تأثير منياج إرشادي لتغير اتجاىات طالبات المرحمة اإلعدادية في محافظة
األنبار لمقبوؿ في كميات التربية الرياضية
أ.د ابراىيـ يونس وكاع

سعاد حسف سعيد ثقيؿ

كمية التربية الرياضية
جامعة األنبار

مستخمص البحث

من خالل تواجد الباحثة في مجال التربية الحظت أن ىناك قمة في عدد الخريجات من كمية
التربية الرياضية في محافظة االنبار ،إذ أن أغمبية المدارس ال توجد فييا مدرسات مادة التربية

الرياضية  ،ال سيما أن الحاجة قائمة ليذا التخصص الميم  .لذا ىدفت الدراسة إلى معرفة

اتجاىات الطالبات نحو كميات التربية الرياضية  ،ومن ثم العمل عمى تغير االتجاىات السمبية أن
وجدت  ،وذلك من خالل دراسة عممية واقعية ،حيث أن تواجد الفرد في أي مجتمع ،ال بد وان
يساير ثقافة ذلك المجتمع  ،بما فيو من عادات وتقاليد  ،والتأكيد عمى معرفة أىمية االتجاه ،

كونو يعد عامالً ميماً في نجاح أي دور في الحياة ،وىو يوفر الدافعية لإلبداع وإلنجاز أي عمل
يقوم بو الفرد .استخدمت الباحثة المنيج التجريبية عمى عينة اختيرت بشكل عشوائي من طالبات

المرحمة اإلعدادية في محافظة االنبار ،اذ انحصر مجتمع البحث ،الذي يمثل طالبات الصف

الخامس اإلعدادي ضمن حدود المديرية العامة لتربية محافظة االنبار والذي بمغ ()3541

طالبة  ،موزعة عمى ( )72مدرسة ثانوية في عموم محافظة االنبار لمعام الدراسي – 7133

 . 7137وبعد اختيار مقياس االتجاىات من المصادر العممية والمقابالت الشخصية ،وعرض
فقراتو عمى مجموعة من الخبراء والمختصين في عمم النفس واإلرشاد التربوي والتربية الرياضية،
وتم تحديد نسبة اتفاق ( )%01فما فوق لمفقرات الصالحة  ،حيث تم تعديل وحذف ( )4فقرات

كونيا لم تحظى بالنسبة المقبولة  ،وأصبحت فقرات المقياس بصورتيا النيائية مكونة من ()53

فقرة  ،بعد أجراء األسس العممية لو .بعد ذلك تم قياس االتجاىات لطالبات تربية االنبار المرحمة
اإلعدادية  ،وتنبين أن الطالبات ليس لديين اتجاىات نحو التربية الرياضية  ،لذا سعت الباحثة

إلى وضع منياج أرشادي لتغير اتجاىات الطالبات نحو التربية الرياضية  ،واختارت الباحثة
عينة البحث التجريبية من مجتمع البحث بشكل عشوائي (القرعة) ،من ثانوية العال لمبنات ،

والبالغ عددىن ( )01طالبة ،لتكون عينة مناسبة وممثمة لممجتمع تمثيالً صحيحاً .ثم قسمت

،  وبعد إعداد وتطبيق المنياج اإلرشادي.العينة بشكل عشوائي الى مجموعتين تجريبية وضابطة

 واستخرجت الباحثة إن، تم جمع النتائج ومعالجتيا إحصائيا،واجراء االختبار القبمي والبعدي
.لممنياج اإلرشادي تأثير ايجابي في تغير اتجاىات الطالبات نحو التربية الرياضية

،وتوصي الباحثة بالعمل عمى تغيير نظرة المجتمع المتشددة ضد فكرة ممارسة الفتاة لمرياضة

.من خالل أعداد المناىج اإلرشادية وباالعتماد عمى وسائل األعالم والمؤسسات التعميمية

Abstract
Guiding influence Platform for change attitude for middle

school students in the province of Anbar For admission to
the colleges of physical education
Through the presence of a researcher in the field of education have

noticed that there is a lack in the number of graduates from the Faculty
of Physical Education in Anbar province, since the majority of the

schools where there is no rule of Physical Education teachers, especially
that there was a need for this specialization is important.

So study aimed to find out trends students about colleges of physical

education, and then work to change the negative trends that have found,

through scientific study and realistic, where the presence of an individual
in any society, it is imperative that copes with the culture of that society,
including the customs and traditions , and the emphasis on knowledge
of the importance of the trend, as it is an important factor in the success

of any role in life, which provides motivation for creativity and completion
of any work done by the individual.

Researcher used the experimental sample was selected randomly

from students preparatory stage in Anbar province, as limited research

community, which represents students fifth grade intermediate within the
Directorate General for Education Anbar province, which amounted to

(3541) student, spread over (72) High School in Pan-Anbar province for
the academic year .7137-7133

After choosing the scale trends of scientific sources and personal

interviews, and display paragraphs on a group of experts and specialists
in psychology and educational counseling and physical education, was

to determine the percentage agreement (%01) and above, paragraphs
valid, where modify and delete (4) paragraphs that it did not have for

accepted, and became standard finalized paragraphs consisting of (53)
items, after a scientific basis for it. After that measure trends for female

breeding Anbar preparatory stage, and  تنبينthat students do not have
tendencies towards physical education, so sought researcher to develop

a platform indicative of change trends students about physical education,
and researcher has chosen sample experimental research community

randomly (lottery), of Ola High School for Girls, and of their number (01)
students to be appropriate and representative sample of the community
a true representation. Then sample was divided randomly into two
experimental

and

control

groups.

After

the

preparation

and

implementation of the curriculum guideline, and a pre and post test
results were collected and processed statistically, and extracted
researcher for Platform indicative positive effect in changing attitudes of
students towards physical education.

The researcher recommends working to change society's perception

of militant against the idea of girls to practice sports, through extension
numbers curricula and relying on the media and educational institutions.

 -1التعريؼ بالبحث-:

 1-1مقدمة البحث وأىميتو-:
تعد المدرسة المؤسسة التي اختارىا المجتمع لإلشراف عمى تربية النشء ،واكسابو

الميارات السموكية السميمة واالتجاىات بطريقة متكاممة عن طريق اإلرشاد التربوي ،الذي
استيدف االتجاىات النفسية واالجتماعية في كافة الميادين ،ومنيا ميدان ممارسة طالبات

اإلعدادية لألنشطة الرياضية ،الن الطالبة ىي مرآة لمجتمعيا تعكس ما اكتسبتو وتمقتو من أراء

ومعتقدات وقيم ومثل اجتماعية وحضارية  ،فكمما كانت ىذه اآلراء والمعتقدات والقيم ايجابية

وصحيحة لأللعاب والنشاطات الرياضية ،فان الطالبة البد أن تعمل بيا ،وعمييا تكون مستعدة

لمدفاع عن مبادئيا وقيميا التربوية واألخالقية ،ثم ترجمتيا إلى واقع عمل يدفعيا نحو المشاركة

في األنشطة الرياضية بجدية وحماس واستم اررية ()3

.

ومن اجل ذلك فعممية اإلرشاد التربوي واحدة من الميام القيمة التي تمعب دو ار حاسما في

تغير االتجاىات ،من خالل التييئة الذىنية لطالبات المرحمة اإلعدادية في محافظة االنبار عند
إنياء المرحمة اإلعدادية والتقديم إلى كميات التربية الرياضة ،إلظيار استجابات موجيو وموجبة

نحو موضوع ممارسة األنشطة الرياضية ،التي تأخذ في طياتيا مجاالت متعددة في شخصية

الطالبة ،من مشاعر ورغبات أو المعتقدات واألفكار السميمة التي تعكسيا السموكيات ،التي تؤمن
لمطالبة الوصول إلى أفكار بحثية وعممية وعممية ،تساعدىا في حل مسائل كثيرة تعتمد إلى حد

كبير عمى اتجاىاتيا الذىنية.

من ىنا ومن اجل المساىمة العممية والعممية في أذكاء القيم االجتماعية في أذىان طالباتنا

جاءت أىمية البحث في اقتراح منياج إرشادي لتغير اتجاىات الطالبات لممرحمة اإلعدادية في
محافظة االنبار نحو كميات التربية الرياضية .إذ تسعى الباحثة في ىذا إلى كسر الحواجز التي
تعيق تقديم الطالبات لممشاركة الرياضية ،وتغير مفاىيميا لكي تتمكن من التعبير عن ذاتيا

وبناءىا بناءا سويا ،واتخاذ ق ارراتيا وتحقيق رغباتيا.

--------------------------------------------------------

( )3إحسان محمد الحسن وكامل طو الويس  -:أسس عمم االجتماع الرياضي :و ازرة التعميم العالي،جامعة
بغداد ،كمية التربية الرياضية  . 3991،ص . 711

 -2-1مشكمة البحث-:
من خالل خبرة الباحثة كمديرة إلحدى المدارس ،وتخصصيا بالمجال الرياضي ،وقربيا من

الطالبات ،الحظت عزوف الطالبات عن التقديم إلى كمية التربية الرياضية ،مما أدى إلى تدني
المستوى الرياضي لمطالبات  ،لقمة المتخصصات من النساء في مدارس محافظة االنبار ،وتبين

ذلك من خالل الزيارات التي قامت بيا الباحثة ،ولقائيا بعدد كبير من الطالبات والمدرسات ،لذا
عمدت إلى دراسة مشكمة من أىم مشاكل العصر ،أال وىي تغيير اتجاىات الطالبات لممرحمة

اإلعدادية نحو كميات التربية الرياضية ،واالنخراط في العمل ألقيمي الرياضي ،من خالل اقتراح

منياج إرشادي لزيادة الوعي الثقافي نحو التربية الرياضية  ،ولكي تسيم ىذه الدراسة في وضع
األسس العممية ،التي تعتمد عمى البحوث النوعية  ،والتي تسيم في دعم عمميات تطوير الرياضة

النسوية في محافظة االنبار كي تكون إحدى األعمدة الميمة لمرياضة النسوية في العراق.
 -3-1أىداؼ البحث-:
 التعرف عمى اتجاىات طالبات المرحمة اإلعدادية نحو كمية التربية الرياضية .

 وضع منياج أرشادي مقترح لتغير اتجاىات طالبات المرحمة اإلعدادية (العينة التجريبية)
نحو كمية التربية الرياضية.

 التعرف عمى الفروق في االتجاىات نحو كمية التربية الرياضية بين االختبار القبمي واالختبار
ألبعدي لدى مجموعتين عينة البحث التجريبية والضابطة.

 -4-1فرض البحث-:

 المنياج اإلرشادي المقترح لو تأثير ايجابي في تغيير اتجاىات طالبات المرحمة اإلعدادية
نحو كمية التربية الرياضية.

 وجود الفروق معنوية في االتجاىات نحو كمية التربية الرياضية بين االختبار القبمي واالختبار
ألبعدي لدى مجموعتي عينة البحث التجريبية والضابطة.

 -5-1مجاالت البحث-:

 -1-5-1المجاؿ البشري :شممت العينة طالبات المرحمة الخامسة بفرعييا العممي واألدبي في
محافظة االنبار (قضاء الرمادي المركز واإلطراف) والبالغ عددىم ( )3541طالبة.

 -2-5-1المجاؿ ألزماني -:المدة من  7137/1/74ولغاية . 7137/4/35

 -3-5-1المجاؿ المكاني :القاعة اإلرشادية في ثانوية العال لمبنات في قضاء الرمادي المركز.

-2الدراسات النظرية والدراسات المشابية-:

 1-2الدراسات النظرية-:

1-1-2مفيوـ اإلرشاد.Counseling :
يعرف اإلرشاد بأنو خدمة إنسانية عممية مينية لمساعدة المسترشد أو الطالبات  ،سواء كان

(فردا أو جماعة ) لكي يفيم نفسو ويفيمو اآلخرون وتنمية إمكانياتو وقدراتو من خالل حل

مشكالتو ليدف تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي ( .)3ويفيم اإلرشاد بأنو العمل مع الفرد
ومساعدتو في تحقيق ذاتو ،إلى درجة يستطيع فييا أن ينظر إلى نفسو فيرضى عما ينظر إليو.
 -2-1-2أىداؼ اإلرشاد:

 .3مساعدة الفرد أو الطالب عمى أن يفيم نفسو فيماً كامالً.
 .7مساعدة الطالب لفيم البيئة التي يعيش فييا .

 .1مساعدة الطالب كي يكون قاد اًر عمى توجيو نفسو بنفسو في المستقبل.
 .5إتاحة الفرصة الكفيمة أمام الطالب بتنمية مواىبو وقدراتو .

فعاالً في المجتمع (. )7
 .4مساعدة الطالب كي يصبح عضواً ّ
 .2مساعدة الطالب عمى تحقيق التوافق الشخصي (.)1

 .0مساعدة الفرد عمى اتخاذ الق اررات والمحافظة عمى الصحة النفسية والعقمية .
 .9يساعد اإلرشاد في وضع حمول لممشاكل التي تعترض الفرد (. )5

 -3-1-2دور اإلرشاد والتوجيو في المدرسة الثانوية:

أوال -:التوجيو التربوي  :يعمل المرشد عمى مساعدة الطالب عمى التكيف لدروسو والتغمب

عمى مشكالتو المدرسية ،واكتشاف قدراتو وطاقاتو الكامنة  ،وضمان بيئة مدرسية سميمة لمنمو
والنجاح  ،ويعمل المرشد عمى توفير الحمول المناسبة ضمن اإلمكانيات المتوافرة.

ثانيا -:التوجيو الميني :ويتضمن تزويد الطالب بالمعمومات الالزمة عن مختمف المين
والوظائف بما يناسب قدرات الطالب وميولو من جية ،وحاجة البمد إلى القوى العاممة من جية

أخرى.

----------------------------------------------------- ---

( )3محمود ألينا ; التوجيو التربوي والميني  :القاىرة  ،مكتبة النيضة  ، 3949 ،ص . 54

( )7حسين محمد عمي طاىر  ،محي الدين يوسف ; اإلرشاد النفسي والتربوي بين األصالة والتجدد  ،ط، 3
جامعة الكويت  ،كمية التربية  3904،ص.77-73
( )1حامد عبد السالم زىران ; التوجيو واإلرشاد النفسي  ،ط 7عالم الكتب القاىرة  ، 3901 ،ص. 14-15

( )5محمود عبدا هلل صالح ; أساسيات في اإلرشاد التربوي  ،دار المريخ  ،الرياض  ، 3904 ،ص. 74 -71

ثالثا -:اإلرشاد النفسي واالستشارات الفردية  -:يقوم المرشد بالمقابالت الفردية مع الطمبة
لمناقشة مشكالتيم الخاصة أو اإلجابة عمى مختمف االستشارات واالستفسارات التي ينشدىا

الطالب (. )3

 -4-1-2المنياج اإلرشادي.
المنياج اإلرشادي ،منياج مخطط منظم في ضوء أسس عممية لتقديم الخدمات اإلرشادية

(المباشرة وغير المباشرة)(،فردي وجماعي) لجميع من تضميم المؤسسة  ،كالمدرسة مثال ،بيدف
مساعدتيم عمى تحقيق النمو السوي والقيام باالختبار الواعي المتعقل وتحقيق التوافق النفسي

داخل تمك المؤسسة وخارجيا (.)7

والبد أن ينبثق من المنياج االرشادي من حاجات ومشكالت األفراد الذين يوجو إلييم ىذا

المنياج ،وتحت ظروف العمل اإلرشادي الذي يقوم عمى اإلقناع وتجاوز اإلجبار أو الضغط

()1

.

وترى (نادية شعبان) إن المنياج اإلرشادي :مجموعة من األنشطة المخططة يسودىا جو من

االحترام والتقدير ،تيدف إلى مساعدة المسترشدين من التعامل مع مشكالتيم وتدريبيم عمى اتخاذ

الق اررات المناسبة ،وايجاد الحمول الالزمة ،وتنمية قدراتيم ومياراتيم وتقدير اتجاىاتيم (.)5وتعرف
الباحثة المنياج اإلرشادي -:بأنو مجموعة جمسات تحتوي عمى عدد من األنشطة والفنيات
والفعاليات في ضوء أسس واستراتيجيات وفنيات ىادفة ،تقدم لمطمبة وىي ( تحديد الحاجات ،

اختيار األولويات  ،تحديد األىداف  ،اختيار النشاطات  ،تقويم نتائج المنياج ).

 -5-1-2خصائص االتجاىات:

أن أىم الخصائص التي اتفق عمييا الميتمون ىي:

 االتجاىات مكتسبة وليست وراثية.

--------------------------------------------------------

( )3مصطفى محمود األمام وآخرون ; اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي  ،ط ، 3مطبعة دار الحكمة  ،جامعة
البصرة  ، 3993 ،ص.794
( )7سامي محمد ممحم ; اإلرشاد النفسي لألطفال :عمان  ،دار الفكر لمطباعة والنشر،7110 ،ص .344
( )1حامد عبد السالم زىران ; مصدر سبق ذكره ،3901 ،ص.511

( )5نادية شعبان وآخرون ; برنامج إرشادي مقترح لمنزالء في مديرية الفنيات اإلصالحية  ،المؤتمر التربوي
الثاني  ،دور العموم التربوية والنفسية واالجتماعية في خدمة المجتمع  ،مركز البحوث التربوية والنفسية  ،و ازرة
التعميم العالي والبحث العممي  ،كمية التربية لمبنات  ،جامعة بغداد  ، 7115 ،ص . 39
( )4ياسين طو طاقة ; االتجاىات والحياة  ،شركة أيد لمطباعة الفنية  ،بغداد  ، 3909 ،ص.14

( )4حامد عبد العزيز الفقي; سايكموجية الفرد في المجتمع  ،دار التعميم  ،الكويت  ، 3905 ،ص.352

 االتجاىات تتكون وترتبط بمثيرات ومواقف اجتماعية ويشترك عدد من األفراد أو الجماعات
فييا.

 االتجاىات ال تتكون من الفراغ وتتضمن عالقة بين فرد وموضوع من الموضوعات السمبية.
 االتجاه يقع دائماً بين طرفين متقابمين أحدىما موجب واآلخر سالب .

 االتجاىات ثابتة نسبياً ولكن من الممكن تمديدىا أو تغيرىا تحت ظروف معينة.

 االتجاه قد يكون قوياً ويقاوم التعديل والتغيير وقد يكون ضعيفاً يمكن تعديمو وتغيره.
 2-2الدراسات المشابية والدراسات السابقة-:

 1-2-2دراسة :عالء عادؿ ناجي الداوود" اثر المنياج اإلرشادي في تخفيؼ االنطوائية ,

عند طالب المرحمة الثانوية في األردف .)1( "1997,

ىدفت الدراسة إلى بناء برنامج إرشادي لتخفيف االنطوائية عند طمبة المرحمة الثانوية  ،وكذلك
معرفة اثر ذلك المنياج  ،واستخدم المنيج التجريبي عمى عينة من ( )75طالبا من طالب

المرحمة الثانوية بواقع ( )37طالبة ضمن المجموعة التجريبية  )37 ( ،طالبا ضمن المجموعة
الضابطة  .واستخدم الباحث مقياس االنطوائية لمكشف عند الطمبة االنطوائيين في المرحمة
الثانوية  ،وقام ببناء برنامج إرشادي يتضمن ( )33جمسة إرشادية مدة الجمسة ( ) 41دقيقة .
وطبق المنياج لمدة خمسة أسابيع عمى المجموعة التجريبية فقط  ،وبعد جمع النتائج والبيانات

ومعالجتيا إحصائيا  ،استنتج الباحث تفوق المجموعة التجريبية وبفروق ذوات داللة إحصائية
عند مستوى ( )1,14أي كان لمبرنامج اإلرشادي تأثير ايجابي في التخفيف من االنطوائية لدى

طالب المرحمة الثانوية .

 -3-2-2دراسة :عبد الرزاؽ جاسـ العيساوي" اثر المنياج اإلرشادي في خفض الشعور
باالغت ارب لدى طالب الدراسات اإلسالمية في محافظة االنبار. )2( " .1999,

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى االغتراب عند طالب الدراسات اإلسالمية في المرحمة

اإلعدادية  ،ومعرفة اثر المنياج أرشادي في خفض مستوى االقتراب  .أما عينة البحث فتألفت

--------------------------------------------------------

( )3عالء عادل ناجي الداوود ; اثر المنياج اإلرشادي في تخفيف االنطوائية  ،عند طالب المرحمة الثانوية في
األردن  ،كمية التربية جامعة بغداد  ،رسالة ماجستير غير منشورة .3992.
( )7عبد الرزاق جاسم العيساوي ; اثر المنياج اإلرشادي في خفض الشعور باالغتراب لدى طالب الدراسات
اإلسالمية في محافظة االنبار  ،أطروحة دكتوراه غير منشورة  ،الجامعة المستنصرية  ،كمية التربية .3999 ،

من ( )71طالبا اختيروا بصورة عشوائية من طالب الصف السادس ،وقسمت العينة بطريقة
عشوائية عمى مجموعتين تجريبية وضابطة وبواقع ( )31طالب لكل مجموعة .وعمل الباحث

عمى بناء مقياس خماسي األبعاد لالغتراب ،يتميز بصدق وثبات وقدرة تميزية جيدة  ،وبناء

برنامج أرشادي ديني يتضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة لخفض مستوى االغتراب .

وبعد جمع النتائج وتحميل البيانات استنتج الباحث أن اغمب طالب الدراسات اإلسالمية يعانون

من اغتراب بدرجات متفاوتة ،وان لمبرنامج اإلرشادي فعالية في خفض مستوى االغتراب لدى
الطالب المشاركين في المنياج.

 -3منيجية البحث واجراءاتة الميدانية-:

 1-3منيج البحث:

يتوقف اختيار المنيج عمى طبيعة الدراسة او الظروف التي تجري فييا)3( .

لذلك استخدمت الباحثة التصميم التجريبي لمجموعتين التجريبية والضابطة ،ذات االختبار

القبمي والبعدي  ،وذلك لمعرفة تأثير المتغير (المنياج اإلرشادي) عمى المجموعة التجريبية في
حين تترك المجموعة الضابطة من دون أرشاد.

 2-3مجتمع البحث وعينتو:

يشمل مجتمع البحث الحالي ( )72مدرسة إعدادية وثانوية والتابعة لممديرية العامة لمتربية
في محافظة االنبار لمعام الدراسي ( . )7137/7133قد بمغ مجتمع الطالبات (لممرحمة الخامسة)

بفرعييا العممي واألدبي ( )3541طالبة *  ،وقد اختارت الباحثة المرحمة الخامسة بشكل عمدي

لألسباب التالية-:

 أن سبب اختيار المرحمة الخامسة كون طالبات ىذه المرحمة لم تتكون لديين أي اتجاه نحو
الدراسة الجامعية  ،بعكس طالبات المرحمة السادسة كونين قد اتخذن قرارىن نحو التوجو في

الدراسة الجامعية واليمكن تغير اتجاىاتين.

 أن ىذه المرحمة تكون مضطربة ،كونيا تقع بين مرحمة المراىقة المبكرة والمراىقة المتأخرة،

--------------------------------------------------------

( )3اخالص محمد عبد الحفيظ  ،مصطفى حسين باىي ; طرق البحث العممي والتحميل االحصائي في
المجاالت التربوية والنفسية والرياضية  ،مركزالكتاب لمنشر  ،القاىرة ،7111 ،ص.337-312
•  -حسب إحصائيات مديرية تربية محافظة االنبار لمعام الدراسي (7137-7133

 ومحتوى ىذا الدور يمتد عادة ما بين سن الخامسة عشرة وسن الثامنة عشر من العمر  ،وال
يختمف عن محتوى ما يميو من أدوار إال من حيث تأكيد بعض الدوافع المحركة لمسموك أو

العاطفة ،ويالحظ في ىذه الفترة بأن المراىق يميل لمتحرر واالستقاللية والخصوصية في
الشعور ()3

 وجود تخصصات عممية وأدبية مما قد يشكل اختالفاً بين الطالبات يؤثر عمى توافقين
الدراسي وىذا قد يؤثر عمى تغيير في االتجاىات .

وبما أن البحث الحالي ييدف إلى التعرف عمى مستوى اتجاه الطالبات وبناء برنامج

إرشادي وتطبيقو لمتعرف عمى أثره في تغيير ىذا االتجاه  ،ألجل تحقيق ذلك يتعين اختيار أكثر

من عينة واحدة من مجموع ( )72مدرسة لمكشف عن الطالبات المواتي لديين االتجاىات السمبية
نحو درس التربية الرياضية والبالغ عددىم ( )3541طالبة ،وىي عينو تطبيق المقياس بصورتو

النيائية المعدلة  ،ومنيا تم اختيار ( )01طالبة والمتمثمة في إعدادية العال  ،وىم عينة تطبيق
المنياج اإلرشادي .

الجدوؿ ()1

يبيف حجـ مجتمع البحث (طالبات المرحمة الخامسة) موزعة حسب المديريات العامة لمتربية
في محافظة االنبار

ت

اسـ المدرسة

الحي/القضاء

عدد

الكمي

الطالبات المستبعدات

حجـ

العينة

1

إعدادية الفموجة لمبنات

حي األندلس

203

129

74

2

ثانوية المفاخر لمبنات

حي الشيداء

87

30

57

3

ثانوية األندلس لمبنات

الخالدية/

66

23

43

4

إعدادية ىيت لمبنات

حي المعمميف

105

57

48

5

ثانوية قريش لمبنات

الرمادي  /ممعب 95

11

84

6

ثانوية االزدىار لمبنات

79

14

65

المضيؽ

الرمادي

/الشركة

--------------------------------------------------------

( )3عمي كمال ; النفس انفعاالتيا وأمراضيا وعالجيا  ،ط 3طبع الدار العربية  ،بغداد ، 3901ص-451
.455

7

ثانوية المعالي لمبنات

حي الضباط

95

15

80

52

10

42

التأميـ

8

ثانوية الرجاء لمبنات

89

43

46

9

ثانوية المغيرة بف شعبة رمادي  5/كيمو

 10ثانوية أبي ذر الغفار لمبنات رمادي /جزيرة

37

11

26

 11ثانوية األماـ العادؿ لمبنات

الضباط األولى

80

22

58

 12ثانوية الشموخ لمبنات

حي  30تموز

95

50

45

 13إعدادية الشيماء لمبنات

ىيت /الجري

75

37

38

 14إعدادية الحقالنية لمبنات

ناحية الحقالنية 91

11

80

48

12

36

لمبنات

 15ثانوية العدؿ لمبنات
 16ثانوية

لمبنات

ىناء

ىيت /البغدادي

الشيباني البغدادي /دوالب 34

 17ثانوية حديثة لمبنات

حديثة  /الممعب 133

----

34

57

76

 18ثانوية عنة لمبنات

حي النصر

42

3

41

 19ثانوية عنة الشرقية لمبنات

حي النصر

52

52 --------

 20إعدادية فتح الفتوح لمبنات

الكرابمة

154

54

70

 21إعدادية الحرائر لمبنات

حي السكؾ

58

18

40

 22ثانوية القائـ لمبنات

حي السالـ

89

9

80

 23ثانوية الرطبة لمبنات

حي المطار

27

1

26

 24ثانوية راوة لمبنات

راوه الجديدة

41

9

32

 25ثانوية اليقظة لمبنات

راوه القديمة

40

2

38

 26ثانوية الحبانية لمبنات

كولكـ

89

30

59

 27ثانوية العال لمبنات

الجميوري

83

-------

83

ووقع االختيار عمى (ثانوية العال لمبنات) بصورة قصديو لألسباب اآلتية :

أ -وجود مدرستان لمتربية الرياضية مع توفر القاعة اإلرشادية فييا التي تستوعب عدد كبير من
الطالبات لغرض تطبيق المنياج ،مما يوفر أجواء مناسبة ومالئمة لمتطبيق.

يبا.
ب -وجود طالبات المدرسة ضمن منطقة واحدة وذات مستوى اجتماعي واقتصادي واحد تقر ً

ت -موافقة إدارة المدرسة عمى تقديم التسييالت الالزمة لتطبيق إجراءات البحث  ،وابداء الرغبة
في التعاون إلنجاح التجربة .

بعد أن وزعت استمارة االستبيان لبيان أراء الطالبات المواتي يتميزن باالتجاه السمبي واستبعاد

الطالبات ذات االتجاه االيجابي ،إذ تم اختيار المجموعة التجريبية والضابطة بشكل عشوائي،
حيث تم اعتماد الطالبات بعدد ( )57كعينة تجريبية (شعبة أ) ،يتم تطبيق المنياج اإلرشادي
عمييم و(شعبة ب) والبالغ عددىن ( )53طالبة كعينة ضابطة .ولغرض التأكد من تجانس

العينة ،تم أجراء معامل االلتواء البسيط لمتغير االتجاىات ،فتبين أن قيمة معامل االلتواء

محصورة بين ( ،)1 ±وىذا يعني أن العينة متجانسة كما في الجدول (.)7
الجدوؿ ()2

يبيف الوسط الحسابي والوسيط واالنحراؼ المعياري وقيمة معامؿ االلتواء لتجانس عينة
البحث

متغيرات الدراسة

الوسط

الوسيط

االنحراؼ المعياري

معامؿ االلتواء

االتجاىات

125526

127

9532

1505-

اذ كانت قيمة معامؿ االلتواء محصورة بيف(  )3±فيذا يعني العينة متجانسة .
ولغرض أيجاد التكافؤ بين المجموعتين الضابطة والتجريبية تم معالجة النتائج إحصائيا
بواسطة اختبار (ت) لمعينات المستقمة وتبين من الجدول ( )1أن قيمة (ت) المحسوبة اقل من

قيمة (ت) الجد ولية ،وىذا يعني عدم وجود فروق معنوية بين المجموعتين ،لغرض الشروع من

نقطة واحدة.

جدوؿ ()3

يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لمتغير مقياس االتجاه لغرض تكافؤ
عينة البحث

الوسائؿ اإلحصائية

االختبار القبمي

االختبار

ضابطة
س1

مقياس االتجاه

ع1

قيمة (ت)

المحتسبة اإلحصائية

تجريبية
س2

ع2

0533 10503 124592 8564 12556

قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية ( )81واحتماؿ خطا (1599= )0.05
 -3-3األدوات والوسائؿ واألجيزة المستخدمة في البحث-:
استخدمت الباحثة األدوات والوسائل واألجيزة التالية-:

 -المصادر العربية واألجنبية.

الداللة

 -مقياس االتجاىات( .ممحق )3

غير

معنوي

 بناء المنياج اإلرشادي (.ممحق .)1+7 فريق عمل مساعد( .ممحق. )5 -داتو شو عرض.

 -4-3مقياس االتجاىات-:

 -شبكة المعمومات الدولية (االنترنيت).

 حاسبة الكترونية. -ساعة توقيت.

اطمعت الباحثة عمى مجموعة من المقاييس لالتجاىات وقد توصمت إلى مقياس ( ادجنجتون
لالتجاىات) ،المعد من قبل الجمعية األمريكية لعمم النفس ويمكن أن يكيف عمى طالبات المرحمة

اإلعدادية في العراق ،وذلك بعد عرضو عمى مجموعة من الخبراء(ممحق  )4وفي ضوء أراء ىم

ومالحظاتيم  ،تم تعديل وصياغة بعض الفقرات  ،وحذف واضافة بعض الفقرات األخرى
 لقد حصمت موافقة الخبراء عمى ( )19فقرة كما ىي بدون تعديل. تم إضافة ( )5فقرات. -تم تعديل ( )7فقرة.

اعتمدت الباحثة نسبة اتفاق بين أراء الخبراء ( )%01فأكثر لقبول الفقرة .وىذا يعني بقاء الفقرة

التي يتفق عمى صالحيتيا ( )34خبي ار  1وبذلك أصبح عدد فقرات المقياس ( )53فقرة 1ممحق
رقم (.)3

 5-3التجربة االستطالعية-:
أجرت الباحثة تجربة استطالعية عمى ( )31طالبات ممن لم يشاركن في التجربة الرئيسية في
يوم األحد الموافق  7137/1/74الساعة التاسعة صباحا في (ثانوية االنبار المطورة ) في

الرمادي وكان الغرض منيا ماياتي -:

 التعرف عمى مدى تفيم عينة البحث بطريقة أجراء االختبارات والوقت الالزم لتنفيذىا.
 التعرف عمى المعوقات والصعوبات التي قد تواجييا الباحثة أثناء أجراء االختبار.
 التعرف عمى دقة أجابتيم عمى فقرات االستبيان.

 معرفة الوقت المستغرق لإلجابة عمى فقرات االستبيان .
 المشكالت التي تواجو فريق العمل المساعد.

 أجراء األسس العممية لمقياس االتجاىات وكما يمي-:

اوال -:صدؽ المقياس -: Scale Validity
يعد الصدق من األسس الميمة لمحكم عمى صالحية أداة القياس وقدرتو عمى قياس ماوضع

ألجمو  ،وقياس الصفة المراد قياسيا ( )3وقد تحقق في البحث الحالي الصدق الظاىري من
خالل عرض المقياس عمى مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال التربية الرياضية وعمم

النفس واإلرشاد النفسي لمحكم عمى صالحية المقياس وقد عدت نسبة اتفاق ( ) 1,91معيا ار

لمقبول  ،وبذلك تحقق الصدق الظاىري لممقياس.

ثانيا -:ثبات المقياس-:

يعد المقياس ثابتا أذا حصمنا منو عمى نفس النتائج  ،عند أعادتو عمى نفس األفراد وفي ظل

الظروف نفسيا ( .)7ولغرض التحقق من ثبات االستجابة عمى مقياس االتجاىات استخدمت
الباحثة طريقة أعادة االختبار عمى عينة بمغت ( )31طالبات ،اختيروا بطريقة عشوائية من
مجتمع البحث  ،ثم أعيد تطبيقو عمى العينة نفسيا بعد أسبوعين من التطبيق األول  ،وباستخدام

معامل ارتباط بيرسون بين درجات التطبيق األول ودرجات التطبيق الثاني  ،كانت النتيجة  ،أن
معامل الثبات لممقياس( .) 1,00
ثالثا -:موضوعية المقياس -:
المقصود بيا أن االختبار غير خاضع لمتأويل من قبل المحكمين ،اي مدى تحرر المحكم أو

الفاحص من العوامل الذاتية كالتحيز .وبعد اتفاق الخب ارء ان المقياس فعال يقيس ما وضع من

اجمو حصل عمى نسبة قبول .%311

جدوؿ ()4

يبيف معامؿ الصدؽ ومعامؿ الثبات والموضوعية لمقياس االتجاىات
المعالجات اإلحصائية

معامؿ الصدؽ

معامؿ الثبات

الموضوعية

االتجاىات

0593

0588

%100

---------------------------------------------------( )3احمد سميمان عودة ; القياس النفسي والتقويم في العممية التدريسية ،األردن  ،دار األمل،3990،ص.124
( )7عبد الجميل الزوبعي ،وآخرون ; االختبارات والمقاييس النفسية (جامعة الموصل  ،مطابع دار الكتب)
 3903ص.11

 -6-3إجراءات التجربة الرئيسة:
 1-6-3االختبار القبمي-:

أجرت الباحثة في يوم األحد الموافق  7137/5/3ولغاية يوم األربعاء الموافق 7137/5/5

تطبيق المقياس ،من خالل توزيع استمارات لقياس االتجاه ،عمى عينة البحث الرئيسية التي

اختيرت بالطريقة العشوائية  ،والبالغ عددىا ( )72مدرسة بين ثانوية واعدادية  ،وذلك عن طريق
االتصال المباشر مع أفراد العينة ،وشرح أىداف البحث وكيفية اإلجابة عمى فقرات المقياس،
وضرورة اإلجابة عمى جميع الفقرات وعدم ترك أي فقره بدون جواب ،وبمساعدة فريق العمل

المساعد  .وبعد جمع إجابات العينة ،قامت الباحثة بتفريق البيانات اعتمادا عمى أوزان فقرات
المقياس .وتم الحصول عمى درجات الخام لنتائج االختبار القبمي  ،ومن ثم معالجتيا إحصائيا

لمتعرف عمى قيمة االتجاىات لطالبات اإلعدادية نحو التربية الرياضية ،والتي عمى ضوءىا

أعدت الباحثة المنياج اإلرشادي.

 2-6-3المنياج اإلرشادي

 -اعتمدت الباحثة عند أعدادىا لمبرنامج اإلرشادي عمى االسسس التي يقوم عمييا المنياج،

والتوجيو في المدارس الثانوية  ،باإلضافة إلى النظريات اإلرشادية التي اعتمد عمييا المنياج ،
من خالل المفاىيم التي تضمنيا مقياس االتجاىات ،والحاجة اإلرشادية لكل جمسة من جمسات

المنياج.

 واعتمدت الباحثة طريقة اإلرشاد الجمعي  ،ألنو يساعد عمى تحقيق التوافق وتنمية الميولواالتجاىات وفيم الذات  ،وتشعر المسترشدات باألمان  ،إضافة إلى انو اقتصادي في الوقت

والجيد (.)3

 اعتمدت الباحثة أساليب منيا المقابمة والمناقشة والقاء المحاضرات  ،اإلرشاد الديني  ،االقتداءبالنموذج  ،سرد القصص  ،نشاطات  ،وفعاليات جماعية أخرى  ،باإلضافة إلى التعزيزات

االجتماعية.

 -وقد عممت الباحثة ببناء وتخطيط المنياج اإلرشادي المقترح عمى وفق نظام (التخطيط ،

البرمجة  ،الميزانية ) وىو من األساليب الفعالة في التخطيط  ،حيث يسعى الوصول إلى أقصى
حد من الفاعمية والفائدة بأقل التكاليف .وبناءا عمى ىذا النظام تكونت خطوات المنياج اإلرشادي

المقترح عمى النحو التالي:

--------------------------------------------------------

( )3جودة سعد عزيز  -:اثر برنامج إرشادي في تنمية السموك االستغاللي لدى طالب المرحمة المتوسطة ،
رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية  ،الجامعة المستنصرية  ،7115 ،ص.401

أوال -:تقدير وتحديد حاجات الطالبات.

ثانياً-:تحديد عناوين الجمسات اإلرشادية.
الجدوؿ ( )5يبيف عناويف الجمسات

جدوؿ ( )5يبيف عناويف جمسات المنياج اإلرشادي المقترح
ت

عنواف الجمسات

تاريخ تنفيذىا

1

التعريؼ بالمنياج وأىمية العالقات اإلرشادية واالتجاىات

2012/4/5

2

الرياضة في اإلسالـ لممرأة

2012/4/9

3

المرأة والدورات الرياضية الوطنية والعربية واالولمبية

2012/4/12

4

المرأة الرياضية والصحة النفسية

2012/4/16

5

الرياضة واال ندماج االجتماعي

2012/4/19

6

الرياضة والحراؾ االجتماعي

2012/4/23

7

تأثير الرياضة عمى النواحي الفسمجية لممرأة

2012/4/26

8

الرياضة والمظاىر األنثوية والبيولوجية

2012/4/30

9

الشخصية الرياضية

2012/5/3

10

احتراـ القوانيف واألعراؼ الرياضية

2012/5/7

11

دور كميات التربية الرياضية في األعداد التربوي والنفسي 2012/5/10

12

2012/5/14

والميني لممرأة الرياضية

ختاـ المنياج

ثالثاً -:تحديد األىداف-:

رابعاً -:اختيار النشاطات-:

خامساً -:تقييم المنياج اإلرشادي-:

طبقت الباحثة المنياج اإلرشادي ،لمفترة من 7137/5/4ولغاية  7137/4/35عن طريق

المحاضرة والمناقشة بأسموب اإلرشاد الجمعي ،في تطبيق المنياج عمى طالبات المرحمة

اإلعدادية ،إذ يتضمن المنياج األىداف العممية والعممية الواضحة ،واستغرقت مدة تطبيق المنياج

نحو ( )51يوما ،بواقع جمستين في األسبوع ليكون مجموع الجمسات اإلرشادية ( )37جمسة
خالل درس التربية الرياضية  ،وباستضافة عدد من السادة المختصين بالتربية الرياضية وعمم

النفس الرياضي ،بإلقاء المحاضرات اإلرشادية عمى المجموعة التجريبية ،في القاعة اإلرشادية في
بناية مدرسة ( ثانوية العال لمبنات) ،واستغرقت كل جمسة ( )54دقيقة ،وانتيى المنياج يوم

االثنين الموافق . 7137 /4/35
 3-6-3االختبار ألبعدي-:

أجرت الباحثة في يوم الثالثاء الموافق  7137/4/34االختبار البعدي بتطبيق المقياس ،من

خالل توزيع استمارات لقياس االتجاه ،عمى عينة البحث الرئيسية( المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة) م ع التأكيد عمى الظروف نفسيا التي أجريت بيا االختبارات القبمية ،وبمساعدة فريق
العمل المساعد  .وبعد جمع إجابات العينة ،قامت الباحثة بتفريق البيانات اعتمادا عمى أوزان

فقرات المقياس .وتم الحصول عمى درجات الخام لنتائج االختبار ألبعدي  ،ومن ثم معالجتيا

إحصائيا مع االختبار القبمي لمتعرف عمى قيمة التغيير باتجاىات طالبات اإلعدادية نحو التربية

الرياضية.

 7-3الوسائؿ اإلحصائية -:
استخدمت الباحثة الحقيبة اإلحصائية الجاىزة وعمى وفق القوانين اآلتية-:

 الوسط الحسابي-

االنحراف المعياري

 الوسط الفرضي -النسبة المئوية

 -قانون (ت) لمعينات المستقمة

 قانون (ت) لمعينات المترابطة-

معامل االرتباط البسيط (بيرسون)

 -معامل االلتواء

 -4عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا-:

 1-4عرض وتحميؿ نتائج مقياس االتجاىات لطالبات المرحمة اإلعدادية في محافظة االنبار
ومناقشتيا-:

لتحقيق أىداف البحث وبما يعزز مكانتو العممية ،تم عرض النتائج ومناقشتيا وتحميميا ،والتي

توصمت إلييا بعد توزيع و جمع استبيان االتجاىات ،ومن ثم إجراء المعالجات اإلحصائية
الالزمة .والجدول ( )4يبين ذلك.
جدوؿ ( )6يبيف الوصؼ العاـ التجاىات طالبات اإلعدادية في محافظة االنبار
اسـ المدرسة
ثانوية المغيرة بف شعبة
ثانوية أبو الذر الغفاري

عدد

الوسط

االنحراؼ

العينة
48

الحسابي
100,77

المعياري
22,89

27

106,07

24,71

الوسط

اقؿ

اكبر

الفرضي
123

قيمة
55

قيمة
133

123

55

140

ثانوية اإلماـ العادؿ

61

124,68

10,42

123

84

141

ثانوية الشموخ

47

101,53

23,08

123

55

133

ثانوية العدؿ

38

112,71

28,18

123

51

189

ثانوية ىناء الشيباني

35

110,42

23,46

123

55

140

ثانوية الشيماء

40

124,87

10,30

123

141

184

ثانوية حديثة

80

123,31

12,28

123

79

141

ثانوية عنو

43

99,86

23,03

123

55

133

ثانوية عنو الشرقية

52

105,61

27’47

123

51

189

ثانوية راوة

32

109

24,04

123

55

140

ثانوية اليقظة

38

124,36

10,25

123

84

141

ثانوية القائـ

80

145,53

19,80

123

84

200

إعدادية فتح الفتوح

70

125,71

9,92

123

84

141

إعدادية الحرائر

40

124,87

10,30

123

84

141

ثانوية رطبة

26

121,26

13,38

123

84

139

ثانوية الحبانية

60

124,7

10,46

123

84

141

ثانوية قريش

89

145,71

18,19

123

113

200

ثانوية األندلس

45

94,24

20,7

123

55

139

ثانوية االزدىار

29

107,75

30,25

123

51

189

ثانوية المعالي

75

126,04

9,83

123

84

141

ثانوية الرجاء

44

125,68

10,18

123

84

141

ثانوية المفاخر

60

125,83

10,16

123

84

141

إعدادية ىيت

50

104,34

27,25

123

51

189

ثانوية الحقالنية

82

147,82

17,31

123

113

200

ثانوية العال

83

125,26

9,32

123

84

143

إعدادية الفموجة

79

125,16

9,35

123

84

143

ولغرض أيجاد االتجاىات بشكل عام  ،تبين من الجدول ( )2ان قيمة الوسط الحسابي العام

في اتجاىات طالبات المرحمة اإلعدادية في االنبار بمغ ( ، )119,02وبانحراف معياري بمغ
( ، )14,10أما اكبر قيمة في المقياس وصمت ليا العينة بمغت ( )711واقل قيمة بمغت (، )43
بينما نجد أن قيمة الوسط الفرضي البالغة ( )371درجة ىي اكبر من قيمة الوسط الحسابي

وىذا يعني أن طالبات المرحمة اإلعدادية لمحافظة االنبار ليس لدييم اتجاىات نحو التربية

الرياضية ،وتعزو الباحثة ضعف االتجاه االيجابي نحو التربية الرياضية لدى الطالبات ىو
اندماج العينة ضمن الحياة الروتينية في المدرسة ،واالبتعاد عن المؤثرات التي تزيل االتجاه

وتركزن عمى العالقات المحدودة مع
دروسين
السمبي نحو التربية الرياضية ،فالطالبات يقضين
ٌ
ً

ويبقين دون االطالع عمى الوسائل والنظريات المرتبطة باإلرشاد النفسي ،تمك النظريات
بعضين،
ٌ
التي تعتمد عمى الجانب االنتقائي والخدمي واإلعالمي واالنفعالي  ،آذ أن اغمب الطالبات الغير
خاضعات لإلرشاد التربوي ،نجد عندىن غرابة في التصرف ،ألنيا لن ترى من جديد سواء ماكان
في المدرسة أو البيت ،مما يؤخر مستوى تفكيرىا ،وبالتالي تبقى في الزاوية المحدودة أال وىي

االتجاه السمبي ،في المواقف التي تواجييا.

وىذا مااكدة ( ) Arbuckleحيث أشار إلى انو " وخالل العالقة الفريدة بين المرشد والمسترشد

ومن خالل مايمتمكة المرشد من معرفة وميارة وأساليب لتغير السموك يستطيع أن يحقق أىداف
العممية اإلرشادية" ( .)3لذا سعت الباحثة إلى تغير اتجاىات الطالبات نحو التربية الرياضية من

خالل مناىج إرشادي .والجدول ( )0يبين ذلك.

جدوؿ ()8

يبيف المعالـ االحصائية بيف االختبار القبمي والبعدي في اتجاىات المجموعة التجريبية
الوسائؿ اإلحصائية
مقياس

االتجاىات

وحدة القياس
درجة

االختبار القبمي
س

+ع

10503 124592

االختبار ألبعدي
س

+ع

12855

953

سؼ

ع

ىػ

253 3557

قيمة ت

نتيجة

المحسوبة

الفروؽ

957

معنوي

مالحظة  /قيمة (ت) الجدولية تحت درجة حرية ( )41ومستوى خطا (2502= )0505

 2-4عرض وتحميؿ النتائج بيف االختبارات القبمية والبعدية لدى المجموعة التجريبية في

االتجاىات ومناقشتيا:

بعد تطبيق المنياج اإلرشادي وجمع بيانات االختبار القبمي والبعدي  ،تمت معالجة النتائج

إحصائيا بواسطة اختبار (ت) لمعينات المترابطة ،فتبين من الجدول ( )0إن قيمة (ت) المحتسبة
اكبر من قيمة (ت) الجدولية وىذا يعني وجود فروق معنوية بين االختبار القبمي والبعدي ولصالح
--------------------------------------------------------

)3( Arbuckle, D.Counseling philosophy theory and eractice. Boston, Allyn&Bacon,
inc.1995.p.193.

االختبار ألبعدي لالتجاىات ،أي ان المجموعة التجريبية تطورت في مقياس االتجاىات بعد

تطبيق المنياج اإلرشادي .اذ ان الباحثة عممت في صمب برنامجيا اإلرشادي عمى مساعدة
الطالبات عمى تحقيق أقصى إشباع ممكن لحاجتيم وفق إمكانياتيم الشخصية كالحوار الديني أو
الثقافي أو الشخصي أو اإلعالمي الذي افتقدنا ليو في التعامل مع روح اإلفراد ،خصوصا أذا

كان األعالم داخميا وليس خارجيا فقط  .إذ أن المنياج اإلرشادي في صمبو ،يجب أن يكون جزء

منو أعالمي ،لكي يصل إلى عوائل الطالبات ،ومن ثم إلى عقوليم كي اليتعارضون مع أفكار

بناتيم ،بحيث يكون سموك العائمة واحد .وىذا مااكدتو (نجوى عبد الجميل ) حيث أكدت إلى " أن
منياج اإلرشاد يجب أن يعمل عمى تبصير اإلفراد في حل المشكالت بما يحقق سعادة الفرد مع

اآلخرين بحيث يصل الفرد إلى أفضل مستوى في التوافق والرضا والصحة النفسية " (.)3

كما أشار (جمال خطيب )" أن المنياج اإلرشادي اإلعالمي ىو فعل تواصمي مع الجميور

ألجل تبادل المعمومات والتفاعل المشترك مع مشاكل المجتمع بقصد التأثير في سموكية ومواقف

األفراد والجماعات في اتجاه تنمية الروح الوطنية والنيوض بقيم المواطن" .اعتمادا عمى الرضا
في التقديم إلى كميات التربية الرياضية لتحقيق اليدف األسمى ىو بناء العقل والجسد والروح

سوية ،ومن غير نقصان بالذات.

 3-4عرض وتحميؿ النتائج بيف االختبارات القبمية والبعدية لدى المجموعة الضابطة في

االتجاىات ومناقشتيا:

جدوؿ ( )15
يبيف المعالـ االحصائية بيف االختبار القبمي والبعدي في اتجاىات المجموعة الضابطة
الوسائؿ اإلحصائية

االختبار القبمي

االختبار ألبعدي

مقياس

وحدة

+ع

+ع

االتجاىات

القياس
درجة

س
1255
6

8564

س
12556
8

857

س
ؼ

050
7

ع ىػ

0534

قيمة ت

المحسوبة

نتيجة الفروؽ

1535

غير معنوي

مالحظة  /قيمة (ت) الجدولية تحت درجة حرية ( )40ومستوى خطا (2502= )0505

أما المجموعة الضابطة نجد ان قيمة (ت) المحتسبة اقل من قيمة (ت) الجدولية ،فيذا يعني عدم
وجود فروق معنوية بين االختبار القبمي والبعدي ،أي أن المجموعة الضابطة لم تتطور -----
--------------------------------------------------

( )3نجوى عبد الجميل ; برنامج إرشادي مقترح لتحسن التواصل المفظي بين األزواج  ،مجمة اإلرشاد النفسي  ،جامعة عين الشمس ،
العدد ( )32ص.759

في مقياس االتجاىات ،لعدم تعرضيا لممنياج اإلرشادي .وترى الباحثة ان اإلرشاد ذات التوجو
التعميمي يجرى في بيئة اجتماعية يسعى المرشد المؤىل بالمعرفة والميارة والخبرة إلى مساعدة

المسترشد باستخدام طرائق وأساليب مالئمة لحاجاتو ومتفقة مع قدراتو كي تتعمم أكثر بشان ذاتو
ويعرفيا عمى نحو أفضل  ،ولما كانت العينة الضابطة قد فقدت المرشد والمنياج اإلرشادي ،

أظيرت نتائجيا عشوائية الفروق ،بعكس العينة التجريبية التي خضعت إلى المنياج اإلرشادي
وحصمت عمى نتائج معنوية  .وتفيد نتائج العديد من الدراسات أن تغيير االتجاىات،الذي يعتمد

عمى تغيير الجوانب المعرفية ىو األسموب األكثر ثباتا  ،أما تغيير االتجاه باعتماد الجوانب

المحيطة بالرسالة فيو اقل ثباتا واقل قدرة عمى مواجية رياح التغيير العاتية (. )3

فإذا رغبت في تغيير اتجاه شخص معين ،فما عميك إال أن تبدأ بمناقشة معمقة ومباشرة

لمقضايا (الجوانب المعرفية أي المعمومات) التي يتكون منيا موضوع االتجاه وىذا األسموب
يتناسب مع االىتمام بالجوانب المعرفية أكثر من اىتمامو بالجوانب الشعورية أو االنفعالية.

لذا ان المجموعة الضابطة لم تتعرض إلى تمك الجوانب المعرفية مما اضعف تغير االتجاىات

لدييا.

 -5االستنتاجات والتوصيات والمقترحات:

 1-5االستنتاجات-:

في ضوء ما تم التوصل إليو من نتائج يمكن الخروج باالستنتاجات اآلتية:
 -لممنياج اإلرشادي تأثير في تغيير االتجاه السمبي لطالبات اإلعدادية نحو التربية الرياضية.

 أن البرنامج اإلرشادي المقترح الذي أعدتو الباحثة ،ىو أسموب فعال في تغيير اتجاىاتالطالبات وخصوصا في التوجو نحو التقديم الى كميات التربية الرياضية.

 -أن تغيير االتجاه ناتج عن عدة عوامل منيا (ذاتية  ،أسرية  ،اجتماعية ).

 أن اإلرشاد التربوي فن وميارة  ،يتطمب من المرشد أن يضفي لمسات فنية حين يطبق عمميامايتيسر من أساليب وطرق إرشادية.

 أن اإلرشاد التربوي تأثي ار واضحا في تغيير االتجاىات لدى طالبات المرحمة اإلعدادية  ،أذاكانت ىناك فروقا ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي حصمت عمى

اإلرشاد الجمعي مقارنة بالمجموعة الضابطة التي بقيت دون أرشاد .

------------------------------- -----------------------( )3حامد عبد السالم زىران ; مصدر سبق ذكره  ، 3925ص.344-341

 توصمت الدراسة إلى أىمية اإلرشاد الديني والقيم الدينية المستمدة من القران الكريم والسنةالنبوية الشريفة.

 ىناك عوائق اجتماعية طبيعية تحول دون انخراط الطالبات في كميات التربية الرياضيةبسبب خصوصية المجتمع العراقي .

 قمة توفير مستمزمات الرياضة في المدارس من قاعات والعاب خاصة لمبنات . 2-5التوصيات-:
في ضوء نتائج البحث واستنتاجاتو توصي الباحثة بما يأتي :

 -اعتماد البرنامج اإلرشادي في مدارس محافظة االنبار لمعمل بو.

 متابعة الطالبات المواتي خضعن إلى التجربة اإلرشادية بعد اجتيازىن المرحمة اإلعداديةبالتقديم إلى كميات التربية الرياضية.

 أجراء ندوات إرشادية تتضمن العالقات الطيبة بين المدرسة والطالبات وذويين. -االىتمام بتثقيف العائمة حول أىمية التربية الرياضية لمفتاة .

 -االىتمام بدروس التربية الرياضية وتشجيع الطالبات عمى المشاركة في الفعاليات الرياضية .

 توفير الساحات والنوادي الخاصة بالرياضة النسوية ،وتوفير األجواء االجتماعية لممحافظةعمى خصوصيتين .

المصادر

 .3إحسان محمد الحسن وكامل طو الويس ; أسس عمم االجتماع الرياضي; و ازرة التعميم
العالي،جامعة بغداد ،كمية التربية الرياضية . 3991،

 .7احمد سميمان عودة ; القياس النفسي والتقويم في العممية التدريسية ،األردن  ،دار
األمل.3990،

 .1اخالص محمد عبد الحفيظ  ،مصطفى حسين باىي; طرق البحث العممي والتحميل
االحصائي في المجاالت التربوية والنفسية والرياضية  ،مركزالكتاب لمنشر  ،القاىرة.7111 ،

 .5جودة سعد عزيز ; اثر برنامج إرشادي في تنمية السموك االستغاللي لدى طالب المرحمة
المتوسطة  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية  ،الجامعة المستنصرية .7115 ،

 .4حامد عبد السالم زىران ;; التوجيو واإلرشاد النفسي  ،ط 7عالم الكتب القاىرة . 3901 ،
 .4حامد عبد العزيز الفقي; سايكموجية الفرد في المجتمع  ،دار التعميم  ،الكويت . 3905 ،

 .2حسين محمد عمي طاىر  ،محي الدين يوسف ; اإلرشاد النفسي والتربوي بين األصالة
والتجدد  ،ط ، 3جامعة الكويت  ،كمية التربية .3904،

 .0سامي محمد ممحم ; اإلرشاد النفسي لألطفال; عمان  ،دار الفكر لمطباعة والنشر.7110 ،

 .9عبد الجميل الزوبعي ،وآخرون ; االختبارات والمقاييس النفسية (جامعة الموصل  ،مطابع دار
الكتب) . 3903

.31

عبد الرزاق جاسم العيساوي ; اثر المنياج اإلرشادي في خفض الشعور باالغتراب لدى

طالب الدراسات اإلسالمية في محافظة االنبار  ،أطروحة دكتوراه غير منشورة  ،الجامعة
المستنصرية  ،كمية التربية .3999 ،

.33

عالء عادل ناجي الداوود ; اثر المنياج اإلرشادي في تخفيف االنطوائية  ،عند طالب

المرحمة الثانوية في األردن  ،كمية التربية جامعة بغداد  ،رسالة ماجستير غير منشورة

.3992.

.37

عمي كمال ; النفس انفعاالتيا وأمراضيا وعالجيا  ،ط 3طبع الدار العربية  ،بغداد

. 3901

.31
.35

محمود ألينا ; التوجيو التربوي والميني ; القاىرة  ،مكتبة النيضة . 3949 ،

محمود عبدا هلل صالح ; أساسيات في اإلرشاد التربوي  ،دار المريخ  ،الرياض ،

.3904

.34

مصطفى محمود األمام وآخرون ; اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي  ،ط ، 3مطبعة دار

الحكمة  ،جامعة البصرة . 3993 ،

.34

نادية شعبان وآخرون ; برنامج إرشادي مقترح لمنزالء في مديرية الفنيات اإلصالحية ،

المؤتمر التربوي الثاني  ،دور العموم التربوية والنفسية واالجتماعية في خدمة المجتمع ،
مركز البحوث التربوية والنفسية  ،و ازرة التعميم العالي والبحث العممي  ،كمية التربية لمبنات ،

جامعة بغداد . 7115 ،
.32

نجوى عبد الجميل ; برنامج إرشادي مقترح لتحسن التواصل المفظي بين األزواج  ،مجمة

.30

ياسين طو طاقة ; االتجاىات والحياة  ،شركة أيد لمطباعة الفنية  ،بغداد . 3909 ،

اإلرشاد النفسي  ،جامعة عين الشمس  ،العدد (.)32

.39

-Arbuckle, D.Counseling philosophy theory and eractice. Boston,

.Allyn&Bacon, inc.1995

الممحؽ ()1
مقياس اتجاىات الطالبات المرحمة اإلعدادية نحو لتربية الرياضية في محافظة االنبار
ت

الفق ارت

أعارض
بدرجة

كبيرة

أعار
ض

لـ أكوف

رأي بعد

أوافؽ أوافؽ
درجة
كبيرة

1

الرياضة تشجع عمى إقامة الصداقات

2

اعزؼ عف تشجيع التربية الرياضية

3

اشعر باف األنشطة الرياضية تتحكـ بانفعاالتنا

4

أرى باف التربية الرياضية ليا سمات مكتسبة ذات

5

ارغب أف يكوف التعاوف ضروريا في أنشطة التربية

6

اشعر أف التربية الرياضية اقؿ أىمية مف المواد

7

الاميؿ إلى االىتماـ بالتربية الرياضية ألنيا قميمة

8

اشعر باف التربية الرياضية تنمي الثقة بالنفس

9

أرى أف التربية الرياضية تسبب اإلرىاؽ لمطالبات

فائدة اجتماعية
الرياضية

الدراسية األخرى
القيمة

 10أوافؽ باف التربية الرياضية مادة دراسية ميمة
 11أفضؿ أف يكوف تقويـ اختبار مادة التربية الرياضية
موضوعيا ودقيقا

 12أميؿ إلى أف التربية الرياضية تعمـ الطالبات احتراـ
األخريات

 13أدرؾ أف التربية الرياضية تحافظ عمى الصحة
العامة

 14أرى أف التربية الرياضية التساعد عمى تحسيف
سموؾ الطالبات

 15أوافؽ عمى أف التربية الرياضية تعمـ الطالبات
الطاعة واألمانة والتعاوف

 16ارغب أف تكوف التربية الرياضية مادة اختيارية بعد
مرحمة اإلعدادية

 17اشعر اف التربية الرياضية تعمـ الطالبات فف
التعامؿ مع األخريات

 18أحب أف تستند

التربية الرياضية عمى األسس

العممية
 19أتجنب أف يكوف االشتراؾ في األنشطة الرياضية
مظير غير مقبوؿ اجتماعيا

 20أرى أف حصتيف في األسبوع
الرياضية التكفياف

لمادة التربية

 21أفضؿ إجراء اختبارات تحريرية لمادة التربية
الرياضية

 22أفضؿ استمرار حصص التربية الرياضية حتى
نياية العاـ الدراسي

 23إميؿ إلى حذؼ مادة التربية الرياضية مف الجدوؿ
الدراسي

 24احرص عمى أف تنمية المياقة البدنية جزء ىاـ مف
حصة التربية الرياضية

 25ارغب أف تمقى التربية الرياضية التقدير والتشجيع
 26اشعر أف التربية الرياضية التساعد الطالبات
الضعيفات بدنيا

 27أرى أف التربية الرياضية تساعد عمى سرعة اتخاذ
القرار

 28تسيـ التربية الرياضية في النمو البدني لمطالبات
 29أشعر أف دروس التربية الرياضية ىي فترة راحة
بيف دروس األخرى

 30أرى أف تعمـ قوانيف األنشطة الرياضية جزء ىاـ مف
درس التربية الرياضية

 31اشعر باف دروس التربية الرياضية تعمـ أصوؿ
الروح الرياضية

 32أوجو أف يكوف درس التربية الرياضية لممتفوقيف
بدنيا فقط

 33أرى أف
الشاممة

التربية الرياضية جزء ىاـ مف التربية

 34أميؿ إلى أف التربية الرياضية تحتاج إلى القميؿ مف
الذكاء

 35أرى أف التربية الرياضية مضيعة لموقت
 36أوافؽ عمى أف التربية الرياضية ىامة الكتساب
المرونة والرشاقة

37

اليمكف تنمية القوة العضمية عف طريؽ التربية

الرياضية

 38أرى أف درس التربية الرياضية يحسف ويرفع مف
مستوى

واالنفعالية

القدرات

العقمية

والبدنية

والنفسية

 39اشعر أف اشتراؾ الطالبات في درس التربية
الرياضية يزيد مف إمكانيتيف لالنتباه والتوقع

 40أرى أف التنويع الرياضي معجزة شخصية
 41أتمنى أف أصبح رياضية معروفة

ممحؽ ()2
يوضح كيفية إدارة الجمسات اإلرشادية .
أدراه الجمسة األولى -:التعريؼ بالبرنامج وأىمية العالقات اإلرشادية .الوقت 45( -:دقيقة)

اإلجراءات التربوية والتنظيمية:

 البدا بذكر اهلل سبحانو وتعالى (بسـ اهلل الرحمف الرحيـ) والصالة والسالـ عمى رسولو
الكريـ محمد (صمى اهلل عميو وسمـ).

 تبدأ الباحثة بالترحيب بأفراد المجموعة ,وتشكرىـ عمى حضورىـ والتزاميـ بالمواعيد
المحددة.

 تقدـ الباحثة اسميا لطالبات المجموعة اإلرشادية وعمميا ,ثـ تطمب منيف تقديـ أسمائيف

بالتسمسؿ ,وكيؼ يتـ التعارؼ بيف الناس؟ وماىي العوامؿ واألسباب التي تؤدي إلى أيجاد

التعارؼ بيف الناس؟ ,واف الود واالحتراـ والتقدير والتآلؼ بيف الناس اليمكف أف يتـ أال

بالتعارؼ ( واف اإلنساف كائف اجتماعي يسعى بطبيعتو إلى التعارؼ) ,وتستدؿ الباحثة في

ذلؾ باية مف القراف الكريـ.

- االتفاؽ معيف عمى أف غرفة قاعة االجتماعات في المدرسة ىي المكاف الذي تعقد فيو
الجمسات .

 تـ االتفاؽ مع طالبات المجموعة اإلرشادية عمى اختيار أياـ االثنيف والخميس مف كؿ
أسبوع في الساعة التاسعة صباحا مواعيد في الجمسات اإلرشادية.

 توجيو سؤاؿ أذا كانت أحداىف الترغب في الحضور إلى الجمسات .

 تقدـ الباحثة مجموعة مف المعايير التي ستكوف أساسا لتنظيـ سموكيات جميع طالبات
المجموعة اإلرشادية داخؿ المجموعة وىي-:

 االلتزاـ بحضور الجمسات اإلرشادية. -االلتزاـ بأداء مايطمب منيف .

 -اإلصغاء مف المجموعة اإلرشادية وسرية المعمومات.

 تؤكد الباحثة المرتكزات األساسية التي يجب إف تتوفر لكي يتـ التعارؼ وىي (االحتراـ,الرغبة ,اليدؼ ).

أىداؼ الجمسة -:

 تعريؼ أعضاء المجموعة اإلرشادية عمى أىمية البرنامج وأىدافو وأسموب تطبيقو.

 إقا مة عالقات ودية وتحقيؽ األلفة والثقة المتبادلة بيف الباحث والمشرؼ اإلرشادي مف
جية وأعضاء المجموعة اإلرشادية مف جية أخرى.

الفنيات المستخدمة( -:التعزيز االجتماعي  ,النمذجة ).
 محتوى الجمسة واجراءاتيا-:

 استقباؿ أعضاء المجموعة اإلرشادية والترحيب بيـ وتحقيؽ األلفة وتوثيؽ التعارؼ بيف
الباحثة وأعضاء المجوعة وتدعيـ العالقة اإلرشادية باعتبارىا نقطة االنطالؽ المينية
واإلنسانية واألخالقية وتييئة الجو النفسي األمف لتحقيؽ إقباؿ المجموعة عمى العممية

اإلرشادية وتفاعميـ االيجابي معيا.

 توزع الباحثة عمى أعضاء المجموعة اإلرشادية القرطاسية ( دفتر  +قمـ ) لسيولة تدويف
المعمومات خالؿ الجمسات حتى تعـ الفائدة ألداء الواجبات المنزلية.

 توزيع الحموى والمرطبات عمى إفراد المجموعة اإلرشادية.

 التأكيد عمى سرية المعمومات التي تطرح داخؿ القاعة اإلرشادية.

 إبداء الرغبة في مساعدتيف وحرصيا عمى مشاركتيف وتشجيعيف واقامة ومد جسور

التواصؿ والحوار بدوف خجؿ أو خوؼ أو تردد والتركيز عمى إف كؿ مايقاؿ في الجمسات

يحفظ في سرية تامة .

 توضح الباحثة فكرة البرنامج اإلرشادي ومحتواة وأىميتو  ,وثـ ألقاء الضوء عمى بعض
تفاصيمو مف حيث اليدؼ ونظاـ الجمسات وأسموب الممارسة والنتائج المترتبة عمى

االشتراؾ في جمساتو.

 تمخيص ماورد في الجمسة والتركيز عمى ضرورة وأىمية المشاركة الفعالة في المناقشات
والممارسات اإلرشادية ,التي تنظميا الجمسات  ,وأىمية االلتزاـ بآداب الحوار والمناقشة

والتعبير بحرية وصراحة ووضوح عف كؿ مايودوف التحدث فيو دوف خجؿ أو رىبو.

 التركيز عمى أىمية االلتزاـ والحضور واالنتظاـ في جمسات البرنامج والتعاوف في أداء
الواجبات والمياـ اإلرشادية المنزلية  ,وابالغ أولياء األمور واستحصاؿ موافقتيـ.

 االتفاؽ مع أعضاء المجموعة عمى مواعيد الجمسات وأماكنيا بما اليتقاطع مع األوقات
الميمة لممجموعة كالدراسة أو العمؿ.

 تقديـ الشكر عمى الحضور وااللتزاـ بالمواعيد واإلعجاب بما اظيرف في ىذه الجمسة ومف
ثـ توزيع استمارة التقييـ اإلرشادية.

الواجب المنزلي :سجؿ انطباعؾ عف الجمسة التعريفية والتي يمكف أف تبني بيا العالقات

اإلرشادية.

ممحؽ رقـ ()3

يوضح جمسات البرنامج اإلرشادي
الجمسة -:األولى

الوقت )45( -:دقيقة

عنواف الجمسة -:التعريؼ بالبرنامج وأىمية العالقات اإلرشادية.
الحاجات

المرتبطة
بالموضوع

 التييؤ لمبرنامج اإلرشادي المعرفي  -التعرؼ عمى الباحثة. -التعارؼ بيف إفراد المجموعة اإلرشادية

 شعور المسترشدات بالطمأنينة واأللفة مع األخريات تعريؼ المسترشدات بمكاف وزماف تقديـ البرنامج (الجمساتاألىداؼ

-تييئة المسترشدات لمتفاعؿ مع البرنامج اإلرشادي مف طريؽ التعريؼ بالبرنامج اإلرشادي

العامة

ومحتواة واىدافة االرشادية

األىداؼ

 -أف تتعرؼ الباحثة عمى المسترشدات  -أف تشعر المسترشدات باأللفة والراحة التامة0

الخاصة

 أف تعرؼ كؿ مسترشدة اسـ زميمتيا-تشجيع المسترشدات عمى المنافسة وتبادؿ الرأيبصراحة وبصدؽ -أف تتعرؼ المسترشدات عمى زماف ومكاف انعقاد الجمسات0

االستراتيجيات  -1تقوـ الباحثة بتقديـ نفسيا لممسترشدات واعطاء نبذة عف حياتيا الدراسية0
والنشاطات

اإلرشادية

 -2تقوـ كؿ مسترشدة بتقديـ نفسيا إلى المجموعة0
 -3أف توضح الباحثة الغاية مف ىذا المقاء واعطاء التعميمات الخاصة بالجمسات0
 -4التاكيد عمى ضرورة االلتزاـ بالموعد المخصص لمحضور وىو الساعة التاسعة مف
صباح كؿ مف أياـ االثنيف والخميس وفي قاعة االجتماعات لثانوية العال لمبنات0
-5تقوـ الباحثة بتقديـ مجموعة مف المعايير التي ستكوف أساسا لتنظيـ سموؾ جميع إفراد
المجموعة اإلرشادية داخؿ المجموعة0
أ -المحافظة عمى سرية المعمومات0
ب -عندما تتحدث كؿ زميمة فاف عمى المجموعة اإلصغاء ليا0
ج -عدـ التغيب عف حضور الجمسات
د -االلتزاـ بالقياـ بما يطمب منيف0
اختيار إحدى المسترشدات لتوزيع الحموى والعصير بيف أفراد المجموعة في جو مف المرح
والسعادة لغرض كسر الحاجز النفسي ومحاولة جعؿ الجمسة تختمؼ عف الدرس0

التقويـ

 -توجو الباحثة سؤال لممسترشدات  -:ىؿ توجد طالبة ال تعرؼ اسـ زميمتيا؟ ىؿ توجد

البنائي

طالبة الترغب في االشتراؾ معنا في جمسات البرنامج ؟

 تطمب الباحثة مف المسترشدات تدويف جدوؿ عف وقت ومكاف انعقاد الجمسات القادمة0الواجب
ألبيتي

تطمب الباحثة مف كؿ مسترشدة تدويف انطباعاتيا عف الجمسة وماذا أفادت منيا؟

المحؽ رقـ ()4
يبيف فريؽ العمؿ المساعد
ت

االسـ

مكاف العمؿ

1

حمزة محمود مرىج

طالب ماجستير /كمية التربية الرياضية جامعة االنبار

2

إسماعيؿ عمر ىندي

طالب ماجستير /كمية التربية الرياضية جامعة االنبار

3

احمد خالد عواد

طالب ماجستير /كمية التربية الرياضية جامعة االنبار

4

إبراىيـ خميؿ إبراىيـ

طالب ماجستير /كمية التربية الرياضية جامعة االنبار

5

منتيى محمد الفيداوي

طالبة دكتوراه

6

رغد حامد سميـ حمادي

مدرسة التربية الرياضية  /ثانوية العال لمبنات

7

ابتساـ عبد الحسيف مطمؾ

مديرة ثانوية العال لمبنات

8

سالمة عبد الرضا ألخالدي

المرشدة التربوية  /ثانوية المعالي لمبنات

ممحؽ رقـ ()5

يبيف أسماء الخبراء والمختصيف
األساتذة والمختصيف الذيف وزعت عمييـ استمارة استبانو االتجاىات المعدلة
ت

االسـ

المقب العممي

مكاف العمؿ

االختصاص

1

صالح شافي ساجت

أستاذ دكتور

أدارة

جامعة االنبار /كمية التربية الرياضية

2

حامد سميماف حمد

أستاذ دكتور

عمـ نفس

جامعة االنبار  /كمية التربية الرياضية

3

خالدة إبراىيـ احمد

أستاذ دكتور

عمـ نفس

جامعة بغداد /كمية التربية الرياضية

لمبنات

4

خميؿ إبراىيـ ألحديثي

أستاذ دكتور

تعمـ حركي

جامعة االنبار  /كمية التربية الرياضية

الواحد

حميد أستاذ دكتور

طرائؽ تدريس جامعة االنبار  /كمية التربية لمعموـ

5

عبد

عبد

الواحد أستاذ دكتور

فمسفة تربية

جامعة االنبار كمية التربية لمعموـ

6

طارؽ

عمـ نفس

جامعة االنبار كمية التربية لمعموـ

7

راضي محمد الكبيسي

أستاذ دكتور

جامعة بغداد  /كمية التربية الرياضية

8

فاطمة عبد مالح

أستاذ دكتور

تدريب

رياضي

لمبنات

9

وعد عبد الرحيـ فرحاف أستاذ دكتور

مناىج

جامعة االنبار  /كمية التربية الرياضية

الكبيسي
الدليمي

 10صبري

الحياني

عمي أستاذ دكتور

برداف

اإلنسانية

وطرائؽ
أرشاد تربوي

 11سعاد سبتي عبود

أستاذ

دكتور

التربوي

 12محمد شكر محمود

أستاذ

مساعد التربية

 13عبد

غالي

الكريـ

دكتور

محسف أستاذ

دكتور

مساعد اإلرشاد

الخاصة

اإلنسانية

جامعة االنبار /كمية التربية لمعموـ

اإلنسانية

جامعة بغداد  /كمية التربية الرياضية

لمبنات

جامعة االنبار  /كمية التربية لمعموـ

اإلنسانية

مساعد فمسفة تربية

جامعة االنبار  /كمية التربية لمعموـ

مساعد عمـ النفس

الجامعة المستنصرية /كمية التربية

 14شيماء عبد مطر

أستاذ

 15أيماف كركز سالـ

مساعد دكتور

دكتور

اإلنسانية

أرشاد تربوي

اإلنسانية
الرياضية

كمية المعارؼ الجامعة

أسماء السادة المختصيف بالتربية الرياضية وعمـ النفس الرياضي المشاركيف بإلقاء المحاضرات اإلرشادية
ت

االسـ

مكاف العمؿ

1

أ.د وعد عبد الرحيـ فرحاف

جامعة االنبار /كمية التربية الرياضية

2

ـ.ـ جميؿ إبراىيـ حمد

معيد أعداد المعمميف /االنبار

3

ـ.ـ عبداهلل بحر فياض

مدير معيد أعداد المعمميف  /االنبار

4

ـ.ـ نوفؿ قحطاف محمد حمزة

مدرس تربية رياضية

5

ـ.ـ مرواف عبد المطيؼ

جامعة االنبار /كمية التربية الرياضية

6

ـ.ـ منتيى محمد الفيداوي

مدرسة تربية رياضية

