تقدير الذات وعالقته ببعض املتغريات لدى طالب قسم
الرتبية البدنية جبامعة أم القرى
عمي بن سعد الغامدي*
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تقدير الذات وعالقته ببعض املتغريات لدى طالب قسم
الرتبية البدنية جبامعة أم القرى
الممخص_ ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل تقدير الذات

بأقساـ ككميات التربية البدنية كالرياضة ،مرد ذلؾ الصراع إلى

لدل طمبة قسـ التربية البدنية بجامعة أـ القرل ككؿ ،كعبلقة تقدير

النظرة السمبية لمتخصص مف األىؿ كالمجتمع ،كما يمكف إنجازه

ذاتيـ بتحصيميـ الدراسي مقيسنا بالمعدؿ التراكمي ،كذلؾ عبلقة
تقديرىـ لذاتيـ بتخصصاتيـ الثبلث (التدريس – التدريب – االدارة).

مستقببل مف العمؿ في ذلؾ التخصص ،كبطبيعة الحاؿ فإف ذلؾ
ن
يؤثر بشكؿ أك بآخر في ذات الطبلب كفي دافعيتيـ نحك

كتـ استخداـ مقياس (ركزينبرغ) لتقدير الذات ،كتـ تطبيقو عمى

اإلنجاز كالتعمـ [.[0,2

جميع طمبة قسـ التربية البدنية ممف أكممكا جميع متطمبات السنة

كيرل الباحث أف تمؾ الفكرة السمبية تتضاد مع الكاقع

الدراسية الرابعة كاألخيرة في التخصصات الثبلثة ،كبعد جمع البيانات

الحالي في إعداد المتخصصيف أك في الممارسة الفعمية بعد

كتحميميا إحصائينا ،أشارت النتائج الى كجكد مستكل مرتفع مف تقدير

التخرج ،كطريقة إعدادىـ خبلؿ الدراسة كما يتطمبو ذلؾ اإلعداد

الذات لدل الطمبة ،كأف الطمبة أصحاب المعدالت التراكمية المرتفعة

مف ثقة مطمقة بالنفس ،كمفيكـ إيجابي عف الذات كالتخصص،

تقدير لذاتيـ ،كما أف تقدير الذات كاف مرتفعنا لدل الطمبة في
نا
ىـ أكثر
تخصص التدريس ثـ التدريب ثـ اإلدارة عمى التكالي.

كما ُيناط إلى خريجي تمؾ التخصصات الكثير مف األعماؿ

كالمياـ كالكظائؼ الميدانية كالقيادية ،ذات المتطمبات التربكية

كبناء عمى تمؾ النتائج قدـ الباحث ( )21منشطنا كمقترحنا لمتعامؿ
كالعمؿ مع الطمبة لتنمية تقدير الذات لدييـ ،ثـ التكصيات الختامية.

كالفنية كالتنظيمية ،التي تتطمب شخصية كاثقة مف ذاتيا ،إضافة

الكممات المفتاحية :تقدير الذات ،طبلب قسـ التربية البدنية ،التحصيؿ

إلى ما يجب أف يتمتعكا بو مف سمات شخصية ،كقناعات

الدراسي.

فكرية ،كقدرات شخصية ،تمكنيـ مف إنجاز ما يككؿ إلييـ مف

 .1المقدمة

أعماؿ بكؿ نجاح.

ظمت النظرة العممية إلى إعداد المختصيف األكاديمييف في

كما أف طبيعة عمميـ المستقبمية فييا الكثير مف المياـ

تخصصات التربية البدنية كالرياضة (التعميمية كالتدريبية

كالمسئكليات عمى مستكل الكطف مف حيث تنظيـ كادارة

كاإلدارية) عمى أنيا عممية إنسانية معقدة الجكانب ،كذلؾ

البطكالت المحمية كاإلقميمية كالدكلية ،كبالتالي فإف تمؾ المياـ

بالتزامف مع نظرة المجتمع السمبية حكؿ أىمية كجدية التربية

تُمقي عمييـ بالكثير مف المسئكلية الشخصية كالمحاسبة عند

البدنية كتخصص أكاديمي ،كتنامت تمؾ النظرة مع الخبرات

نظر لما
الخطأ ،كما أف الخطأ غير مسمكح بحصكلو ابتداء نا

كما كاف يمارسو كيشاىده كىك طالب في حصص التربية البدنية

كيمثؿ مفيكـ تقدير الذات ) (Self-Esteemأىمية قصكل

مف بعض السمبيات في السمكؾ أك التقصير في العمؿ كأنيا

لدل المنتميف ليذه التخصصات ،كتضطمع كميات كأقساـ التربية

مجرد كقت مخصص لمتسمية كالتركيح ،كانعكاس ذلؾ عمى ابنو

البدنية بكاجبات العمؿ الجاد لتمكيف الطبلب مف رؤية أنفسيـ

في حاؿ تفكير االبف بااللتحاؽ بكميات كأقساـ التربية البدنية

بصكرة إيجابية مما ُيسيـ في تعزيز ثقتيـ بأنفسيـ كتحفيز

جيا ].[3
يمثمو الحدث مف سمعة كطنية
داخميا كخار ن
ن

(تحديدا الكالد) أثناء دراستو في مراحؿ التعميـ المختمفة
الكالدية
ن

قدراتيـ كالمضي بإيجابية في مستقبميـ الميني ،كمف المتفؽ

كالرياضة.

عمميا أف تقدير الذات المرتفع يؤدم إلى مزيد مف الفعالية
عميو
ن

كأصبح ىناؾ صراع يعيشو بعض الطبلب عند التحاقيـ الفعمي
2

كالقدرة عمى التعامؿ مع المكاقؼ الحياتية كمنيا المينية كما

كما يعبر عف اتجاىات الفرد نحك نفسو كمعتقداتو عنيا ،كبذلؾ

يحصؿ لممعمـ كالمدرب كاإلدارم في المجاؿ الرياضي [.[6,5,2

يككف تقدير الذات بمثابة خبرة ذاتية ينقميا الفرد إلى اآلخريف
باستخداـ األساليب التعبيرية المختمفة [.[7

كمف المسمـ بو أف تقدير الذات يتطكر عف طريؽ تنكع
الخبرات كالمكاقؼ الحياتية التي يمر بيا الطالب أثناء حياتو

كما تجدر اإلشارة إلى أف (مفيكـ الذات) يتأثر بعكامؿ

الجامعية كقدرتو عمى التكيؼ مع البيئة الجامعية كالمجتمعية،

عديدة منيا ما ىك داخمي كالقدرات الذىنية كالجسمية كمنيا ما

كتصبح لديو الكثير مف السمككيات المتعمقة بشخصو كنمط

ىك خارجي كنظرة الناس كالمجتمع إليو ،مما يعني أف مفيكـ

تعممو ،كمعظـ أثر ىذه المكاقؼ كالخبرات ال يتكقؼ عند مجرد

الذات يتأثر بعكامؿ كراثية كعكامؿ بيئية ،فالطفؿ يتأثر في نمكه

تطكر تنظيمات سمككية خاصة ،أك دكافع متعددة ،كلكنو يتعدل

االجتماعي باألشخاص الذيف يتعامؿ معيـ كبالمجتمع الذم

ليشمؿ الطالب ككؿ عف طريؽ مبلحظة أثر الخبرات االنفعالية

يعيش في كنفو ،كبالثقافة الممارسة كالشائعة في منزلو كجامعتو

عمى ىذا الطالب مما يؤدم في النياية إلى تصكر تقدير عاـ

كمدينتو ،كتنعكس آثار ىذا التعامؿ عمى سمككو الممارس،

عف الذات ككؿ [.[7

كمناشطو الذىنية كاالنفعالية كبالتالي عمى شخصيتو [.[00

كالدراسة كالعمؿ في التربية البدنية كالرياضية تتضمف
الكثير مف التفاعبلت بيف الفرد كبيئتو المحيطة (المادية كالنفسية

كثير في الحديث عف الحاجة الى
لقد أسيب المختصكف نا

تقدير الذات ،كيمكف االستنتاج أف ىناؾ حاجة إلى الشعكر بما

كاالجتماعية كالحركية) كىي بذلؾ تشكؿ الحدكد الخاصة بالفرد،

نحف عميو ،كما نمارسو مف سمككيات ،كأنيا ضمف المعايير

كالذم تتمحكر مف خبلليا طبيعتو الذىنية كالنفسية كالحركية،

الذاتية لكؿ منا حيث ترتبط ارتباطنا كثيقنا بمفيكمنا لذكاتنا ،كدرجة

كقناعاتو كخبراتو المتعددة ككذلؾ إيمانو كمعتقده ،حيث تتفاعؿ

الطمكح لدينا ،كما نعتقده عف أنفسنا ،كؿ ذلؾ يدكر حكؿ

فيما بينيا في مكاجية المثيرات القادمة مف محيطو كبيئتو ،كذلؾ

مفاىيمنا لممبادئ كالقيـ كما ىك صكاب كما ىك خطأ حسب

يؤدم في مجممو ككمو إلى استجابات محدده تدؿ عمى الكيفية

مجريات عممية التطبيع االجتماعي التي نتعرض ليا كالتي مف

المحددة التي مر بيا ىذا التفاعؿ في مكاقؼ معينة ،كىنا تظير

تمييدا لقطؼ الثمار
خبلليا يعمؿ المجتمع عمى غرسيا فينا
ن

جميا العكامؿ المؤثرة في الشخصية كىما :عاممي الكراثة كالخبرة،
ن

الحقا ،بحيث ال يستطيع الفرد أف ييتؾ تمؾ المبادئ كالقيـ دكنما
عقاب كأقمو شعكر الفرد باإلحباط المتصؿ بتقديره لذاتو [.[01

كبتفاعميما تتـ عممية نمك الشخصية [.[8

كيدؿ مصطمح تقدير الذات عمى مدل تقبؿ الفرد لنفسو بما

دكما في مكاقؼ تتطمب
كحيث أف الحياة كمتغيراتيا
ن
تضعنا ن
اتخاذ القرار فإف ذلؾ يعني شعكر الفرد بقيمتو كتقدير اآلخريف

شامبل لكؿ جكانبيا الشخصية كاالجتماعية
تقييما
تتضمف
ن
ن

مقدر لذاتو
لما يقكـ بو ،كرغبتو الدائمة في النجاح ،كىذا يجعمو نا

فييا مف إيجابيات كسمبيات ،كمدل تقديره لخصائصو العامة ،إذ
كالتربكية كالمينية بما فييا المنجز الرياضي ،ككمما كاف تقديره

معت از بفعمو ،في حيف أف االنخفاض في تقدير الذات ينتج عف

تقببل لنفسو [.[9
لذاتو منخفضا ،كمما كاف أقؿ ن

الفجكة الحاصمة بيف الذات كطمكحيا .كما أف أصحاب تقدير

كعميو فإف مفيكـ الذات مصطمح يعبر عف إدراؾ الفرد

الذات المرتفع يجنحكف لبلستقبلؿ كالحرية كاالبداع كالقدرة عمى

لنفسو كشخص مستقؿ كلو كياف منفصؿ عف غيره ،كما أنو

التعبير عف آرائيـ بكؿ كضكح ،مع تقبؿ منيـ لبلختبلؼ مع

يتمتع بقدرات بشرية كمكاصفات بدنية بنيكية خاصة بو ،كلو

اآلخريف في كجيات النظر ،مع الميؿ لمتكافؽ االجتماعي

مستكل محدد مف األداء ،كما يقكـ بدكر معيف في الحياة [.[01

كدائما ما يكلد التقدير المرتفع لمذات
كالفكرم كثبات الشخصية،
ن

لدل اصحابو المزيد مف النجاح ،بينما تقدير الذات المنخفض

كأما تقدير الذات فيك حكـ الفرد عمى درجة كفاءتو الشخصية
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يكلد لدل أصحابو الشعكر بأف منجزىـ إف نجح أك فشؿ إنما

العممية تكضح كجكد متغيرات أخرل تؤثر في التحصيؿ الدراسي

بسبب عكامؿ خارجية خارجة عف سيطرتيـ كبالتالي يصبح

كفي نجاح الطالب العممي المستقبمي كمف أبرزىا ثقة الطالب في

تقدير الذات لدييـ في اضمحبلؿ كتناقص ،كتستقر الشخصية

نفسو أك تقديره لذاتو ،كىك ما سيعمؿ الباحث عمى تقصيو في

فييـ عمى ذلؾ المنكاؿ مف الفيـ كالشعكر [.[6

ىذه الدراسة ،مف خبلؿ معرفة مستكل تقدير الذات لدل

كمف ناحية أخرل فقد أكضح المختصكف أف ىناؾ عكامؿ مؤثرة

الطبلب ،كعبلقة ذلؾ بكؿ مف التحصيؿ الدراسي ،كتخصص

في تقدير الذات ،كالتي تؤدم إلي تقدير ذات مرتفع أك منخفض

الطالب في القسـ.

لدل األفراد ،كىي:

أ .أسئمة الدراسة

 -1االىتماـ األسرم :حيث يحتاج الفرد خبلؿ مراحؿ النمك

سؤاؿ كفرضيات الدراسة:

المختمفة إلى محيط أسرل يفيض باالستقرار كاليدكء ،كما يحتاج

انطبلقنا مف أىداؼ الدراسة فمقد تـ طرح السؤاؿ التالي:

أف يككف مقبكنال في أسرتو كالمجتمع ،كمف الممكف أف يؤدم

 -السؤاؿ األكؿ :ما مستكل (تقدير الذات) لدل طمبة قسـ

شعكره بالرفض لتككيف مفيكـ خاطئ عف ذاتو كبالتالي تقديره

التربية البدنية بكمية التربية بجامعة أـ القرل؟

ليا.

أيضا الفرضيات التالية:
ك ن

 -2العمر كالجنس :تكلد البيئة التي تُشعر المراىؽ بالحرماف

 .1الفرضية األكلى :ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند

كاإلحباط القمؽ ،كتيدد مفيكمو كثقتو بذاتو كاحترامو ليا ،حيث

مستكل معنكية ( )1.15 ≤ αبيف مستكل تقدير الذات كمستكل

تمايز مع تقدـ النمك ،بحيث تككف
نا
أف ىذا التقييـ لمذات يزداد

التحصيؿ الدراسي لدل طبلب قسـ التربية البدنية بجامعة أـ

ىناؾ تقييمات مختمفة باختبلؼ مجاالت التفاعؿ ،كيتطكر ذلؾ

القرل.

التقييـ كفقنا لمبلحظات المرء عف ذاتو ،كإلدراكو كيفية رؤية

 .2الفرضية الثانية :ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند

اآلخريف لو.

مستكل معنكية ( )1.15 ≤ αبيف مستكل تقدير الذات

 -3المدرسة :كليا أكبر األثر في تقدير الفرد لذاتو ،كيككف

كالتخصص الدقيؽ لدل طبلب قسـ التربية البدنية بجامعة أـ

تأثيرىا في تككيف تصكر الفرد عف ذاتو كاتجاىاتو نحك قبكليا أك

القرل.

رفضيا ،كما أف لنكعية النظاـ المدرسي ،كالعبلقة بيف المعمـ

ب .أهداف الدراسة

كالطالب ،يؤثر بشكؿ كبير عمى درجة مفيكـ الطالب لذاتو.

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

 -4عكامؿ ناشئة عف المكاقؼ المعاشة :كمثاؿ ذلؾ مستكل

 .1معرفة مستكل (تقدير الذات) لدل طمبة قسـ التربية البدنية

النجاح كالفشؿ ،كالعيكب البدنية ،كاالحساس باالختبلؼ عف

بجامعة أـ القرل.

الغير ،كاإلحساس بالذنب [.[02

 .2تحديد العبلقة بيف مستكل (تقدير الذات) كمستكل التحصيؿ
الدراسي (المعدؿ التراكمي) لمطبلب عينة الدراسة.

 .2مشكمة الدراسة
يعتقد الباحث أف ىناؾ عديد متغيرات تؤثر عمى اختيار

 .3تحديد العبلقة بيف مستكل (تقدير الذات) كبيف طبلب

الطالب لتخصصو الجامعي ،كينعكس ذلؾ عمى تحصيمو

التخصصات الثبلثة في القسـ كىي (التدريس – التدريب –

األكاديمي ،ككما أنو مف الشائع أف الطالب يعتمد في تحصيمو

اإلدارة).

الدراسي عمى مستكل ذكاءه كتحصيمو كبعض القدرات البدنية

 .4اقتراح مناشط لتنمية تقدير الذات لدل طبلب القسـ بجميع

لممضي في برنامج البكالكريكس ،فإف ىناؾ العديد مف الدراسات

تخصصاتو.
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إيجابية تتمثؿ في تقبمو لذاتو كفي طريقة تفكيره كتعاممو مع

ج .أهمية الدراسة

اآلخريف بإيجابية تقكد إلى الكفاءة الذاتية في حياتو مع نفسو

تكمف أىمية الدراسة في كشفيا عف مستكل تقدير الذات

كمع اآلخريف.

لدل طمبة قسـ التربية البدنية بجامعة أـ القرل ،كتحديد العبلقة
بيف مستكل تقدير الذات كمستكل التحصيؿ الدراسي ،ككذلؾ

كيعرؼ الفحؿ ]20[ ،تقدير الذات بأنو عبارة عف تقييـ

معرفة الفركؽ في تقدير مستكل الذات بيف طبلب التخصصات

الشخص لذاتو عمى نياية قطب مكجب أك سالب أك بينيما،

خصكصا كأف
الثبلثة في القسـ (التدريس – التدريب – اإلدارة)،
ن

كيضيؼ بأف تقدير الذات ىك عبارة عف (مدرؾ أك اتجاه يعبر

ىناؾ مف يرل مف الطبلب أف بعض التخصصات داخؿ القسـ

عف إدراؾ الفرد لنفسو كعف قدرتو عمى كؿ ما يقكـ بو مف

أفضؿ مف األخرل ،كأف طبلب تخصص التدريس في التربية

أعماؿ كتصرفات ،كيتككف ىذا المدرؾ في إطار حاجات

البدنية ىك األفضؿ بينما التخصصيف اآلخريف أقؿ مكانة

الطفكلة ،كخاصة الحاجة إلى االستقبلؿ كالحرية كالقبكؿ

كمستقببل ،إضافة إلى النظرة المجتمعية السالبة عند المقارنة بيف

كالنجاح).

تخصصات التربية البدنية كالتخصصات األخرل مثؿ العمكـ

ه .محددات الدراسة

كاليندسة كحتى التخصصات األدبية.

 المحددات المكانية :قسـ التربية البدنية بكمية التربية بجامعةأـ القرل بمكة المكرمة.

كحسب عمـ الباحث فمـ يسبؽ دراسة ذلؾ كتطبيقو في
البيئة السعكدية في تخصصات التربية البدنية ،مما سيكضح

 -المحددات الزمانية :خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني (- 0646

الكثير – مف خبلؿ ىذه الدراسة  -حكؿ مستكيات الطبلب في

0645ق).

تقدير ذكاتيـ كتأثير ذلؾ عمى تحصيميـ الدراسي كفي

 -المحددات البشرية :طبلب قسـ التربية البدنية في تخصصات

تخصصات القسـ.

(التدريس كالتدريب كاإلدارة) في السنة الرابعة كاألخيرة.
 .3الدراسات السابقة

د .مصطمحات الدراسة

تعددت الدراسات حكؿ تقدير الذات كعبلقتو بالتحصيؿ

مفيكـ الذات:

خصكصا
الدراسي كالتخصصات في التربية البدنية كالرياضة،
ن

ائيا بأنو مجمكعة األفكار
يتـ تعريؼ مفيكـ الذات إجر ن

كالمعتقدات كاإلدراؾ كالمشاعر التي يككنيا الفرد عف نفسو كالتي

لطبلب أقساـ التربية البدنية في العديد مف الجامعات العربية

كاالنفعالية،

كالعالمية ،كما ذاؾ إال لمداللة عمى األىمية القصكل لممكضكع

كاالجتماعية ،كاألخبلقية ،كما يتضمف خبراتو ،كطمكحاتو مف

كعبلقتو باإلعداد المستقبمي لمطبلب كتأثيره المباشر عمى

خبلؿ تفاعمو مع اآلخريف.

نجاحيـ في مستقبميـ الكظيفي كخبلؿ سنكات التحصيؿ العممي

تقدير الذات:

ليـ ،كسيقكـ الباحث بعرض مجمكعة مف تمؾ الدراسات ذات

تعبر

عف

خصائصو

الجسمية،

كالعقمية،

االرتباط ،لبلستفادة مف نتائجيا كدالالتيا في ىذه الدراسة ،كذلؾ

يشير المفيكـ المغكم لتقدير الذات إلى القيمة كىي بذلؾ

عمى النحك التالي:

ترجمة لمكممة البلتينية ) (aestimareالتي تطكرت إلى
المصطمح اإلنجميزم ) (estimateكتعني تقدير ككذلؾ تعني

في دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى الفركؽ في تقدير

إعطاء قيمة لمشيء ،ثـ تطكر منيا االشتقاؽ لكممة )(esteem

مفيكـ الذات الجسمية كالبدنية بيف العبات كرة اليد ككرة الطائرة،

مركبا )(self-esteem
التي تعني تقدير ،ثـ أصبحت
مصطمحا ن
ن

ككذلؾ التعرؼ عؿ العبلقة بيف تقدير مفيكـ الذات الجسمية
كالذات البدنية لبلعبات كرة الطائرة بكمية التربية الرياضية

كتعني تقدير الذات ،أم أف يمنح الشخص لنفسو قيمة ذاتية
5
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بالعراؽ ،أجرل ظاىر كعبد الكريـ [ ]04دراسة بعنكاف (مقارنة

(تقدير الذات البدنية كالميارية كعبلقتو بدقة أداء الميارات

تقدير مفيكـ الذات الجسمية كالبدنية بيف العبات كرة اليد ككرة

اليجكمية بالكرة الطائرة) بجامعة بغداد ،حيث كانت أىداؼ

الطائرة) ،كقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي كالدراسات

الدراسة ىي :التعرؼ عمى مستكل تقدير الذات البدنية كالميارية

المقارنة كشممت عينة البحث ( )52العبة مف منتخب الكمية

لدل العبي الكرة الطائرة ،التعرؼ عمى دقة أداء الميارات

بكاقع ( )22العبة كرة اليد ك( )22العبة كرة الطائرة .كقد

ليجكمية لدل العبي الكرة الطائرة ،معرفة العبلقة بيف مستكل

تكصؿ الدراسة إلى كجكد عبلقة إيجابية بيف تقدير مفيكـ الذات

تقدير الذات البدنية كدقة أداء الميارات اليجكمية لدل العبي

الجسمية كالذات البدنية لبلعبات كرة اليد .كما كتتميز العبات

الكرة الطائرة ،ككذلؾ معرفة العبلقة بيف مستكل تقدير الذات

كرة اليد بتقدير مفيكـ الذات الجسمية كالبدنية بصكرة إيجابية

الميارية كدقة أداء الميارات اليجكمية لدل العبي الكرة الطائرة،

مقارنة ببلعبات كرة الطائرة .ككذلؾ أشارت النتائج إلى عدـ

كتـ استخدـ المنيج الكصفي باألسمكب المسحي كتألفت عينة

كجكد عبلقة إيجابية بيف تقدير مفيكـ الذات الجسمية كالذات

البحث مف العبي منتخب محافظة (ديالى) لعاـ  2116لمكرة

البدنية لبلعبات كرة الطائرة.

الطائرة ،كمقياسي تقدير الذات البدنية كالميارية لبلعبي الكرة

كفي ذات اإلطار الخاص بالذات كاأللعاب الجماعية قاـ

الطائرة .كأشارت النتائج إلى كجكد عبلقة ارتباط معنكية مكجبة

رسكؿ [ ]06بدراسة عنكانيا (مفيكـ الذات كعبلقتو بالسمكؾ

بيف الذات البدنية كميارات (اإلرساؿ ،الضرب الساحؽ ،حائط

التنافسي كاألداء الميارم الفني لدل العبي كرة القدـ) بإقميـ

الصد) لدل العبي الكرة الطائرة .ككجكد عبلقة ارتباط معنكية

كردستاف العراؽ ،حيث كاف ىدؼ الدراسة بناء مقياس لمفيكـ

مكجبة بيف الذات الميارية كميارات (اإلرساؿ ،الضرب الساحؽ،

الذات لدل عينة البحث ،كالتعرؼ عمى مفيكـ الذات لدل العبي

حائط الصد) لدل العبي الكرة الطائرة .كما كأشارت النتائج إلى

أندية إقميـ كردستاف بكرة القدـ ،كذلؾ التعرؼ عمى العبلقة بيف

عدـ كجكد عبلقة ارتباط بيف الذات البدنية كميارة اإلعداد لدل

أخير التعرؼ
مفيكـ الذات كالسمكؾ التنافسي لدل عينة البحث ،ك نا

العبي الكرة الطائرة .كعدـ كجكد عبلقة ارتباط بيف الذات
الميارية كميارة اإلعداد لدل العبي الكرة الطائرة.

عمى التكافؽ بيف مفيكـ الذات اإليجابية كالسمبية كالنجاح كالفشؿ

في األداء الميارم لبعض الميارات األساسية بكرة القدـ لدل

كعمى نفس النسؽ قاـ السعدم كآخركف [ ]02بدراسة حكؿ

عينة البحث ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي ،كتككنت

(مستكل تقدير الذات البدنية كالميارية لدل العبي الكرة الطائرة)

عينة البحث مف العبي أندية الدرجة األكلى إلقميـ كردستاف بكرة

في العراؽ ،كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل تقدير

العبا ،أما كسائؿ جمع البيانات فقد
القدـ كالبالغ عددىـ ()75
ن

الذات البدنية لدل العبي الكرة الطائرة .كالتعرؼ عمى مستكل

تككنت مف مقياس (ىاريس) لمسمكؾ التنافسي ،ككذلؾ مقياس

تقدير الذات الميارية لدل العبي الكرة الطائرة .كتحديد الفركؽ

مفيكـ الذات كاختبارات الميارات األساسية .كتكصؿ الدراسة إلى

في مستكل تقدير الذات البدنية لدل العبي الكرة الطائرة .ككذلؾ

عدـ كجكد ارتباط معنكم بيف مفيكـ الذات كالسمكؾ التنافسي،

التعرؼ عمى الفركؽ في مستكل تقدير الذات الميارية لدل

ككجكد ارتباط معنكم بيف مفيكـ الذات كبعض الميارات

العبي الكرة الطائرة .كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج

األساسية ،كجكد ارتباط معنكم بيف السمكؾ التنافسي كبعض
الميارات األساسية ،كبالتالي لـ يكف ىناؾ أم ارتباط داؿ

ائيا
الكصفي (الدراسات المسحية) ،عينة البحث اختيرت عشك ن

كتككنت مف جميع العبي منتخبات كميات كأقساـ التربية

إحصائيا.

الرياضية في العراؽ .كاستخدـ ىذا البحث مقياسيف ىما :مقياس
تقدير الذات البدنية لبلعبي الكرة الطائرة كمقياس تقدير الذات

كمػ ػ ػ ػا كأج ػ ػ ػرل حسف [ ]05دراسة كانت ىي األخرل حكؿ
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الميارية لبلعبي الكرة الطائرة .كأشارت النتائج إلى كجكد فركؽ

الطاقة النفسية كمفيكـ الذات البدني كعبلقتيما بميارة الدفاع عف

ذات داللة إحصائية في بعض نتائج مستكل مقياس تقدير الذات

الممعب بالكرة الطائرة ،حيث ىدؼ إلى التعرؼ عمى قيـ تعبئة

البدنية لدل العبي الكرة الطائرة .ككجكد فركؽ ذات داللة

الطاقة النفسية كمفيكـ الذات كميارة الدفاع عف الممعب لدل

إحصائية في مستكل مقياس تقدير الذات البدنية بيف العبي

بعض فرؽ األندية الممتازة في العراؽ في الكرة الطائرة فئة،

منتخبات كأقساـ التربية الرياضية في العراؽ .كما أشارت النتائج

ككذلؾ نكع العبلقة بيف التعبئة الطاقة النفسية كميارة الدفاع عف

إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل مقياس تقدير

الممعب ،ككذلؾ نكع العبلقة بيف مفيكـ الذات البدني كميارة

الذات الميارية بيف العبي منتخبات كأقساـ التربية الرياضية في

الدفاع عف الممعب ،حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي

العراؽ .كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في بعض نتائج

باألسمكب أالرتباطي لمبلئمة طبيعة المشكمة ،كما استخدـ

مستكل مقياس تقدير الذات الميارية بيف العبي الكرة الطائرة.

الباحث مقياس (تعبئة الطاقة النفسية كمفيكـ الذات البدني)

كفي دراسة مقارنة شممت عدة مجتمعات كدكؿ قاـ بيا

فضبل عف تحميؿ مباريات عينة البحث لمعرفة نسب نجاح ميارة
ن

كانغ  [17] Wangىدفت إلى مقارنة مشاركة الطبلب في

الدفاع عف الممعب كذلؾ مف خبلؿ استمارة خاصة بتحميؿ ىذه

مراحؿ التعميـ المختمفة في حصص كمناشط التربية البدنية

الميارة بطريقة المبلحظة المباشرة.
بينما جاءت دراسة حرافشة كآخركف [ ]2حكؿ مفيكـ

ماديا ،كأثبتكا
ثقافيا كحضارنيا ك ن
المتعددة في تمؾ الدكؿ المتباينة ن

الذات لدل الطمبة الممارسيف لؤلنشطة الرياضية في الجامعة

كجكد تقدير ذات مرتفع في كؿ ثقافة مف تمؾ الثقافات لدل
المشاركيف في التربية البدنية ،كتـ عزك التقدير المرتفع لمذات

الياشمية ،حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مفيكـ

لممشاركة اإليجابية في التربية البدنية كمناشطيا الحركية

الذات لدل طمبة الجامعة الياشمية الممارسيف لؤلنشطة

المختمفة.

الرياضية ،ككذلؾ إلى التعرؼ عمى العكامؿ المؤثرة في مفيكـ

كمف ناحية أخرل تتعمؽ بالتبلميذ في مدارس التعميـ العاـ
قاـ محمد [ ]08بدراسة حكؿ قياس أبعاد مفيكـ الذات كعبلقتو

تبعا لمتغيرات الجنس كالكمية كالمستكل
الذات لدل عينة الدراسة ،ن

الدراسي كنكع المعبة الممارسة كعدد سنكات الممارسة ،كقد

بالتحصيؿ الدراسي لدل تبلميذ الصفكؼ التاسع كالعاشر
كالحادم عشر في األردف .حيث ىدؼ إلى التعرؼ عمى درجة

طالبا كطالبة مف طمبة الجامعة
تككنت عينة الدراسة مف ( )026ن
الياشمية كقد أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة

العبلقة بيف أبعاد مفيكـ الذات كالتحصيؿ الدراسي لدل تبلميذ

إحصائية بيف متكسط استجابات أفراد عينة الدراسة تُعزل لمتغير

الصفكؼ التاسع كالعاشر كالحادم عشر في األردف ،كاستقصاء

إحصائيا
التخصص كالمستكل الدراسي ،كما ظيرت فركؽ دالة
ن

التحصيؿ في مفيكـ الذات لدييـ .كقد تكصؿ إلى أف قيـ

أما دراسة المعشني [ ]21فقد ىدفت إلى تحديد أدكار المدرسة

معامبلت ارتباط مفيكـ الذات كأبعاده مع التحصيؿ كانت دالة

في تعزيز تقدير الذات لدل األبناء ،ككجدت الدراسة أف الطبلب

إحصائيا لدل مختمؼ مجمكعات الدراسة ،كأف ىناؾ فركقنا ذات
ن

الذيف لدييـ ثقة عالية بذكاتيـ قد طكركا مسمكيات تتمتع

لصالح ممارسي ألعاب القكل كألعاب الدفاع عف النفس.

أثر متغيرات كؿ مف الجنس ،كالمستكل الدراسي ،كمستكل

داللة إحصائية تُعزل إلى متغير الجنس في بعديف مف أبعاد

بالصفات التالية:

مفيكـ الذات ىما بعد الشخصية كالبعد األخبلقي.

 .1يتمتعكف بالثقة الثابتة في أنفسيـ.
 .2ال يميثكف كراء المجامبلت كلكنيـ يتقبمكنيا ،ألنيـ يعرفكف

كفي ذات المكضكع المتعمؽ باألداء في األلعاب الجماعيػ ػة

تماما ما يستحقكنو.
ن

كعبلقتو بمفي ػ ػكـ ال ػ ػذات أجػ ػرل ىكشيػار [ ]09دراستو حكؿ تعبئة
7
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أخير ظيرت عبلقة ذات داللة غير معنكية بيف
الرياضات ،ك نا
مفيكـ الذات البدني كميارة الدفاع عف الممعب لدل الفرؽ

اضحا بيا.
 .4يقدركف منجزات اآلخريف كيظيركف
اىتماما ك ن
ن
 .5يتمتعكف بالصبر كالمثابرة.

المشمكلة في البحث.

 .2ال يحكمكف عمى اآلخريف كال يحطكف مف شأنيـ.

 -أكضحت دراسات المقارنة بيف بعض المجتمعات المتقدمة

فرصا لمتعمـ.
 .7يستفيدكف مف إخفاقاتيـ كيعتبركنيا ن

كجكد ارتباط بيف ممارسة النشاط الحركي في عمكمو كبيف
ارتفاع مستكل تقدير الذات في تمؾ المجتمعات ،مما يعني أف

 .8تعبر لغة جسدىـ عف الثقة بالنفس.
 .9يقيمكف األمكر عمى نحك إيجابي.

النشاط الحركي يمنح الفرصة الرتفاع تقدير الذات لدل

التعقيب عمى الدراسات المرتبطة:

الممارسيف ،كتداخؿ عكامؿ مثؿ اىتماـ األسرة كدعميا ،كدكر
المدرسة اإليجابي مف خبلؿ نظاميا التعميمي.

مف خبلؿ الدراسات أعبله تـ التكصؿ إلى عدة استنتاجات كمف
أىميا:

 .4الطريقة واإلجراءات

 -كجكد عبلقة إيجابية بيف الممارسة الحركية سكاء الميارات

أ .منهج الدراسة

الرياضية أك مستكل المياقة البدنية مف جية كتقدير الذات مف

تحقيقان ألىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي

جية أخرل ،في حيف لـ تتمكف بعض تمؾ الدراسات مف إثبات

المسحي؛ ككنو أكثر مبلئمة لطبيعة الدراسة كاألنسب لتحقيؽ

إحصائيا كلكف كانت ىناؾ دالالت معنكية تُشير
تمؾ العبلقة
ن

أىدافيا ،فمف خبلؿ البحث المسحي تمت معرفة تقدير الذات

إلى قرب العبلقة مف الداللة اإلحصائية ،كما يتضح كجكد

لدل طبلب القسـ كما يرتبط بو مف متغيرات.

عبلقة إيجابية بيف تقدير الذات كمستكل التحصيؿ الدراسي،

ب .مجتمع وعينة الدراسة

كالتنافسية ،إضافة إلى عمك مستكل تقدير الذات لطبلب أقساـ

شمؿ مجتمع الدراسة الحالية جميع طمبة قسـ التربية

التربية البدنية عف بقية طبلب الجامعة في التخصصات

البدنية ممف أكممكا جميع متطمبات السنة الدراسية الرابعة

األخرل.

كاألخيرة في التخصصات الثبلثة ،خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني

 -كجكد تبايف في قيـ مفيكـ الذات البدني كنسبة نجاح ميارة

طالبا ،كيكضح
(0645 - 0646ق) كبمغ عددىـ ()042
ن

الدفاع في بعض الرياضات ،كما ظيرت عبلقة ذات داللة غير

الجدكؿ ( )0تكزيعات المجتمع:

معنكية بيف تعبئة الطاقة النفسية كميارة الدفاع في بعض
جدول 1
توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقًا لمتخصص
م

التخصص

عدد الطالب

النسبة إلى العينة

0

التدريس

52

%48

2

التدريب

68

%45

4

اإلدارة

42

%27

6

المجمكع

042

%011

كالتدريب الميداني ،كالتدريب عمى رياضة التخصص) حيث تـ

كتناكلت المعالجات اإلحصائية نتائج جميع الطبلب

تكزيع المقياس عمييـ كاسترجاعو مف قبؿ الباحث.

المذككريف في المجتمع ،كلـ تكف ىناؾ نتائج مفقكدة حيث تمت
إجراءات القياس عمى ثبلث مراحؿ ،لكؿ تخصص تـ تخصيص

ج .أدوات الدراسة
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ البيانات كاألدكات اآلتية:

مرحمة زمنية ،كأثناء تجمع الطبلب في مكاد (التربية العممية،
8

• تـ الحصكؿ عمى قكائـ الطبلب كتخصصاتيـ عف طريؽ

في حيف تحتسب درجات العبارات السمبية كفقنا لسمـ تصاعدم

برنامج (محاضر) مف عمادة القبكؿ كالتسجيؿ.

رباعي التدرج ( )4 – 2 – 0 – 1كبالتالي فإف النياية العظمى

• تـ كذلؾ الحصكؿ عمى معدالتيـ التراكمية (لقياس تحصيميـ

لممقياس تبمغ  41درجة أما الدنيا فتبمغ صفرا) [.[22

الدراسي) عف طريؽ نفس البرنامج بعد تحديد الطبلب المشمكليف

• يتميز مقياس (ركزينبرغ) بمعامؿ ثبات كصدؽ عالييف ،حيث

بالدراسة.

يتنافس ىذا المقياس كبدرجة معتبرة مع مقاييس أخرل خاصة

• مقياس (ركزينبرغ) لتقدير الذات :قاـ بتصميمو الدكتكر

بتقدير الذات مثؿ استبياف (ككبر سميث) .كقاؿ بيذا مجمكعة

(مكريس ركزبنبرغ) المحامي الكندم (Rosenberg self

مف الباحثيف في دراستيـ كاستخداميـ لممقياس في دراساتيـ مثؿ

اختصار ب ) (RSESحيث تتـ
نا
كيعرؼ
) esteem scaleه

ركحي [ ،]24حمد كحمدم [ ،]26الحميدم [ ،]25بكقصاره
[ ،]22كتـ استخدامو في العديد مف الدراسات المماثمة في

اإلجابة عمى عشرة عبارات تدكر حكؿ تقدير الذات كاحتراميا،

المجتمعات العربية كتراكحت درجة الثبات (،)1.80 - 1.74

شائعا في ثقافة تقدير الذات ،كالعبارات ىي
كيعد ىذا المقياس
ن

أسئمة ذات مقياس متدرج كفؽ (مقياس ليكرت (Likert Scale

كبخصكص الصدؽ العاممي فقد أكضحت نتائج التحميؿ العاممي

كالمؤلؼ مف (مكافؽ بشدة – مكافؽ – غير مكافؽ بشدة – غير

بطريقة المككنات األساسية أنيا تتككف مف عامميف [.[22

مكافؽ) ،كيتألؼ المقياس مف عشرة عبارات خمسة منيا إيجابية

 .5النتائج

كىي العبارات ذات األرقاـ ( )9 – 2 – 6 – 4 -0كخمسة

مف أجؿ كصؼ نتائج الدراسة كبالتالي معرفة مستكل

سمبية كىي العبارات ذات األرقاـ (.)01 – 8 – 7 – 5 – 2

تقدير الذات لدل طبلب القسـ ،تـ استخراج (المتكسطات

كفيما يتعمؽ باحتساب الدرجات فإنيا تمنح كفقنا لسمـ تنازلي

الحسابية كاالنحرافات المعيارية) لدرجات أفراد عينة الدراسة عمى

رباعي التدرج ( )1 – 0 – 2 – 4بالنسبة لمعبارات اإليجابية

مقياس ركزينبرغ لتقدير الذات كما ىك مكضح أدناه.

جدول 2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات كل أفراد عينة الدراسة عمى مقياس (روزينبرغ) لتقدير الذات( .ن = )136
0

عمى العمكـ أنا ر ِ
اض عف نفسي.

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

م

2.76

1.68

2

في بعض األحياف أعتقد أنني عديـ النفع.

0.22

1.74

4

أشعر أف لدم الكثير مف الصفات الجيدة.

2.64

1.56

6

لدم القدرة عمى إنجاز األعماؿ كبقية الناس.

2.24

1.52

5

أشعر أنو ليس لدم ما يستحؽ أف أفخر بو

ِ
مساك لآلخريف.
أشعر أنني شخص لو قيمة ،عمى األقؿ

0.88

1.27

2.60

1.58

7

في بعض األكقات بالتأكيد أشعر بأنني غير ذم نفع.

0.20

1.22

8

أتمنى أف يككف لدم احتراـ أكبر لذاتي.

1.80

1.74

9

إيجابيا تجاه ذاتي.
أنا أخذ تكجيا
ن

2.49

1.27

0.55

1.76

22.60

6.20

2

01

العبارة

في العمكـ أميؿ إلى الشعكر بأنني فاشؿ.
المقياس الكمي

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )2أعبله أف العبارات اإليجابية

ِ
مساك
السادسة (أشعر أنني شخص لو قيمة ،عمى األقؿ

كىي األكلى (عمى العمكـ أنا ر ِ
اض عف نفسي) قد حازت عمى

لآلخريف) بمتكسط ( ،)2.60ثـ العبارة التاسعة (أنا أخذ تكجيا

أعمى متكسط ( ،)2.76تمتيا العبارة الثالثة (أشعر أف لدم

أخير العبارة الرابعة (لدم
إيجابيا تجاه ذاتي) بمتكسط ( ،)2.49ك نا
ن
القدرة عمى إنجاز األعماؿ كبقية الناس) بمتكسط (.)2.24

الكثير مف الصفات الجيدة) بمتكسط ( ،)2.64ثـ العبارة
9
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بينما العبارات السمبية كانت عمى الترتيب التالي( ،أتمنى

خصكصا طبلب
في ازدياد مستكل تقدير الذات لدل الطبلب
ن

( ،)1.80تمتيا عبارة (في بعض األكقات بالتأكيد أشعر بأنني

كما أف طبلب القسـ مكتسبكف في ىذه المرحمة الدراسية

غير ذم نفع) بمتكسط ( ،)0.20ثـ العبارة (في بعض األحياف

لمستكيات عالية مف القدرات كالميارات الحركية كالمياقة البدنية

أعتقد أنني عديـ النفع) بمتكسط ( ،)0.22ثـ (في العمكـ أميؿ
إلى الشعكر بأنني فاشؿ) .كمتكسطيا ( ،)0.55ثـ العبارة

المرتفعة مما ُيسيـ في تقدير ذات إيجابي ،كما أكدتو العديد مف

الدراسات السابقة التي تـ الرجكع إلييا مثؿ ثائر [ ]05كالياسرم

الخامسة (أشعر أنو ليس لدم ما يستحؽ أف أفخر بو) كبمتكسط

[ ]27كسابقنا مف قبؿ كؿ مف [.[28

(.)0.88

كلئلجابة عمى فرضيات الدراسة تـ إجراء تحميؿ التبايف األحادم

التربية البدنية ،كما أشارت العديد مف الدراسات [.[5,2

أف يككف لدم احتراـ أكبر لذاتي) كقد حازت عمى أقؿ متكسط

لمفرضيتيف األكلى كالثانية ،كذلؾ عمى النحك التالي:

أيضا أف أفراد عينة الدراسة سجمكا درجات
كيبيف الجدكؿ ن

الفرضية األكلى :ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند

فكؽ المتكسطة عمى المقياس الكمي لتقدير الذات ،كالذم يبمغ في
حده األعمى ( )41درجة ،كيمكف تفسير ذلؾ أف البيئة الجامعية

مستكل معنكية ( )1.15 ≤ αبيف مستكل تقدير الذات كمستكل

كما نتيجة مف فرص لمتفاعؿ االجتماعي كاثراء الخبرات الذاتية،

التحصيؿ الدراسي لدل طبلب قسـ التربية البدنية بجامعة أـ

كفرص النجاح الحركي كالرياضي ،كالبركز كالظيكر اإلعبلمي

القرل.

عمى مستكل فرؽ كمنتخبات الجامعة الرياضية ،تسيـ جميعيا
جدول 3

اختبار التباين األحادي ) (One Way Anovaلمتغير التحصيل الدراسي

التحصيؿ الدراسي

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسطات المربعات

قيمة ()F

الداللة اإلحصائية

بيف المجمكعات

4,910

6

1,254

2,872

1,110

داخؿ المجمكعات

7,254

042

7,280

المجمكع

00,556

042

ذكم المعدالت التراكمية المرتفعة ،كىذا مبلحظ عمى مدل عقكد

* ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ()1.15 ≤ α

عمميا
مف عمر القسـ كطبلبو ،حيث نجد أف الطبلب المتميزيف
ن

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )4أعبله أف ىناؾ فركقنا ذات

ىـ أصحاب ثقة عالية في أنفسيـ ،كيتسنمكف المياـ التنظيمية

داللة إحصائية بيف تقدير الذات لمطبلب كتحصيمو الدراسي

كالتدريبية كالتحكيمية لمكثير مف الفعاليات كالمسابقات الكبرل

قاسا بالمعدؿ التراكمي عند مستكل داللة إحصائية (،)110.1
ُم ن

المحمية كالقارية كيبرزكف في ذلؾ.

حيث بمغت قيمة ) (F) (6.872مما يدؿ عمى أف ىناؾ عبلقة
إيجابية ذات داللة إحصائية بيف تقدير الذات لدل طبلب قسـ

كبناء عمى النتائج المذككرة أعبله كالتي أثبتت كجكد عبلقة

التربية البدنية بجامعة أـ القرل كتحصيميـ الدراسي ،كتفسير ذلؾ

ذات داللة إحصائية بيف مستكل تقدير الذات كمستكل التحصيؿ

أف الطبلب أصحاب المعدالت التراكمية العالية ينعكس ذلؾ

الدراسي لدل طبلب قسـ التربية البدنية بجامعة أـ القرل ،فقد تـ

إيجابا عمى تقديرىـ لذكاتيـ ،ككمما زاد المعدؿ التراكمي لمطالب
ن

رفض الفرضية األكلى (الفرضية الصفرية) كالقائمة بعدـ كجكد
عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ()1.15 ≤ α

كمما زاد تقديره لذاتو.

كأيدت نتائج ىذه الدراسة النتائج التي تكصمت الييا دراسات

بيف مستكل تقدير الذات كمستكل التحصيؿ الدراسي لدل طبلب

كؿ مف صكالحة []06؛ عيسى []08؛ عساكرة [ ]41كتبدك ىذه

قسـ التربية البدنية بجامعة أـ القرل ،كقبكؿ الفرضية البديمة

النتيجة منطقية بؿ كمؤكدة لحاالت التفكؽ الرياضي لمطبلب

كالقائمة بكجكد العبلقة.
10

الدقيؽ لدل طبلب قسـ التربية البدنية بجامعة أـ القرل.

الفرضية الثانية :ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل
معنكية ( )1.15 ≤ αبيف مستكل تقدير الذات كالتخصص

جدول 4

اختبار التباين األحادي ( )One Way Anovaلمتغير تخصص الطالب
تخصص الطبلب

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسطات المربعات

قيمة ()F

الداللة اإلحصائية

بيف المجمكعات

2,560

0

.405

6,647

1,110

داخؿ المجمكعات

04,257

045

7,202

المجمكع

09,798

042

كبناء عمى النتائج المذككرة أعبله كالتي أثبتت كجكد عبلقة

* ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ()1.15 ≤ α
يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )6أعبله أف ىناؾ فركقنا ذات

ذات داللة إحصائية بيف مستكل تقدير الذات تخصصات طبلب

داللة إحصائية بيف تقدير الذات لمطبلب كتخصصاتيـ الدراسية

قسـ التربية البدنية بجامعة أـ القرل ،فقد تـ رفض الفرضية

(تدريس ،تدريب ،إدارة) عند مستكل داللة إحصائية (،)110.1

الثانية (الفرضية الصفرية) كالقائمة بعدـ كجكد عبلقة ذات داللة

حيث بمغت قيمة ) (F) (4,437مما يدؿ عمى أف ىناؾ عبلقة

إحصائية عند مستكل معنكية ( )1.15 ≤ αبيف مستكل تقدير

إيجابية ذات داللة إحصائية بيف تقدير الذات لدل طبلب قسـ

الذات كالتخصص الدقيؽ لدل طبلب قسـ التربية البدنية بجامعة

التربية البدنية بجامعة أـ القرل كتخصصاتيـ الدراسية في القسـ.

أـ القرل ،كقبكؿ الفرضية البديمة كالقائمة بكجكد العبلقة.
ككما يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )6أعبله أف ىناؾ فركقنا

كبل مف
كقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة ن
 [29] Fourent & Okunككذلؾ الفحؿ [ ]20فالتقدير المرتفع

ذات داللة إحصائية بيف درجات تقدير الذات لدل عينة الدراسة

لمذات يتأسس عمى مدل الكفاءة كاإلنجاز الذم يحققو الفرد في

عمى مقياس ركزنبيرج لتقدير الذات ،كحتى يتـ معرفة مصدر

مياديف الحياة المتعددة ،كمدل استق ارره في مكاف اإلنجاز سكاء

ىذه الفركؽ تـ إجراء اختبار شيفيو ) (Scheffe’ Testكما

كاف العمؿ أك الجامعة.

يشير الجدكؿ ( )5التالي:
جدول 5

تبعا لمتغير التخصصات الدقيقة
اختبار شيفيه ) (Scheffe’ Testلممقارنة بين درجات أفراد عينة الدراسة ً

مجموعات المقارنة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مستوى داللة الفروق بين المجموعات

تخصص التدريس

تخصص التدريب

تخصص التدريس

24.00

4.17

-

0.171

1.162٭

تخصص التدريب

20.74

4.49

-

-

1.154

تخصص اإلدارة

21.15

4.52

-

-

-

* دالة عند مستكل أقؿ مف 1.15

تخصص اإلدارة

كما يبلحظ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات
طبلب تخصص التدريس كدرجات طبلب تخصص اإلدارة عمى

يتضح مف الجدكؿ ( )5أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة

مقياس تقدير الذات لصالح طبلب تخصص التدريس.

إحصائية بيف درجات طبلب تخصص التدريس كدرجات طبلب
تخصص التدريب ،بينما نبلحظ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

كيمكف تفسير ذلؾ بأف طبلب تخصص التدريس يختاركف

قريبة مف الداللة بيف درجات طبلب تخصص التدريب كطبلب

أمانا
تخصصيـ الدقيؽ منذ قبكليـ في القسـ ،كىـ بذلؾ أكثر ن

تقدير الذات لركزينبرغ.

حتى يتمكا ( )21كحدة دراسية يتـ بعدىا تمكينيـ مف التخصص

اطمئنانا في تخصصيـ ،بينما ينتظر طبلب تخصص اإلدارة
ك
ن

تخصص اإلدارة ،لصالح طبلب تخصص التدريب عمى مقياس

11
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حسب نتائجيـ في المكاد المؤىمة ،كما أف الفرص الكظيفية بعد

كمعتدؿ لمذات كلمسمكؾ االجتماعي.

كثير لصالح طبلب تخصص اإلدارة مثمما ىك
التخرج ال تميؿ نا

 .5إشراؾ طبلب القسـ في تطكير العمؿ بالقسـ كانتخاب لجانو،
كفي الق اررات كاألنظمة التي تخصيـ بالقسـ ،كالعمؿ عمى إشباع

الحاؿ لطبلب تخصصي التدريس كالتدريب.

حاجاتيـ كاستغبلؿ طاقاتيـ كامكاناتيـ كتكجيييا الكجية

كحينما ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف طبلب
تخصص التدريس كتخصص التدريب فذلؾ مرده لشعكر طبلب

الصحيحة.

التخصصيف بالطمأنينة المستقبمية مف حيث التكظيؼ ،حيث أف

 .6تكثيؼ المقاءات المفتكحة مع طبلب القسـ لتممس رغباتيـ،

طبلب تخصص التدريب مطمكبكف في سكؽ العمؿ في الكميات

كمبلحظة أفكارىـ حكؿ الحياة كالعمؿ كاألسرة.

كالمعاىد العسكرية كالحربية ،كاذا لـ يجد الفرصة فبإمكانو
التدريس في مدارس التعميـ العاـ بعد حصكلو عمى دبمكـ تربكم

كعمميا ،كتحفيز غير المتميزيف
ياضيا
ن
 .7مكافأة المتميزيف ر ن
عمى التميز ،كمشاركة خبرات النجاح كالتميز.

يؤىمو لمتدريس ،ككذلؾ الحاؿ مع طبلب تخصص التدريس

 .8دفع كدعـ طبلب القسـ لمعمؿ في األنشطة اإلثرائية في

فمجاليـ األكؿ ىك التدريس ثـ الكميات كالمعاىد العسكرية

القسـ ،كالتخطيط ليا كتنفيذىا كتقييميا.

كالحربية.

 .9منح الفرص لمطبلب لتبادؿ األدكار في مجمكعات التعمـ،

كلتحقيؽ اليدؼ الرابع ليذه الدراسة (اقتراح مناشط لتنمية

كالعمؿ بثقة أكبر مع المعمـ قد يسيـ في تنمية حاجات الطبلب

تقدير الذات لدل طبلب القسـ بجميع تخصصاتو) كبناء عمى

كالفيـ الصحيح مف اآلخريف ،كتقدير الذات ،كاالنتماء ،كالحب

نتائج ىذه الدراسة كالدراسات المرتبطة ،كحيث أف طبلب

كالقبكؿ ،كتحسيف مفيكـ الذات.

تخصص التربية البدنية يتصفكف بالحركة كالديناميكية ،كالتعامؿ

 .10التعامؿ مع الطبلب باحتراـ كعدـ االستيزاء كالسخرية منيـ

الفكرم مع المكاقؼ الرياضية مف تنظيـ كتحكيـ كتدريب كتعميـ،

أك مف بعض المكاقؼ التي تصدر منيـ.

جدا لمتعامؿ معيـ:
فإف المناشط كآليات العمؿ التالية ميمة ن

 .11تنمية الكازع األخبلقي لدل الطبلب ،أثناء المحاضرات

 .1تشجيع الطبلب عمى الحرية المسئكلة كالمنضبطة بالديف

كالعمؿ اليكمي كتكاجد الطبلب في القسـ.

كالخمؽ كالنظاـ ،كاالبتعاد عف إمبلء تصرفاتيـ ،كالسيطرة عمى

 .12عدـ الحكـ عمى نفس السمكؾ مف طالبيف بحكميف

سمككيـ.

مختمفيف ،كعدـ التناقض في إصدار األحكاـ التي تتعمؽ بما ىك

 .2دعـ كتشجيع الطبلب لمعمؿ في أنشطة الخدمة المجتمعية

صكاب كخطأ.

كالمسؤكلية األىمية.

 .13رجكع الطبلب لذكم الخبرة مف المعمميف كاإلخصائييف

 .3تشجيع الطبلب لممشاركة في المجاف الطبلبية المختمفة

االجتماعييف كالنفسييف كأكلياء األمكر مما قد يسيـ في إشباع

كاالتحادات الرياضية ،لمتعبير عف آرائيـ ،كتطكير أفكارىـ.

بعض حاجات الطبلب كالحاجة إلى الحكار ،كالشعكر بالتقدير

 .4التدريس كالتعميـ كفؽ استراتيجيات التدريس كالتعميـ المختمفة

مف اآلخريف.

التي تعتمد عمى الحكار كالمناقشة ،كالقدح الذىني ،كالتفكير

 .14عدـ ازدكاج المعايير التي يتـ التعامؿ بيا مع الطبلب اثناء

الجمعي ،كالتعمـ التعاكني ،مف منطمؽ أف االستراتيجيات كالطرؽ

المحاضرات مثؿ الحضكر كالغياب كاالختبارات.

كاألساليب التربكية تمنح المتعمـ دفعات معنكية لتغيير ذاتو

 .15التفاعؿ بيف الطبلب الذم يعكس ثقتيـ في أنفسيـ؛ كمف

السمبية حيث يتـ التركيز عمى تغيير االعتقادات كاألفكار التي

ثـ فيميـ لذكاتيـ ،كاتاحة الفرصة لمطبلب لمتعبير عف ذكاتيـ.

لدي ػ ػ ػو ع ػ ػف نفسػ ػو كع ػ ػف عبلقات ػ ػو باآلخري ػ ػف لتنمي ػة مفيكـ مكجب

 .16االنفتػ ػ ػاح عم ػ ػى الخب ػ ػرات المختمف ػ ػة؛ كم ػ ػف ث ػـ تنمية التفكير
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كانتاج أفكار جديدة غير مألكفة تعكس مفيكـ الذات اإليجابي

األنشطة الرياضية ،مع تكعيتيـ بأف ممارسة النشاط الرياضي ال

لدل الطبلب.

سمبا في تحصيميـ الدراسي.
تؤثر ن

 .17إضفاء متعة التعمـ خبلؿ المحاضرات ،مما يحد مف

 .5خفض العبء الدراسي لطبلب الجامعة بالقدر الذم يمنحيـ

االتجاىات السمبية نحك الذات كاإلحساس بالعجز ،كلكـ الذات،

كافيا لممارسة المناشط الرياضية كالحركية ،كتشجيعيـ عمى
كقتنا ن

 .18استخداـ البرامج اإلرشادية التي تعمؿ عمى رفع مستكل

كتفريغ أكقاتيـ لمدراسة فقط.

اسيا يميمكف لمعزلة كعدـ الحركة
ذلؾ ،فالطبلب المتميزكف در ن

كاإلحباط ،كالسأـ كالضجر.
التحصيؿ كتحسينو عف طريؽ رفع مستكل مفيكـ الذات عامة

المراجع

كمفيكـ الذات األكاديمي خاصة ،كالتقبؿ ،كالتعاطؼ الكجداني،

أ .المراجع العربية

ككشؼ الذات ،كالمكاشفة.

] [1الرشيدم ،بشير صالح ( )2118اإلرشاد النفسي كفؽ نظرية

 .19عدـ تفضيؿ تخصص عمى آخر أماـ الطبلب فجميعيا

العبلج الكاقعي ،الطبعة الثالثة ،إنجاز العالمية لمنشر

تخصصات عممية تؤدم الى الحصكؿ عمى شيادة بكالكريكس

كالتكزيع ،الككيت.

مؤىمة لمتكظيؼ.

] [2حرافشة ،إبراىيـ محمد كفالح سمطاف أبك عيد كتغريد عمر

 .20البعد عف المحاباة كالتفريؽ في المعاممة بيف الطبلب،

البيطار ( )2101مفيكـ الذات لدل الطمبة الممارسيف

كعدـ تفضيؿ طالب عمى آخر إال بأخبلقو كتعاممو كعممو.

لؤلنشطة الرياضية في الجامعة الياشمية .مجمة دراسات،

 .6التوصيات

المجمد ( ،)47العدد (( .)0ص– 45 .
العمكـ التربكيةّ ،

بناء عمى نتائج ىذه الدراسة كالدراسات المرتبطة ،فإف الباحث

.)52

يكصي بالتالي:

] [3المركز الكطني لمقياس كالتقكيـ في التعميـ العالي.

 .1تمكيف طبلب جميع التخصصات مف اختيار التخصص

(2106ـ) .دليؿ معمـ التربية البدنية .المممكة العربية

الدقيؽ منذ الفصؿ األكؿ ،أك العمؿ بنظاـ المكاد المؤىمة

السعكدية .الرياض .ص.45 .

لمتخصص لجميع التخصصات الثبلثة.
 .2إجراء المزيد مف الدراسات ،حيث أف إثبات العبلقة بيف

] [12صكالحة ،محمد أحمد ( )2112مفيكـ الذات كعبلقتو

تقدير الذات كممارسة الرياضات كااللعاب المختمفة كالمياقة

بمتغيرم الجنس كالصؼ المدرسي ،مجمة اتحاد الجامعات

البدنية قد يدفع أصحاب القرار في ك ازرة التعميـ إلى إعادة النظر

العربية لمتربية كعمـ النفس ،المجمد ( ،)0العدد ( )2ص.

في عدد الحصص المخصصة لمتربية البدنية في مختمؼ مراحؿ

(.)65-44

التعميـ العاـ.

] [13كماؿ عارؼ طاىر كسعاد عبد الكريـ ( )2110مقارنة

 .3إعادة طرح مقرر (التربية البدنية) لكؿ طمبة الجامعة كمقرر

تقدير مفيكـ الذات الجسمية كالذات البدنية بيف العبات كرة

اختيارم ،بحيث يصمـ بطريقة تسيـ في زيادة الكعي بأىمية

اليد ككرة الطائرة( :مجمة التربية الرياضية ،المجمد العاشر،

الرياضة كالمياقة البدنية كالحركة ،باإلضافة إلى مساعدة الطالب

العدد الرابع ،ص  )49-20جامعة بغداد.

عمى اختيار الرياضة التي تتناسب مع ميكلو كقدراتو.
 .4عمى عمادات شؤكف الطبلب بالجامعات االىتماـ بتكفير
المتطمبات المكانية كالبشرية في الجامعات لزيادة عدد ممارسي
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] [14عبلف قادر رسكؿ ( )2116مفيكـ الذات كعبلقتو بالسمكؾ

] [23ركحي ،مركح عبدات ( .)2119مستكل تقدير الذات عند

التنافسي كاألداء الميارم الفني لدل العبي كرة القدـ:

األشخاص العامميف كغير العامميف ،ادارة رعاية كتأىيؿ

(أطركحة دكتكراه ،كمية التربية الرياضية ،جامعة صبلح

المعاقيف ،االمارات العربية المتحدة.

الديف ،بغداد).

] [24حمد ،أحمد شاىيف ،كمحمد نزيو حمدم ( )2117درجة
تقدير الذات لدل عينة مف طمبة الجامعة بفمسطيف ،رسالة

] [15ثائر رشيد حسف ) )2115تقدير الذات البدنية كالميارية

كعبلقتو بدقة أداء الميارات اليجكمية بالكرة الطائرة ،مجمة

ماجستير ،جامعة القدس المفتكحة كالجامعة األردنية.

التربية الرياضية – جامعة بغداد( ،المجمد الرابع عشر،

] [25الحميدم ،محمد ضيداف .)2116( .تقدير الذات كعبلقتو

العدد الثاني ،ص.)89-76 .

بالسمكؾ العدكاني لدل طمبة المرحمة المتكسطة (رسالة
ماجستير غير منشكره) .أكاديمية نايؼ العربية لمعمكـ

] [16عامر جبار السعدم كآخركف ( )2115دراسة مستكل

األمنية .الرياض.

تقدير الذات البدنية كالميارية لدل العبي الكرة الطائرة،
مجمة التربية الرياضية – جامعة بغداد( ،المجمد الرابع

] [26بكقصارة ،منصكر ( )2110الخصائص السيككميترية

عشر ،العدد األكؿ ،ص .)027 - 002

لمنسخة العربية مف اختبار تقدير الذات لركزينبرغ .مجمة
دراسات .العدد ( 8ب) .الجزائر.

] [18عيسى ،إبراىيـ محمد ( )2112قياس أبعاد مفيكـ الذات

كعبلقتو بالتحصيؿ الدراسي ،مجمة اتحاد الجامعات العربية

] [27الياسرم ،حيدر كريـ سعيد ( )2119التكجو التنافسي

لمتربية كعمـ النفس ،المجمد ( ،)6العدد ( )2ص- 026( .

لبلعبي كرة القدـ كعبلقتو بالسمكؾ الجازـ .مجمة عمكـ

.)052

التربية الرياضية – جامعة بابؿ .المجمد ( )2اإلصدار
(.)4

] [19ىكشيار ،عبد الرحمف محمد ( )2101تعبئة الطاقة النفسية
كمفيكـ الذات البدني كعبلقتيما بميارة الدفاع عف الممعب

] [30عساكرة ،محمد عكض ( )2112العبلقة بيف دافع حب

بالكرة الطائرة" مجمة عمكـ التربية الرياضية .العدد الثاني.

االستطبلع ككؿ مف التحصيؿ الدراسي كمفيكـ الذات

المجمد الثالث.

كاالتجاىات العممية لدل طمبة المرحمة األساسية .جامعة
القدس ،فمسطيف ،قسـ التربية ،رسالة ماجستير غير

] [20المعشني ،أحمد عمي ( )2102دكر المدرسة في تعزيز
تقدير الذات لدل األبناء .ندكة مجتمع ظفار التربكم.

منشكرة.

] [21الفحؿ ،نبيؿ محمد ( )2111دراسة تقدير الذات كدافعية

ب .المراجع االجنبية

اإلنجاز لدل طبلب المرحمة الثانكية في كؿ مف مصر
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SELF-ESTEEM AND ITS
RELATIONSHIP WITH SOME
VARIABLES AMONG THE
DEPARTMENT OF PHYSICAL
EDUCATION STUDENTS AT THE
UNIVERSITY OF UMM AL-QURA
ALI SAAD ALGHAMDI
Physical Education Department
College of Education
Umm Al-qura university

ABSTRACT_ The study aimed to identify the level of self-esteem in students of physical education
Department in Umm Al-Qura University, and the relationship of the level of self-esteem and there
GPA, as well as the relationship of self-esteem and the three specialties areas (teaching-trainingmanagement).
The Rosenberg self-esteem scale has been applied to all physical education students who have
completed all requirements for the fourth and last school year in the three disciplines, after data
collection and statistical analysis, the results indicated a high level of self-esteem of students in
general, students of high GPA are more appreciative of self-esteem, and self-esteem was high
among students majoring in teaching, then training, then management respectively.
Based on those results, the researcher Proposed (20) different activities for the development of
self-esteem, then the final recommendations.
Key Words: Self-esteem, students of Physical Education, academic achievement.
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