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  "بعض المهارات الحركية في الجمناستيك الفني أداءمستوى ب وأثرهتقدير الذات "
  

  زينب حسن فليح.د.م          شيماء عبد مطر التميمي .  د.م      د أميره عبد الواحد.أ
  

ان هناك  اوجدت اذ. اتحثالبحث والمشكلة التي تطرقت لها البا وأهميةاشتمل البحث على المقدمة   ١-١-
وقـد  . بعض الطلبة يتنامى لديهم الشعور السلبي والنقد للذات واالنسحاب من الموقف الذي يكـون فيـه   

قـد  وما يتبعها من تقدير واطـئ للـذات   . ينعكس ذلك سلبيا على تقدير الطلبة لذاتهم وتحصيلهم الدراسي 
لذا تعتبـر ظـاهرة تقـدير    . االة للدرس الحركي في الجمناستيك وعدم المب أدائهميؤثر بشكل مباشر على 

   . من اتجاهات تقيمية للذات كما تتضمن استجابات دفاعية عن الذات ضتت ألنهاتعقيدا  أكثرالذات 
  -:البحث فكانت هداف ا ما أ -٣-١

  .)القبلي والبعدي ( التعرف على تقدير الذات لدى طلبة الكلية بين االختبارين  .١
  .لدى طلبة الكلية )  وإناثذكور ( بعا لمتغير الجنس التعرف على تقدير الذات ت .٢
 .بعض المهارات الحركية في الجمناستيك الفني أداءعلى مستوى  وأثرهالتعرف تقدير الذات  .٣

  
  -:في حين كانت فرضيات البحث مايلي  ٤-١
  

والبعدي  القبلي( في تقدير الذات لدى طلبة الكلية بين االختبارين  إحصائيةهناك فروق ذات داللة  .١
(.  

لـدى طلبـة   )  وإناثذكور ( في تقدير الذات تبعا لمتغير الجنس  إحصائيةهناك فروق ذات داللة  .٢
  .الكلية

بعض المهـارات الحركيـة فـي     أداءفي تقدير الذات ومستوى  إحصائيةهناك فروق ذات داللة  .٣
  .كلية الالجمناستك الفني لدى طلبة 

مـن كـال   ) المرحلة االولى ( مع طبيعة البحث وتم اختبار طلبة  كما استخدم المنهج التجريبي لمالئمته -
كما استخدمت مجموعـة مـن الوسـائل    . طالب وطالبة ) ٤٠(بلغ عددهم  إذالجنسين في لعبة الجمناستك 

  .البحث وفرضياته  أهدافالمناسبة لتحقيق  اإلحصائية
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   -:هي  إليهاواهم االستنتاجات التي توصلت  -١-٥
بعدا ايجابيـا بـين    أعطىقد ) ذكور واناث ( ت لدى طلبة قسم التربية الرياضية ان تقدير الذا .١

 .إحصائيةوبداللة ) القبلي والبعدي ( ( االختبارين 

  .إحصائيةفي تقدير الذات لديهم وبداللة )  واإلناثالذكور ( انعدام فروق معنوية بين  .٢
الحركي لـبعض المهـارات    داءاألفي تقدير الذات ومستوى  إحصائيةانعدام فروق ذات داللة  .٣

  .الحركية في الجمناستك الفني عند الذكور 
الحركي لبعض المهارات الحركيـة فـي    األداءوجود فروق معنوية في تقدير الذات ومستوى  .٤

   .اإلناثالجمناستك الفني عند 
  بعدد من التوصيات حثاتواخيرا اوصت البا

  
  التعريف بالبحث-الباب االول١
  -:البحث  وأهميةالمقدمة  ١-١
  

ومـدى تقـديره   . يدل مصطلح تقدير الذات على مدى تقبل الفرد لنفسه بما فيها من ايجابيـات وسـلبيات   
. والتربويـة والمهنيـة   اذ تتضمن تقييما شامال لكل جوانبها الشخصية واالجتماعيـة  . لخصائصه العامة 

ـ . ( وكلما انخفض تقديره لذاته كان اقل تقبال لنفسه ويرى   Deaux  &Wrightsmanس ورايتمـان  دوك
. تقيمه لها يدل على انها نفس ايجابيـة او سـلبية    أكانان تقدير الذات يتضمن تقيم الشخص لنفسه سواء )
)١(  

ير الذات من خالل الخبرات والموقف التي يمر بها الفرد اثناء محاولته للتكيـف مـع البيئـة    داذ يتطور تق
يمات السلوكية وذلك بناء علـى عمليـة   ظالتي يترتب عليها نمو التن ومثل هذه الخبرات هي.  المحيطة به

او دوافـع  . التعلم ولكن اثر هذه المواقف والخبرات اليتوقف عند مجرد نمو تنظيمات سـلوكية خاصـة   
ولكنه يتعدى ذلك فيشمل الفرد كله عن طريق تقييم اثر الخبرات االنفعالية االدراكية علـى  . فردية منعزلة 

  )٢(. د مما يؤدي في النهاية الى تطور مفهوم عام عن الذات ككل هذا الفر
وهنا تكمن اهمية البحث في ان مساعدة الطلبة في بناء تقدير الذات لديهم عن طريق مجموعة من الوسائل 

فمن خاللها يشـعر الطلبـة   . المساعدة من االندية واالتحادات الرياضية والمهرجانات الرياضية المنظمة 
الى االحساس الدائم بـانهم اعضـاء   اذ ان طلبة الكلية بحاجة . تهم ويرتفع بذلك تقدير الذات لديهم بقيمة ذا

  . مهمين في مجتمعهم من خالل عملهم المهني واحساسهم بقيم ذاتهم 
  ٩٨ص.  ١٩٨٨. دار المعرفة . االسكندرية . سيكولوجية العالقات االجتماعية . ماهر محمود عمر  .١
. االعتمادية وعالقتهما بتقدير الذات لدى طلبة المرحلة االساسـية العليـا فـي االردن    . ف شاكر عقلة خل.٢

  ٤٢ص.  ٢٠٠٠. الجامعة المستنصرية . اطروحة دكتوراة غير منشورة كلية التربية
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  -:مشكلة البحث ٢ -١
ال التربية والتعليم ا في مجمبمشكلة البحث الحالي والتي انبثقت من خالل عمله اتمن خالل احساس الباحث

ان هناك بعض الطلبة يتنامى لديهم الشعور السلبي والنقد للذات واالنسحاب من الموقف الذي يكون  اوجدت
وقد ينعكس ذلك سلبيا على تقدير الطلبة لذاتهم وتحصيلهم الدراسي وما يتبعها من تقدير واطئ للذات . فيه 

في  ةاالجتماعية السريعلغير قادرة على مواكبة تطور الحياة من خالل اساليب التنشئة االجتماعية الخاطئة ا
  . جميع المجتمعات المتحضرة والتي تعمل على تشجيع االستقاللية لدى االفراد وتعزز لديهم الثقة بالنفس 

بعض المهارات  تاثيره على من خالل هذا البحث التعرف على تقدير الذات من خالل  تاثلذا ارتات الباح
  . الجمناستك الفني  فيالحركية 

  
   -:اهداف البحث  ٣-١

   .)القبلي والبعدي ( التعرف على تقدير الذات لدى طلبة الكلية بين االختبارين  .١
   .لدى طلبة الكلية) ذكور واناث ( التعرف على تقدير الذات تبعا لمتغير الجنس  .٢
تك الفني لدى طلبـة  التعرف على تقدير الذات ومستوى اداء بعض المهارات الحركية في الجمناس .٣

 .الكلية

  
   -:فرضيات البحث  ٤-١

القبلي والبعدي ( هناك فروق ذات داللة احصائيه في تقدير الذات لدى طلبة الكلية بين االختبارين  .١
(.  

لـدى طلبـة   ) ذكور واناث ( هناك فروق ذات داللة احصائية في تقدير الذات تبعا لمتغير الجنس  .٢
  .الكلية

حصائية في تقدير الذات ومستوى اداء بعض المهـارات الحركيـة فـي    هناك فروق ذات داللة ا .٣
  .الجمناستك الفني لدى طلبة الكلية
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  -:مجاالت البحث  ٥-١
  

  .بقسم التربية الرياضية في كلية التربية االساسية )المرحلة االولى ( طلبة  -:المجال البشري  .١
  .٢٠٠٦/     ٥/    ٢٩لغاية و    ٢٠٠٦/   ٣/   ١١المدة من    -:المجال الزماني  .٢
القاعة الرياضية المغلقة للجمناستك بقسم التربية الرياضية فـي كليـة التربيـة     -:المجال المكاني .٣

  .الجامعه المستنصريه – االساسية
  
   -:تحديد المصطلحات  ٦-١
  

ب ومـا  هو تقييم الفرد لذاته على نهايتي قطب موجب او سـال " تقدير الذات ) ١٩٨٦ Diggory( عرف 
  )١( ."بينهما 

بانها حاجة اساسية لالنسان قائال ان اعتراض مثـل هـذه   " فعرفت تقدير الذات )  Mosslowماسو ( اما 
  )٢(" الحاجة سيولد شعورا بالروتينية والضعف والعجز لدى الفرد والتي ستقود الى السلوك العصبي 

الذات وهي المعلومات التي يقررها الفرد عن هو تقييم الذات او تقرير عن ) " ١٩٧٢الحنفي ( كما يعرفها 
  )٣(" نفسه او تقيمه لذاته 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________________________________________________________  
  ٣٢ص.  ١٩٨٧. القاهرة . بحوث المؤتمر العلمي الثالث لعلم النفس  .١
٢. Hungng , s . : The social psychology of power , . Newyork . publishedin cooperation 

with European Association of Experimented social psychology 1980 .p. 127 
  ١٢ص.  ١٩٧٨. مكتبة نابولي .  ٢ج .موسوعة علم النفس والتحليل النفسي . عبد المنعم الحنفي  .٣
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  الدراسات النظرية -الباب الثاني -٢
   

  -:ر الذات واهم هذه النظريات هي هناك عدة نظريات حاولت تفسير تقدي
  

  )١()  Rosenberg Theory( نظرية روز نبرج  .١
سلوكه من خالل المعـايير السـائدة   . دراسة نمو وارتقاء سلوك تقييم الفرد لذاته ) روز نبرج ( لقد حاول 

واهـتم  . هم بصفة خاصة في تقييم المراهقين لذوات) روز نبرج ( وقد اهتم . في الوسط االجتماعي بالفرد 
بالدور الذي تقوم به االسرة في تقيم الفرد لذاته وعمل على توضيح العالقة بين تقدير الذات الذي يتكـون  

يعكس في اطار االسرة واساليب السلوك  االجتماعي الالحق للفرد فيما بعد واعتبر ان تقدير الذات مفهوم 
  . اتجاه الفرد نحو نفسه 

  

  )٢( -) : Zeller Theory( نظرية زيلر  .٢
الى تقدير الذات من زاوية نظرية المجال في الشخصية ويؤكد ان تقييم الذات اليحدث فـي  ) زيلر ( ينظر 

. ويصف تقدير الذات بانه تقدير يقوم به الفرد لذاته . في االطار المرجعي االجتماعي اال .معظم االحيان 
طة بين الذات والعالم الواقعي وعلى ذلك فعنـدما  ويلعب دور المتغيير الوسيط او انه يشغل المنطقة المتوس

تحدث تغيرات في بيئة الشخص االجتماعية فان تقدير الذات هو العامل الذي يحدد نوعية التغيرات التـي  
  .في تقيم لذاته تبعا لذلك ستحدث 

  
  
  
  
  
  
  

_____________________________________________________  
١. Rosenberg . m . society and Adolescent self – imoge . prince ton university 

press . 1973 . p27-41 
Zeller , R . and . Hagey . J . smith m . long B , : self Esteew : Asel social ٢.construct . 

J , of consult and clin psychology  
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  )١( -) : Cooper smith Theory( نظرية كوبر سميث  .٣
  

في دراسته لتقدير الذات عند اطفال ماقبل المدرسة الثانوية وقد ميز بين نوعين من ) كوبر ( اعمال  تمثلت
تقدير ( و ) تقدير الذات الحقيقي ويوجد عند االفراد الذين يشعرون بالفعل انهم ذو قيمة ( تقدير الذات هما 

مة ولكنهم اليستطيعون االعتراف بمثل الذات الدفاعي ويوجد عند االفراد الذين يشعرون انهم ليسوا ذوي قي
هذا الشعور والتعامل على اساسه مع انفسهم ومع االخرين وقد ركز كذلك على خصائص العمليـة التـي   

وقد افتـرض فـي   . تصبح من خاللها مختلف جوانب الظاهرة االجتماعية ذات عالقة بعملية تقدير الذات 
 –القـيم   –النجاحـات  ( دودات لتقدير الذات وهـي  كمحسبيل ذلك اربع مجموعات من المتغيرات تعمل 

الى انه بالرغم من عدم قدرتنا على تحديد انماط اسرية مميـزة  ) كوبر ( ويذهب ) الدفاعات  –الطموحات 
بين اصحاب الدرجات العالية واصحاب الدرجات المنخفضة في تقدير الذات من االطفال فان هناك ثالثـا  

  -:ة تبدو مرتبطة بنمو المستويات االعلى من تقدير الذات وهي من من حاالت الرعاية الوالدي
  

  .طفال من جانب االباءتفعيل اال .١
  .تدعيم سلوك االطفال االيجابي  .٢
 .احترام مبادرة االطفال وحريتهم في التغير من جانب االباء .٣

  
  -:المناقشة 

  
نتج ان تقدير الذات يؤكد على اهمية االسـرة  نست اتاضها من قبل الباحثمن خالل النظريات التي تم استعر

وما تقوم به من دور اساسي وكذلك نوع الرعاية الوالدية في فهم وتطوير مفهوم تقدير الذات لدى االفـراد  
وطرق التنشئة االجتماعية لذلك ترى اهتمام علمـاء الـنفس   . نتيجة تاثره بالمؤثرات البيئية الى حد كبير 

طفل في السنوات االولى من حياته حيث تلعب دورا كبيرا وهاما في تكوين وبنـاء  بالخبرات المبكرة لدى ال
  .شخصية الفرد وكذلك تعمل على تكوين سلوكه من خالل االعتماد على النفس واالستقالل بذاته

  
  
  
  
  

____________________________________________________________  
  ٤٥ص.  ٢٠٠٠. السابق  نفس المصدر. شاكر عقلة خلف  .١
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  -:البحث  اتاجراء -الباب الثالث -٣
  
  -:منهج البحث  ١-٣

  .تم استخدام المنهج التجريبي باعتباره من انسب المناهج لتحقيق اهداف البحث 
  
  -:مجتمع البحث  ٢-٣

لتربيـة الرياضـية   ذكور واناث بقسم ا) المرحلة االولى ( اختيرت عينة البحث بالطريقة العمدية من طلبة 
) ٢٠( قسيمهم الـى مجمـوعتين  اذ تم ت. طالب وطالبة )  ٤٠( وقد بلغ عددهم . في لعبة الجمناستك الفني 

   .طالبه ) ٢٠(طالب و
  

  -:وسائل جمع المعلومات  ٤-٣
  -:مجموعة من الوسائل المساعدة لطبيعة العمل في هذا البحث واهم هذه الوسائل هي  اتاستعملت الباحث

  .ر العربية واالجنبيةالمصاد .١
  .استمارة مقياس تقدير الذات.  ٢

  
  -:مقياس تقدير الذات  ٥-٣
  

انهاء للمقياس من تعريفه لتقدير الذات وهو التقييم العام لدى الفرد لذاتـه  )  ١٩٨٠موس جبرفي ( انطلق 
عكس هذا التقيم فـي  اذ ين) واالنفعالية واالخالقية والجسدية العقلية واالجتماعية ( في كلتيهما وخصائصها 

وفكرة عن مدى اهميتها وجدراتها وتوقعاته منها ويتناول هذا المقياس جوانـب  . ره نحوها ثقته بذاته وشعو
باعتبار ان هـذه الجوانـب   ) الجانب الجسدي والجانب االخالقي وثقة الفرد بنفسه ككل ( تقدير الذات منها 

  ويضم  .تظهر في المواقف الحياتية المختلفة تقيم الذات 
  
  
  

فقرة موزعة على الجوانب المختلفة لتقدير الذات بعضها ذات اتجاه ايجابي واخـرى ذات  )  ٦٢( المقياس 
  .اتجاه سلبي



       د أمیره عبد الواحد.أ                                                    ٢٠٠٧آیار ) ١(العدد  –مجلة علوم الریاضة 

  زینب حسن فلیح.د.م            يشیماء عبد مطر التمیم .  د.م                                                                                                      

  
  
 

 
 

269 

( وهـي  ) ليكرد(مكونة من خمس فئات وفقا لطريقة وقد صيغت الفقرة على شكل جملة مبدوئة بسلم اجابة 
  .)١(ملحق ) الاوافق ، جة ضعيفة اوافق بدر، اوافق درجة متوسطة ، اوافق ، اوافق بشرط 

  
  -) :صالحية الفقرات ( اراء الخبراء  ٦-٣

* فقرة على مجموعة من الخبراء )  ٦٢( بعرض فقرات مقياس تقدير الذات البالغ عددها  اتقامت الباحث
المتخصصين في علم النفس واالختبارات والمقياس وقد اقروا صالحية االختبار لالستخدام اذ بلغت نسـبة  

  .فما فوق % ) ٨٥( االتفاق 
  
  -:التجربة االستطالعية  ٧-٣

المرحلة االولى في لعبـة  طالب من طلبة )  ٨( اجريت دراسة استطالعية على عينة عشوائية مكونة من 
وقد تم استبعادهم من التجربة الرئيسية وكان الهدف من التجربة هو التاكد من مدى وضـوح  . الجمناستك 

ومعرفة استيعاب الطلبة للمقياس وتالفي االخطاء المحتملة التي قد تصاحب التجربـة  التعليمات والفقرات 
  .الرئيسية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________________________________________  
  اسماء الخبراء* 
  الجامعة المستنصرية . كلية االداب . علم النفس . جاسم فياض الشمري . د .أ
  الجامعة المستنصرية. كلية االداب . علم النفس . عالء الدين . د .م.أ
   الجامعة المستنصرية. مديرية التربية الرياضية . علم النفس . غازي صالح محمود . د .م.أ
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  -:صدق وثبات وموضوعية المقياس  ٨-٣
االختصـاص  اهري عن طريق عرض فقرات المقياس على الحكمـين مـن ذوي   ظتم استخدام الصدق ال

وهـذا دليـل صـدق    . والخبرة كما تم تطبيق فقرات مقياس تقدير الذات على عينة التجربة االستطالعية 
كما تم حساب معامل الثبات عن طريق اعادة تطبيق االختبار بعد سبعة ايام من التطبيق االول . المحتوى 

ار يعاد تطبيقه بعد مرور سبعة ايام من من انه لمعرفة ثبات االختب) مروان عبد المجيد (وهذا مااشار اليه 
   )١( .االختبار االول

بين درجات التطبيق االول والثاني لمقياس تقـدير  ) بيرسون ( وعن طريق حساب معامل االرتباط البسيط 
كما ان هذا المقياس يتمتع بالموضوعية النها % ) ٨٦( عالية وهي الذات اذ تم الحصول على درجة ثبات 

عبارة عـن  ( دلة الخاصة والبراهين لالستناد عليما في عملية التقديم أي ان الموضوعية اعتمدت على اال
  )٢( .)كما تقوم على ادلة يمكن للغير ان يتثبت من صحتها  نتتصف باليقيمعيار تقديم للمعرفة التي 

  
  -:خطوات تنفيذ التجربة  ٩-٣
  -:االختبار القبلي  ١-٩-٣

ذكور وانـاث مـن افـراد    ) االولى ( ار مقياس تقدير الذات لطلبة المرحلة تم اجراء االختبار القبلي الختب
  .في تمام الساعة العاشرة صباحا    ٢٠٠٦ /       ٣/   ١٣عينة البحث في  

  
   -:تطبيق المنهاج  ٢-٩-٣

يتضمن المنهاج التعليمي تطبيقا لبعض المهارات الحركية االساسية في الجمناستك الفنـي وقـد اسـتغرق    
دقيقة لكل وحدة تعليميـة  )  ٩٠( اسبوعيا وبواقع ) وحدتان تعليمية ( اج التعليمي ثمانية اسابيع بواقع المنه

 .  
  
  
  
  

مؤسسـة الـوراق   . عمان .  ١ط. اسس البحث العلمي العداد الرسائل الجامعية . مروان عبد المجيد ابراهيم  .١
  ٤٢ص.  ٢٠٠٠للنشر والتوزيع 

مطبعة التعليم العالي . بغداد . ومبادئ االحصاء في المجال الرياضي  االختبارات. قيس ناجي وبسطويس احمد  .٢
  ١٣٢ص.  ١٩٨٧
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  -:المهارات الحركية التي يتضمنها المنهاج التعليمي  ٣-٩-٣
تم اختبار عدد من المهارات االساسية في الجمناستك الفني والتي هي من ضمن مـنهج درس الجمناسـتك   

  -:واهم هذه المهارات هي ) اث ذكور وان( الفني للمرحلة االولى 
  الوقوف على اليدين  .١
  .)ضما ( الدحرجة االمامية  .٢
 .)ضما ( الدحرجة الخلفية  .٣

  
  -:االختيار البعدي  ٤-٩-٣

بعد االنتهاء من المدة المحددة لتطبيق المنهاج التعليمـي  ) مقياس تقدير الذات ( تم تطبيق المقياس البعدي 
كما تم اعتبار الدرجة التـي يحصـل عليهـا     ٢٠٠٦/  ٥/ ٢٨حا في وذلك في تمام الساعة العاشرة صبا

الطلبة في االمتحان العلمي لنهاية العام الدراسي هي الدرجة التي تعبر عن مستوى االداء الحركـي فـي   
  . الجمناستك الفني 

  
  -:الوسائل االحصائية  ٥-٩-٣

  .لبحث وفرضياتهاستعملت مجموعة من الوسائل االحصائية لمعرفة مدى تحقيق اهداف ا
  )١( .الوسط الحسابي  -
  .االنحراف المعياري   -
  )٢( .معامل االلتواء  -
  .النسبة المؤية  -
  )T( .اختبار  -
  
  
  
  

. التطبيقات االحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية . وديع ياسين وحسن محمود العبيدي  .١
  ٢٧٩-١٤٤ص.  ١٩٩٠. دار الكتب للطباعة والنشر . الموصل 

مكتبة . بيروت .  ١ط. القياس والتقويم النفسي والتربوي . ممدوح عبد المنعم الكناني وعيسى عبد اهللا جابر  .٢
 ٣٠٢-٢٩٤ص.  ١٩٩٥. الفالح 

  



       د أمیره عبد الواحد.أ                                                    ٢٠٠٧آیار ) ١(العدد  –مجلة علوم الریاضة 

  زینب حسن فلیح.د.م            يشیماء عبد مطر التمیم .  د.م                                                                                                      

  
  
 

 
 

272 

  -:عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  -الباب الرابع -٤
لدى طلبـة قسـم    )القبلي والبعدي ( عرض نتائج اختبار تقدير الذات بين االختبار  ١-٤

  التربية الرياضية
  ) ١( جدول 

  لتقدير الذات ) القبلي والبعدي ( المحسوبة والجدولية لنتائج االختبارين )  T( داللة الفروق وقيمة 
ــة   تقدير الذات البعدي  تقدير الذات القبلي  العينة   Tقيم

  المحسوبة
ــة   Tقيم
  الجدولية

مســتوى 
  ع  س  ع  س  الداللة

  دالة  ٢,٠٩  ٨,٥٥  ٠,٠٠٤٧  ٠,٠٣٥  ٠,٠٠٤٥  ٠,٠٣١  ذكور 
  داله  ٢,٠٩  ٩,٩٥  ٠,٠٠٧  ٠,٠٣٧  ٠,٠٠٧  ٠,٠٣٢  اناث

  

القبلي ( الى وجود فروق دالة معنوية في تقدير الذات لدى الطلبة في االختبارين )  ١( تشير بيانات جدول 
)  ١٩( حريـة   ودرجـة )  ٠.٠٥( عند مستوى داللة )  ٢,٠٩( الجدولية )  T( اذ بلغت قيمة ) والبعدي 

  . المحسوبة لتقدير الذات)  T( وهي اصغر من قيمة 
  
لدى طلبة قسم ) ذكور واناث ( عرض نتائج اختبار تقدير الذات تبعا لمتغير الجنس  ٢-٤

  التربية الرياضية 
  )٢(جدول 

  في تقدير الذات) الذكور واالناث(الجدوليه والمحسوبه بين )  T(داللة الفروق وقيمة 
ــة   ير الذاتتقد  العينة  Tقيمــ

  المحسوبة
  مستوى الداللة   الجدولية Tقيمة 

  ع  س
  غير دالة  ٢,٠٩  ٠,٨٦٦  ١٠,٨٩  ٧٠,١٥  ذكور
  دالة  ٢,٠٩  ٥,٨٥  ٤,٥  ٤٦,٥٥  اناث
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في تقـدير الـذات   ) ذكور واناث ( الى وجود فروق معنوية تبعا لمتغير الجنس )  ٢( تشير بيانات جدول 
عند  )  ٢.٠٩( جدولية ال)  T( من قيمة اكبر وهي )  ٥,٨٥(المحسوبة لالناث )  T( لديهم اذ بلغت قيمة 

  .هر أي فروق ذات داللة معنوية للذكورظبينما لم ت)  ١٩( ودرجة حرية )  ٠.٠٥( مستوى داللة 
  
عرض نتائج اختبار تقدير الذات ومستوى اداء المهاري لدى طلبـة قسـم التربيـة     ٣-٤

  الرياضية 
  )٣(جدول 

  الجدولية المحسوبة لتقدير الذات ومستوى االداء المهاري) T(الفروق قيمة داللة 
  الداللة  الجدولية Tقيمة   المحسوبة Tقيمة   االداء المهاري  تقدير الذات  العينة

  ع  س  ع  س
  دالةغير  ٢,٠٩  ٠,٦٩٧  ٨,٤٤  ٧٣,٨  ٩,٤٥  ٧٣,٢٥  ذكور
  دالة  ٢,٠٩  ٦,٩٤  ٠,٢٦٥  ٠,٥٣٧  ٠,٢٧٧  ٠,٤٦٤  اناث

  

الى انعدام فروق دالة معنوية بين تقدير الذات ومستوى االداء المهاري اذ بلغـت  ) ٣(انات جدول تشير بي
هر أي فـروق  ظبينما لم ت) ٢.٠٩(الجدولية ) T(اكبر من قيمة  يوه) ٦,٩٤(المحسوبة لالناث ) T(قيمة 

  .عند الذكور
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  -:مناقشة النتائج 
  

فيهـا الحاضـر    يتـأثر ان حياة االنسان سلسلة متصلة من الحلقات  في ان تفسير نتائج هذا البحث يتضح
بالماضي ويؤثر الحاضر في المستقبل اذ تترك بصماتها على حياة الطفل في جميع مراحل حياته الالحقـة  

.  
  

الى وجود فروق دالة معنوية في تقدير الذات لـدى طلبـة قسـم التربيـة     ) ١(اذ او ضحت نتائج جدول 
بلغـت قيمـة   ) ١٩(ودرجة حرية ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة ) القبلي والبعدي ( ختيارين الرياضية بين اال

)T ( الجدولية)(وهي اصغر من قيمة ) ٢.٠٩T ( وهـذا مـا يفسـر    . المحسوبة لتقدير الذات عند الطلبة
الذاتية وصورته او مفهومه المتميز والفريد عـن ذاتـه    ان لكل فرد حقيقته)  ROGERSروجز ( اعتقاد 

  )١(. النفسية  العامل الحاسم في بناء شخصيته وصحته وان هذا المفهوم هو وأدركها) هو(ما خبرها ك
  

الى ان هناك فرقا معنويا في تقدير الذات لدى طلبة قسم التربية الرياضية تبعا ) ٢(كما يتضح من الجدول 
في تقدير الذات وهـي اكبـر   ) ٥,٨٥(المحسوبة لالناث ) T(اذ بلغت قيمة ) ذكور واناث ( لمتغير الجنس 

في حين لـم تظهـر ايـة    )١٩(ودرجة حرية ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة ) ٢.٠٩(دولية الج) T(من قيمة 
وهنا يمكن القول الى ان الذكور اكثر تاثيرا بطبيعة الخبـرات التـي   . فروق دالة احصائيا بالنسبة للذكور 

  .اثره بتقديرهم الواطئ لذاتهم  يمرون بها وبطبيعة الحياة االجتماعية التي عاشها مما
  

الى انعدام فروق معنوية بين مستوى اداء بعض المهارات الحركيـة فـي   ) ٣(نتائج جدول  رما يفسوهذا 
عند مسـتوى داللـة   ) ٠.٦٩٧(المحسوبة ) T(الجمناستك الفني وتقدير الذات بالنسبة للذكور اذ بلغت قيمة 

  )٢.٠٩(الجدولية ) T(قيمة  وهما بذلك اصغر من) ١٩(ودرجة حرية ) ٠.٠٥(
  
  
  
  
  
  

___________________________________________________________ 

   العربيدار الفكر . عمان .   ٣ط. مقدمة في علم النفس . عبد المطلب القربيطي  -١
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وهذا ممـا  ) ٢,٠٩(الجدولية ) T(وهما اكبر من قيمة ) ٦,٩٤(المحسوبة لالناث ) T(في حين بلغت قيمة 
  .يدل ان للخبرات التعليمية اثرا في نفسية الفرد ومفهومه لذاته 
شل والعجز فاالطفال الذين او الى مشاعر الف. اذ يمكنها ان تقود الى مشاعر النجاح والكفاية وحسن االداء 

ة من اقرانهم الذين ليسـت لـديهم   اكتسبوا خبرات مبكرة هم اكثر قدرة على تنظيم المعلومات واكثر كفاء
اذ تنعكس خبرات المدرسة وكفاءة المدرس وعالقته بالتالميذ على سلوك الطلبة وتـوافقهم  . خبرات التعلم 

الدوؤب فيما بعد وحسب مـاهو معـروف ان   الل نشاطهم النفسي اذ تساعد على تحقيق ذواتهم وتقديرها خ
  .اه نحوها اثناء الدراسة والعمل االناث دائما تحول ابراز نفسي من خالل جذب االنتب

اذ انها تؤكد ادراكاته . بشدة على الخبرات الذاتية للفرد )  Rogers & Keuly ،روجرز وكيلي ( كما اكد
  )١( .الخاصة وفهمه للعالم والتي تعد االداة الرئيسية لدراسة الشخصية 

  
بما فيها من ايجابيـات وسـلبيات تكونـت     اذ انها اساس البناء االجتماعي للفرد فان مدى تقبل الفرد لنفسه

فانه كلما انخفض تقديره لذاته كان اقـل تقـبال   . خالل حياته االجتماعية ومدى تقديره لخصائصها العامة 
بمعنى ان ينظر الفرد الى ذاته نظرة تتضمن الثقة العالية بالنفس كمـا تتضـمن احسـاس الفـرد     . لنفسه 

الجديدة وتنمي اتجاهاته االيجابية نحو الذات واالخـرين والتـي تـؤثر    بكفاءته واستعداداته لتقبل الخبرات 
بدورها في بناء الشخصية وتماسكها اذ تساعد الفرد في مرحلة المراهقة على ان تكـون فـي المراحـل    

  .الالحقة اكثر عطاءا وفعالية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ١٥٤ص.  ٢٠٠١. دار النهضة المصرية . سيكولوجية الشخصية . عبد المنعم المليجي  -١
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  -:االستنتاجات والتوصيات  -الباب الخامس -٥
  -:االستنتاجات  ١-٥

  -:الى مايلي  اتفي ضوء نتائج البحث توصلت الباحث
قد اعطـى بعـدا ايجابيـا بـين     ) ذكور واناث ( ان تقدير الذات لدى طلبة قسم التربية الرياضية  .١

  .وبداللة احصائية) القبلي والبعدي ( االختيارين 
  .في تقدير الذات لديهم وبداللة احصائية ) الذكور واالناث ( انعدام فروق معنوية بين  .٢
انعدام فروق ذات داللة احصائية في تقدير الذات ومسـتوى االداء الحركـي لـبعض المهـارات      .٣
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  .الجمناستك الفني عند االناث
  
  
  
  
  -:التوصيات  ٢-٥
  

التغيرات التـي  ضرورة االهتمام بتنمية شخصية الطلبة في جميع جوانبها المتعددة انطالقا من فهم  .١
  .تحملها طبيعة مراحل حياته وتاثيرها على مفهومهم لذاتهم وتقديرها 

بمسؤولية تنشئة االبناء ورعايتهم واكتسـابهم  ) باء واالمهات اآل( تنظيم برنامج لتوعية االسرة من  .٢
النجاح والفشل والذكاء والجنس والتكيف  والدراسي وعز الوالدين والتحصيلالخبرات مثل معاملة 

  .المدرسي وغيرها 
  .تقدير الذات المتوازنة عند الطلبة اعداد برنامج تسعى الى تنمية .٣
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