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 هٌئة التحرٌر
 

 رئيـــــــس تحرير المجلة

 أ.د/ عٍد عبد الواحد على دروٌش

 التربٌة  كلٌةعمٌد 
 

 

 نائب رئيس تحرير المجلة

 أ.د/ أضماء محمد عبد الحمٍد

 المجتمع البٌئة وخدمةوكٌل الكلٌة لشئون 

 
 

 مدير تحرير المجلة

 د/ فدوي أوور وجدي توفٍق

 التوجٌه واإلرشاد النفسًمدٌر مركز 

 

 سكرتير المجلة

 أ/ أحمد مصطفى محمد

 جامعة المنٌا –مدٌر مكتب عمٌد كلٌة التربٌة 

 

 



 

 

 ج 

  )*(اللجنة االستشارية للمجلة 

 ابراهٌمابراهٌم علً أ.د/

 مصر–جامعة المىٍا 

 فرح أحمد فرح أ.د/علً

 الطودان - والتكىولوجٍا العلوم جامعة

 باظةآمال عبد السمٌع أ.د/

 مصر -جامعة كفر الشٍخ

 كاظم علً مهديأ.د/

 ضلطىة عمان –جامعة الطلطان قابوش

 رٌاض أنور عبد الرحٌمأ.د/

 مصر -جامعة المنيا

 الزغول أ.د/عماد

 االردن - مؤتة جامعة

 الببالوي إٌهاب عبد العزٌزأ.د/

 مصر -الزقازيق جامعة

 الصمد عبدفضل ابراهٌم  أ.د/

 مصر -جامعة المىٍا

 أ.د/خدٌجة ضٌف هللا القرشً

 المملكة العربٍة الطعودٌة–جامعة الطائف 

 لطفً عبد الباسط إبراهٌمأ.د/

 مصر -جامعة المىوفٍة

 العاسمى رٌاض ناٌلأ.د/

 ضورٌا -جامعة دمشق 

 إسماعٌل محمد المري.د/أ

 مصر -جامعة السقازٌق 

 شقٌر زٌنب محمودأ.د/

 مصر–جامعة طىطا 

 الكٌال مختار أحمدأ.د/

 مصر -جامعة عٍه شمص

 بخٌت صالح الدٌن فرحأ.د/

 الطعودٌة العربٍة المملكة- ضعود الملك جامعة

 أ.د/نعمان محمد صالح الموسوي

 البحرٌه -جامعة البحرٌه

 

 

                                                           
 تم ترتيب األسماء أبجديا (*)
 

 



 

 د 

  *()اللجنة العلمية للمجلة

 ابراهٌمابراهٌم علً أ.د/

 جامعة المنيا –الصحة النفسية أستاذ 

 شنان أحمد محمد الحسنأ.د/

  بيشة جامعة –  النفس أستاذ علم

 الحمٌد عبداسماء محمد أ.د/

 جامعة المنيا –أستاذ علم النفس التربوي 

 عثماناسهام ابو بكر أ.د/

 جامعة المنيا –أستاذ الصحة النفسية 

 باظةآمال عبد السمٌع أ.د/

 جامعة كفر الشيخ –أستاذ الصحة النفسية 

  رٌاض أنور عبد الرحٌمأ.د/

 جامعة المنيا –أستاذ علم النفس التربوي 

 الببالوي إٌهاب عبد العزٌزأ.د/

 جامعة الزقازيق-أستاذ الصحة النفسية والتربية الخاصة

 خدٌجة ضٌف هللا القرشًأ.د/

  الطائف  جامعة – النفسي أستاذ القياس

 مبارك احمد  خلفأ.د/

 جامعة سوهاج –أستاذ الصحة النفسية 

 باخومرأفت عطٌة  أ.د/

 جامعة المنيا –أستاذ علم النفس التربوي 

 

                                                           
 تم ترتيب األسماء أبجديا  (*)
 

 



 

 

 ه 

 العاسمى رٌاض ناٌلأ.د/

  دمشق جامعة - النفسي أستاذ اإلرشاد

 شقٌر زٌنب محمود أ.د/

 جامعة طنطا –أستاذ الصحة النفسية 

 محمد سلٌمان أ.د/سلٌمان 

 بني سويفجامعة –أستاذ الصحة النفسية 

 سٌد عبد العظٌم محمد  أ.د/

 جامعة المنيا –أستاذ الصحة النفسية 

 الفتاح عبد صبري محمود أ.د/

 جامعة المنيا –أستاذ علم النفس التربوي 

 بخٌت  صالح الدٌن فرح أ.د/ 

 سعود الملك جامعة – الخاصة أستاذ التربية

 فرحعلً فرح أحمد  أ.د/ 

 والتكنولوجيا العلوم جامعة -أستاذ علم النفس 

 كاظم علً مهدي أ.د/

 جامعة السلطان قابوس -أستاذ علم النفس  

 الزغول عماد أ.د/

 جامعة مؤتة -أستاذ علم النفس التربوي  

 الصمد عبدفضل ابراهٌم أ.د/

 جامعة المنيا –أستاذ الصحة النفسية 

 إبراهٌم لطفً عبد الباسطأ.د/

 جامعة المنوفية –أستاذ علم النفس التربوي 

 هالله أبو ماهر محمدأ.د/

 قابوس السلطان جامعة -  النفس أستاذ علم

  إسماعٌل محمد المريأ.د/

 جامعة الزقازيق –أستاذ الصحة النفسية 



 

 و 

 معوض محمد عبد التوابأ.د/

 جامعة الفيوم –أستاذ الصحة النفسية 

 الطٌب محمد عبد الظاهرأ.د/ 

 جامعة طنطا –أستاذ الصحة النفسية 

 القضاةمحمد فرحان أ.د/

 جامعة الملك سعود –أستاذ علم النفس 

 الكٌال مختار أحمدأ.د/

 جامعة عين شمس –أستاذ علم النفس 

 الفضٌل عبد مدٌحة عثمانأ.د/

 جامعة المنيا –أستاذ علم النفس التربوي 

  الٌوسفىمشٌره عبد الحمٌد احمد أ.د/

 جامعة المنيا –أستاذ الصحة النفسية 

 مفضلسلٌمان  مصطفً ابو المجدأ.د/

 جامعة قنا–أستاذ الصحة النفسية 

  موسىنجاة زكً أ.د/

 جامعة المنيا –أستاذ علم النفس التربوي 

 حبشىنجدى ونٌس أ.د/

 جامعة المنيا –أستاذ علم النفس التربوي 

 نعمان محمد صالح الموسويأ.د/

  البحرين جامعة – النفسي أستاذ القياس

 الصبور عبدٌوسف  عبد هللا أ.د/

  سوهاججامعة –أستاذ الصحة النفسية  
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 جامعة المنيا –كلية التربية  –قواعد النشر بمجلة اإلرشاد النفسي 

 

 التعريف بالمجلة

جامعةة  –كمية التربية  –حكمة تصدر عن مركز اإلرشاد النفسي مجمة عممية دورية متخصصة م  

 8998عةام  إنشةاه المنيا ، وهو ثاني مركز إرشاد نفسي عمة  مسةتوا الجامعةات المصةرية، تةم 

عني بنشر الدراسةات والبحةوث ت  والمجمة عم  يد األستاذ الدكتور / عبد الرحيم بخيت عبد الرحيم، 

العممةةي مةةن حيةةث اصةةالة الفكةةر، وويةةوح المنقجيةةة ، ود ةةة التةةي تتةةواير ييقةةا ماومةةات البحةةث 

والتربية الخاصةة بشةتي ، التوثيق ، يي مجاالت الصحة النفسية، واإلرشاد النفسي، وعمم النفس 

إصدارها نخبة من  يمن جميع دول الوطن العربي. ويشرف عم،  يروعقا وتخصصاتقا المتنوعة 

م النفس والتربية الخاصة ، وتخيةع جميةع البحةوث اساتذة الصحة النفسية واإلرشاد النفسي وعم

والدراسةةات لمتحكةةيم مةةن  بةةل متخصصةةين مةةن ذوح الخبةةرة البحثيةةة والمكانةةة العمميةةة المتميةةزة يةةي 

مجال التخصص، بشكل يتفق مع معايير التحكةيم يةي لجةان التر يةة، وتعةد المجمةة بمثابةة يرصةة 

ممةةي، والمةةواد العمميةةة التةةي لةةم يسةةبق نشةةرها الع إنتةةاجقملمبةةاحثين مةةن جميةةع بمةةدان العةةالم لنشةةر 

، وتشمل : البحوث األصيمة ، التطبيايةة والنظريةة ، وتاةارير البحةوث اإلنجميزيةبالمغة العربية او 

ومشةةاريع التخةةرج ، وتاةةارير المةةهتمرات والماةةااات والنةةدوات وورش العمةةل، وممخصةةات الرسةةا ل 

 .المجمة نصف سنوية  وتصدر العممية.

 

 

 



 

 ح 

 :المجلة أهداف

 الةنفس وعمةم النفسةي واإلرشةاد النفسةية الصةحة مجةال يةي متخصةص اكةاديمي عممةي نشةر وعاا إيجاد 
 .الخاصة والتربية التربوح

 وعمةةم الخاصةةة والتربيةةة النفسةةي واإلرشةةاد النفسةةية الصةةحة مجةةال يةةي لمبةةاحثين عمميةةة مرجعيةةة إيجةةاد 
 .التربوح النفس

 واإلرشةاد النفسةية الصةحة مجةال يةي والعالميةة واإل ميمية المحمية المستويات عم  الباحثين حاجة تمبية 
 .النفسي

 والتربيةةة النفسةةي واإلرشةةاد النفسةية الصةةحة ابحةةاث نشةر خةة ل مةةن المعريةةة مجتمةع بنةةاا يةةي المشةاركة 
 .التخصص يي الخبراا من تحكيمقا بعد التربوح النفس وعمم الخاصة

 :بالمجلة النشر قواعد

 بشةةروم تمتةةزم ال التةةي البحةةوث ان إذ كامةةل، بشةةكل الةةنش بشةةروط االلتةةزام يةةرورة عمةة  التحريةةر هي ةةة تهكةةد
 :يمي ما الشروط هذ  ومن النشر، بشروط التاي يتم حتي مباشرة اصحابقا إل  وتعاد ييقا، ينظر لن النشر

 اوال : الشروط اإلدارية:
المجمةةة البحةةوث والدراسةةات يةةي مجةةال الصةةحة النفسةةية والتربيةةة الخاصةةة وعمةةم الةةنفس  تنشةةر -8

واإلرشاد النفسي المادمة من اعياا هي ة تدريس بالجامعة او باحثين يي الجامعةات والمعاهةد 
 العممية ومراكز وهي ات البحوث.

 تنشر البحوث بأسباية ورودها لممجمة. -2
الكترونية(  إلة  سةكرتير  األصل + صورتين + اسةطوانةيادم الباحث ث ث نسخ من كل بحث )  -3

تحرير المجمة ومعقا رسوم النشر ، كما يمكن إرسال األبحاث إلكترونيةا  عمة  البريةد اإللكترونةي 
 )cpc_guide@mu.edu.eg)لممجمة  

ال يعبةةر باليةةرورة عةةن راح هي ةةة كةةل مةةا ينشةةر يةةي اعةةداد المجمةةة يعبةةر عةةن راح صةةاحب( ، و  -4
 التحرير، او القي ة االستشارية. 

من بين األسةاتذة  -ومحكم ثالث إن لزم األمرالمحكمين -تاوم هي ة التحرير باختيار اثنين من  -5
المتخصصين يي مجال البحث لتحكيم البحةوث والدراسةات وتحديةد صة حيت( لمنشةر، وذلةك وياةا  

 . ة المكتبة الر مية بالمجمس األعم  لمجامعات المصريةلنموذج تحكيم محكم من  بل وحد
يةةتم إرسةةال األبحةةاث بصةةورة سةةرية خاليةةة مةةن اسةةم الباحةةث او مكةةان عممةة( ، ويةةي حالةةة تةةأخر   -6

 المحكم يحث لممجمة إرسال البحث إل  محكم آخر.
يجوز لصاحب البحث ان ياترح مجموعة من األساتذة الذين يرغب يي ان يحكمةوا بحثة( ، عمةي  -7

  ن  تختار هي ة التحرير اثنين من األسماا الماترحة.ا
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 ط 

اح مكةان آخةر إال بمواياةة كتابيةة مةن  يةيطرياةة  بةأحالمجمةة ال يجةوز نشةر   يةيما ينشةر  كل -8
 .هي ة التحرير

ياةةدم الباحةةث تعقةةدا  مو عةةا  منةة( ومةةن جميةةع البةةاحثين المشةةاركين )إن وجةةدوا  يفيةةد بةةأن البحةةث لةةم  -9
مادم لمنشر يي جقة اخرا حتي تنتقي إجرااات تحكيمية، ونشةر  ، او ان يسبق نشر  ، وان( غير 

 البحث ليس جزاا  من كتاب منشور ) وذلك من ه ل نموذج بيانات الباحث والتعقد بنشر بحث 
 : الشروط الفنية:ثانيا  
 يجب تواير الشروط الفنية التالية عند تسميم البحث:-
 ان يكون نوع الخط يي المتن كما يمي:  -8

  ، والعنةاوين الر يسةة بحجةم 84بحجةم ) simplified Arabicلمبحةوث العربيةة باسةتخدام خةط -
سةم يمةين  3.25  بولةد، وبقةوامش حجةم الواحةد منقةا )84  بولد، والعناوين الفرعيةة بحجةم )86)

سةةم اعمةةي واسةةفل الصةةفحة . وتةةرك مسةةاية مفةةردة بةةين السةةطور ، وان  3.25ويسةةار الصةةفحة ، )
  .81بحجم ) simplified Arabicيي الجداول لمبحوث العربية يكون نوع الخط 

  والعنةةاوين الر يسةةة 88بحجةةم ) Time New Romansلمبحةةوث اإلنجميزيةةة باسةةتخدام خةةط -
سةم  3.25  بولد ، وبقوامش حجةم الواحةد منقةا )88  بولد، والعناوين الفرعية بحجم )83بحجم )

  . وترك مسةاية مفةردة بةين السةور كمةا ، وان اعم  واسفل الصفحة 3.5يمين ويسار الصفحة ، )
  .8بحجم ) Time New Romansيكون نوع الخط يي الجداول لمبحوث اإلنجميزية 

... يي جميع ثنايا البحث ، وان يكون تر يم صةفحات البحةث  3،  2،  8تستخدم األر ام العربية -
 يي منتصف اسفل الصفحة.

ة ، ويشترط يي البحةث الماةدم بمغةة اجنبية( ان يةدرج   كمم211ال تزيد كممات ممخص البحث عن ) -2
 يي( ممخص بالمغة العربية.

  كممةةة بمةةا يةةي ذلةةك الممخصةةين العربةةي 8111صةةفحة ) 31اال يزيةةد عةةدد صةةفحات البحةةث عةةن  -3
واإلنجميةةزح ، والكممةةات المفتاحيةةة ، واألشةةكال والمراجةةع والم حةةق )نمةةوذج ممخةةص البحةةث بالمغةةة 

 ية .العربية والمغة اإلنجميز 
ان يكتب عنوان البحث ، واسم الباحث/ الباحثين ، والجامعة / المهسسة التةي ينتمةي إليقةا وعنةوان  -4

المراسةةمة ، عمةة  صةةفحة مسةةتامة  بةةل صةةفحات البحةةث ، ثةةم تتبةةع بصةةفحات البحةةث بةةداا  بالصةةفحة 
 األولي حيث يكتب عنوان البحث ياط متبوعا  بكامل البحث.

 الي:ان يتكون البحث من العناصر الت -5
المادمة والخمفية النظرية، مشكمة الدراسة واس متقا/ يريياتقا ، ثم اهدايقا ، ثم اهميةة الدراسةة        

، ثم محددات الدراسة ، ثم مصطمحات الدراسةة، اإلطةار النظةرح والدراسةات السةاباة ، ثةم الطرياةة 
جةةرااات الدراسةةة، وتتيةةمن )مةةنقة الدراسةةة ، والعينةةة ، وادوات الدراسةةة  ، الخصةةا ص السةةيكو وا 



 

 ي 

جرااات الدراسة ، واألساليب اإلحصا ية  ثةم نتةا ة الدراسةة ومنا شةاتقا  مترية ألدوات الدراسة ، وا 
ويشتمل هذا الاسم عم  نتا ة التحميل والجداول واألشكال والتعميق عميقا، ثم التوصيات المنبثاةة 

 ن وجدت.عنقا، واخيرا  تويع  ا مة المراجع "مرتبة ابجديا  والم حق إ
تةةةدرج الجةةةداول يةةةي الةةةنص وتةةةر م تر يمةةةا  متسمسةةة   وتكتةةةب عناوينقةةةا يو قةةةا. امةةةا الم حظةةةات  -6

 التوييحية يتكتب تحت الجدول.
 تذكر القوامش وم حظات وتوييحات الباحث يي آخر الصفحة عند اليرورة. -7
 اسموب التوثيق المعتمد يي المجمة هو نظام جمعية عمم النفس األمريكية . -8
 التحرير حق الفحص األولي لمبحث ، وتارير اهميت( ، او ريي( لمنشر.لقي ة  -9

يي حالة  بول البحث لمنشر تهول كةل حاةوق النشةر لممجمةة، وال يجةوز نشةر  يةي اح منفةذ نشةر  -81
 آخر ور يا  او إلكترونيا  ، دون اذن كتابي من ر يس هي ة التحرير.

من خ ل البريد اإللكتروني مع تعب ة إ ةرار يفيةد  Wordيتم تاديم البحوث إلكترونيا  عم  برنامة  -88
 بعدم  يام الباحث بنشر البحث يي اح مجمة اخرا. 

  مسةةت ت مةةن الدراسةةة ، 5يةةي حالةةة نشةةر البحةةث، يعطةةي الباحةةث نسةةخة مةةن المجمةةة ، وعةةدد ) -82
 . ويتحمل الباحث تكمفة اإلرسال بالبريد

 ثالثا : الرسوم الماررة لمنشر:
  811  جني( مصرح لمتحكيم لمباحثين المصريين من داخةل مصةر، )311يع )رسوم التحكيم يتم د - ا

 دوالر لمباحثين المصريين من خارج مصر والباحثين غير المصريين.
 تكلفة النشر: - ب
بالنسبة لمبحوث المادمةة لمنشةر بالمجمةة لمبةاحثين مةن داخةل جمقوريةة مصةر العربيةة تكةون رسةوم  -8

  جنيةة( 85عشةةرون صةةفحة  ، و يةةتم ديةةع ) 21لعةةدد ) النشةةر ث ثما ةةة جنيقةةا رسةةوم نشةةر البحةةث
 مصرح عن كل صفحة زا دة.

لمنشر بالمجمة لمباحثين المصةريين المعةارين بالخةارج او غيةر المصةريين  بالنسبة لمبحوث  المادمة -2
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 اساليب التفكير وع  تقا بمستوا الطموح 
 لدا طالبات كمية التربية البدنية وعموم الرياية  يي  جامعة المثن 

 إعداد
 )*(ا.د/ خالد اسود اليخ

 

تبرة مشلىة البنث في منا لة اإلجابة عىد  التسداؤا األتدي ىدا ت جدد عاللدة بدير اسدىيب الت ليدر   مسدت ى  المستخمص:
الطم ح لدى طالبات لىية التربية البدنية  عى م الرياضة في جامعة المفن  اما اىدف بتمفا بمعرفة اساليب الت لير لدى لدى 

ة المفندد   مسددت ى الطدد ح لدددييم  لدد لل التعددرف عىدد  العاللددة بينيمددا طالبددات لىيددة التربيددة البدنيددة  عىدد م الرياضددة فددي جامعدد
 استضدم البانث المنيج ال   ي باالسى ب المسني  تل ر مجتمد  البندث مدر طالبدات لىيدة التربيدة البدنيدة  عىد م الرياضدة 

جدراء االسدا العىميدة (  استضدم الباندث مةايسدير معددير لىغدرض بعدد ا 59في جامعة المفن   عينة البنث الرئيسة بىغت ) 
عىييم ،  استنتج البانث ار طالبات لىية التربية البدنية  عىد م الرياضدة فدي جامعدة المفند  يمتىلد ر مسدت ى طمد ح  اسداليب 

 .ت لير عالية  ا    البانث بت جيو المؤسسات التعىيمية باالىتمام باساليب الت لير لىني ض بالعمىية التعىيمية 
 

Methods of thinking and their relationship to the level of ambition of students 
of the Faculty of Physical Education and Sports Science at the University of 

Al-Muthanna 
 

Adstract:The research problem arises in trying to answer the following question: Is there a 
relationship between the path of thinking and the level of ambition among students of the 
Faculty of Physical Education and Sports Science at the University of Al-Muthanna, either 
aims to represent the methods of thinking of students of the College of Physical Education 
and Sports Science at the University of Muthanna and their level of attainment as well as 
identification On the relationship between them, the researcher used the descriptive method 
in the survey method and the research community was students of the College of Physical 
Education and Sports Science at the University of Muthanna and the main research sample 
amounted to (48) and the researcher used two measurements prepared for the purpose 
after conducting the scientific foundations on them, and the researcher concluded that the 
students of the College of Physical Education and Sports Science in Al-Muthanna University 
possesses an ambitious level and high thinking styles, and the researcher recommended 
directing educational institutions to pay attention to thinking methods to advance the 
educational process. 
Key words: Methods of Thinking - The level of ambition -University students - University 
of Al-Muthanna 

                                                           

 Khalid¬_swd@yahoo.com العراق -جامعة المثنى -التربٌة البدنٌة  أستاذ(*)
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 لتعريف بالبحث ا-8
 

 الماةدمة واهمية البحث             8-8
يعيش اإلنسار الي م في عالم تت ارع فيو المعى مات في ظا ما   ىنا اليو مر تةدم  فر ة معرفية     

أض ت في االةدياد  ما يتبعيا مر تجديد  تط ير في أسى ب نياتنا  تمية ى ا الع ر بتمية المعرفة 
تعاما م  مشلالتو  ند ث تط رات سريعة  السيما في أساليب الت لير المستضدمة مر لبا ال رد في ال

 م الف نياتو   ا  ا لانت األساليب المعرفية لد تبنت أسى ب ال رد في الت لير  طريةة تعامىو م  
المعى مات  النةائ  في م الف النياة المضتى ة مر نيث فيميا  ت سيرىا لج انب التشابو  االضتالف 

. فار ى ا التعاما يعتمد في أساسو لعنا ر الم الف  نا المشلالت النياتية المضتى ة التي تعترضيا
عى   يغ عديدة منيا الت نيف لىمعى مات  ترليبيا  تضةينيا  استدعائيا عند الضر رة  عى  ى ا 

:  2:93األساا سنعرف أسى ب الت لير ال ي يعتمده ال رد في تعامىو م  الم الف المضتى ة . )شريف ، 
267  . ) 

 

فيم لدرات األفراد  اىتماماتيم  استعماا أد ات مناسبة ترلة عى  الةدرات  اضتالفيا  إر          
 مطابةة الناجة الضا ة لى رد  اىتمامو م  ناجات المجتم  أم ر يملر أر تستضدم في تط ر المجتم  

ة تنمية  في االرتةاء بالن اني العىمية  التعىيمية عى   جو الض  ص. نيث أشار ) الي يدي ( إل  ضر ر 
الجنابي ،  )ميم األلاديمي  سى ليم النياتي .لدرات الطىبة لي يستطيع ا تن يا ى ه الةدرات إل  تعى

2::3  :6 ). 
 مما تةدم تلمر أىمية البنث النالي في تة ي أساليب الت لير المستضدمة مر لبا أفراد العينة       

 طالبات لىية  التربية الرياضية . بنث العاللة بير أساليب الت لير  مست ى الطم ح لدى 
 

 مشكمة البحث  8-2
إر االضتالف في أساليب الت لير لدى طىبة الجامعة  ال ي يتبعو ال رد يعد تعبيرا" عدر شض ديتو  مدر فدم  

يملددر أر يةدد د إلدد  تنةيدد  أىدافددو  لددد يبعددده عددر تنةيةيددا ، لمددا أر مسددت ى الطمدد ح لدددى ال ددرد مملددر أر 
ا"  فدد  أسددى ب الت ليددر المسددتضدم مددر لبددا ال ددرد  انطاللددا" ممددا تةدددم تبددرة مشددلىة يلدد ر عاليددا" أ  منض ضدد

البنددث النددالي عىدد  ال ددعيد األلدداديمي منا لددة جددادة  عىميددة فددي التعددرف عىدد  أسدداليب الت ليددر  عاللتيددا 
 بمست ى الطم ح ،   لل مر ضالا اإلجابة عى  السؤاا التالي : 

ر  مست ى الطم ح لدى طالبات لىية  التربية البدنية  عى م الرياضة ىا ت جد عاللة بير أساليب الت لي - 
 جامعو المفن ؟ 
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  -اهداف البحث : 8-3 
  -ييدف البنث النالي التعرف :  
 لياا أساليب الت لير لدى طالبات لىية التربية البدنية  عى م الرياضة  .  -2
 لياا مست ى الطم ح لدى طالبات لىية  التربية البدنية  عى م الرياضة  .  -3
معرفة داللة ال ر   لىعاللة بير أساليب الت لير  مست ى الطم ح لدى طالبات  لىية التربية  البدنية  -4

  عى م الرياضة  نسب متغير المرنىة الدراسية ) المرنىة الفانية  الرابعة (  . 
 

جرااات( الميدانية منقة البح-2  ث وا 
: استضدم البانث المنيج ال   ي باألسى ب المسني   لل لمالئمتو  طبيعة مشلىة  منقة البحث 2-8

 البنث 
 مجتمع وعينة البحث :   2-2

( طالبة  9:يتل ر مجتم  البنث مر طالبات لىية التربية البدنية  عى م الرياضة   البالغ عددىر )       
 (.2.  الجد ا) :312-3129م الدراسي  لىدراسة  / لىعا

 ( 2الجد ا ) 
 أعداد طالبات لىية التربية البدنية  عى م الرياضة 

 
 
 
 
 
 
 
 

  لددل ،   تددم اضتيددار العينددة بشددلا عمدددي  أمددا عينددة البنددث لددام البانددث باضتبددار المرنىددة الفانيددة   الرابعددة
لمعرفددة ال ددر  بددير طالبددات المرنىددة الفانيددة  طالبددات المرنىددة الرابعددة فددي أسدداليب الت ليددر  مسددت ى الطمدد ح   

 ( طالبة .  59بىغ عدد العينة ) 
 اداتا  البحث :  2-3

مددر ضدددالا اطددالع الباندددث  عىددد  األدبيددات السدددابةة فددي مجددداا أسددداليب الت ليددر  مسدددت ى الطمددد ح ،       
( لىبيئددة العراليددة  لمرنىددة الجامعددة  3118اتضددأ أر ىنددال مةياسددا" ألسدداليب الت ليددر مددر لبددا ) إبددراىيم ، 

 ( .  2( فةرة ، انظر المىن  )   :6المتضمر ) 

 العدد المرحمة
 28 األول 
 24 الثانية

 22 الثالثة

 24 الرابعة

 98  المجموع
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( لىبيئدددة العراليدددة  لمرنىدددة  3116سدددت ى الطمددد ح مدددر لبدددا ) عايدددد ، لددد لل اتضدددأ ىندددال مةياسدددا" لم    
 ( 3( فةرة ، انظر المىن  ) 87الجامعة  المتضمر ) 

 

 تصحيح الماياسين : 2-4 
ية د بت نيأ المةياا ى  الن  ا عى  الدرجة اللىية للا مستجيب مر أفراد العينة   لل بجم     

ة مر فةرات المةياا ،  لد تم تنديد ضما بدائا لإلجابة عر الدرجات التي تمفا استجابتو عى  لا فةر 
لا فةرة مر فةرات المةياسير ) تنطب  عىي دائما" ، تنطب  عىي غالبا" ، تنطب  عىي أنيانا" ، تنطب  

( عى  الت الي ،  ار أعى   2،  3،  4،  5، 6عىي نادرا" ، ال تنطب  عىي ( .  أ ةار البدائا ىي ) 
(  المت سط  :6(  الا درجة منتمىة ىي )  3:6مةياا أساليب الت لير ىي ) درجة منتمىة عى  

( .  الا درجة  491(   ار أعى  درجة منتمىة لمةياا مست ى الطم ح ى  )  288النظري ى  ) 
 ( . 339(  المت سط النظري ى  )  87منتمىة ) 

 

 األسس العممية  2-5
 الصدق :   2-5-8
ال  تعدد أساليب  طر  نساب  تةدير ال د  ،  في االضتبار النالي  يشير المعني ر بالةياا    

استضدمت البانفة ال د  الظاىري ال ي يعد المظير العام لىمةياا  ى  يشير ال  لدرة المةياا عى  
 ( .  Anstasi & Urbina , 1997 : 148لياا ما  ض  مر اجىو . ) 

المةياا لىظاىرة التي ييدف المةياا ال  لياسيا )   ييدف ى ا الن ع مر ال د  ال  معرفة مدى تمفيا  
( .   عرض البانث المةياسير ب  رتيما األ لية عى  لجنة مر الضبراء ) مىن   265:  2:98ضىف ، 

(  لبيار مدى مالئمتيما في مجاا لىيو التربية البدنية  عى م الرياضة  جامعو المفن  فةد اجم  الضبراء  4
 ات المةياسير  .  عى   النية جمي  ال ةر 

 الثبات : 2-5-2
يشير الفبات ال  أر المةياا يعطي النتائج ن سيا فيما ل  أعيد تطبيةو لمرات عدة عى  العينة ن سيا    

 ( .  Bergman , 1974 : 155 في ظر ف مشابية . ) 
طالبة مر المرنىة الفالفة   بعد  (  26 لد تم نساب الفبات بطريةة أعادة االضتبار عى  ) 

مضي فترة أسب عير  تنت ظر ف مشابية لظر ف التطبي  األ ا . لام البانث بإعادة االضتبار  تم 
( لمةياا  1893نساب معاما ارتباط بيرس ر بير درجات التطبيةير األ ا  الفاني إ  بىغ معاما الفبات ) 

( درجة ،  ىما معامالر فبات  :189اا مست ى الطم ح ) أساليب الت لير ،  لد بىغ معاما الفبات لمةي
 جيدار .
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 التجربة االستط عية :  2-6
بأجراء تجربة استطالعية عى  عينة مر ضارج عينة البنث  البالغ :312/ 23/ 23لام البانث بتاريخ

 (  ،   لل لمعرفة  21عددىا ) 
 .ال لت المستغر  لإلجابة 
 التي ت اجيا البانفة.  المشلالت 
 .تدريب فري  العما 

 التجربة األساسية : 2-7
( طالبة في  59بعد التألد مر  النية المةياسير لام البانث بتطبيةيا عى  أفراد العينة البالغ عددىا )   

 لىية التربية البدنية  عى م الرياضة    
 الوسا ل اإلحصا ية : 2-8

  spssن ائية لىعى م االجتماعية لام البانث باستضدام النةيبة اال
 

 عرض النتا ة ومنا شتقا -3
يتضمر ى ا ال  ا منالشة النتائج التي ت  ىت الييا البانث في ض ء أىداف البندث  لدد تدم عدرض    

 النتائج عى  النن  التالي : 
 

 اساليب التفكير لدا طالبات يي كمية التربية البدنية وعموم الرياية  . 3-8
أظيرت نتائج البندث الندالي أر طالبدات  فدي لىيدة التربيدة التربيدو البدنيدة  عىد م الرياضدة  يتمدتعر بدرجدة 
عالية في أساليب الت لير مر ضالا المةارنة بير ال سط النسابي لىعينة  ال سط النظدري لىمةيداا 

 ( .  177(  ى  البر مر ال سط النظري )  192,22، نيث بىغ مت سط العينة )
ا يشير ال  أر طالبات لىية التربية البدنية  عى م الرياضة  يتمتعر بض ائص عةىية معرفية تساعدىم  ى 

 عى  استضدام أساليب  طر  ت لير مميةة في نياتيم س اء الدراسية أم االجتماعية . 
 

 مستوا الطموح لدا الطالبات يي كمية التربية الريايي( .  4-3
أظيددرت نتددائج البنددث النددالي أر طالبددات لىيددة التربيددة الرياضددية يتمددتعر بدرجددة عاليددة فددي مسددت ى الطمدد ح 
مر ضالا المةارنة بير المت سط النسابي لىعينة  المت سط النظري ، نيدث بىدغ المت سدط النسدابي 

 ( 339(  ى  البر مر المت سط النظري البالغ )  812 , 259) 
أر  طالبدات لىيدة التربيدة الرياضدية يتمدتعر بمسدت ى طمد ح عداا" بسدبب الظدر ف  ىنا يشير البانث  الد  

التددي يعيشدديا المجتمدد  العرالددي  التددي يددنعلا بددد رىا عىدد  مسددت ى طمدد نير  تنةيدد  أىدددافير فددي 
 ظا التغير ال ي يعيشو المجتم  العرالي . 
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   2جدول ) 
  اندة لمةياا أساليب الت لير نتائج االضتبار التائي لعينة

  مست ى الطم ح لدى طالبات لىية التربية الرياضية  
عدددددددددددددددد 
أفدددددددددددددراد 
 العينة 

المت سدددددددددددددددددددط  المةياا 
 النسابي 

االننددددددددددددراف 
 المعياري 

المت سددددددددط 
 النظري 

مسدددددددددت ى  الةيمة التائية    
 الجد لية المنس بة  الداللة

أسددددددددددداليب  59
 الت لير 

192,22 29,420 177 2,743 1,96 0,05 

مسددددددددددددت ى  59
 الطم ح 

259,812 31,42 228 10,861 1,86 0,05 

 
 معرية داللة الفروق يي اساليب التفكير ويق متغير المرحمة .  4-4
لمعرفة داللة ال ر   بير المت سطير النسابير لمةياا أساليب الت لير  فد  متغيدر المرنىدة انظدر جدد ا  

(  ىددي الددا مددر الةيمددة 0,111( نيددث أظيددرت النتددائج أر الةيمددة التائيددة المنسدد بة بىغددت ) 4) 
ممددا يددددا عىدد  عدددم  جددد د    0,05( عنددد مسدددت ى داللددة  1,96التائيددة الجد ليددة  التدددي بىغددت ) 

فددر    ات داللددة إن ددائية فددي أسدداليب الت ليددر بددير طالبددات المرنىددة الفانيددة   طالبددات المرنىددة 
 الرابعة .

 ى ه النتيجة أر أساليب الت لير لىطالبات ال تتغير  ف  تغير المرنىة الدراسية .   سر البانثي   
 (  4جد ا )  

 الةيمة التائية لمةياا أساليب الت لير  ف  متغير المرنىة
عددددددددددددددد  المرنىة 

أفددددددددددددراد 
 العينة 

ال سدددددددددددددددددددددددددددددط 
 النسابي 

االننددددددددددددراف 
 المعياري 

المت سددددددددط 
 النظري 

مسدددددددددت ى  الةيم التائية    
 الجد لية المنس بة  الداللة

 0,111 177 32,480 195,412 35   الفانية  
 

1,96  0,05 
 177 30,223 198,98 35   الرابعة

 
 

  الطموح عم  ويق متغير المرحمة معرية داللة الفروق يي مستوا4-5
أظيرت نتائج البنث النالي  ج د فر   ا داللة إن ائية في مةياا مست ى الطم ح  ف  متغير المرنىدة 
مر ضالا المةارنة بير ال سطير النسابير لعينتدي المرنىدة األ لد   الرابعدة ،  باسدتضدام االضتبدار 

( نيدث بىغدت الةيمدة التائيدة المنسد بة )  5لعينتير مسدتةىتير لمدا ىد  مبدير فدي الجدد ا )  التائي
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( مما يدا عى  عدم 0,05(  ىي ا غر مر الةيمة التائية الجد لية عند مست ى داللة )  0,231
 .انية   الرابعة في مست ى الطم ح  ج د فر    ات داللة إن ائية بير المرنىتير الف

 لل أر طالبات لىية التربية البدنيدة  عىد م الرياضدة   ليدر مسدت ى طمد ح عداا" نداب  مدر   ي سر البانث 
الظر ف التي تعيشيا الطالبات في المجتم  العرالي الجديد  ما يرتبط بو مر تنسر في الظر ف 

 األمنية  االلت ادية  االجتماعية .
 

    4جدول )  
 متغير المرنىة الةيمة التائية لمةياا مست ى الطم ح  ف 

عددددددددددددددددددددد  المرنىة 
أفددددددددددددددددددراد 
 العينة 

ال سددددددددددددددددددددط 
 النسابي 

االننددددددددددددراف 
 المعياري 

المت سدددددددددط 
 النظري 

مسددددددددددت ى  الةيم التائية    
 الجد لية المنس بة  الداللة

 0,05 1,96 0,231 228 19,44 250,66 35   األ ل 
 228 17,19 251,77 35   الرابعة

 
 اساليب التفكير ومستوا الطموح لدا طالبات كمية التربية الريايية  معرية الع  ة بين 4-6
( نجد أر معاما االرتباط بدير أسداليب الت ليدر  مسدت ى الطمد ح لددى  6مر ضالا النظر ال  الجد ا )     

( ممدا يددا عىد   جد د عاللدة طرديدة مت سدطة  0,591طالبات لىية التربية الرياضية  لد بىغت ) 
( اندو إ ا بىغدت العاللدة االرتباطيدة  :2:8 ىي عاللة مةب لة  نسب ت نيف ) ىيلا ،  آضدر ر 

( . أمدددددا معامدددددا  257:  3::2( تعتبدددددر مت سدددددطة ) عددددد دة ،  0,70الدددددا مدددددر  – 0,50مدددددر ) 
(  ىددي عاللددة  0,652بىددغ )  االرتبدداط بددير أسدداليب الت ليددر  مسددت ى الطمدد ح لىمرنىددة الفانيددة  لددد

طردية مت سطة في نير بىغت ليمة االرتباط بير أساليب الت لير  مست ى الطم ح لىمرنىة الرابعة 
 (  ىي عاللة طردية منض ضة .  0,521) 

 يعىدددا الباندددث  أر طالبدددات التربيدددة الرياضدددية  يمدددتىلر مسدددت ى ت ليدددر جيدددد يجعىيدددر يرسدددمر  يندددددر    
  اعد بشلا  اضأ مت اف  م  متغيرات المجتم  الجديد . أىدافير لىمستةبا ال

 

    5جدول )  
 العاللة بير أساليب الت لير  مست ى الطم ح لدى طالبات لىية التربية الرياضية 

 معاما االرتباط العينة
59 0,655 
59 0,652 
 0,521 



 اساليب التفكير وع  تقا بمستوا الطموح لدا طالبات كمية التربية البدنية                         ا.د/ خالد اسود اليخ
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اسةةاليب التفكيةةر ومسةةتوا الطمةةوح لةةدا طالبةةات كميةةة التربيةةة  معريةةة داللةةة الفةةروق لمع  ةةة بةةين 4-7
 الريايية 

 
     6جدول )   

 الةيمة الةائية لمعاما االرتباط بير أساليب الت لير 
 ) الفانية   الرابعة ( غير المرنىة مست ى الطم ح  ف  مت

عددددد أفدددراد    المرنىة   
 العينة 

 مست ى    الةيمة الةائية       معاما االرتباط 
 الجد لية المنس بة  الداللة    

 0,05 1,96 0,164 0,142 59 الفانية  
 05 ,0 1,96 0,152 0,153 59 الرابعة 

 
لىتعرف عى  داللة ال ر  بير معاما  لغرض التعرف عى  داللة ال ر   استضدم البانث االضتبار الةائي   

االرتبددداط لىعاللدددة بدددير أسددداليب الت ليدددر  مسدددت ى الطمددد ح لىمرنىدددة الفانيدددة   الرابعدددة ، نيدددث بىغدددت 
( عنددددد  1,96(  ىدددي ا ددددغر مدددر الةيمدددة الةائيدددة الجد ليدددة )  0,164الةيمدددة الةائيدددة المنسددد بة ) 

 ( .  0,05مست ى داللة ) 
لد  أر الظدر ف الناليدة التدي يعيشديا المجتمد  العرالدي مدر تنسدر الظدر ف  يعىا البانث ىد ه النتيجدة ا  

االلت ادية  األمنية  االجتماعية تجعا الطالبات لدديير أسداليب ت ليدر عاليدة  مدرتبط ايجابيدا" مد  
 تةبا لتنةي  أىدافيم المرج ة .  مست ى طم ناتيم  تطىعيم نن  المس

 

 االستنتاجات والتوصيات -4
 االستنتاجات  4-8

 

جامعة المفن    يمتىلر مست ى ت لير جيد يجعىير  –أر طالبات لىية التربية البدنية  عى م الرياضة   -8
 يرسمر  ينددر أىدافير لىمستةبا ال اعد بشلا  اضأ مت اف  م  متغيرات المجتم  الجديد

مسدت ى طمد ح عداا" نداب  مدر جامعة المفند    ليدر  –أر طالبات لىية التربية البدنية  عى م الرياضة  -3
الظددر ف التددي تعيشدديا الطالبددات فددي المجتمدد  العرالددي الجديددد  مددا يددرتبط بددو مددر تنسددر فددي الظددر ف 

 األمنية  االلت ادية  االجتماعية . 
أر طالبدددات لىيدددة التربيدددة البدنيدددة  عىددد م الرياضدددة  يتمدددتعر بض دددائص عةىيدددة معرفيدددة تسددداعدىم عىددد   -4

 استضدام أساليب  طر  ت لير مميةة في نياتيم س اء الدراسية أم االجتماعية . 
 تمت  الطالبات بأسى ب ت لير جيد  ل لل مست ى طم ح عالي   -5
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 التوصيات :  4-2
 في ض ء نتائج البنث ي  ي البانث بما يىي :   
ت جيددو المؤسسددات التعىيميددة باالىتمددام بأسدداليب الت ليددر لىمتعىمددير لىنيدد ض بالعمىيددة الترب يددة  تنةيدد   -2

 اليدف المنش د . 
 مسدداعدة المتعىمددير عىدد  تنسددير أسدداليبيم فددي الت ليددر مددر ضددالا المندداىج  البددرامج التعىيميددة  المعدددة -3

  ف  ى ا الغرض . 
 ت جيو اىتمام  سائا اإلعالم المسم عة  المرئية لتةديم برامج تتضمر تعىيم الت لير .  -4
 أنشاء مرالة لرعاية الشباب  تةديم الدعم  النى ا لمشالىيم  رف  معن ياتيم  مست ى  -5

 طم نيم لى   ا بيم ال  درجات عالية مر الطم ح .     
 

 المراج :
، رسالة -أساليب الت لير  عاللتيا بالةدرة االستداللية لدى طىبة الجامعية    (3118  )ار عمرأن   إبراىيم

 ماجستير غير منش رة ، لىية التربية ، الجامعة المستن رية 
دراسة مةارنة في مست ى الطم ح  التن يا الدراسي عند طىبة الدراستير  (3112)  اد  لاظم جري 

عة بغداد ،رسالة ماجستير غير منش رة ، لىية التربية ، جامعة ال بانية  المسائية في جام
 .  بغداد

الشع ر بالنةص  عاللتو بمست ى الطم ح لدى طىبة  الجامعة ، رسالة (3116) عايد  عىي نسير
  ماجستير غير منش رة ، لىية اآلداب ، جامعة بغداد

الت لير النالد لدى طىبة جامعة بغداد  عاللتو بأساليبيم المعرفية ، أطر نة (3::2)الجنابي فاضا ةاما 
 دلت راة  غير منش رة ، جامعة بغداد ، لىية التربية ابر الرشد .

األساليب المعرفية اإلدرالية  عاللتيا بم ي م  التماية الن سي ، دراسات في (2:93)نادية منم د شريف  
 ( ، عالم ال لر  الل يت.   3دد ) ( ، ع 24الشض ية ، المجىد ) 
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