اخرررت  (: 2942عبرررد الدررر م ) االيرررة دمحم .42

, ريرالة ماجدرتير اجردابيا بسديشرة  األيايي التعميؼ مرحمة ت ميئ مؽ لعيشة ميدانية دراية
 كمية ا داب, جامعة بشغازي, ليبيا.عير مشذؾرة, 

ىهيؽ الستسدريرررريؽ التف يررررر األخ  رررري لررررد  السرررررا (: 2017) يسيشررررة خرررر دي, فتيحررررة بررررؽ كتيمررررة .43
 ., الجزا ر29, مجمة العمؾم ا ندانية وا جتساعية , العدد بالسرحمة الاانؾية

 م الهرراىرةم مكتبررة السرررؾر لألطفرراا -(: مكيرراس التف يررر األخ  رري١٠٠0فؾقيررة عبررد الفترراح ) .44
 .السررية األنجمؾ

 األنجمرررؾ مكتبرررةشرررديؽ م الهررراىرةم لمرا(: مكيررراس التف يرررر األخ  ررري ١٠٠٢فؾقيرررة عبرررد الفتررراح ) .45
 .السررية

 مرررؽ السرررراىهيؽ لرررد  التعمررريؼ بشرررؾع وع  ترررو الخمهررري الحكرررؼ مدرررتؾ   :(4999) الدرررها  حدرررؽدمحم .46
 السشؾفية. جامعة م التربية كمية م مشذؾرة اير ماجدتير ريالة م الجشديؽ

 لررربعض كدالرررة السدريررريؽ لرررد  الخمهررري الحكرررؼ مدرررتؾ   تبرررايؽ (:2995)ؼ يرررعد فيررري مررراىر ميرررا .47
 السشؾفية. جامعة م اآلداب كمية م مشذؾرة اير دكتؾراه  ريالة م ذخريةال متغيرات
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 التف يررر األخ  رري وع  تررو بالسدررًؾلية ا جتساعيررة وبعرررض (:2999)ميدررؾن دمحم عبررد الهررادر .48
, ريررالة ماجدررتير, كميررة التربيررة, الجامعررة الستغيرررات لررد  طمبررة الجامعررة اإليرر مية بغررزة

 ا ي مية.

(: دراية مهارنة بريؽ سطفراا مررر والبحرريؽ فري الشسرؾ الخمهريم مجمرة 4987) ىد  دمحم  شاوي  .49
 .499-67ص (,67(, العدد )6)م الجزء (2)درايات تربؾية م السجمد 

ا يس والشغريات,  -(: عمؼ نفس الشسؾ2994ىد  دمحم  شاوي, حدؽ مرظفى عبد السعظي ) .29
 دار قباء لمظباعة والشذر, الهاىرة.

 طمبرة لرد  الهررار باتخراذ وع  تيرا األخ  ري التف يرر : مدرتؾيات(2946الر راد ) خالرد ىشراء .24

(, 25واإلندرانية,العدد ) التربؾيرة لمعمرؾم األيايرية التربيرة كميرة األردنيرة, مجمرة الجامعرة
 باب . جامعة

مررررؽ  يرررة مهارنرررة لسدررررتؾ  التف يرررر الخمهررري لمررررؼ والعرررادييؽراد (:2995عرررزازي)وا ررر  حدرررشى  .22
, ريرررالة ماجدرررتير,  درررؼ الررررحة الشفدرررية ,كميرررة  ؾلبرج"ىهيؽ فررري ضرررؾء نغريرررة "كررررا السررر

 .التربية, جامعة الز ازيا

 السراجع بالمغة األجشبية -
23. Almerinda Forte, (2013): The Moral Reasoning Of  Sports 

Management Students In The United States And Italy, Journal of 

International Education Research, Vol 9, Number 2, pp 177-198. 

24. Anne , Weaver,J. (1997) : Critical Thinking : What Every Student 
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: foundation For Critical Thinking , New York , Cambridge 

University. 
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