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ممخص البحث العربي:
تكمن أىمية ىذه الدراسة بالمحافظة عمى القيم الخمقية عن طريق ممارسة األنشطة البدنية.

وقد جاءت مشكمة البحث

عمى شكل سؤال ىل لمناىج التربية البدنية وعموم الرياضة دور في تنمية القيم األخبلقية .أما ىدف البحث  :التعرف عمى دور
مناىج التربية البدنية وعموم الرياضة في تنمية القيم األخبلقية ..أما فرض البحث  :وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مناىج
التربية البدنية وعموم الرياضة في تنمية القيم األخبلقية والقيم األخبلقية  .وشممت عينة البحث مدرسي التربية البدنية في البصرة

.أما الفصل الثاني  ...حيث تطرق الى مجموعة من المواضيع التي تخص مشكمة البحث .أما الفصل الثالث  ...حيث تضمن

إجراءات البحث الميدانية وقد استخدم الباحثان المنيج الوصفي لمبلئمة حل المشكمة وقد حدد الباحثان مجتمع األصل بالطريقة
العمدية تمثمت مدرسي التربية البدنية في البصرة البالغ عددىم (  )30مدرسا  ,أما التطبيق النيائي لممقياس التي بدأت بتاريخ
 2015/1/1وانتيت بتاريخ  2015/1/3ولمدة ثبلثة أيام  .أما الفصل الرابع  ...حيث تضمن عرض ومناقشة النتائج وكانت

جميعيا ذات داللة إحصائية .أما الفصل الخامس  ...حيث تضمن االستنتاجات والتوصيات  ,وكان من اىم االستنتاجات يعد
المقياس الحالي أداة لقياس دور التربية البدنية في تنمية القيم األخبلقية .وتم اعتماد التوصية التالية وىي اعتماد المقياس لغرض
قياس دور مناىج التربية البدنية في تنمية القيم األخبلقية.
The Role Of The Physical Education Curriculum In The Development Of Ethical
Values
M.D. Kazem Habib Abbas
m. Mohammed Rahim
Importance of the study in the preservation of moral values through the practice of
physical activity. the research problem turns out to curricula of Physical Education and
sport Science role in the development of ethical values. The Aim of the study is to
identify the role of the physical education curriculum and sport Sciences in the
development of ethical values. Research hypotheses is no statistically significant
differences between the ethical values of physical education curricula and sport science
in the development of ethical values. The research sample included 30 teachers of
Physical Education in Basra. All results were statistically significant. The most important
conclusions of the current research is that the questionnaire is a tool to measure the role
of physical education in the development of ethical values.most important
recommendation is to consider the questionnaire as a tool to measure the role of physical
education in the development of ethical values.

 - 1التعريف بالبحث .

 1المقدمة وأهمية البحث :
- 1
لقد شيدت العقود األخيرة من القرن الماضي أحداثاً متبلحقة وتطورات سريعة جعمت عممية التغيير أم اًر

حتمياً في معظم دول العالم ,وقد انتاب القمق بعض المجتمعات من ىذا التغير السريع ,ومنيا العربية

واإلسبلمية التي تخشى أن تؤدي ىذه التحوالت االجتماعية المتسارعة والمرتبطة بالتطور العممي السريع إلى

التأثير عمى قيميا ومبادئيا وعاداتيا وتقاليدىا بفعل اليالة اإلعبلمية الغربية.

أصبحت الرياضة في عصرنا الحاضر ظاىرة اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية ,تستقطب اىتمام

جميع شرائح المجتمع ,وذلك في زمن اتسع فيو االستيبلك اإلعبلمي لمنشاط الرياضي ,مما نتج عنو زيادة في
وعي الجماىير ,وأفرز لدى الممارسين  -أحيانا – أخبلقيات تجاوزت اليدف النبيل إلى الطموح الذاتي.

ما ميز الساحة الرياضية في ببلدنا خبلل السنوات األخيرة ىو اإلقبال المتزايد عمى الممارسة البدنية

بمختمف أنواعيا وأضحى لزاما عمينا مواكبة التطورات المطردة لمرياضة ذات المستوى العالي و التي أصبحت
صناعة تتطمب استثمارات ىامة في مجاالت متعددة.

إن الممارسة الرياضة ىي تربوية باألساس  ,ال يمكن أن تحقق المتعة فقط أو المشاعر الوجدانية دون

أن يخشى أن تعزز السموك األناني لمطالب .بل يجب عمى العكس تحويل ىذا الموقف إلى سموك يستوعب

اآلخر و يأخذ في الحسبان مفاىيم الفريق و احترام اآلخرين ومختمف المشاريع و االستراتيجيات المشتركة .

فاإلنسان الفرد ال يعيش وحده في ىذه الحياة ,فيو بطبيعتو اجتماعي يعيش ضمن مجتمع يحتك فيو

باآلخرين ,والقيم األخبلقية باإلضافة عمى كونيا كماالً عمى المستوى الشخصي ,ال بد منيا أيضاً لكمال

المجتمع وتحسين العبلقة بين األفراد ,ومن ىنا فبل بد من تحديد ىذه القيم عمى ضوء العقل والشرع ثم االلتزام

بيا وتطبيقيا عمى المستوى العممي.الن األخبلق ىي الصفات النفسية التي نحدد عمى ضوئيا كيف ينبغي أن
نكون ,وكيف نتصرف ونتعامل في حياتنا االجتماعية ,وكيف يتصرف بعضنا مع البعض اآلخر .واذا ما

التزمنا بالقيم كانت السعادة الفردية واالجتماعية ,في الدنيا واآلخرة .وليصل اإلنسان إلى السعادة ال بد أن يمتزم
بمجموع القيم ,ألنيا نظام متكامل يكمل بعضو بعضاً.

الخمقية عن طريق ممارسة األنشطة البدنية.

لذا تكمن أىمية ىذه الدراسة بالمحافظة عمى القيم

 2مشكمة البحث
- 1

نحن نبلحظ دائما أن ارتقاء األمم سواء في العالم القديم أم الحديث يرتبط بسمو أخبلق أفرادىا

وقناعتيم واقتصادىم وحبيم الناس محبتيم أنفسيم ,وكذلك بإخبلص أفراد األمة في أعماليم ,وانتشار العادات

الحسنة بينيم ,وفي الوقت ذاتو بعدىم عن العادات السيئة التي تؤدي إلى االنحطاط .ومن ىذا المنطمق يمكننا
القول بأن التربية األخبلقية ىي المقياس الصادق الذي تقاس بو خطوات الشعوب ونيضات األمم.

وبما أن النشاط الرياضي يعد من أ ٘م النشاطات التي تنمي القيم الخمقية لدى الطمبة وان عدم وضوح

القيمة التربوية من قادة التربية البدنية لدى المعممين وما يترتب عميو من االرتباك في تنفيذ المنيج ,يجعل من

الصعوبة تحقيق فائدة ممموسة ومخرجات محددة ذات معنى تربوية لدى الطمبة وبالتالي تفقد مادة التربية
قيمتيا التربوية والتعميمية.وليست سعادة الدول بوفرة إيرادىا وال بقوة حصونيا ,وال بجمال مبانييا ,وانما سعادتيا
بكثرة الميذبين من أبنائيا ,وعمى مقدار الرجال ذوي التربية واألخبلق فييا.فما انحطت أمة من األمم ,وال أفل

نجميا ,وال زال سمطانيا إال بزوال تمك األخبلق الفاضمة من نفوس أبنائيا وانغماسيم في الشر والفساد .ومن ىنا

يمكن صياغة مشكمة البحث عمى شكل سؤال ىل

األخبلقية .

لمناىج التربية البدنية وعموم الرياضة دور في تنمية القيم

 3هدف البحث.
- 1
-

التعرف عمى دور مناىج التربية البدنية وعموم الرياضة في تنمية القيم األخبلقية.

-

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مناىج التربية البدنية وعموم الرياضة في تنمية القيم األخبلقية

 4فرض البحث .
- 1
والقيم األخبلقية .

 5مجاالت البحث .
- 1
 1-5-1المجال البشري  :مدرسي التربية الرياضة في محافظة البصرة .
 2-5-1المجال الزماني 2015/9/20 :ولغاية .2016/1/10

 3-5-1المجال المكاني  :المدارس المتوسطة والثانوية في محافظة البصرة لمعام الدراسي .2016-2015
 - 2الدراسات النظرية

 1-2التربية البدنية في العصر الحديث .
اتسمت التربية المعاصرة بروح التجربة والتجريب ,وبيذا أصبحت ىدفاً وبرنامجاً لو آنعكاسو عمى

الفرد وطبيعة حاجات المجتمع ,كما آستطاعت تحقيق أساليب تربوية ديمقراطية حديثة لتأكيد المفاىيم

االجتماعية وغيرىا ,وا َّن اليدف الحقيقي منيا ىو منح فرص متكافئة أمام الجميع ,كما تمعب دو اًر في تأكيد

الشخصية الوطنية لمدولة والمجتمع وذلك عن طريق تعميق مفاىيميا في نفوس الجماىير كما تسيم في إعداد

الجنسين عن طريق المياقة البدنية لمدفاع عن الوطن في السمم والحرب(.)1

من مبادئ المجتمع العصري الحديث الذي يرمي إلي النظر لممستقبل أن يؤمن بقيمة الفرد وحريتو

وسعادتو ,ويعني ذلك االىتمام بجميع جوانب الفرد الجسمانية والتعميمية والعاطفية واالجتماعية والروحية  .ففي

التركيز عمى احد جوانب النمو واغفال الجوانب األخرى وتعطيل لقدرات الفرد والحد من نموه في ذلك افتراء

عمى سعادة الفرد ومصمحة الجماعة .ولذلك كان االكتمال الشامل لنماء شخصية المواطن في مجتمعنا الحديث

وىو اليدف األسمى لجميع المجيودات التعميمية والتربوية .إن الميمة الكبرى لمتربية في مجتمعنا ,ىي أن تقوم
بدورىا في تنمية الشخصية المتكاممة من خبلل النيوض بالمستوى البدني ,والرياضي لمنشء وىذا يعني أن

 - 1فؤاد إبراىيم السراج فؤاد إبراىيم السراج ،املدخل إىل فلسفة الرتبية الرياضة ،ط ، 1املوصل ،مكتبة جامعة املوصل ، 1983،ص.93

التربية و ال تقتصران فقط عمى تنمية قدرات األداء البدني والرياضي ,وليذا كان من الميم أن يتضمن التخطيط
لمتربية إتاحة اإلمكانات الكافية لتحقيق مستوى عالياً من المياقة الوظيفية لؤلجيزة العضوية,ومستوى عالياً

لقدراتاألداء البدني إلعداد الفرد إعداداً صحيحاً ووظيفياً لمقابمة احتياجات المستقبل في المجتمع الحديث.

إضافة لما سبق يمكن القول أن لمتربية دور فعال في اإلسيام في الحفاظ عمى الصحة ,وتحسينيا

وكذلك في تحسين قدرات األفراد عمى مقاومة األمراض ,فيي تساىم في مساعدة الجيل الطالع ليحيا حياة

بناء عمى ما أجمع عمية الكتاب والمؤلفين في
صحيحة سميمة ,فالطريق لمممعب يغني عن زيارة الطبيب ,وىذا ً
ىذا المجال(.)1

 1-1-2عالقة التربية بالتربية البدنية .

تعرف التربية بأنيا الحياة بكل نواحييا وتشمل العوامل جميعيا المختمفة والقوة المتعددة التي تؤثر في

اإلنسان بينما تعرف التربية بأنيا ميمة أساسية توفر لمفرد الكثير من فرص التمتع بحياة سعيدة وصحية(.)2

َّ
إن ممارسة الرياضة ليست برنامجاً دراسياً إنما جانب حيوي وأساس في العممية التربوية ,فممارسة في

اليواء الطمق ومزاولة األلعاب المتنوعة تعمل عمى تطوير الصحة البدنية وتحسين الصحة النفسية ,كما َّ
أن
ممارستيا في داخل القاعات والمسابح تعمل عمى تحقيق حياة نشيطة ومسمية في الوقت نفسو ,ولما كانت

التربية ىي ذلك الجزء المتكامل من التربية العامة فإذا عرف الفرد أن األعمال البدنية واألنشطة األخرى جميعيا

ىي جزء أساس من العممية التربوية آستطعنا إذاً القول َّ
أن العبلقة بين التربية والتربية العامة عبلقة حميمة
تيدف إلى نمو الفرد اجتماعياً ونفسياً وعقمياً فضبلً عن النمو البدني عن طريق الفعاليات المختمفة(.)3

أن التربية ىي تربية عن طريق الجسم وبصفتيا ىذه يمكن أن تكون تربية قيادية لمفرد والمجتمع ,وا َّن

عممية التربية في الوقت نفسو بناءة فتجعل الفرد متكيفاً في حياتو مع المجتمع بصورة أفضل(.)4

ولمفرد حاجتان نفسيتان تقوم الممارسة بإشباعيا أال وىما (الحاجة إلى التقدير االجتماعي والحاجة إلى

االنتماء) فممارسة تعمم الفرد َّ
أن التعاون بالمقام األول قبل التنافس(.)5

وليذا تعرف التربية البدنية عمى أنيا ” جزء متكامل من التربية العامة – ميدان تجريبي ىدفو تكوين

المواطن البلئق من الناحية البدنية والعقمية واالجتماعية وذلك عن طريق ألوان من النشاط البدني اختيرت
بغرض تحقيق ىذه األغراض ”.

ومما سبق يمكن القول أن معنى التربية والتربية البدنية يشتركان بنفس التعريف حيث أن التربية تعمل

عمى تكوين شخصية الفرد واحداث تغير في جميع جوانب الشخصية ,والتربية

البدنية أيضا تعمل عمى تنمية

الفرد تنمية شاممة من جميع النواحي ليس من ناحية البدن فحسب وانما تيتم بالفرد ككل وذلك من خبلل تنمية
 - 1حممد حسن عالوي ،علم النفس الرياضي  ،ط ،9القاىرة  ،دار املعروف  ،1994 ،ص.8-7
 - 2فؤاد إبراىيم السراج ،مصدر سبق ذكره  ، 2011 ،ص.37
 - 3فؤاد إبراىيم السراج ،املصدر نفسو ،ص.40

 - 4فؤاد إبراىيم السراج ،مصدر سبق ذكره  ،2011،ص.45-44
 - 5أياد العزاوي ومروان إبراىيم ،علم االجتماع الرتبوي الرياضي  ،ط،1عمان ،مكتب اجملتمع العريب،2002 ،،ص.56

جوانبو البدنية واالجتماعية والعقمية والنفسية إنالتربية البدنية ىي”تربية الفرد عن طريق النشاط الحركي أو البدني
أو عن طريق المعب وما ىي إال تربية عامة ولكن عن طريق استغبلل ميل األفراد لمحركة والنشاط البدني)1( .

 3-1-2القيم األخالقية:

قبل معرفة القيم األخبلقية ,ينبغي معرفة ماذا نعني باألخبلق فاألخبلق ىي الصفات النفسية التي نحدد

عمى ضوئيا كيف ينبغي أن نكون ,وكيف نتصرف ونتعامل في حياتنا االجتماعية ,وكيف يتصرف بعضنا مع
البعض اآلخر .فاإلنسان الفرد ال يعيش وحده في ىذه الحياة ,فيو بطبيعتو اجتماعي يعيش ضمن مجتمع

يحتك فيو باآلخرين ,والقيم األخبلقية باإلضافة عمى كونيا كماالً عمى المستوى الشخصي ,ال بد منيا أيضاً

لكمال المجتمع وتحسين العبلقة بين االفراد ,ومن ىنا فبل بد من تحديد ىذه القيم عمى ضوء العقل والشرع ثم

االلتزام بيا وتطبيقيا عمى المستوى العممي .واذا ما التزمنا بالقيم كانت السعادة الفردية واالجتماعية ,في الدنيا

واآلخرة .وليصل اإلنسان إلى السعادة ال بد أن يمتزم بمجموع القيم ,ألنيا نظام متكامل يكمل بعضو
بعضاً(.)2وسنشير فيما يمي إلى بعض القيم األخبلقية عمى ضوء كبلم أمير القيم واألخبلق سبلم المَّو عميو:

 .1الصبر والثبات وضبط النفس:أي تقوية القدرة عمى تحمل المشاكل والببلءات ,قال اإلمام عمي عميو

السبلم":وعميكم بالصبر ,فإن الصبر من اإليمان كالرأس من الجسد ,وال خير في جسد ال رأس معو ,وال في
إيمان ال صبر معو"(.)3

 .2رزانة الشخصية :يقول عميو السبلم":من كرمت عميو نفسو ىانت عميو شيواتو" (.)4فعمى اإلنسان أن يكرم
تردى ولم يحترم من أبناء مجتمعو
نفسو عن االنزالق في المفاسد المنبثقة عن جماح الشيوات ,واال ّ
ومحيطو ,واذا كان كذلك لم يسمع لو رأي وال يعرف لو قول فعندىا يكون باطن األرض خير لو من
ظاىرىا.

 .3التواضع :وىو من القيم األخبلقية الميمة التي يتمكن من خبلليا التغمغل إلى القموب ,حتى قموب األعداء,
وذلك مما يكشف عن طيب السريرة وطراوة النفس وحسن العشرة وادامة الشكر لمَّو تعالى عمى نعمو .يقول
()5
يقدر نفسو تقدي اًر مبالغاً فيو ,بحيث ال يرى إال نفسو ,فيو
عميو السبلم" :وبالتواضع تتم النعمة" .فالذي ّ
العالم وغيره الجاىل ,وىو صاحب الرأي الحصيف وغيره ال رأي لو ,مثل ىذا الشخص ستنفر عنو الناس

وسيرى نفسو أنو يعيش لوحده في ىذا العالم.

 .4احترام آراء اآلخرين ومشاورتيم :من سبل اكتساب المعارف والنفوذ إلى القموب ,احترام أفكار اآلخرين
وآرائيم ,واالمتناع من أي شكل من أشكال الغرور واألنانية.

 - 1تشالز بوتشر :اسس الرتبية البدنية  ،ترمجة حسن معوض  ،القاىرة  ، 1983 ،ص17
 - 2هنج البالغة  :خطبة  ،ص.192
 - 3هنج البالغة :خطبة ،ص.192
 - 4هنج البالغة  .:قصار الكلمات  ،ص.113
 - 5هنج البالغة  :قصار الكلمات ،ص161ص
 - 1هنج البالغة :قصار الكلمات ،ص.82

()1

 .5حفظ كرامة اآلخرين :ينبغي لنا أن نمتزم مبدأ "كتم السر" عند مواجية زالّت اآلخرين وأخطائيم ,وينبغي

الحفاظ عمى سمعتيم وكرامتيم ,فنحفظيم في غيبتيم كما نحفظيم في حضورىم وننتصرليم عند تعرضيم
إلى ما يفضحيم ويحقرىم أمام اآلخرين.يقول اإلمام عميو السبلم ...":فاستر العورة ما استطعت ,يستر المَّو

منك ما تحب"(.)2

 .6العفو والصفح :فكما نحب أن يغفر لنا المَّو تعالى ,فمنغفر لآلخرين ,وكما نحب أن يغفر الناس لنا خطايانا,
فمنغفر ليم ,فك ّل بني آدم محتاجون لممغفرة اإلليية ,وكميم ضعيف بذاتو محتاج لمرحمة والتسديد اإلليي.
يقول اإلمام عميو السبلم ...":فاعفوا :أال تحبون أن يغفر المَّو لكم"(.)3

 .7الصدق :كل الناس يريدون أن يعامموا بصدق ,وكميم ناقمون عمى الكذب ,ولكن الصادقين قميمون.يقول
اإلمام عميو السبلم ":والصق بأىل الورع والصدق"".21جانبوا الكذب فإنو مجانب اإليمان"(.)4

 .8أداء األمانة :يقول عميو السبلم ...":ثم أداء األمانة ,فقد خاب من ليس من أىميا"

(.)5خصوصاً أن المَّو

تعالى أمرنا بأداء األمانة إلى أىميا بصريح آياتو ,لما في ذلك من داللة عمى اإليمان والورع والخوف من
المَّو تعالى.

 -3منهجية البحث واجراءاته الميدانية

 1-3منهج البحث:ذلك اعتمد الباحثان المنيج الوصفي بطريقة الدراسة المسحية لمبلئمة طبيعة المشكمة.
 2-3عينة البحث  :فقد اختار الباحثان عينة البحث بالطريقة العمدية التي تمثمت مدرسي التربية

البدنية في

البصرة البالغ عددىم (  )30مدرسا من المجتمع األصمي البالغ عدده (  )40مدرسا وقد شكمت نسبة مئوية قدرىا

(. )%75

 3-3وسائل جمع البيانات
.1
.2

المراجع والمصادر العربية واألجنبية .

استمارات االستبيان .

 4-3خطوات التصميم والبناء واجراءاته الميدانية .
 1-4-3إعداد الصيغة األولية لممقياس

تعد ىذه الخطوة من الميام األساسية لبناء المقياس لمدرسي التربية البدنية ولتحقيق ذلك فبلبد اعتماد

االطـبلع والرجوع إلى المصادر وأدبيات الموضوع من خبلل مجاالت (عمم النفس الرياضي  ,عمم النفس العام

 ,عمم االجتماع  ,طرائق التدريس ) مع ما حصل عميو الباحثان من خبلل االستبيان االستطبلعي ممحق( )1
 - 2هنج البالغة :قصار الكلمات  ،ص.224
 - 3هنج البالغة  :قصار الكلمات ،ص،6
 - 4هنج البالغة  :ص.31
 - 5هنج البالغة :خطبة .199

الموجو لمخبراء والمختصين ممحق(  )2وقد بمغ عددىم(  )7خبي اًر ومتخصصاً لممقياس في مجال عمم النفس
والتربية ومناىج طرائق التدريس وذلك لمحصول عمى أىم ما يرتأيو المتخصص أو الخبير وذلك من خبلل
المعمومات الموجودة ضمن األسئمة المفتوحة  ,وبذلك فقد تمكن الباحثان من تحديد و صياغة الفقرات التي

تخص المقياس.

 2-4-3تحميل إجابات الخبراء لالستبيان االستطالعي :قام الباحثان بجمع استمارات االستبيان االستطبلعي
من الخبراء وذلك لتحميل إجاباتيم من خبلل صياغتيا ودمج بعضيا ألنيا متشابية وتختمف في الصياغة

والتفسير من خبير آلخر وصياغة الفقرات الموجودة عمى بشكل أفضل  ,وفي ضوء ذلك تمكنت الباحثان من

صياغة فقرات المقياس التي عددىا ( )36فقرة.

 3-4-3عرض الصيغة األولية لممقياس عمى الخبراء والمتخصصين :بعد إعداد الصيغة األولية لممقياس تم
عرضيا عمى الخبراء والمتخصصين في مجاالت

عمم النفس العام وعمم النفس الرياضي

وطرائق التدريس(ممحق )2وذلك لمعرفة األمور اآلتية وتحميميا تحميبل إحصائيا .

وعمم االجتماع

 1-3-4-3صالحية الفقرات وتحميمها :لمعرفة صبلحية فقرات المقياس  ,قام الباحثان بعرض الصيغة األولية
لمقياس عمى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجاالت التربية وعمم النفس وطرائق التدريس( ممحق )2و

كان عدد الفقرات المعروضة في مقياس ( )36فقرة.

ومن خبلل ذلك تم أبداء أرائيم عن كل فقرة كونيا صالحة أم غير صالحة وبعد ذلك قام الباحثان

بتحميل إجابات وآراء الخبراء والمتخصصين عن طريق النسبة المئوية  ,حيث كان عدد الخبراء والمتخصصين

المقياس ( )10خبي ار  ,وقد كانت نسبة ( )%85فأكثر لمفقرة ىي النسبة المقبولة.

 2-3-4-3اختيار سمم التقدير :اختار الباحثان سمم التقدير الثبلثي لممقياس (ممحق  )4ومن خبلل عرضو
عمى الخبراء والمتخصصين ممحق ( )2لبيان رأييم في سمم التقدير الثبلثي واعطاء بدائل ليذا السمم المقترح .
وقد كانت إجابات الخبراء والمتخصصين مؤيدة ليذا النوع من سمم التقدير وكانت نسبة اتفاق رأي الخبراء

والمختصين ( )%90وىذا يؤكد صبلحية سمم التقدير.

 5-3التطبيق األولي لممقياس:لغرض الوقوف عمى المعوقات التي تواجو عممية التطبيق قام الباحثان بتطبيق
المقياس عمى عينو أولية من المدرسين وذلك لغرض التأكد من أن فقرات المقياس واضحة ومفيومة ومدى

سيولة صياغة الفقرات من حيث لغتيا ومضمونيا  ,فقد طمب الباحثان من اإلجابة عمى الفقرات لممقياس بكل
دقو والتأشير عمييا بعبلمة ( √) إذا كانت الفقرة مفيومة وعبلمة (×) إذا كانت غير مفيومة (ممحق
طمب عدم ذكر االسم واإلجابة عمى المقياس بحرية  ,وقد شممت العينة (

 )3وقد

 )5مدرسين بطريقة عمدية في

محافظة البصرة وكان ذلك يوم االثنين بتاريخ  2015 /11 / 16ومن خبلل ذلك فقد أوضحت نتائج ىذا
اإلجراءات أن فقرات المقياس كانت مفيومة لدى جميع أفراد العينة وقد تراوح وقت اإلجابة عمى المقياس ( -15

 )20دقيقة.

 6-3أسموب تصحيح فقرات المقياس :تم تصحيح فقرات المقياس وذلك بإعطاء الفقرة الوزن المناسب من
خبلل تأشير المستجيب عمى سمم التقدير وبما أن الفقرات صيغت باتجاه ايجابي فقط فقد حددت األوزان ( -1
 )3درجات لكل فقرة من فقرات المقياس ولذلك فقد وضعت ثبلث بدائل (استجابات) متدرجة لمتوصل إلى
الدرجة كما في جدول(.)1

جدول ()1
يوضح أوزان البدائل لفقرات المقياس باالتجاه اإليجابي

البدائ ــل

ناد ار

احيانا

كثي ار

اإليجابية

1

2

3

 7-3المعامالت العممية لالختبارات

 1-7-3الصدق :قام الباحثان بعرض ىذه االختبارات ثم عرضيا عمى مجموعة من السادة الخبراء
والمختصين في مجال عمم النفس  ,وعمم النفس الرياضي  ,وعمم االجتماع وطرائق التدريس ممحق( . )2وبذلك
تم تحقيق صدق االختبار ,ويكون االختبار صادقا إذا تم عرضو عمى عدد من الخبراء والمختصين في المجال
الذي يقيسو االختبار وحكموا بانو يقيس ما وضع لقياسو بكفاءة"(.)1

 2-7-3الثبات:تم إيجاد معامبلت الثبات لبلختبارات من خبلل استعمال طريق تطبيق واعادة تطبيق االختبار
 ,إذ اعتمد الباحثان ىذه الطريقة ألنيا من أسيل الطرق وأضمنيا إليجاد معامل الثبات ,وطبق يوم

االثنين

الموافق  2015/10/26عمى (  )5المدرسين المستبعدين ,وقد تم أعادة تطبيق اختبارات في يوم

الخميس

الموافق  2015 / 11 / 5ثم قام بإيجاد العبلقة بين نتائج التطبيق األول والتطبيق الثانيباستعمال معامل

االرتباط (بيرسون) ,وقد أظيرت النتائج أن االختبار تمتع بدرجة عالية من الثبات وكما ىو مبين في الجدول

(. )2

جدول ()2

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ( )Rالمحسوبة والداللة اإلحصائية لتطبيق واعادة
تطبيق اختبار لممقياس

االختبار األول
س−

±ع

االختبار الثاني
س−

±ع

قيمة ( )Rالمحسوبة

الداللة اإلحصائية

0,911

معنوي

 - 1فبسٚق اٌشٚشبْ  :أصبٌ١ت اٌم١بس ٚاٌتشخ١ض ف ٟاٌتشث١خ اٌخبطخ  ,ط ,1عّبْ  ,داس اٌفىش  , 1999 ,ص .32

55

5,80

5,58

61

قيمة ( )Rالجدولية عند مستوى داللة ( )0,05ودرجة حرية (0,878 = )3

 3-7-3الموضوعية :يتصف االختبار الجيد بالموضوعية و" ىو االختبار الذي يعطي النتائج نفسيا ميما
اختمف المصححون  ,أي أن النتائج ال تتأثر بذاتية المصحح أو شخصيتو  ,فالمفحوص يأخذ درجة معينة

عمى االختبار حتى لو صحح االختبار أكثر من مصحح " (..)1ولم يقم واالباحثان بإجراء الموضوعية الختبار

الجانب المعرفي كونو اختبا ار موضوعيا بذاتو وال يقبل التأويل .

البدنية

 8-3التطبيق النهائي لممقياس  :بعد أن اكتممت إجراءات البناء والتصميم المقياس لمدرسي التربية

أصبح جاىز لعممية التطبيق  ,حيث أن المقياس بمغت مجموع فقراتو (  )28فقرة .حيث قام الباحثان بتطبيق
المقياس بصورتو النيائية عمى عينة البحث الرئيسية (  )30مدرسا يوم الثبلثاء لغاية يوم الخميسالمصادف 3-1

 2015 /12/وبعد تحميل إجابات عينة التطبيق في استمارة المقياس ثم حساب الدرجة الكمية لحاصل جمع
الدرجات التي يحصل عمييا المجيب من عينة البحث (التطبيق) وعمى الفقرات  ,إذ أصبح لكل مدرس درجة

خاصة بو.

 9-3الوسائل اإلحصائية.
قام الباحثان بتفريغ البيانات ووضعيا في جداول وقد تمت دراستيا ومعالجتيا إحصائيا من اجل
الوصول إلى النتائج النيائية وقد استخدم الباحثان القوانين اإلحصائية التالية-:
 .1النسبة المئوية .

 .2الوسط الحسابي المرجح

 -4عرض وتحميل ومناقشة النتائج  :سيتم عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا في ضوء األىداف والتوصل
إلى االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

جدول رقم ()2

ت
1
2
3

يبين الوسط المرجح لمقياس دور مناىج التربية البدنية في تنمية القيم األخبلقية والنسب المئوية ليا
الفقرات

تٍعت إٌّب٘ج دٚس ِ ُٙف ٟتّٕ١خ اٌذت ٚاٌطبعخ
أس ٜاْ ادتشاَ اٌزاد طٛسح تٕجع ِٓ ِٕب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ اٌج١ذح
ِٓ ِٙبَ ِٕب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ خٍك اٌم ُ١اٌذضٕخ

 - 1رٚلبْ عج١ذاْ ٚآخش : ْٚاٌجذج اٌعٍِّ ,ٟف -ِٗٛٙأدٚاتٗ ٚأصبٌ١جٗ  ,عّبْ  ,داس اٌفىش اٌعشث ,1988 , ٟص . 96

الوسط المرجح
2,33

2,133
2,633

ت الجديد
27
28
8

4
5
6
7
8
9

ثعض إٌّب٘ج تّٕ ٟاٌعبداد اٌج١ذح
٠عججٕ ٟاْ تىِٕ ْٛب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ ِظذس األخالق
ِٕب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ طش٠ك اٌتذس٠ت اٌج١ذ ٌتعز٠ز اٌم ُ١األخالل١خ
األٌعبة ٚإٌشبط فِٕ ٟب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ تّٕ ٝلذساد اٌم ُ١اٌضبِ١خ
ِٕب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ تضتخذَ وأداح ٌتعٍ ُ١اٌم ُ١اٌضبِ١خ
تعٍّٕب اْ تى ْٛاٌتشث١خ اٌجذٔ١خ دت ٚطبعخ ٚادتشاَ .

10
11

اٌشخض اٌش٠بض٠ ٟجت اْ ٠تّتع ثأخالق عبٌ١خ .
اعتجش ِٕب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ لبفٍخ اٌشٚح اٌجذٔ١خ ٔذ ٛاٌم ُ١إٌجٍ١خ.

12
13
14

اْ اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ تشث ٟاٌفشد ثذٔ١ب ٚأخالل١ب .
٠ؤوذ اٌّذسس إٌّب٘ج عٍ ٝاٌّخً اٌعٍ١ب ٚاٌضٍٛن اٌج١ذ .
تعًّ ِٕب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ عٍ ٝتّٕ١خ ل ُ١اٌظذق ٚاألِبٔخ.

15

اْ اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ تشفع ثبٌٕفش ٚتٙزة اٌضٍٛن.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

اطجخ ٌٍتشث١خ اٌجذٔ١خ عاللخ ٚح١مخ ثّٕطك األخالق
٠ذفع إٌشبط اٌش٠بض ٟإٌ ً١ِ ٝاٌفشد ٌٍتذٍ ٟثبألخالق .
تضعِٕ ٟب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ إٌ ٝتٛد١ذ اٌّشبعش عٓ طش٠ك تّى ٓ١اٌطالة ِٓ ِّبسصخ
لذسات ُٙعٍ ٝاٌتعج١ش اٌش٠بضٚ ٟاالستمبء ثزٚل. ُٙ
تغشس ِٕب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ دت اٌجّبي ٚاألخالق اٌذضٕخ فٔ ٟفٛس اٌّتعٍّٚ ٓ١رٌه ِٓ
خالي ِب ٠م ِْٛٛثٗ ِٓ أعّبي تعجش عٓ اٌفضٍ١خ ٚاٌخ١ش ٚاٌجّبي.
تغ١ش ِٕب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ ِٓ د١بح اٌفشد ٚصٍٛوٗ ِٓ خالي تفبعٍٗ ِع ث١ئتٗ .
تشثظ ِٕب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ ثبٌتشث١خ اٌخٍم١خ ٚرٌه ِٓ خالي ِب لبِٛا ثٗ اٌعٍّبء ٚاٌخجشاء
ث ٓ١اٌخ١ش ٚاٌجّبي .
تذج ِٕب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ اٌطالة عٍ ٝتٛظ١ف ِب ٌذِ ِٓ ُٙ٠عٍِٛبد ٚلذساد فٟ
اٌّٛالف اٌذ١بت١خ ٚ ,دً اٌّشىالد اٌت ٟتٛاج. ُٙٙ
تضعِٕ ٟب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ عٍ ٝتّٕ١خ جٛأت اٌشخظ١خ ٌٍّتعٍُ (اٌّعشف – ٟاٌّٙبس– ٞ
اٌٛجذأ – ٟاألخالل. ) ٟ
تشبسن ِٕب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ ف ٟلضب٠ب اٌّجتّع ٚاٌتعج١ش عٕٙب ِٓ خالي اٌجذٛث اٌعٍّ١خ
اٌت ٟتخض اٌّجتّع .
تِّٕٕ ٟب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ عٕذ اٌّتعٍُ ِعشفخ اٌجّبي اٌذم١مٚ ٟتع٠ٛذٖ عٍ ٝدضٓ اٌتٕض١ك.
تضعِٕ ٟب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ عٍِ ٝتبثعخ اٌّتعٍُ ثبالطالع عٍ ٝأدذاث اٌتطٛساد اٌعبٌّ١خ
ف ٟاٌّجبالد اٌتعٍُ ٚاٌتذس٠ت.
تِّٕٕ ٟب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ ٌذ ٞاٌّتعٍُ اٌضٛاثظ االجتّبع١خ ٚاالٌتزاَ ثٙب ف ٟاٌتعٍُ
ٚاٌتذس٠ت ٌٛ١اوت عظشٖ .
تذشص ِٕب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ عٍ ٝتأو١ذ لّ١خ اٌعًّ اٌش٠بضٚ ٟادتشاِٗ ٚتذس٠جٗ عٍٝ
اٌّالئّخ ث ٓ١اٌعمً ٚاٌجضذ خالي عٍّ١خ اٌتفى١ش ٚاألداء اٌش٠بض.ٟ
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 2-4مناقشة النتائج
يتضح من الجدول السابق رقم (  )2ما يمي  :ان الفقرة رقم (  )9اصبح ترتييا رقم (  )1وبوسط مرجح

مقداره (  )2,800والفقرة رقم (  )18اصبح ترتيبيا رقم (  )2وبوسط مرجح مقداره (  )2,800والفقرة رقم ( )10
اصبح ترتييا رقم (  )3وبوسط مرجح مقداره(  , )2,700والفقرة رقم (  )17اصبح ترتييا رقم (  )4وبوسط مرجح

مقداره (  )2,700والفقرة رقم (  )21اصبح ترتيبيا رقم (  )5وبوسط مرجح مقداره (  )2,700والفقرة رقم ( )5

اصبح ترتييا رقم (  )6وبوسط مرجح مقداره(  , )2,666والفقرة رقم (  )6اصبح ترتييا رقم (  )7وبوسط مرجح

مقداره (  )2,666والفقرة رقم (  )3اصبح ترتيبيا رقم (  )8وبوسط مرجح مقداره (  )2,633والفقرة رقم ( )20
اصبح ترتييا رقم (  )9وبوسط مرجح مقداره(  , )2,633والفقرة رقم (  )4اصبح ترتييا رقم (  )10وبوسط مرجح

مقداره (  )2,566والفقرة رقم (  )13اصبح ترتيبيا رقم (  )11وبوسط مرجح مقداره (  )2,566والفقرة رقم ( )19

اصبح ترتييا رقم (  )12وبوسط مرجح مقداره(  , )2,566والفقرة رقم (  )23اصبح ترتييا رقم (  )13وبوسط
مرجح مقداره (  )2,566والفقرة رقم (  )12اصبح ترتيبيا رقم (  )14وبوسط مرجح مقداره (  )2,533والفقرة رقم

( )14اصبح ترتييا رقم (  )15وبوسط مرجح مقداره(  , )2,500والفقرة رقم (  )14اصبح ترتييا رقم ( )16
وبوسط مرجح مقداره (  )2,500والفقرة رقم (  )16اصبح ترتيبيا رقم (  )17وبوسط مرجح مقداره ( )2,466

والفقرة رقم (  )22اصبح ترتييا رقم (  )18وبوسط مرجح مقداره(  , )2,466والفقرة رقم (  )25اصبح ترتييا رقم

( )19وبوسط مرجح مقداره (  )2,466والفقرة رقم (  )26اصبح ترتيبيا رقم (  )20وبوسط مرجح مقداره

( )2,466والفقرة رقم (  )27اصبح ترتييا رقم (  )21وبوسط مرجح مقداره(  , )2,466والفقرة رقم (  )8اصبح
ترتييا رقم (  )22وبوسط مرجح مقداره (  )2,433والفقرة رقم (  )24اصبح ترتيبيا رقم (  )23وبوسط مرجح

مقداره (  )2,433والفقرة رقم (  )7اصبح ترتييا رقم (  )24وبوسط مرجح مقداره (  ,)2,400والفقرة رقم ( )28

اصبح ترتييا رقم (  )25وبوسط مرجح مقداره (  )2,400والفقرة رقم (  )11اصبح ترتيبيا رقم (  )26وبوسط

مرجح مقداره (  )2,266والفقرة رقم (  )1اصبح ترتييا رقم (  )27وبوسط مرجح مقداره(  , )2,233والفقرة رقم
( )2اصبح ترتييا رقم ( )28بوسط مرجح مقداره (. )2,133

يبن الجدول رقم (  )2و بعد تطبيق مقياس دور التربية البدنية في تنمية القيم

األخبلقية في مدارس

البصرة ان الفقرات ليا أوساط حسابية مرجحة مختمفة حيث نجد ان الفقرة رقم (  )9أصبحت في الترتيب األول
ويعزو الباحثان سبب ذلك إلى كانت والزالت وستظل (الرياضة) منيجا ومنب ار لؤلخبلق والقيم والمبادئ والمثل
العميا ومن ىذا المنطمق يمكننا القول بأن التربية األخبلقية ىي المقياس الصادق الذي تقاس بو خطوات

الشعوب ونيضات األمم .الن الرياضة ىي جزء من حضارة األنسان وىي جزء من ثقافتو  ,والحضارة ىي التي

تضفي المعنى عمى الرياضة كنشاط أنساني  ,وىي التي تحدد المعنى األكثر رواجا أو قبوال(()1خير الدين عمي

عويس  ,عصام اليبللي.)1997:

الن الرياضة كانت وما زالت منيجا لمقيم واألخبلق الرفيعة ,وال يمكن إيقاف تقدميا ,أو النظر إلييا

بنظرة دونية  ,و ميما واجيت الرياضة من عقبات فبلبد من زواليا وبقاء الرياضة والمجتمع الرياضي.وان الفقرة
رقم (  )2أصبحت في الترتيب األخير ويعوز الباحثان أيضا سبب ذلك إلى ان

في وقتنا الراىن نشاىد الكثير

من األفعال التي التمت لؤلخبلق بصمة ,فالتعصب األىوج  ,وانعدام الثقافة البدنية ىي العوائق الرئيسية في
مسيرة التقدم البدنية وبنائيا السميم ..ولكن البد ليؤالء القمة المتجذرة مع الرياضة من أن يأتي يوم وينتشمون

بعيداً  ,وتعود الرياضة إلى مضمارىا الحقيقي ورسالتيا اإلنسانية ,وكثي ار ما يصل إلى آذاننا كممة " الروح
 - 1خري الدين علي عويس  ،عصام اهلاليل  :االجتماع الرياضي ،ط،1دار الفكر العريب للطباعة والنشر  ،القاىرة ،1997،ص.11

البدنية " إال أننا – في الغالب  -ال نممك األىمية الكافية ألن نمتمكيا

وفي الوقت الراىن نرى أفعاال وحشية

وتعصب أعمى يتفشى في جميع أركان
وجرائم دنيئة وأخبلقا سيئة
ٌ
لذلك يجب أن نتخذ الرياضة -عمى كافة أشكاليا ( -وسيمة) لمترفيو عن النفس ,وال نتخذىا (غاية)

إلرىاق النفس واعيائيا باألمراض واآلفات .الن الرياضة ترويض لمنفس قبل أن تكون حصداً لؤللقاب والكؤوس
وفرداً لمعضبلت ,وما جدوى أن يكون البطل ببل أخبلق ,تتدلى عمى صدره أوسمو عارية من كل معاني

األخبلق الفاضمة والرياضة بمعناىا الصحيح ترفض أن تكون وسيمو لغاية أخرى ألنيا بذاتيا وسيمة وغاية

لترويض النفس قبل الجسد ,فالصعود إلي قمة الشيرة يحتاج إلي جيد ومثابرة وتفان ومقدرة عمى الصبر

واإلبداع وىناك الكثير من الرياضيين الذين وصموا وسقطوا سريعاً إلى القاع ليضعوا صفحة سوداء لمسيرتيم
الحافمة بالنجومية وذلك بسبب عدم التزاميم بأخبلق لذلك عمى كل البلعبين أن يمتزموا بالصدق واألخبلق

الحميدة في لعبيم ميما كانت النتيجة ولو كان اليدف كأس العالم فكأس العالم أو أي كأس آخر ليس أىم من
االلتزام بالصدق واألخبلق الرفيعة فيي محور حياة اإلنسان السوي وأساس الحفاظ عل إنسانيتو الحقيقية فميس

من ىدف مادي ميما كان كبي ار أو صغي ار يبرر لئلنسان الكذب و الغش والخداع.

من المؤكد أن األخبلق البدنية بشكل عام ىي سموك مكتسب ينتج عن البيئة المحيطة بالبلعب منذ

نعومة أظفاره والرياضة من أجل الرياضة ,ومن أىم االقتراحات التي ليا الدور الكبير في تحسين المجال
الرياضي ىي زرع الثقافة البدنية وتأصيميا وتعميميا لمناشئة وتربيتيم عمييا.

 -5االستنتاجات والتوصيات

 1-5االستنتاجات :في ضوء النتائج اإلحصائية التي توصل إلييا الباحثان من خبلل تطبيق المقياس تم
التوصل والى االستنتاجات اآلتية
 -يعد المقياس الحالي أداة لقياس دور التربية البدنية في تنمية القيم األخبلقية .

 2-5التوصيات:في ضوء االستنتاجات المستخمصة من نتائج البحث يوصي الباحثان بما يأتي -:
 .1اعتماد المقياس لغرض قياس دور مناىج التربية البدنية في تنمية القيم األخبلقية .
 .2تدعيم العبلقة بين مدرسي التربية البدنية والطمبة .

 .3توعية الطمبة ألىمية الرياضة لممجتمع ودورىا في تنمية القيم األخبلقية .
 .4إشعار الطمبة بما تحتويو الرياضة من حب واحترام وتعاون.
 .5أجراء دراسات مماثمة عموم أخرى لتنمية القيم األخبلقية .
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ممحق /الصيغة النهائية لممقياس
د
1
2
3
4
5
6
7
8

اٌفمشاد
تٍعت إٌّب٘ج دٚس ِ ُٙف ٟتّٕ١خ اٌذت ٚاٌطبعخ
أس ٜاْ ادتشاَ اٌزاد طٛسح تٕجع ِٓ ِٕب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ اٌج١ذح
ِٓ ِٙبَ ِٕب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ خٍك اٌم ُ١اٌذضٕخ
ثعض إٌّب٘ج تّٕ ٟاٌعبداد اٌج١ذح
٠عججٕ ٟاْ تىِٕ ْٛب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ ِظذس األخالق
ِٕب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ طش٠ك اٌتذس٠ت اٌج١ذ ٌتعز٠ز اٌم ُ١األخالل١خ
األٌعبة ٚإٌشبط فِٕ ٟب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ تّٕ ٝلذساد اٌم ُ١اٌضبِ١خ
ِٕب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ تضتخذَ وأداح ٌتعٍ ُ١اٌم ُ١اٌضبِ١خ

ٔبدسا

اد١بٔب

وخ١شا
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تعٍّٕب اْ تى ْٛاٌتشث١خ اٌجذٔ١خ دت ٚطبعخ ٚادتشاَ .
اٌشخض اٌش٠بض٠ ٟجت اْ ٠تّتع ثأخالق عبٌ١خ .
اعتجش ِٕب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ لبفٍخ اٌشٚح اٌجذٔ١خ ٔذ ٛاٌم ُ١إٌجٍ١خ.
اْ اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ تشث ٟاٌفشد ثذٔ١ب ٚأخالل١ب .
٠ؤوذ اٌّذسس إٌّب٘ج عٍ ٝاٌّخً اٌعٍ١ب ٚاٌضٍٛن اٌج١ذ .
تعًّ ِٕب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ عٍ ٝتّٕ١خ ل ُ١اٌظذق ٚاألِبٔخ.
اْ اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ تشفع ثبٌٕفش ٚتٙزة اٌضٍٛن.
اطجخ ٌٍتشث١خ اٌجذٔ١خ عاللخ ٚح١مخ ثّٕطك األخالق
٠ذفع إٌشبط اٌش٠بض ٟإٌ ً١ِ ٝاٌفشد ٌٍتذٍ ٟثبألخالق .
تضعِٕ ٟب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ إٌ ٝتٛد١ذ اٌّشبعش عٓ طش٠ك تّى ٓ١اٌطالة ِٓ ِّبسصخ لذسات ُٙعٍٝ
اٌتعج١ش اٌش٠بضٚ ٟاالستمبء ثزٚل. ُٙ
تغشس ِٕب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ دت اٌجّبي ٚاألخالق اٌذضٕخ فٔ ٟفٛس اٌّتعٍّٚ ٓ١رٌه ِٓ خالي ِب
٠م ِْٛٛثٗ ِٓ أعّبي تعجش عٓ اٌفضٍ١خ ٚاٌخ١ش ٚاٌجّبي.
تغ١ش ِٕب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ ِٓ د١بح اٌفشد ٚصٍٛوٗ ِٓ خالي تفبعٍٗ ِع ث١ئتٗ .
تشثظ ِٕب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ ثبٌتشث١خ اٌخٍم١خ ٚرٌه ِٓ خالي ِب لبِٛا ثٗ اٌعٍّبء ٚاٌخجشاء ث ٓ١اٌخ١ش
ٚاٌجّبي .
تذج ِٕب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ اٌطالة عٍ ٝتٛظ١ف ِب ٌذِ ِٓ ُٙ٠عٍِٛبد ٚلذساد ف ٟاٌّٛالف اٌذ١بت١خ
ٚ ,دً اٌّشىالد اٌت ٟتٛاج. ُٙٙ
تضعِٕ ٟب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ عٍ ٝتّٕ١خ جٛأت اٌشخظ١خ ٌٍّتعٍُ (اٌّعشف – ٟاٌّٙبس – ٞاٌٛجذأ– ٟ
األخالل. ) ٟ
تشبسن ِٕب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ ف ٟلضب٠ب اٌّجتّع ٚاٌتعج١ش عٕٙب ِٓ خالي اٌجذٛث اٌعٍّ١خ اٌت ٟتخض
اٌّجتّع .
تِّٕٕ ٟب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ عٕذ اٌّتعٍُ ِعشفخ اٌجّبي اٌذم١مٚ ٟتع٠ٛذٖ عٍ ٝدضٓ اٌتٕض١ك.
تضعِٕ ٟب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ عٍِ ٝتبثعخ اٌّتعٍُ ثبالطالع عٍ ٝأدذاث اٌتطٛساد اٌعبٌّ١خ فٟ
اٌّجبالد اٌتعٍُ ٚاٌتذس٠ت.
تِّٕٕ ٟب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ ٌذ ٞاٌّتعٍُ اٌضٛاثظ االجتّبع١خ ٚاالٌتزاَ ثٙب ف ٟاٌتعٍُ ٚاٌتذس٠ت ٌٛ١اوت
عظشٖ .
تذشص ِٕب٘ج اٌتشث١خ اٌجذٔ١خ عٍ ٝتأو١ذ لّ١خ اٌعًّ اٌش٠بضٚ ٟادتشاِٗ ٚتذس٠جٗ عٍ ٝاٌّالئّخ ثٓ١
اٌعمً ٚاٌجضذ خالي عٍّ١خ اٌتفى١ش ٚاألداء اٌش٠بض.ٟ

