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 مقدمة
أصبح مف التقاليد الثابتة لكمية التربية البدنية والرياضة بجامعة الزاوية عقد وتنظيـ واستضافة المؤتمرات والندوات     

العممية الدولية والمحمية بيدؼ االطبلع عمى الدراسات والبحوث العممية الحديثة مف مختمف الدوؿ وتبادؿ العمـ والمعرفة 
 ثيف ، وتوطيد روابط الصداقة والتعاوف بيف الكمية والمؤسسات والييئات والمنظمات العممية المناظرة.بيف العمماء والباح

ومف ىذا المنطمق ارتأت الكمية أف تقدـ مساىمتيا في السعي في وضع استراتيجيات حديثة في مجاؿ التربية البدنية      
ات والبحوث العممية التي سيتقدـ بيا العمماء والباحثوف والرياضة وتنمية وتطوير المعرفة العممية مف خبلؿ الدراس

ـ عميو تسعد كمية التربية  2018مارس  15 - 14المشاركوف في المؤتمر العممي الخامس المزمع إقامتو في الفترة مف 
بدنية والرياضة البدنية والرياضة بجامعة الزاوية بتنظيـ المؤتمر العممي الدولي الخامس  بعنواف استراتيجيات التربية ال

الرياضة بجامعة الزاوية، وتحت شعار ليبيا تجمعنا والرياضة توحدنا ،الذؼ تنظمو و تشرؼ عميو كمية التربية البدنية و 
 ..............وبرعاية

 دعكة المؤتمر
يات وأقساـ التربية تدعو كمية التربية البدنية والرياضة بجامعة الزاوية العمماء والباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس بكم    

البدنية والرياضة بالجامعات الميبية والعربية والدولية والمجاف االولمبية ومراكز البحوث التربوية والييئات والمؤسسات 
المعنية بالشباب . المشاركة في ىذا المؤتمر ببحوثيـ ودراساتيـ مف اجل المساىمة في تطوير التربية البدنية والرياضة 

 .تياعمى مختمف مجاال
 

أىداؼ المؤتمر: 
 :ى مـو التربية البدنية والرياضة اللع 5ييدؼ المؤتمر الدولي العممي 

 .رياضية الراىنة والحموؿ المقترحةتسميط الضوء عمى المشاكل والتحديات ال- 
 .مي في مجاؿ عمـو الرياضة والشبابتنشيط حركة البحث العم- 
 السمـ االجتماعي. إبراز دور الشباب والرياضة في تنمية االقتصاد و - 

 : محاكر المؤتمر
 التقنيات الحديثة في التدريب الرياضي وعمـو الحركة.- 
 التدريب الرياضي لتحقيق انجاز رياضي متميز.- 
 .ريب الرياضي لبناء البطل الرياضيالتد- 
 .إعداد وتطوير النشئى الرياضي- 
 .في خدمة وتنمية المجتمعالرياضة العبلجية - 
 .التأىيل الصحي الرياضي- 
 .ات الحديثة في فسيولوجيا الرياضةاالتجاى- 
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 اإلسعافات األولية في المجاؿ الرياضي.- 
 .البدني والوقاية مف أمراض العصر النشاط- 
 .وبرامج التربية البدنية والرياضةتطوير مناىج - 
 .يني في التربية البدنية والرياضةاإلعداد الم- 
 .لوجيا التعميـ والتدريب الميدانيتكنو - 
 نشر الوعي الثقافي الرياضي  دور اإلعبلـ في- 
 .إلعبلـ الرياضي والسمـ االجتماعيا- 
 اإلدارة االلكترونية في المجاؿ الرياضي.- 
 .التشريعات والقوانيف الرياضية- 
 .لجودة الشاممة في المجاؿ الرياضيا- 
 .السياحة والرياضة- 
 االستثمار والتمويل الرياضي.- 

 : شركط المشاركة
 البحث الكامل:

  فيا لمقواعد العممية المتعارؼ عمييا، وأال يكوف قد سبق نشره او تقديمو ألؼ جية أخرػ.يقدـ البحث مستو 
 نسػػخة الكترونيػػػة  عمى قرص صمب نسخ ورقية و  3مف  يػػرسػػل البحػػثCD   مطػبػوعػػة بنظػػاـ
(Microsoft word( حجـ الورؽ( )A4( وبحجـ خط )( نوع الخط )14Simplified Arabic وبما ال )
( 300( صفحة بما في ذلؾ المراجع لمبحث بالمغة العربية، ومرفق بممخص ال يزيد عف )15زيد عف )ي

( وبما ال يزيد 12( وبحجـ خط )Times New Romanكممة أّما البحث بالمغة اإلنجميزية فنوع الخط )
كس. حيث سيتـ صفحة ، يرفق مع األبحاث المكتوبة بالمغة العربية ممخص بالمغة اإلنجميزية والع 15عف 

نشر األبحاث بعد تحكيميا بالمجمة العممية لمكمية، وعمى الباحثيف االطبلع عمى موقع المؤتمر عمى الرابط 
  iscpes@zu.edu.ly : التالي

 
 : مكعد استبلـ األبحاث

 . 1/1/2018أخر موعد الستبلـ البحث كامبًل 
 . 2/2/2018يد النيائي عمى المشاركة يـو الثبلثاء الموافق أخر موعد لمتأك

 
 :رسـك االشتراؾ 

mailto:iscpes@zu.edu.ly
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 ( دينار لمبحث الزوجي يتضمف الحقيبة  200( دينار ليبي لمبحث الفردؼ و) 150رسـ االشتراؾ لمباحثيف الميبييف )
 والمنشورات والنشرات كالبحث الفردؼ.

   ( 200رسوـ االشتراؾ لمباحثيف غير الميبييف  )( التنقل، الضيافة،  3دوالر لمبحث الفردؼ يتضمف اإلقامة ،)ليالي
( دوالر لمبحث الزوجي عمى أف يتـ استقباؿ باحث واحد فقط  250الوجبات الرئيسية، الحقيبة والنشرات. و) 
 وينطبق عميو ما ينطبق عمى البحث الفردؼ.

المشارؾ الحصوؿ عمى غرفة منفردة يدفع مبمغ  الرسوـ المذكورة أعبله ىي لغرفة مزدوجة، وفي حاؿ رغبة مبلحظة:
 دوالر إضافية.  50

، وفي حاؿ رغبة المشارؾ البقاء في 2018/ 3/  16، وتاريخ مغادرة الفندؽ 2018/ 13/3 تاريخ الكصكؿ:
 الفندؽ سيكوف عميو دفع التكاليف المترتبة مف ىذا التاريخ. 

ف التحقق مف متطمبات الحصوؿ عمى التأشيرة مف بمدانيـ مع يطمب مف المشاركيف غير الميبيي متطمبات التأشيرة:
 السفارة أو القنصميات الميبية في البمداف المعنية.

 إذا كانت ىناؾ حاجة لخطاب الدعوة الرجاء إرساؿ بريدؾ االلكتروني لنا.  

بية، ويبعد عف سيتـ استقباؿ الوفود المشاركة في مطار معيقة وىو  موجود في العاصمة المي : كيفية الكصكؿ
 كـ وما يقارب عف ساعة.  40مدينة الزاوية 

في حاؿ وصوؿ الوفود سوؼ يكوف فريق مف الجامعة باستقباليـ واصطحابيـ إلى الفندؽ الرجاء تزويدنا  : مبلحظة
 : تاريخ ووقت الوصوؿ. رقـ الرحمة. اسـ الخطوط الجوية. تأكيد المشاركة  بالمعمومات التالية

 البحكث الكاممة عمى العنكاف التالي:ترسل الممخصات ك 
 iscpes@zu.edu.lyأيميل / 

 لمحصكؿ عمى معمكمات إضافية يرجى االتصاؿ عمى األرقاـ التالية: 
0916841773 ، 0914220760 ، 0913703872 ، 0927712546 

 فندؽ النزىة، مدينة الزاوية، ليبيا. : مكاف إقامة الضيكؼ الباحثيف 

الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت ليبيا، مبنى  3/2018/ 14افتتاح المؤتمر يوـ  - المؤتمرموعد افتتاح واختتاـ 
 .تسميـ الشيادات لممشاركيف 15/3/2018يوـ  حفل الختاـ  مركز البحوث بالزاوية. 
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 كلمة ربٌس المإتمر

 

 وصلى هللا وسلم على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني  بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 السيد رئيس جامعة الزاكية 

 بالمؤتمر العممي الخامس السادة المشارككف 
 الحضكر الكريـ .............

السبلـ عميكـ ورحمة هللا وبركاتو ، كما يعمـ الجميع إف الحمـ والطموح والتطمع إلى مستقبل اإلسبلـ، حييكـ بتحية أ   
، والنظر والتبصر بآفاؽ ىذه األشياء يحيي لدػ في الحياةة ودورًا الواعي الفاىـ الذؼ لو قيم اإلنساففضل ىي مف طبيعة أ

امكاناتو ويسيـ في تطويره والنظر إلى المستقبل بعيف الثقة والعمل عمى أساس صمب مما يميد الطريق لؤلجياؿ  اإلنساف
 .عمى المراتبلى أ إالبلحقة لموصوؿ 

 رجاء والعمل لموصوؿ إلى حياة أفضل وميما كانت الظروؼ المحيطة بببلدنا فيبقى األمل وال    
قامة  مثل ىذه المؤتمرات وشق الطريق نحو النجاح رغـ تمؾ الصعوبات ىو ما يطمق عنو بالمستحيل ولكف لف  فأحياء وا 

 .جميعاً  يتأتى ذلؾ إال بتظافر جيودنا
 الجمع الكريـ .........................

ية لنيضة الشعوب و المجتمعات  لما يقدمو مف حل لمكثير مف المشاكل حد أىـ الدعمات األساسأُيعتبر البحث العممي 
وصارت الدوؿ تصرؼ المميارات عمى  البحوث العممية  في شتى المجاالت ال سيما  ،في مختمف التخصصات العممية

 إال بالبحث العممي . مجاؿ  المنافسة الرياضية  حيث أنيا تقدر القيمة التي تقدميا البحوث العممية  وال مجاؿ لتقدـ األمـ
 أما عف المؤتمر العممي الدولي الخامس لكمية التربية البدنية والرياضة "   

 تحت شعار
 ))  ليبيا تجمعنا كالرياضة تكحدكنا ((

 بعنكاف
 ))أستراتيجيات التربية البدنية كالرياضة ((

، وىذه المشاركة البلفتو ىي مدعاة بحثاً  ستوف ثمانبة و بحوث المشاركة بو كانت المشاركة فيو الفتو لؤلنظار حيث تعدت ال
 فخًر لنا ككمية التربية البدنية والرياضة بجامعة الزاوية.
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 السادة الكراـ ........................
 جميعًا أف اتقدـ  بالشكر كالتقدير إلى رئيس جامعة الزاكية  ك الكاتب العاـ بالجامعة كالسادة باسمكـاسمحكا لي     

بالشركة المتحدة لؤللعاب كاألدكات الرياضية ك مؤسسة الشيخ الطاىر الزاكي لؤلعماؿ الخيرية   ) كشركة تيدكى  
لمخدمات السياحية (  كنادي آساريا الجامعي ، كبيت الثقافة بالزاكية عمى مساىمتيـ الفاعمة في إنجاح المؤتمر 

المجاف الرئيسية كاخص بالذكر المجنة العممية التي عممت عمى كالشكر كالتقدير ألعضاء المجنة التحضيرية لممؤتمر ك 
لما عضاء ىيئة التدريس بكمية التربية البدنية كالرياضة أالمحفل العممي ككذلؾ يـ كتقكيـ البحكث المشاركة بيذا تقي

 .ليـ مف فضل في إنجاح المؤتمر
 مسمكعة كالمرئية لتغطيتيـ  فعاليات ىذا المؤتمركأخيرًا كليس آخرًا اشكر كل كسائل اإلعبلـ المختمفة المقركءة كال

 .ـ لنا بالحضكر كالمشاركة الفاعمةلكل السادة المشاركيف كخاصة مف خارج مدينة الزاكية شاكر ليـ تشريفي،ك 
 
 

 كهللا كلي التكفيق                                      
 كبركاتوكالسبلـ عميكـ كرحمة هللا                             

 
 

 د. عبدالكىاب راشد                                                                              
 عميد الكمية / رئيس المؤتمر                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجاف المشرفة عمى االعداد لممؤتمر
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 مجنة العميا ال 
 رئيس الجامعة              مفتاح دمحم المرابط د. -1
 عميد كمية التربية البدنية كالرياضة    عبد الكىاب الصادؽ راشدد.  -2
 الكاتب العاـ بالجامعة      دمحم احمد عجينوأ. -3

 
  المجنة التحضيرية 

 رئيسا             د.عبد الكىاب الصادؽ راشد -1
 نائبًا لرئيس       أ.دمحم احمد عجينو-2
 عضكاً       د.فرحات رمضاف الغالي -3
 عضكاً         د.عبد هللا صبري االحرش-4
 عضكاً        د.دمحم عمي عامر-5
 عضكاً       د.صبحي العجيمي القبللي-6
 عضكاً        د.ابراىيـ دمحم ابك عجيمو-7
 عضكاً       د.خالد جمـك عمي الجالي-8
 

  المجنة العممية 
 رئيساً       ت رمضاف الغالي د.فرحا-1
 مقرراً        د.دمحم عطيو المقركش-2
 عضكاً        د.نجاة عمراف بندؽ-3
 عضكاً       د.تمكميف يخمف بف عريبي-4
 عضكاً        د.لطفية ادمحم شقبلبك-5
 عضكاً        د.سعاد دمحم زبكف -6
 عضكاً        د.حميدة دمحم مجاىد-7
 عضكاً        د.امنة مصطفى كساب -8
 عضكاً        د.ليمى دمحم الصكيعي-9
 عضكاً       د.خديجة يكسف ابك خريص-10
 عضكاً       د. ناجي اليادي اليحياكي -11
 عضكاً       د. سعاد اسماعيل الفقيو -12
 
 

  المجنة االدارية 
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 رئيساً       د.دمحم عمي عامر  -1
 مقرراً       د.سالـ الككني عمي  -2
 عضكاً       د.زياد صالح سكيداف  -3
 عضكاً      د.نكر الديف الطاىر المبركؾ  -4
 عضكاً      د.عبير رجب مسعكد عيسى -5
 عضكاً       د.صبحية سالـ سمماف -6
 عضكاً      أ.ىناء اليادي ميمكد ابك حميرة  -7
 عضكاً      أ. عبد المنعـ احمد ابك خدير  -8

 
  المجنةاالعبلمية 

 رئيسًا      د. ابراىيـ دمحم ابك عجيمة  -1
 مقرراً       شير شيكب د. كليد الب -2
 عضكاً      ا.عبد الرحمف البشير شيكب  -3
 عضكاً       أ.انس حسيف حركات  -4
 عضكاً      أ. عصاـ رمضاف محمكد  -5
 عضكاً      أ.رياض خيري فحيل البـك  -6
 عضكاً      أ.عبد المجيد دمحم ابك شعالو  -7
 عضكًا        أ. عمي دمحم االحرش  -8
 

  المجنة العبلقات العامة 
 رئيساً      هللا صبري االحرش د. عبد  -1
 مقرراً       د.فرج دمحم بف سميـ  -2
 عضكاً      د.جمعة رمضاف البشتي  -3
 عضكاً       د.صالح سعيد التائب  -4
 عضكاً       د. نافع البشير المالطي -5
 عضكاً       أ.اكـر دمحم احمد ىدىكد -6
 عضكاً      أ.نزيية دمحم الشيف حدكد  -7
 ضكاً ع      أ. عمر عبد هللا الغكيل  -8

 
 

 لجنة االستقباؿ كاالقامة كالمكاصبلت 
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 رئيساً      د. صبحي العجيمي القبللي  -1
 مقرراً       د.محاسف احمد عدناف  -2
 عضكاً       أ.ميمكد اليادي االسكد -3
 عضكاً      أ.العجيمي ابراىيـ القبللي  -4
 عضكاً       أ.دمحم الطاىر شيكه -5
 عضكاً      أ.عمي عبد السبلـ دمحم كريـ  -6
 عضكاً      الـ ابك جناح أ.مجدي س -7
 عضكاً       أ. اكـر دمحم الرقيق -8

 
  لجنة الخدمات كالتجييزات 

 رئيساً      د.خالد جمـك عمي الجالي  -1
 مقرراً       أ.ماىر دمحم التكمي  -2
 عضكاً      د. عبد الرزاؽ ابراىيـ القبللي  -3
 عضكاً       أ.خالد عمي التكمي  -4
 عضكاً       أ.عبد هللا دمحم الشريف  -5
 عضكاً       سامي عمي برؽ  أ. -6
 عضكاً      أ.عبد الرزاؽ الغضباف الغكيل  -7
 عضكاً       ميمكدة دمحم السيفاك -8

 
  لجنة المالية كالمشتريات 

 رئيساً            د.نكر الديف الصغير المصراتي  -1
 مقرراً           د.عمي الطاىر حسيف  -2
 عضكاً       أ.انكر دمحم بشير حمزة -3
 عضكاً      ط أ.ابك عجيمة عمي زعمي -4
 عضكاً       أ.احمد عمر فريكه -5
 عضكاً       أ.جمعو بنكر قزيمو -6
 عضكاً       أ.دمحم تكفيق نصرات  -7
 عضكاً      أ.رمضاف دمحم سالـ السكيسي -8

 
   

 قائمة المحتكيات
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 الصفحة اسـ الباحثيف البحث ت

متر  800متسابقي ل تحميل بعض المتغيرات الكينماتيكية 1
 جري 

لصادؽ راشد                                                    د. عبدالكىاب ا
د. فكزي مصطفى المنير                                          

 د. زينب سالػػػػػـ جمعػػػػػػة
15-26 

2 
مستكيات الذكاء المتعدد كعبلقتيا ببعض الميارات األساسية 

البدنية العزيزية / في الكرة الطائرة لدى طمبة كمية التربية 
 جامعة الجفارة

 د. جماؿ عمي مسعكد
 د. عبد الفتاح المرغني عقل
 أ. نكر الديف ميمكد سعد

27-37 

ر العبات ناشئات أثر المركنة كالمغيرات األساسية في اختيا 3
 45-38 د. عائدة خميفة داكد سنكات( 10-8البالية )

از مسابقة عنصري القكة السرعة كتأثيرىما عمى مستكى إنج 4
 الكثب الثبلثي لدى طمبة كمية التربية البدنية جامعة سبيا

 د.عبد السبلـ الفيتكري عثماف
 62-46 د.الشمياء محي الديف ىنداكي 

ة التربية ساتذة كميأقيـ التركيح الرياضي مف كجية  نظر  5
 76-63 دمحم عطية المقركش \د البدنية جامعة الزاكية

ه كقت الفراغ كاالنشطة كادي اتجادراسة تحميمية لدكر الن 6
 91-77 د دمحم عطية المقركش التركيحية

برنامج تربية حركية كأثره عمى السمكؾ الحركي كاالنفعالي  7
 لدى التبلميذ الصف األكؿ االبتدائي

 د. رندة الصادؽ الميساكي 
 106-92 د. عزمة دمحم الحراري 

العد كبعض  تأثير برنامج المعب التمثيمي عمي تنمية ميارة 8
 الحركية األساسية ألطفاؿ الركضة الميارات

        د/عزمة دمحم الحراري البلفي              
 117-107 د/ رندة الصادؽ الميساكي 

المتبعة في تشخيص كعبلج لبلساليب األسس كالضكابط  9
 االشخاص ذكي اإلعاقة الحركية بمراكز العبلج الطبيعي

 أ.ـ.د. صالح سعيد العائب
 يث.بشير دمحم الحاراد

 أ.دمحم عمي خميفة
118-129 

تأثير برنامج مقترح بالتمرينات العبلجية كبعض كسائل  10
 العبلج الطبيعي لتأىيل المصابيف بالتكاء كاحل القدـ

 د. حسيف الشيخ احمد
 139-130 براىيـ ساسيإ. زيداف  أ

ك تأثير التدريب الميداني عمى اتجاىات الطبلب المعمميف نح 11
 مينة التدريس

 فية إدمحم شقبلبكطأ.ؾ.د/ ل
 150-140 أ.ؾ.د/ فاطمة جمعة مسعكد

دراسة بعض المشكبلت التي تسبب القمق لطبلب التدريب  12
 163-151 دريس احمد األنصاري ا د/دمحم بكمية التربية البدنية سبيا عمميةال

 

ألسباب عزكؼ طالبات  دراسة تحميميو اجتماعية اقتصادية 13
 171-164 د.عاشكر سعيد مينو عف الدراسة بكمية التربية البدنية اآلداب كمية

 183-172 أ.تكفيق مفتاح الحدادعبلقة االستجابة االنفعالية بفاعمية األداء لبلعبي كرة السمة  14
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 أ.فتحي عبد اليادي البلفي بمدينة ببنغازي 
 أ.دمحم يكسف عبد الكىاب

15 
بدنية الخاصة كاألداء العبلقة بيف اختبارات الصفات ال

سنكات بمدينة  (10 )المياري لناشئي الجمباز الفني تحت 
 بنغازي "

فتحي عبد اليادي الكرشفاني                                                 
 196-184 عادؿ عمر السحاتي

دكر التقكيـ الذاتي في رفع مستكى الكظائف البيداغكجية   16
 ةنيلمعمـ التربية البد

 د. أسامو سالـ غريبي.
 .لد. حناف عبد القادر كحي
 ابراىيـ حسيف ابكصيد

197-206 

ممي التربية االلتزاـ كعبلقتو  بالضغكط المينية لدي مع 17
 البدنية بمدينة سبيا

 أ.ـ.د/ إصبلح دمحم شافعي
 221-207 د. دمحم إدريس اإلنصاري 

18 
بعض  دراسة العبلقة بيف حمل المنافسة كمستكى تركيز

ىرمكنات الغدة الدرقية كالكظرية كالنخامية في ببلزما الدـ 
 لمتسابقي المضمار

 247-222 د. سعد عمي سالـ التائب

19 
تأثير برنامج تعميمي ذاتي عمى جكانب التعمـ لمسابقة الكثب 
العالي لطبلب كمية عمـك التربية البدنية كالرياضة جامعة 

 طبرؽ 

 د. يحي محمكد لممـك
 فرج عاشكرد. إيماف 

 د. عطية صالح عبد الرسكؿ
248-262 

دراسة مقارنة لمستكى السعة الرئكية لدى طبلب السنة  20
 األكلى بكميتي التربية البدنية بالزاكية كطرابمس

 د. خديجة الكحشي المبركؾ
 273-263 د. ماجدة الطاىر شنبي

بعض المتغيرات  ىي عمتأثير اختبلؼ العمر البيكلكج 21
 292-274 د سعاد إسماعيل الفقيو .كعبلقتو بمستكي تركيز حمض البلكتيؾ بالدـ ةالفسيكلكجي

22 
الميكؿ الرياضية لتبلميذ الصف التاسع لمبيئة الساحمية 

 كالصحراكية )دراسة مقارنة(
 

 أ.عبد السبلـ أحمد إدمحم
 أ.مجدي عمي الطكيشي

 د.شكري عبد الرزاؽ القببلكي 
293-316 

23 
الربػػػػػػػاط الصميػػبي ج إصابة القطع في مج تأىيمي لعبلبرنا

 األمامي بعد الجراحػػػػة
 

 د. شكري عبدالرزاؽ القببلكي 
 د. يكسػف أحمػد سالػػـ
 أ. مجػدي عمي الطكيػشي

317-328 

معكقات ممارسة ذكي اإلعاقة لؤلنشطة الرياضية  كفقا ألراء  24
 معممي كمكجيي التربية البدنية

 ا.ؾ .د/سعػػػاد عمي زبكف 
 329-358 

أثناء التدريب  (المعمميف)المعكقات التي تكاجو الطبلب  25
 384-359 شقبلبك ادمحم  د. لطفية الميداني كعبلقتيا باتجاىاتيـ نحك مينة التدريس

 395-385 الشحكمي د. حاتـ سميمافدراسة مقارنة لبعض المتغيرات الكظيفية لطمبة كمية اآلداب  26
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 د. فرج دمحم الفيتكري  شاط الرياضيمنالممارسيف كالغير ممارسيف ل

جيد المنافسة عمى بعض المتغيرات البيككيميائية  تأثير 27
 متر 5000كالفسيكلكجية لمتسابقي 

 د. سالـ الككني عمي.
 أحمد عمر المحركؽ.عمر د. 

 أ. عمي أبك القاسـ المريكؿ.
396-411 

غيرات ى بعض التاختبلؼ مصدر الطاقة البلىكائي كتأثيره عم 28
 الكيمائية بالجسـ

أ. ؾ. د سعاد إسماعيل الفقيو                                                              
               أ. ـ .د سمر ساسي العمك                                                 

 أ. سامي خميفة حمدي
412-428 

مصابيف بالتمزؽ مرياضييف اللتأثير برنامج تأىيمي مقترح  29
 الجزئي لمعضبلت العاممة عمى مفصل الكتف.

 د. أبك القاسـ دمحم بابا.
 د. عبد الحكيـ حامد حسف
 د. دمحم رمضاف عبد هللا.

429-440 

استخداـ أشعة الميزر كالتمرينات العبلجية لتأىيل ر تاثي 30
 المصابيف بالتكاء في مفصل الكاحل.

 د. العجيمي عمي الشاكش
 د. حناف عبد القادر كحيل
 د. نضاؿ إبراىيـ أبك شيبة

441-451 

أثر المنيج العممي عمى بعض مككنات المياقة البدنية  31
 المرتبطة بالصحة لطالبات كمية التربية البدنية جامعة سبيا.

 د. صالح دمحم األطراش
 466-452 د. إبراىيـ الصالحيف حسف.

في دراسة التربية  مدى استخداـ طرؽ التدريس الحديثة 32
 البدنية مف كجية نظر معممي المادة.

 د. دمحم عمي عامر.
 أ. عبد هللا عمر عامر.

 جمعة دمحم رمضافد.
467-480 

معايير الجكدة كدكرىا في تطكير المنظكمة اإلدارية لبلتحاد  33
 499-481 د. عبد الرزاؽ إبراىيـ القبللي الفرعي لكرة الطاكلة بالمنطقة الغربية .

34 
الرئكية  تأثير برنامج تدريبات ىكائية عمى بعض الكظائف

لدى الغكاصيف العامميف بالنقطة البحرية  كالمتغيرات الكظيفية
 بمصفاة الزاكية.

 د. إبراىيـ دمحم أبك عجيمة.
 د. زينب سالـ جمعة.
 أ. نكري المبركؾ عطية.

500-512 

يرة سباب  تدني المستكى الرقمي لسباحي المسافات القصأ 35
 باألندية البحرية في المنطقة الغربية .

 د. إبراىيـ دمحم أبكعجيمة.

 252-513 أ. نكري المبركؾ عطية.

اختبلؼ مصادر الطاقة البلىكائي كتأثيره عمى بعض  36
 المتغيرات الكيميائية في الجسـ.

 د. سعاد إسماعيل الفقيو.
 د. سمر ساسي العمك.
 د. سامي خميفة حمدي.

526-543 

ؤلماف في مجاؿ التربية لرر دراسي مقترح في التربية مق 37
 الصحية لتبلميذ مرحمة التعميـ األساسي.

 د. الصديق سالـ السائح.
 554-544 صبلح عبد العظيـ الصغير.د.

 569-555 د. عبير رجب مسعكد.مدى إدراؾ مشرفات رياض األطفاؿ ألىمية المعب في تربية  38
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 نذرة.د. فكزية دمحم م الطفل ما قبل المدرسة.
 د. ماىر دمحم التكمي.

 د. كماؿ عمي الغكؿ. كاقع مدارس الناشئيف في كرة القدـ في بعض األندية الميبية. 39
 580-570 د. خديجة يكسف أبكخريص.

40 
مدى فاعمية برنامج رياضي مقترح باستخداـ تدريبات 
الجمباز في التخفيف مف السمكؾ العدكاني لدى أطفاؿ 

 نة الزاكية.الركضة بمدي
 599-581 د. عائشة البيمكؿ دمحم.

 ممارسة بالزاكية نحك ةالمعاىد المتكسططبلب اتجاىات  41
 . ةالرياضي االنشطة

 صبلح عبد العظيـ الصغير.د.
 أ.سالـ دمحم مفتاح.
 أ.ماىر دمحم التكمي.

600-614 

42 
تاثير تمرينات الكارديك المصاحبة لبرنامج غذائي عمى بعض 

المرفكلكجية كالفسيكلكجية لمسيدات ذات الكزف القياسات 
 الزائد .

 د.عفاؼ رمضاف الجدي
 د.عائدة خميفة داكد
 أ.عفاؼ دمحم الشركي 

615-629 

داء )االنجاز( فى اسات الجسمية كعبلقتيا بمستكى األالقي 43
 مسابقة الكثب الطكيل .

د.عبد الرحمف مسعكد 
 المريمي

 د.السكيح الرقيعي دمحم
 ي دكعيد.حسيف عريب

630-641 

ثر التمكيف االداري عمى الرضا الكطيفي لمعامميف بكزارة أ 44
 الشباب كالرياضة بميبيا

 د.السكيح الرقيعي دمحم
 د.ابتساـ عمار جبارة

 بكبكر حمزةأ ىد.مجد
642-657 

45 
زمات الرياضية دارة األ إتصميـ نمكذج لمتنبؤ المبكر في 

 باالتحاد الميبي لكرة القدـ
 

                                                         يف عمي الذكادحسي -د 
 عائدة خميفة سعيد داكد  -د 

 دمحم احمد عجينة - أ
658-679 

تاثير برنامج تاىيمي حركي مقترح مع استخداـ الحجامة  46
 لممصابيف بخمع مفصل الكتف لمرياضييف

 د.عصاـ دمحم القبللي
 688-680 أ. نكاؿ الطاىر شنبي

التربية البدنية لتنمية كتعزيز  يالميارات المبلزمة لمعمم 47
 حقكؽ الطفل بمرحمة التعميـ األساسي

 د. عبد القادر أحمد البصاص
 د. ىشاـ القمكدي الحافي.
 د. إبراىيـ أبكزيد الذكيبي

689-707 

تأثير التدريب المتزامف في بعض عناصر المياقة البدنية  48
 كثب العالي.كالمستكى الرقمي في ال

 د. عبد الكىاب الصادؽ راشد.
 د. زياد صالح سكيداف.
 د. حسيف عريبي دكعي

708-716 



 ن
 

تأثير برنامج تدريبي باألثقاؿ لتطكير القكة القصكى لدى  49
 ( سنة15 - 12ناشئي كرة اليد )

 د. حسف دمحم الحبركش
 د.عمار سكيسي الشيباني
 د. ناجي اليادى اليحياكي 

717-730 

50 
كاقع إدارة الجكدة الشاممة في بعض كميات التربية  تقييـ

كالتربية البدنية مف كجية نظر أعضاء ىيأة التدريس كفق 
 (معايير )ديمنج

د.إبراىيـ سالـ الرقيعي                                                                                        
                                                                           د.صبلح الديف عمي دخيل          

 د.نكرالديف الصغير المصراتي
731-746 

دراسة السمكؾ الصحي لدى العبي التنس األرضي بأكاديمية  51
 طرابمس.

 د. فاطمة سالـ الشعاب.
 د. نكر الديف الطاىر طرمبة.
 أ.حساف العماري مسعكد.

747-763 

 الكعي الصحي لدي العبي كرة القدـ المصغرةدراسة مستكى  52
 صبحى العجيمي القبللي
 نكرالديف الطاىر طرمبة
 ىشاـ دمحم ابكالقاسـ

764-777 

دراسة مقارنة لبعض المتغيرات الكظيفية لطمبة كمية اآلداب  53
 الممارسيف كالغير ممارسيف لمنشاط الرياضي

د. حاتـ سالـ سميماف 
                                          الشحكمي      

 ا. فرج دمحم سالـ الفيتكري 
778-789 

القياسات  مقارنة مؤشرات السمنة كعبلقتيا ببعض 54
 الصفات البدنية لمسيداتك المكرفكلكجية 

 أ عفاؼ دمحم الشركي 
         د. عفاؼ رمضاف الجدي                                                         

 أ. ىشاـ مكلكد مادي
790-800 

مصادر الضغكط النفسية لناشئ الجمباز بأندية بمدية  55
 طرابمس 

د. عبد السبلـ الشارؼ 
 828-801 النعمي.
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 متر جري ( 800متسابقي ل ) تحميل بعض المتغيرات الكينماتيكية

 دالكىاب الصادؽ راشد   د. عب                                                       
 د. فكزي مصطفى المنير                                                          
 نب سالػػػػػـ جمعػػػػػػة        د. زي                                                       

 المقدمة كمشكمة البحث:  1-1
اإلمكانات التي تعمل عمي تنمية قدرات المتسابقيف  يؤثر بشكل مباشر عمي اف االستخداـ األمثل لكافة الوسائل و 

مستوؼ االداء واإلنجاز ، حيث يعتبر التدريب الرياضي المتقف ىو المدخل الوحيد لتحقيق وتطوير وتحسيف القدرات البدنية 
البلزمة لموفاء بمتطمبات االداء خبلؿ فترة والميارية لكل متسابق ليصل في نياية فترة االعداد الي الحالة البدنية والميارية 

المنافسات ، كل ىذه المظاىر الحركية كانت ومازالت مجااًل خصبًا لمبحث والدراسة تطرؽ إلييا العديد مف العمماء وفي 
 ـو الحديثة ػػػػػػػػػػػػػػػظل تطور بعض العم

 الرياضي . ) الطبيعية واإلنسانية ( وخاصة عمـو الحركة التي ارتبطت باألداء  
( اف التحميل البيوميكانيكي يمعب دورًا أساسيًا في التوصيف العممي  لؤلداء الفني  1987ويرػ جيرد ىو خموث ) 

لمميارات الحركية مف خبلؿ تطبيق القوانيف و األسس الميكانيكية التي تحكـ االداء البشرؼ ، وال تتحقق االستفادة التامة 
إال مف خبلؿ قياس المتغيرات المختمفة التي تنطوؼ عمييا ىذه الميارات بدرجة عالية مف مف تطبيق ىذه القوانيف واألسس 

 (10: 4الدقة. ) 
اف اىـ المراحل فى عمميو التقويـ ىى تحديد وتشخيص    ( 2007) وناىد الصباغ جماؿ عبلء الديفحيث يؤكد  

ق تطور المستوػ الميارؼ ويتـ ذلؾ بتحميل االداء النقص والقصور في المؤشرات الفاعمة في االنجاز والعوامل التى تعي
كنموذج معيارػ لؤلداء الميارػ المتميز بالمنطقية الحركي لممتسابقيف ثـ مقارنتو بمثيمو ألداء متسابقى المستوػ العالى 
ف تميز التطور التى يمكف الفعالية االداء الميارؼ والعقبلنية العمميو وذلؾ عف طريق المقارنو بيف المؤشرات التمييزية 

وفى النياية يتـ تصميـ  الحادث في مستوؼ اتقاف االداء الميارؼ  و التي عمي اساسيا الوصوؿ الي افضل انجاز رياضي
 (65:  3)التدريبات الميارية المناسبة مما يساعد عمى تحسيف مستوػ االداء. 

مة العموـ التي تمعب دورا ىاما في مجاؿ التعميـ ( اف عمـ الميكانيكا الحيوية يأتي في مقد1998عادؿ عبد البصير)ويذكر 
الميارؼ لممبتدغ وكذلؾ في مجاؿ التدريب لبلعبي المستوػ الميارؼ العالى حيث ييتـ بدراسة وتحميل االداء الحركي في 

ركية اطار العوامل المؤثرة عمى االداء بطريقة مباشرة او غير مباشرة مستيدفا الوصوؿ الى انسب الحموؿ لممشاكل الح
وتعميـ المعمومات المكتسبة حوؿ فف األداء االنسب أللواف االنشطة الرياضية المختمفة كل عمى حده في صوره ثابتة 

 لؤلسس الكينماتيكية بما يخدـ االداء الرياضي االمثل لتحقيق أقصى انجاز حركي ممكف.     
 (201ػ 196: 5)                                                                       

( الى اف الميكانيكا الحيوية اساس فى فيـ وتطبيق القوانيف والمبادغ الميكانيكيو 1998ويشير جماؿ دمحم عبلء الديف )
الرياضيو واىتماميا بدراسة الشكل البيوميكانيكى  لمحركو مع ضروره االخذ فى االعتبار الخصائص  عمى سير الحركات
جية والبيولوجيو لمجسـ البشرػ ، فعمى اساسة يتـ االقتراب مف المحكات البيوميكانيكيو التى يسعى الى التشريحية والفسيولو 
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تحقيقيا كل مدرب ويمكف اف يتـ تقييـ االداء الميارػ بأف يؤخذ التكنيؾ الرياضى لبلعبى المستويات الرياضيو العالية 
بلنية العمميو وذلؾ عف طريق المقارنو بيف المؤشرات التمييزية التى كنموذج معيارػ لؤلداء الميارػ المتميز بالمنطقية والعق

 (5:  2تتغير بتطور مستوػ االداء الميارػ. ) 
( اف التحميل البيوميكانيكي يمعب دورًا ىامًا في  2005( ودمحم رمزػ ) 2007ويتفق جماؿ عبلء الديف وناىد الصباغ ) 

االداء الحركي والبحث في العوامل المؤثرة عمي االداء بيدؼ الوصوؿ التدريب الرياضي حيث ييتـ بتحميل  و دراسة 
إلي أنسب الحموؿ لممشاكل الحركية لتحقيق افضل اداء ميارؼ ممكف حيث يمثل قياس االداء الحركي المعيار الحقيقي 

ية النظر الذؼ يمكف االعتماد عميو في التقييـ الموضوعي ألؼ ميارة حركية حيث يعتبر االداء الحركي مف وج
 (210: 6( )133: 3البيوميكانيكية نظاـ ديناميكي معقد التراكيب  . )

 
 

  
 

 .Hay   1978( العكامل االساسية في الجري عف ىاي 1شكل رقـ )
                                                                        (10 :427  ) 

ـ / جرؼ مف  800( أف عممية تدريب سباؽ 2007الدولي أللعاب القوػ )( و اإلتحاد 2008ويتفق جوف بيرسوف ) 
العمميات المعقدة نظرا لطبيعة ىذا السباؽ و الذؼ يتطمب مف البلعب امتبلؾ مستوػ عالي مف القدرات البدنية لمواجية 

جرؼ سباؽ الىوائي بشكل ـ/ 800العتبة الفارقة البلىوائية الناتجة عف تراكـ حامض البلكتيؾ ، فإف ذلؾ يجعل مف سباؽ 
 ( 2: 11( )299: 13اكبر مف كونيا ىوائي.  )

/جرؼ نجد أف 800( عند النظر إلى المتغيرات الكينماتيكية لمتسابقي 2003ويذكر برانكو سكوؼ وستانكوستوىيؾ )
حمة التعب . ـ  و خاصة في مر  400ـ ،  200العديد منيا كانت قيميا قريبة مف القيـ الخاصة ببلعبي مسابقات العدو 

(9 :8) 
ـ/جرؼ تتمثل في االعتماد عمى المتغيرات  800( أف مف أىـ مفاتيح النجاح في سباؽ  2010يشير جنفر باسيل ) 

البيوميكانيكية األساسية المؤثرة في أداء المتسابقيف لموصوؿ إلى أعمى مستوػ رياضي و إكماؿ محددات البرنامج التدريبي 
 (1: 12اإلضافة إلى االبتعاد عف اإلصابات . ) عمى مدار الموسـ التدريبي ب

 زمن االرتكاز
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اف المتسابق ال يستطيع اف يجرػ خبلؿ مسافة السباؽ بسرعة واحده ولكنو يصاب  2008ويوضح ابراىيـ عطا         
متر مما يؤثر عمى خطوه المتسابق وترددىا مما يؤثر عمى اقتصاديو االداء وحسـ السباؽ  600متر او  500بالتعب بعد 

لمرحمة األخيرة واليامة والتى تحدد الفائز فى السباؽ والذػ يستطيع اف ينجز مف خبلليا تردد اكثر وقوه دفع اكبر فى ا
 (9: 1وخطوه اطوؿ مف منافسيو . )

نياء 2010ويؤكد جنفر باسيل ) ( أف مف أىـ عبلمات وصوؿ البلعب إلى الفورمة الرياضية ىو قدرتو عمى العدو وا 
ف لتحديد سرعة السباؽ أىمية كبيرة في سباؽ  600لى مسافة السباؽ عند الوصوؿ إ ـ في الجزء األخير مف السباؽ. وا 

ـ/جرؼ ، لذا التعرؼ عمى سرعة السباؽ تساعد المدرب عمى تحديد مبلمح اإلستراتيجية وضبط إيقاع السباؽ ،  800
 (1: 12ة بالنفس أثناء جرؼ السباؽ.   )حيث أف تدريب المتسابق عمى إستراتيجية سباؽ معينة تنمي لدػ المتسابق الثق

متر جرػ تعتبر ىى  800( أف البحث عف السرعة المثمى فى سباؽ 2007يوضح اإلتحاد الدولي أللعاب القوػ )
االساس الحقيقى فى التطور الرقمى ، وعميو يمكننا اف نفترض اف مؤشرات ابطاؿ العالـ ألداء السباؽ ىى األفضل ، ومف 

جرػ ابطاؿ العالـ ليذا السباؽ يمكننا التعرؼ عمى أفضل اإلستراتيجيات التى يتـ مف خبلليا تحقيق  خبلؿ تحميل طريقو
 -متر الى نوعيف : 800و بشكل عاـ تنقسـ استراتيجية جرؼ سباؽ  ىذه األرقاـ القياسيو

 االنقساـ االيجابي: وفيو يكوف النصف االوؿ مف السباؽ اسرع مف النصف الثاني. – 1
 قساـ السمبي: وفيو يكوف النصف الثاني مف السباؽ اسرع مف النصف االوؿ.االن – 2

ولمتعرؼ عمى أؼ مف ىاتاف االستراتيجيتاف يتـ استخداميا في جرؼ ىذا السباؽ ، وبأؼ منيما يمكف تحقيق أرقاـ 
رقـ المسجل قيد  26(رقـ قياسي عالمي مف الػ 24( رقـ قياسي عالمي ووجد أف )26أفضل قاـ االتحاد الدولي بتحميل )

 الدراسة يستخدموف إستراتيجية االنقساـ اإليجابي .
                                                                               (11  :28) 

ـ / جرؼ مقارنة  800ومف خبلؿ متابعة الباحثيف لممسافات المتوسطة الحع انخفاض المستوػ الرقمي المحمي لسباؽ 
ـ في حيف كاف الرقـ العالمي في ىذا الحيف 2003سجل عاـ  1،  48، 10بالرقـ العالمي حيث كاف الرقـ لميبي  

 في نفس العاـ . 1,41,01ثـ إلى  2010عاـ  1،41،09و تطور الرقـ العالمي حتى وصل الى  1,41,11
وضحت أىمية االعتماد عمى المحددات ومف خبلؿ ما سبق و اإلطبلع عمى الدراسات السابقة في ىذا المجاؿ و التي أ

ـ/جرؼ لموصوؿ إلى الفورمة الرياضية و التقدـ في المستوػ الرقمي ، كما اف تدريب  800البيوميكانيكية في سباؽ 
 البلعب عمى أستراتييجية ثابتة و توزيع الجيد خبلؿ السباؽ ضرورة مف ضروريات تحقيق مستوػ أفضل .

باحثيف لدراسة ىذه المسابقة مف الجانب البيوميكانيكي في محاولة لتحديد  فمف ىذا المنطمق اتجيت نظرة ال
اإلستراتيجية المتبعة و طريقة وأسموب المتسابقيف الميبييف في جرؼ ىذه المسابقة ، كما ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى 

 تسابقيف الميبييف.المتغيرات الكينماتيكية في خطوة جرؼ المتسابق خبلؿ مقاطع السباؽ المختمفة  لدػ الم
 
 ىدفا البحث: 1-2
 ـ/جرؼ .800التعرؼ عمى اإلستراتيجية المتبعة  لممتسابقيف خبلؿ  سباؽ  .1
  ـ / جرؼ لدػ متسابقي الدرجة األولى .                 800التعرؼ عمى خصائص الخطوة خبلؿ مراحل سباؽ  .2



51 
 

 فرضأ البحث: 1-3
 الولى والثانية  ؟. ىنالؾ فروؽ دالة احصائية بيف المفتيف ا1
 ـ/جرؼ بيف الفتيف االوؿ والثانية ؟800. ىنالؾ فروؽ في الخصائص الكينماتيكية لخطوة الجرؼ خبلؿ مقاطع سباؽ 2
 الدراسات المرتبطة:  -2
التحميل  عنكاف:ب Branko Skof , Stanko Stuhec (9)( 2003دراسة برانكك سككؼ كستانكك ستكيؾ ) 2-2-1

 وقد الدراسة إلى تحميل المتغيرات الكينماتيكية لمخطوة البلعبة جولندا سيبميؾ ، كىدفتجولندا سيبميؾ الكينماتيكي لبلعبة 
وتـ تحميل  دقيقة ، 1,55,88متر/جرؼ و زمنيا كاف  800تـ اجراء الدراسة عمى البلعبة جولندا سيبميؾ العبة سباؽ 

 فمنج باستخداـ كاميراتاف متزامنتاف وكاف ترددىماالمتغيرات الكينماتيكية لخطوة البلعبة اثناء بطولة اروبا ب
عبلمة عمى البلعبة لتحديد مسار حركة الجسـ ، وتـ دراسة السرعة و سرعة الزاوية  15كادر/ث( ، وتـ تحديد  50)

متوسط الخطوة  -ـ/ث  7,10سرعة الجرؼ في المرحمة قيد الدراسة مف السباؽ كانت : انُرائج الجزاء الجسـ ، وكانت أىـ
 3,6تردد الخطوة  -ـ 1,17كاف طوؿ الخطوة النسبي  -سـ 204و  190تراوح طوؿ الخطوة ما بيف  -ـ  1,97

 خطوة/ث . 

 ( بعنكاف:Antii Leskinen. et.al  ()8) 2009دراسة انتي ليسكينيف كاخركف   2-2-2
 حيث كاف متر/جرؼ" 1500 ت الكينماتيكية لبلعبي المستوػ العالي والعبي المستوػ المحمي في سباؽامقارنة لممتغير" 

متر / جرؼ المحمييف والعبيف المستوػ  1500التعرؼ عمى الفرؽ بيف المتغيرات الكينماتيكية لبلعبي سباؽ ىدؼ الدراسة 
متر/جرؼ المحمييف متوسط ازمنتيـ  1500العبي مف العبي سباؽ ( 6) العالي وقد اجريت الدراسة عمى عينة قواميا

متر/جرؼ و متوسط ازمنتيـ  1500ارنتيـ بخمسة العبي مف المستوػ العالي في نيائي دقيقة ، وتـ مق 3.49+ 3.2
كادر/ثانية ، اثناء بطولة العالـ العاشرة بمدينة ىمسكي  200دقيقة ، تـ جمع البيانات بواسطة كاميرتاف  3.35.6+  2.6

 كانتك تـ التحميل باستخداـ برنامجمتر و  96متر مف المضمار و عمى بعد 10، تـ وضع الكاميرتاف عمى ارتفاع  2005
 اىـ النتائج: 

 متوسط سرعة السباؽ كانت متشابية لممجموعتاف وكذلؾ زمف اإلرتكاز وتردد الخطوة . -1
 (. 131+4(، أما البلعبيف المستوػ العالي )188+2زاوية الركبة لبلعبيف المحمييف بمغت ) -2
 رتكاز البلعبيف المحمييف كانتمتوسط سرعة انبساط مفصل الركبة اثناء وضع اإل -3
 (.8.3+1.6( بينما البلعبيف المستوػ العالي كانت )0.05+5.6)
 اثناء مرحمة المرجحة كانت سرعة مفصل الركبة لبلعبيف المستوػ العالي اكثر منيا لبلعبيف المستوػ المحمي .  -4
 االستفادة مف الدراسات المرتبطة: 2-2

 تـ االستفادة مف ىذه الدراسات فيما يمي:مف خبلؿ عرض الدراسات السابقة 
 تحديد مشكمة البحث. -
 تحديد إتجاه التصوير أثناء إجراء الدراسة األساسية وتحديد عدد الكاميرات البلزمة لتصوير السباؽ.  -
 ضرورة استخداـ كاميرا تصوير متحركة وذلؾ لمتعرؼ عمى استراتيجية جرؼ السباؽ. -
 لوضع الكاميرات.تحديد األماكف المناسبة  -
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 تحديد المتغيرات الكينماتيكية موضع الدراسة. -
 بناء تساؤالت البحث الحالى وأىدافو. -
 إمكانية االستفادة منيا في مناقشة النتائج. -
 إجراءات البحث: -3
  منيج البحث: 3-1

، وذلؾ لمبلئمتو لطبيعة تـ استخداـ المنيج المسحي الوصفي القائـ عمى التحميل الكينماتيكي مف خبلؿ التصوير 
 الدراسة .

 عينة البحث: 3-2
 . ( متسابقيف8متر/ جرؼ عددىـ ) 800المتسابقيف المشاركيف في مسابقة  -
 مجاالت البحث: 3-3
 . مضمار العاب القوػ بالمدينة الرياضية بطرابمس المجاؿ المكاني: 3-3-1
 ريبية الموسـ التدريبيتـ اجراء الدراسة خبلؿ بطولة التج المجاؿ الزماني: 3-3-2

 . 20/5/2016-18( الموافق مف 2016 - 2015)                          
  متر ) بالمنطقة الغربية بميبيا(.  800متسابقي المجاؿ البشري:  3-3-3
 االدكات كاالجيزة المستخدمة في البحث: 3-4
 ( كاميرات تصوير فيديو.6عدد ) -
  شريط قياس. -
 أقماع. -
 متر. 2س رسـ بطوؿ مقيا -
 جياز كومبيوتر و ممحقاتو.  -
 قياسات البحث:  3-5
 متر/جري:  800المتغيرات الكيينماتيكية الخاصة بمسابقة  3-5-1
 تردد الخطوة. -2طوؿ الخطوة.        – 1
 متوسط سرعة الخطوة.  -3زمف الخطوة.        – 3
 مسافة الطيراف.  -6مسافة االرتقاء.      – 5
 افة اليبوط. مس – 7
 الدراسة األساسية: 3-6
  خطكات تنفيذ الدراسة: 3-6-1

مساًء(  5:30( أثناء إقامة بطولة تجريبية في تماـ الساعة ) 20/5/2016تـ تنفيذ الدراسة في يوـ الجمعة الموافق ) 
 و كما ىو مقرر في برنامج التدريبي.
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 إجراءات التصكير: 3-6-2 
   -عب طبقًا لنتائج المسح المرجعي لتشمل مقاطع السباؽ كما ىو موضح بالرسـ التالي :تـ تثبيت الكاميرات داخل المم

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 إجراءات التحميل: 3-3-3

 بعد إتماـ عممية التصكير بإنتياء المسابقة:
 تـ عرض الفيديوىات والتأكد مف سبلمة التسجيل ووضوح الصورة . -
 السبعة الذيف أتموا السباؽ  باستخداـ برنامج  تـ تحميل أداء المتسابقيف -

Dartfish SoftWare Team Pro 4 . 

 المعالجات اإلحصائية:  3-9
 في حدود أىداؼ البحث ووفقًا لطبيعة العنية تـ إستخداـ:

 المتوسط الحسابي . -
 انحراؼ معيارؼ. -
 الفرو Tاختبار  -

 
 عرض كمناقشة النتائج: -4
 عرض النتائج: 4-1

جراء المعالجات االحصائية توصمت الدراسة الى االتي وكما بعد االنتيا ء مف عممية التصوير وكذلؾ عممية التحميل وا 
 ىو موضح في الجداوؿ التالية:

 ـ. 800أكاًل/ المقارنة بيف المفة األكلى كالثانية فى سباؽ 

1

  

   

 

 

 البداٌة

 ن

2
ن

 ن

ن3
3 

 ن
ن4
4

 ن
1 

 ن

5 

ن

 الكامٌرة  المتحركة

 (7شكل رلم )

  رسم توضٌحً لوضع الكامٌرات داخل المعلب
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 الفرؽ بيف المفة األكلى كالثانية )الرجل المرتكزة اليمنى(. -
 (1جدكؿ )
 لمحسكبة بيف المفة االكلى كالثانية لعينة البحثقيمة ت ا

 المتغيرات
 المفة الثانية المفة األكلى

 قيمة " ت " الفرؽ 
المتكسط  المحسكبة

 الحسابى
االنحراؼ 
 المعيارى 

المتكسط 
 الحسابى

االنحراؼ 
 المعيارى 

  1.498 0.590 2.174 58.250 1.274 56.562 ـ 400زمف 
  *10.825 0.839 0.268 3.650 0.164 2.128 طكؿ الخطكة
  0.097 1.504 0.337 3.372 0.178 3.356 ترددالخطكة
  0.542 2.413 1.145 0.841 0.387 0.548 زمف الخطكة

  *3.914 0.077 0.316 6.756 0.295 7.514 السرعة المتكسطة
  0.975 0.000 0.044 0.543 0.040 0.569 مسافة اإلرتقاء
  *9.944 0.913 0.046 0.938 0.037 1.201 مسافة الطيراف
  *2.701 1.855 0.014 0.220 0.024 0.254 مسافة اليبكط

    2.179=  0.05* معنكية ت عند مستكى 
 في متغيرات  0,05يتضح مف الجدوؿ وجود فروؽ إحصائية ذات داللة معنوية عند مستوػ 

 ط ( ولصالح المفة األولى.ة اليبو ) طوؿ الخطوة ، السرعة المتوسطة ، مسافة الطيراف ، مساف
 الفرؽ بيف المفة األكلى كالثانية ) الرجل المرتكزة اليسرى(: -

 ( 2جدكؿ ) 
 قيمة ت المحسكبة بيف المفة االكلى كالثانية لعينة البحث

 المتغيرات
 المفة الثانية المفة األكلى

 قيمة " ت " الفرؽ 
المتكسط  المحسكبة

 الحسابى
االنحراؼ 
 المعيارى 

 المتكسط
 الحسابى

االنحراؼ 
 المعيارى 

  *2.256 2.110 0.960 58.793 1.712 56.333 ـ 400زمف 
  *7.331 0.101 0.234 3.503 0.205 2.183 طكؿ الخطكة
  0.791 0.515 0.331 3.537 0.220 3.355 ترددالخطكة
  1.680- 6.857 0.012 0.312 0.045 0.266 زمف الخطكة

  *2.536 0.459 0.302 6.926 0.198 7.456 السرعة المتكسطة
  0.075 0.009 0.058 0.554 0.506 0.557 مسافة اإلرتقاء
  *6.809 0.366 0.050 0.943 0.034 1.183 مسافة الطيراف
  1.332 1.096 0.018 0.223 0.033 0.252 مسافة اليبكط

   2.179=  0.05* معنكية ت عند مستكى 
، طوؿ  400في متغيرات  )زمف  0,05ات داللة معنوية عند مستوػ يتضح مف الجدوؿ وجود فروؽ إحصائية ذ

  الخطوة ، السرعة المتوسطة ، مسافة اليبوط ( ولصالح المفة األولى. 
 فى المفة االكلى:  المرتكزة اليسرى ( –) المرتكزة اليمنى ثانيًا/ المقارنة بيف الخطكتيف 
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 (3جدكؿ )
 لى لعينة البحثاألك  400قيمة ت الفركؽ بيف الخطكتيف فى 

 المتغيرات

 الرجل المرتكزة اليمنى
 21ف= 

 الرجل المرتكزة اليسرى 
 الفرؽ  21ف= 

 
 قيمة" ت "
المتكسط  المحسكبة

 الحسابى
االنحراؼ 
 المعيارى 

المتكسط 
 الحسابى

االنحراؼ 
 المعيارى 

 0.426 - 0.289 0.205 2.183 0.164 2.128 طكؿ الخطكة
 0.008 0.032 3.355 3.412 0.168 3.356 تردد الخطكة
 1.216 35.561 0.017 0.294 0.015 0.297 زمف الخطكة

 0.294 0.440 0.198 7.456 0.295 7.514 السرعة المتكسطة
 0.377 0.106 0.050 0.557 0.040 0.569 مسافة االرتقاء
 0.694 0.004 0.034 1.183 0.037 1.201 مسافة الطيراف
 0.105 0.255 0.033 0.252 0.024 0.254 مسافة اليبكط

 2.086=  0.05* معنكية ت عند مستكى 
  في جميع المتغيرات . 0,05يتضح مف الجدوؿ عدـ وجود فروؽ إحصائية ذات داللة معنوية عند مستوػ 

 فى المفة الثانية:  المرتكزة اليسرى ( –) المرتكزة اليمنى المقارنة بيف الخطكتيف  -ب
 (4جدكؿ )

 الثانية لعينة البحث 400لخطكتيف فى قيمة ت الفركؽ بيف ا

 المتغيرات

 الرجبللمرتكزة اليمنى
 21ف= 

 الرجل المرتكزة اليسرى 
 21ف= 

 الفرؽ 
 قيمة
 " ت "

المتكسط  المحسكبة
 الحسابى

االنحراؼ 
 المعيارى 

المتكسط 
 الحسابى

االنحراؼ 
 المعيارى 

 0.780 0.025 0.234 3.503 0.268 3.650 طكؿ الخطكة
 0.670 - 0.017 0.331 3.537 0.337 3.372 ةترددالخطك 

 0.774 3.905 0.012 0.312 1.145 0.841 زمف الخطكة
 0.748 - 0.080 0.302 6.926 0.316 6.756 السرعة المتكسطة
 0.298 - 0.100 0.058 0.554 0.044 0.543 مسافة اإلرتقاء
 0.154 - 0.038 0.050 0.943 0.046 0.938 مسافة الطيراف

 0.284 - 0.523 0.018 0.223 0.014 0.220 اليبكط مسافة

 2.086=  0.05* معنكية ت عند مستكى 
في متغيرات قيد البحث بيف الرجل  0,05يتضح مف الجدوؿ ال يجود فروؽ إحصائية ذات داللة معنوية عند مستوػ 

 المرتكزة يميف والرجل المرتكزة يسار.
 مناقشة النتائج: 4-2
 رنة بيف المفة األكلى كالثانية :مناقشة جداكؿ المقا -
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في متغيرات )طوؿ الخطوة ،  0.05( وجود فروؽ إحصائية ذات داللة معنوية عند مستوػ 1يتضح مف جدوؿ )
السرعة المتوسطة ، مسافة الطيراف  ، مسافة اليبوط ( ولصالح المفة األولى ، ويعزؼ الباحثوف ىذه الفروؽ نتيجة إتباع 

لسباؽ استراتيجية االنقساـ اإليجابي ) المفة األولى أسرع ( في حيف خالفيـ في ذلؾ المتسابق جميع المتسابقيف خبلؿ ا
األوؿ فقط مف خبلؿ إتباع استراتيجية االنقساـ السمبي ) المفة الثانية أسرع ( ولكف كاف زمف المفة األولى لدية أفضل مف 

ف زمف المتسابق األوؿ بينما انخفضت أزمنتيـ جميعًا وىو ما زمنيـ جميعًا في نفس المفة بينما في المفة الثانية زاد تحس
 أدػ إلى تفوؽ المفة األولى في ىذه المتغيرات عف المفة الثانية .

متر ،طوؿ الخطوة ،السرعة  400( أيضًا تحسف المفة األولى عف الثانية في متغيرات ) زمف  2ويتضح مف جدوؿ ) 
ى تأثر جميع المتسابقيف بمظاىر اإلجياد الناتج عف الجرؼ بإستراتيجية االنقساـ المتوسطة ،مسافة الطيراف ( وىذا يشير إل
 اإليجابي حيث كانت المفة األولى أسرع .

( أف طوؿ الخطوة و تردد الخطوة 1992( وجيرومي براندوف ورتشارد بويميو )1994ويوضح كل مف ىاشـ الكيبلني )
طة بزمف المتسابق فقياس طوؿ الخطوة طوؿ السباؽ يمكف مف خبللو مف المتغيرات البيوكينماتيكية األساسية المرتب

الحصوؿ عمى معمومات ىامة ، وىذا ما يتضح مف مقارنة متغير طوؿ الخطوة لمرجميف خبلؿ المفة األولى في السباؽ أف 
تأثرىا بالتعب  طوؿ خطوة الرجل اليسرػ أكبر مف طوؿ خطوة الرجل اليمنى ، مما يدؿ عمى انخفاض قدـ االرتقاء ونتيجة

 (9,3:  14()336:  7أدػ إلى انخفاض ىذه المتغيرات الخاصة بنفس الرجل .) 
( في أؼ مف المتغيرات 0.05( عدـ وجود فروؽ إحصائية ذات داللة معنوية عند مستوػ )3يتضح مف جدوؿ )

جميع المتسابقيف يمتمكوف مف  موضع البحث بيف الرجل اليمنى و اليسرػ خبلؿ المفة األولى ويعزؼ الباحثوف ذلؾ إلى أف
الصفات البدنية ما يساعدىـ عمى تأخير ظيور التعب خبلؿ النصف األوؿ مف السباؽ ، بينما خبلؿ النصف الثاني مف 

(  0.05( عدـ وجود فروؽ إحصائية ذات داللة معنوية عند مستوػ )9السباؽ ومع ظيور أثار التعب يتضح مف جدوؿ )
البحث بيف الرجل اليمنى و اليسرػ خبلؿ المفة األولى ويعزؼ الباحثوف ذلؾ إلى أف جميع في أؼ مف المتغيرات موضع 

المتسابقيف يمتمكوف مف الصفات البدنية ما يساعدىـ عمى تأخير ظيور التعب خبلؿ النصف األوؿ مف السباؽ ، بينما 
 خبلؿ النصف الثاني مف السباؽ ومع ظيور أثار التعب 

  : اتاالستنتاجات كالتكصي -5
 االستنتاجات: 5-1

 عرض وبعد اإلحصائية المعالجات إلى واستنادا وخصائصيا الدراسة موضوع العينة حدود وفي البحث ىدؼ ضوء في    
 : اآلتية االستنتاجات إلى التوصل مف الباحث تمكف وتفسيرىا النتائج

 .المتسابقيف عمى التعب عبلمات ظيور نتيجة كاف ولكنة ، البحث عينة أفراد لجميع الثانية المفة زمف إرتفاع -
 عمى السباؽ ىذا جرؼ  عند المتسابقيف قبل مف لمسرعة وتذبذب كبيرة عشوائية وجود السباؽ منحنى خبلؿ مف يتضح -

 . مقاطع6 إلى السباؽ تقسيـ مف الرغـ
 لذلؾ المناسبة البدنية دراتالق إمتبلكة مف الرغـ عمى السباؽ أثناء صحيحة إستراتيجية إتباع عمى المتسابق قدرة عدـ -

 . السباؽ قبل لذلؾ التخطيط ولعدـ
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 حيث جرؼ  متر  800 سباؽ أثناء الجرؼ  خطوة في المؤثرة البيوميكانيكية المتغيرات عمى الحفاظ المتسابق قدرة عدـ -
 التعب تأثير إلى ذلؾ ويرجع المقاطع جرؼ  أثناء المتسابقيف أداء تذبذب

 المرجحة أثناء الحرة الرجل ركبة رفع في المبالغة مثل المتسابقيف عند الجرؼ  خطوة عمى مؤثرة متغيرات ىناؾ كانت -
 . لممتسابق الخطوة زمف عمى يؤثر مما األمامية

 : التكصيات 5-2
 الباحث يوصي البحث حدود عينة وفي إلييا التوصل تـ التي والنتائج البيانات عمى واعتمادا البحث ىدؼ ضوء في    

 -: باآلتي
 المستويات متسابقي قبل مف المتبعة السرعة ومنحنيات إستراتيجيات عمى المتوسطة المسافات مدربي إطبلع ضرورة -

 . العالية
 االنقساـ إستراتيجية ونفضل ، جرؼ  متر800 سباؽ أثناء واضحة إستراتيجية إتباع عمى المتسابقيف تدريب ضرورة -

 . سيةالقيا األرقاـ تحقيق في لفاعميتيا اإليجابي
 الحفاظ عمى يساعد مما السباؽ مف األخيرة المراحل في وخاصة الخطوة تردد و طوؿ مف كل بيف التناسب عمى الحفاظ-

  . المتسابق سرعة عمى النسبي
 . األمامية المرجحة أثناء الحرة الرجل ركبة رفع في المبالغة عدـ -
 . والخمفي األمامي رتكازاال أثناء الحرة لمرجل الخمفية المرجحة سرعة عمى الحفاظ -
 ومحاولة العالية المستويات في المتبعة اإلستراتيجيات لتحديد المختمفة الجرؼ  سباقات في مماثمة أبحاث إجراء ضرورة -

 . الرقمي بالمستوػ  لبلرتقاء المحمي المستوػ  عمى عمييا التدريب
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لدى طمبة كمية التربية  مستكيات الذكاء المتعدد كعبلقتيا ببعض الميارات األساسية في الكرة الطائرة
 جامعة الجفارة  -البدنية العزيزية

 جماؿ عمي مسعكد  د.                                          
 عقل  عبد الفتاح المرغنيد.                                                

 نكر الديف ميمكد سعد  أ.                                             
 المقدمة كأىمية البحث: 1-1
فيما الشؾ فيو أننا نعيش اآلف عصر منفردَا بكل المقاييس عف العصور الماضية والذؼ يسمى بعصر المعمومات، وىذا  

ع أف يستخدميا االستخداـ األمثل وتطبيقيا عمميًا بما يتناسب يعني أف القوة الحقيقية اآلف لمف يمتمؾ المعمومات ويستطي
واحتياجات ىذا العصر الذؼ يتميز بالسرعة في كل شيء. ومف ىنا نبلحع ذلؾ في سرعة التغير والتطور في كل 

يس وليد المجاالت، السيما المجاؿ الرياضي أؼ أف التطور في ىذا المجاؿ اآلف أصبح سريعًا ومتبلحقًا وكثيفًا، وىذا ل
نما نتيجة الستعماؿ الوسائل الحديثة المعتمدة عمى التطور والتقدـ العممي الناشئ عف البحث العممي الدقيق  الصدفة، وا 
في حل المشكبلت التي تواجو البلعب وتحوؿ بينو وبيف تحقيق اإلنجاز الرياضي العالي الذؼ يرغب الوصوؿ إليو ، وأف 

مف ىذا التطور رغـ أنيا قد بذلت فييا جيودًا كبيرة في سبيل الوصوؿ إلى مراكز متقدمة لعبة الكرة الطائرة تحتاج الكثير 
في البطوالت، وعميو فإف إعداد ىذه الفرؽ يتطمب مواكبة ىذا التطور والتقدـ العممي الحديث لذا أصبح يرتبط بعديد العموـ 

الذؼ حظى بعدة دراسات بغية الوصوؿ بالبلعب  األخرػ منيا عمـ التدريب والتعميـ الفسيولوجي وعمـ النفس الرياضي
إلى أفضل المستويات في لعبة الكرة الطائرة التي بدورىا تحتاج إلى مزيد مف االىتماـ لبلرتقاء بيا إلى المستويات العميا. 

(5:14) 
ف في المجاؿ والشؾ أف الذكاء يأتي في مقدمة القدرات العقمية التي يجب أف تحضى بعناية كبيرة مف قبل المتخصصي 

الرياضي وباألخص في األلعاب الفردية لما لو مف انعكاسات كبيرة في ىذا المجاؿ الذؼ يتصل ببرامج التعميـ ومناىج 
التدريب والعبلقات بيف البلعبيف، ويعد الذكاء مف المتغيرات الميمة في تعمـ الميارات الحركية الرياضية وخاصة 

تركيز واإلدراؾ السريع لمعبلقات المختمفة التي تتطمبيا طبيعة ومواقف المعب خبلؿ ميارات الكرة الطائرة التي تتطمب ال
المباراة. أف الدور الذؼ يؤديو الذكاء كاف وال يزاؿ مشكمة تشغل الخبراء في التعمـ الحركي حيث ىناؾ كثيرًا مف األسئمة 

أف الشخص الذكي يتعمـ الميارات  المطروحة بخصوص عبلقة الذكاء بدرجة التقدـ في الفعاليات الحركية ، ىل
الحركية أسرع مف غيره؟، أـ ىل أف تعمـ الميارات الحركية يتطمب استخداـ الفرد ولذكائو؟، أـ ىل أف الذكاء عامل 
وراثي؟، أـ أنو عامل يكتسبو الفرد خبلؿ حياتو لذلؾ تكمف أىمية البحث في التعرؼ عمى بعض أنواع الذكاء المتعدد 

ات األساسية لمكرة الطائرة ومدػ تأثيره عمى أداء ىذه الميارات وىل العبي الكرة الطائرة يحتاجوف إلى وعبلقتو بالميار 
 (168:  12أف يكونوا أذكياء ليصموا إلى تحقيق أىدافيـ. ) 

 مشكمة البحث: 1-2
عند العبييـ مف خبلؿ مبلحظات الباحثوف لعمل أغمب مدربي الكرة الطائرة إذ وجدوىـ ال يركزوف عمى جوانب الذكاء 

بقدر تركيزىـ عمى الجانب البدني والميارؼ والخططي متناسيًا ما لجانب الذكاء مف أىمية كبيرة في ىذا االختيار، إذا 
يمكف االستفادة كثيرًا مف البلعب الذؼ يمتمؾ الصفات البدنية والميارية العالية ويستطيع أف يتصرؼ بذكاء في حل 
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الحركية واالجتماعية واالنفعالية وغيرىا وأف يوظف ىذه الصفات أثناء المباريات  المشكبلت التي تواجيو سواء منيا
فيناؾ حاجة ماسة الختبارات الذكاء مما يسيل عمل المدرسيف في عممية اختيار البلعبيف لذا فإف مشكمة البحث 

تستحق البحث، لدػ أرثاء  تتحمى في قمة االىتماـ بالجوانب العقمية السيما قدرة الذكاء لدػ البلعبيف وىي مشكمة
الباحثوف دراسة ىذا الموضوع لموصوؿ إلى وضع الحموؿ والمعالجات التي يمكف أف يستفيد منيا العامميف في الميداف 

 الرياضي.
 أىداؼ البحث: 1-3

 األولى والسنةالتعرؼ عمى أنواع الذكاء المتعدد وعمى أداء بعض الميارات األساسية لمكرة الطائرة لطمبة السنة -1
 الثانية بكمية التربية البدنية جامعة الجفارة .

التعرؼ عمى العبلقة بيف مستويات الذكاء المتعدد وأداء بعض الميارات األساسية لكرة الطائرة لطمبة السنة األولى  -2
 بكمية التربية البدنية جامعة الجفارة. 2017 -2016والثانية لسنة 

 فرض البحث: 1-4
 اللة إحصائية بيف مستويات الذكاء المتعدد وأداء بعض الميارات األساسية لكرة الطائرة.وجود عبلقة معنوية ذات د

 مصطمحات البحث: 1-5
 الذكاء كمفيكمو:

تدؿ الدراسات النفسية عمى أف مفيـو الذكاء أقدـ في نشأتو مف عمـ النفس وأبحاثو التجريبية، فقد نشأ في إطار الفمسفة القديمة  
 عمـو البيولوجية، فانعكاس ذلؾ االىتماـ بالنشاط العقمي. التي عنيت بدراسة ال

 (2  :225 ) 
فقد قسـ أفبلطوف قوػ العقل إلي ثبلثة مظاىر رئيسية ىي: اإلدراؾ الذؼ يؤكد عمى الناحية المعرفية، واالنفعاؿ الذؼ يؤكد  

 عمى الناحية العاطفية، والنزوع الذؼ يؤكد الفعل أو الرغبة فيو. 
و إلي قوتيف فقط: أحدىما عقمية معرفية والثانية انفعالي مزاجي حركي، وقد بيف أف الفرؽ بيف األفراد وداخل أختصرىا أرسط 

 ( 187: 5الفرد ثابتة وقائمة لكل الناس في مجاؿ معيف مثل: الفنوف والرياضة والطب. ) 
( لنفس معني الكممة اليونانية  )  ( Intelligentialيعود الفضل إلي الفيمسوؼ الروماني شيشروف إلي ابتكار كممة التينية ىي  

Nous  (وقد شاعت الكممة البلتينية في المغة األوربية الحديثة بالصورة نفسيا، فيي في اإلنجميزية والفرنسية مثبًل ،)
Intelligence  ) ( وتعني لغويًا ) الدىفIntellect   ) الفيـ ( وتعنيUnderstanding  ) وتعني  ) الحكمةSagacity .

وقد ترجـ ىذا المصطمح في بداية عناية عمماء النفس العرب بكممة ) ذكاء ( عمى الرغـ مف أف المصطمح لو تاريخ طويل في 
األجنبية التي لـ يتسع تاريخ استخداميا، كما يقوؿ بيرت ) أحد منظرؼ   Intelligenceالمغة العربية أبعد مف تاريخ كممة 

 ( 81:  7تاسع عشر. ) الذكاء ( إال في أواخر القرف ال
ُيعد مفيـو الذكاء مف أكثر المفاىيـ السيكولوجية التي يدور حوليا الحوار والجدؿ ليس فقط بيف عمماء النفس والمشتغميف  

نما أيضًا بيف مستخدمي اختبارات الذكاء والمختبريف بيا، ويرجع ذلؾ إلي ما ترتب عمى ىذا المفيـو وأساليب قياسو  بالقياس وا 
بلت متعددة اجتماعية وتربوية، فمفيـو الذكاء يتسـ بتعدد تعريفاتو وتنوعيا نظرًا لعدـ وضوح المقصود منو عمى وجو مف مشك

 ( 49:  12التحديد مما أدػ إلي اختبلؼ وجيات نظر عمماء النفس حولو. ) 
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 كقد عّرؼ بعض العمماء الذكاء عمى أنو:
 (. 1944لمنطقي والتعامل المستمر مع البيئة ) ويجسمر مجموع قابميات الفرد لمعمل المجدؼ والتفكير ا -
 (. 1927عامل عاـ يشمل جميع األعماؿ التي يقوـ بيا الفرد في الفعاليات المختمفة)سبيرماف -
(12 :61) 
 (. 1927الظاىرة الناتجة عف مجموع قابميات الشخص المختمفة ) ثورف دايؾ وىيكف  -

الفعاليات الحركية ىي عممية تمقائية ناتجة عف محاوالت الرياضي العديدة لمقياـ وفي كثير مف األحياف يعتقد أف تعمـ 
 (22:  10بالحركة ولكف مف الواضح اليوـ أف ىذه الحركات تقترف بفعاليات ذىنية كي نحصل عمى تعمـ ممموس. ) 

 أنكاع الذكاء:
 يمكف وصف أنواع الذكاءات كاآلتي: 
 الذكاء المغكي: -1
 امتبلؾ المغة والتمكف مف استخداميا وىو مف أكثر الكفاءات اإلنسانية التي تعرضت لمبحث.وىو القدرة عمى  
 الذكاء المنطقي ) الرياضي (: -2
 (236:  4يعني القدرة عمى استخداـ األرقاـ بكفاءة والقدرة عمى التفكير المنطقي. )  
 الذكاء الجسمي الحركي: -3
 لمتعبير عف األفكار والمشاعر وسيولة استخداـ اليديف في تشكيل األشياء. ويعني الخبرة في استخداـ الفرد ولجسمو 
 الذكاء الشخصي )الذاتي(: -4
 ىو معرفة الذات والقدرة عمى التصرؼ المتوائـ مع ىذه المعرفة ويتضمف أف يكوف لديؾ صورة دقيقة عف نفسؾ. 
 الذكاء االجتماعي: -5
دراؾ نواياىـ ودوافعيـ ومشاعرىـ.القدرة عمى إدراؾ الحاالت المزاجية لآلخر    يف والتميز بينيا وا 
 الذكاء البصري: -6
القدرة عمى تصوير العالـ المكاني داخميًا في عقمؾ مثل الطريقة التي يستخدميا العب الشطرنج أو النحت متمثل عالـ  

 أكثر تحديدًا.
 الذكاء االنفعالي: -7
 ( 238:  4. ) نفعاالت والمشاعر الذاتية وفيميا وصياغتيا بوضوحيتضمف القدرة عمى االنتباه واإلدراؾ الجيد لبل 

 الميارات األساسية لكرة الطائرة:
: ىي الحركات التي ينبغي عمى البلعب تنفيذىا وحسب الظروؼ التي تتطمبيا لعبة الكرة الطائرة بيدؼ الميارات األساسية

 ث ( ىي: الوصوؿ إلى نتائج إيجابية والميارات األساسية ) قيد البح
 ميارة اإلرساؿ: -
اإلرساؿ ىو إحدػ الميارات التي ليا طابع ىجومي في الكرة الطائرة ولو تأثير فعاؿ ايجابي لمفريق المرسل وتتكوف ميارة  

 اإلرساؿ ) قيد البحث ( مف: 
 اإلرساؿ مف األسفل المكاجو:  -أ
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ويعتبر مف أسيل اإلرساالت المستخدمة ويحتاج إلى قوة ىذا اإلرساؿ ىو أحد اإلرساالت المتعددة في لعبة الكرة الطائرة 
تقانو إتقانًا تامًا.  بسيطة وحركات فنية بسيطة في األداء ويتطمب مف البلعبيف التدريب عميو تدريبًا جيدا ليجيد أداءه وا 

اية ويستخدـ ىذا اإلرساؿ مف أسفل الجانبي المرتفع اإلرساؿ الروسي، يعني أف يقوـ البلعب بوقوؼ جانبًا عمى خط الني
 اإلرساؿ في المبلعب المكشوفة الرتفاع الكرة أعمى مف ارتفاع الصاالت الداخمية. 

 اإلرساؿ مف األسفل الجانبي المرتفع: -ب
يعني أف يقف البلعب جانبًا مع خط النياية وتكوف جية الجسـ لميد الضاربة باتجاه الشبكة أذا كاف الضارب باليد     

يميف مواجيو لمشبكة والعكس في حالة البلعب األيسر، وتكوف قدـ اليد الضاربة موازية لخط النياية اليمنى تكوف جية ال
وقدـ الرجل الثانية تكوف خمفًا واتجاه أقساط القدميف يكوف موازيًا لخط النياية والركبتاف مثنيتاف انثناء نصفي والجدع 

الجذع والنظر إلي الكرة، ويكوف حمل الكرة براحة اليد  عمودؼ عمى الفخذ ومائل قميبًل لئلماـ والرأس عمودؼ عمى
المعاكسة أو بالذراعيف أو بالذراع الضاربة، مرجحة الذراع والجسـ خمفًا أمامًا المرجحة موازية لخط النياية، تضرب الكرة 

سفل حتى ترتفع عاليًا بالحافة العميا لمكف في منتصف األصابع العموية والمنطقة المتصمة باإلبياـ، وتضرب الكرة مف األ
عمى شكل دوراف، ويمتد الجسـ والذراع الضاربة إلي األعمى باتجاه الكرة ويقوـ البلعب بالدوراف لمواجية الشبكة بالصدر 
بعد االنتياء مف ضرب الكرة، وبعد التنفيذ مباشرة يدخل البلعب داخل الممعب الستقباؿ اليجوـ مف الفريق الخصـ، 

 (  36،37:  9في المبلعب المكشوفة الرتفاع الكرة أعمى مف ارتفاع الصاالت الداخمية. ) ويستخدـ ىذا اإلرساؿ 
 الدراسات السابقة: 2-2

" أنماط الذكاءات المتعددة لدػ طمبة المرحمة الثانوية بمديرية تربية الخميل ( بعنكاف3( ) 2014دراسة عادؿ رياف )  -1
 اح لؤلبحاث فمسطيف في فمسطيف جامعة القدس المفتوحة، مجمة النج

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أنماط الذكاءات المتعددة لدػ طمبة المرحمة الثانوية بمدرية تربية الخميل في فمسطيف 
كما ىدفت إلى فحص اتجاه التمايز في ىذه الذكاءات وفقا لمتغيرات الجنس وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي المسحي 

 –حسي  –لفظي  –شخصي  –الذكاءات الشائعة: لدػ الطمبة جاءت عمى الترتيب ) اجتماعي  -وتوصمت الدراسة إلى:
 طبيعي (. –مكاني  –رياضي  –موسيقي 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في الذكاء المفظي والموسيقى وفقا لمتغير الجنس لصالح الطالبات وفي الجسمي  -
الذكاءات المتعددة لكل وفي كل مف الذكاء المفظي والبصرؼ والجسمي  والطبيعي لصالح الطبلب وفقا لمتغير الصف في

واالجتماعي والطبيعي لصالح طمبة الصف الحادؼ عشر وفقا لمتغير المسار األكاديمي في الذكاءات المتعددة ككل وفي 
الذكاء  كل مف الذكاء المفظي والمنطقي والبصرؼ والجسمي والشخصي لصالح ذوؼ مستوػ التحصيل المرتفع وفي

المنطقي لصالح الطمبة ذوؼ مستوػ التحصيل المرتفع والمتوسط وأوصمت الدراسة بطريقة قياس الذكاءات المتعددة لمطمبة 
في بداية كل عاـ دراسي وتوظيف ذلؾ في توجيو الطمبة نحو مسارات أكاديمية تتوافق مع ذكاءاتيـ تشجعييـ عمى 

 استثمارىا بشكل فاعل في عممية التعمـ 
الذكاءات المتعددة لمطمبة الموىوبيف و العادييف وعبلقتيا بالتحصيل (: بعنكاف" 1( ) 2013دراسة جياد تركي )  -2

 الدراسي والجنس في األردف ". 
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وتيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوػ الذكاءات المتعددة لدػ عينة مف الطمبة الموىوبيف والعادييف وفقًا لمتغيرؼ 
والتحصيل الدراسي واستخدـ الباحث المنيج الوصفي المسحي وتوصمت الدراسة إلى أف أكثر أنماط  النوع االجتماعي

 الذكاء شيوعا لدػ الطمبة الموىوبيف جاءت عمى النحو اآلتي:
الذكاء المنطقي جاء بالترتيب األوؿ ويميو الذكاء الشخصي ومف ثـ االجتماعي بينما جاءت ىذه األنماط الذكائية لدػ 

العادييف عمى النحو التالي: الذكاء االجتماعي بالترتيب األوؿ ويميو الحركي ومف ثـ الذاتي وأخيرًا المنطقي كما  الطمبة
أظيرت عدـ وجود عبلقة ارتباطيو بيف مقاييس الذكاءات المتعددة لمطمبة الموىوبيف والطمبة العادييف تبعًا لمتغيرؼ 

خصي واالجتماعي لصالح الطمبة العادييف مف الذكور ووجدت عبلقة التحصيل الدراسي والجنس باستثناء الذكاء الش
ارتباطيو في الذكاء الموسيقي لصالح اإلناث مف الطمبة العادييف وقد أوصت الدراسة بإعادة النظر في األساليب المتبعة 

ىج والمواد اإلثرائيو في الكشف عف الموىوبيف واستخداـ نتائج األداء عمى مقاييس الذكاءات المتعددة في تصميـ المنا
 لمطمبة الموىوبيف.

" أنماط التفكير الرياضي وعبلقتيا بالذكاءات المتعددة والرغبة في  ( بعنكاف13( ) 2013دراسة كردة عبد القادر )  -3
التخصص والتحصيل لدػ طمبة الصف العاشر األساسي في فمسطيف ".وىدفت الدراسة إلى معرفة أنماط التفكير الرياضي 

تيا ببعض الذكاءات لدػ طمبة الصف العاشر األساسي ومعرفة العبلقة بيف نقص الذكاءات وكل مف الرغبة في وعبلق
التخصص والتحصيل وتوصمت الدراسة إلى أف مستوػ التفكير الرياضي لدػ أفراد العينة كانت نسبتو المئوية تساوؼ 

% بينما كاف التفكير اإلبداعي أقل نسبة 63ه % وكاف التفكير البصرؼ أعمى مستويات التفكير بوزف نسبي قدر 40
%( كما أف عينة الدراسة تمتمؾ الذكاءات األربعة بدرجات متفاوتة حيث كاف الذكاء االجتماعي في المرتبة األولى 26.5)

اء الذكاء % يمي ذلؾ الذكاء المغوؼ بالمرتبة الثانية ثـ جاء الذكاء المنطقي بالمرتبة الثالثة وأخيرا ج73بوزف نسبي قدره 
% والراغبيف بالعمـو 35% كما كانت نسبة الطمبة الراغبيف بالفرع العممي ىي 44المكافئ بالمرتبة الرابعة بوزف نسبي قدره 

% كما أشارت النتائج إلى وجود عبلقة دالة إحصائية بيف بعض أنماط التفكير الرياضي والذكاءات المتعددة 65اإلنسانية 
اضي والتحصيل في مادة الرياضيات وأيضا تبيف بعض الذكاءات المتعددة والتحصيل في وتبيف أنماط التفكير الري

الرياضيات ، كما أشارت نتائج الدراسة الموجودة فروؽ دالة إحصائية بيف بعض الذكاءات المتعددة والرغبة في التفريغ 
 القسـ العممي.لصالح القسـ العممي وتبيف أنماط التفكير الرياضي والرغبة في التفريغ لصالح 

استفاد الباحثوف مف الدراسات السابقة بنسبة كبيرة في التعرؼ عمى أفضل االستفادة مف الدراسات السابقة: 2-3
 الخطوات المناسبة التي تحقق أىداؼ البحث وىي:

 تحديد مشكمة البحث بوضوح. -1
 صياغة التساؤالت بطريقة سميمة. -2
 ث.تحديد المنيج المستخدـ في ىذا البح -3
 اختيار العينة وحجميا ونوعيا وفقًا ليدؼ وتساؤالت البحث. -4
 تحديد المعالجات اإلحصائية المناسبة ليذا البحث. -5
 إجراءات البحث: -3
 منيج البحث: 3-1

 استخدـ الباحثوف المنيج الوصفي لمبلئمتو لطبيعة ىذا البحث.
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 مجتمع البحث: 3-2
طالبًا لسنة  140لى والثانية بكمية التربية البدنية العزيزية والبالغ عددىـ أشتمل مجتمع البحث عمى طمبة السنة األو 

 ـ.2017 – 2016
 عينة البحث: 3-3

 % مف المجتمع الكمي.22طالبًا بواقع  47تـ اختيار عينة البحث بطريقة العشوائية عمى 
 االختبارات كاألدكات المستخدمة في البحث: 3-4
 االستبانو. -1
 شخصية.المقاببلت ال -2
 استمارات جمع البيانات وتفريغيا. -3
 كرة الطائرة قانونية. -4
 أصباغ لتخطيط ساحة االختبارات. -5
 االختبارات الميارية ) قيد البحث (. -6

 اختبار اإلرساؿ:
 قياس ميارات اإلرساؿ في موقف مشابو لممباراة.الغرض:  -
 ية.كرة طائرة قانون –ممعب كرة طائرة قانوني األدكات:  -
 9يقف المختبر في منتصف خط نياية الممعب ) النصف المواجو لنصف الممعب المخطط عمى بعد طريقة األداء:  -

أمتار مف الشبكة (، مف ىذا المكاف والمختبر ممسؾ بالكرة يقوـ باإلرساؿ ) بأؼ طريقة ( لتعبر الكرة الشبكة إلي نصف 
 الممعب المخطط.

 التسجيل:  -
 محاكالت تحسب كاألتي:  لكل مختبر خمس     
 درجات أذا مرت الكرة مف دوف أف تممس الحبل وتسقط في المنطقة المظممة.(  3* ) 
 درجتيف أذا مرة الكرة مف فوؽ الحبل العموؼ وبيف الشبكة والحبل األسفل وسقطت في المنطقة المظممة.(  2* ) 
ف بيف الحبل األسفل والشبكة أو مست الحبل أو الشبكة درجة واحدة أذا مرة الكرة مف فوؽ الحبل العموؼ أو م(  1* ) 

 وسقطت في أرجاء الممعب األخر خارج المنطقة المظممة.
 لئلرساؿ الفاشل أو مخالف لقواعد المعبة.* ) صفر ( 

  (  65:  11درجة. )  ( 15)  الدرجة العظمي* 
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 الدراسة االستطبلعية: 3-5

طمبة بيف مجتمع الدراسة ومف خارج  8ـ عمى عدد 23/01/2017تاريخ قاـ الباحثوف بإجراء دراسة استطبلعية ب
العينة حيث تـ توزيع االستمارات في القاعات الدراسية وبعد االنتياء مف ممئ االستمارات طمب منيـ االنتقاؿ إلى ممعب 

 الكرة الطائرة في الكمية إلجراء االختبارات الميارية .
 الدراسة األساسية: 3-6

 ـ.16/03/2017ـ ولغاية 14/03/2017دراسة األساسية بتاريخ تـ تنفيذ ال
 الكسائل اإلحصائية: 3-7
 النسبة المئوية.  -
 الوسط الحسابي.  -
 االنحراؼ المعيارؼ.  -
 معامل ارتباط.  -
 عرض النتائج كتحميميا كمناقشتيا:  -4
 عرض النتائج لممتغيرات كالميارات بعد تبكيبيا:   4-1

 (1الجدكؿ )
 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنواع الذكاء المستخدمةيبيف 

 االنحراؼ المعيارؼ  الوسط الحسابي المتغيرات ر.ـ
 7.36 46.16 الذكاء الجسمي 1
 4.60 29.43 الذكاء االنفعالي 2
 6.25 31.2 الذكاء االجتماعي 3
 2.12 22.57 الذكاء الذاتي 4
 5.46 30.25 الذكاء البصرؼ  5
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والوسط  7.36واالنحراؼ المعيارؼ ىو  46.16( أف الوسط الحسابي لمذكاء الجسمي ىو 1نبلحع مف الجدوؿ ) 
 31.2والوسط الحسابي لمذكاء االجتماعي ىو  4.60واالنحراؼ المعيارؼ ىو  29.43الحسابي لمذكاء االنفعالي 
 2.12واالنحراؼ المعيارؼ لمذكاء الذاتي ىو  22.57والوسط الحسابي لمذكاء الذاتي ىو  6.25واالنحراؼ المعيارؼ ىو 

 .5.46واالنحراؼ المعيارؼ لمذكاء البصرؼ ىو  30.25والوسط الحسابي لمذكاء البصرؼ ىو 
 (2الجدكؿ رقـ )

 يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمميارات
 االنحراؼ المعيارؼ  الوسط الحسابي الميارات ر.ـ
 1.73 6.59 المواجو اإلرساؿ مف األسفل 1
 2.22 7.41 اإلرساؿ مف األسفل الجانبي المرتفع 2

 
واالنحراؼ المعيارؼ ىو  6.59( أف الوسط الحسابي لميارة اإلرساؿ مف األسفل المواجو ىو 2يبيف الجدوؿ )

 .2.22واالنحراؼ المعيارؼ ىو  7.41والوسط الحسابي لميارة اإلرساؿ مف األسفل الجانبي المرتفع ىو  1.73
 مناقشة النتائج: 4-2

 (3الجدكؿ رقـ )
تبيف قيمة )ر( المحسوبة والجدولية بيف الذكاء الجسمي وميارتي اإلرساؿ مف األسفل المواجو واإلرساؿ مف األسفل الجانبي     

 المرتفع
 اإلرساؿ مف أسفل الجانبي المرتفع اإلرساؿ مف أسفل المواجو الميارات

 المتغير
قيمة ر 

 المحسوبة
مة ر قي

 الجدولية
 الداللة

قيمة ر 
 المحسوبة

قيمة ر 
 الجدولية

 الداللة

الذكاء 
 معنوية 0.304 0.72 معنوية 0.304 0.80 الجسمي

وأف  0.80( معامل االرتباط المحسوب بيف الذكاء الجسمي وميارة اإلرساؿ مف أسفل المواجية ىو 3يبيف الجدوؿ )   
وىي قيـ أكبر مف قيمتيا  0.72وميارة اإلرساؿ مف أسفل الجانبي المرتفع معامل االرتباط المحسوب بيف نفس الذكاء 

( مما يدؿ عمى وجود عبلقة معنوية بيف كل مف 43ودرجة حرية ) 0.05تحت مستوػ داللة  0.304الجدولية البالغة 
 الذكاء الجسمي وميارتي اإلرساؿ مف أسفل المواجو واإلرساؿ مف أسفل الجانبي المرتفع .

 (4قـ )الجدكؿ ر 
يبيف قيمة "ر" المحسوبة والجدولية بيف الذكاء االنفعالي وميارتي اإلرساؿ مف أسفل المواجو واإلرساؿ مف أسفل الجانبي 

 المرتفع.
 0.46( أف معامل االرتباط المحسوب بيف الذكاء االنفعالي وميارة اإلرساؿ مف أسفل المواجو ىو 4يبيف الجدوؿ )   
 اإلرساؿ مف أسفل الجانبي المرتفع اإلرساؿ مف أسفل المواجو المياراتوأف 

 المتغير
قيمة ر 

 المحسوبة
قيمة ر 

 الداللة الجدولية
قيمة ر 

 المحسوبة
قيمة ر 

 الداللة الجدولية

 معنوية 0.304 0.51 معنوية 0.304 0.46 الذكاء االنفعالي
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وىي قيـ أكبر مف  0.51ي المرتفع ىو معامل االرتباط المحسوب بيف نفس الذكاء وميارة اإلرساؿ مف أسفل الجانب
( مما يدؿ عمى وجود عبلقة معنوية بيف كل 42ودرجة حرية ) 0.05تحت مستوػ داللة  0.304قيمتيا الجدولية البالغة 

 إلرساؿ مف أسفل الجانبي المرتفع.مف الذكاء االنفعالي وميارتي اإلرساؿ مف أسفل المواجو وا
 (5الجدكؿ رقـ )

حسوبة الجدولية بيف الذكاء االجتماعي وميارتي اإلرساؿ مف أسفل المواجو واإلرساؿ مف أسفل الجانبي يبيف قيمة "ر" الم
 المرتفع 

 اإلرساؿ مف أسفل الجانبي المرتفع اإلرساؿ مف أسفل المواجو الميارات

 المتغير
قيمة ر 

 المحسوبة
قيمة ر 

 الجدولية
 الداللة

قيمة ر 
 المحسوبة

قيمة ر 
 الجدولية

 الداللة

 معنوية 0.304 0.71 معنوية 0.304 0.71 الذكاء االجتماعي

( أف معامل االرتباط المحسوب بيف الذكاء االجتماعي وميارة اإلرساؿ مف أسفل المواجو ىو 5يبيف الجدوؿ )        
يـ أكبر مف وىي ق 0.71أف معامل االرتباط المحسوب بيف الذكاء نفسو وميارة اإلرساؿ مف أسفل الجانبي المرتفع  0.71

( مما يدؿ عمى وجود عبلقة معنوية بيف كل 42ودرجة حرية ) 0.05تحت مستوػ داللة  0.304قيمتيا الجدولية البالغة 
 مف الذكاء االجتماعي وميارتي اإلرساؿ مف أسفل المواجو اإلرساؿ مف أسفل الجانبي المرتفع.

 (6الجدكؿ رقـ )
اء الذاتي وميارتي اإلرساؿ مف أسفل المواجو واإلرساؿ مف أسفل الجانبي يبيف قيمة )ر( المحسوبة والجدولية بيف الذك

 المرتفع  
 اإلرساؿ مف أسفل الجانبي المرتفع اإلرساؿ مف أسفل المواجو الميارات

 المتغير
قيمة ر 

 المحسوبة
قيمة ر 

 الجدولية
 الداللة

قيمة ر 
 المحسوبة

قيمة ر 
 الجدولية

 الداللة

 معنوية 0.304 0.58 معنوية 0.304 0.60 الذكاء الذاتي
وأف  0.60( أف معامل االرتباط المحسوب بيف الذكاء الذاتي وميارة اإلرساؿ مف أسفل المواجو 6نبلحع مف الجدوؿ )    

وىي قيـ أكبر مف قيمتيا  0.58معامل االرتباط المحسوب بيف الذكاء نفسو وميارة اإلرساؿ مف أسفل الجانبي المرتفع ىو 
( مما يدؿ عمى وجود عبلقة معنوية بيف الذكاء الذاتي 42ودرجة حرية ) 0.05تحت مستوػ داللة  0.304الغة الجدولية الب

 .وميارتي اإلرساؿ مف أسفل المواجو واإلرساؿ مف أسفل الجانبي المرتفع
 (7الجدكؿ رقـ )

اجو واإلرساؿ مف أسفل الجانبي يبيف قيمة )ر( المحسوبة والجدولية بيف الذكاء البصرؼ وميارتي اإلرساؿ مف أسفل المو 
 المرتفع 

 اإلرسال من أسفل الجانبً المرتفع اإلرسال من أسفل المواجه المهارات

 المتؽٌر
لٌمة ر 

 المحسوبة
لٌمة ر 

 الجدولٌة
 الداللة

لٌمة ر 
 المحسوبة

لٌمة ر 
 الجدولٌة

 الداللة

الذكاء 
 البصري

 معنوٌة 27320 2720 معنوٌة 27320 2720
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 0.72( إف معامل االرتباط المحسوب بيف الذكاء البصرؼ وميارة اإلرساؿ مف أسفل المواجو ىو 7لجدوؿ )نبلحع مف ا  
 0.75واف معامل االرتباط المحسوب بيف الذكاء نفسو وميارة اإلرساؿ مف أسفل المواجو واإلرساؿ الجانبي المرتفع ىو 

( مما يدؿ عمى وجود 42ودرجة حرية ) 0.05داللة تحت مستوػ  0.304وىي قيـ أكبر مف قيمتيا الجدولية البالغة 
 عبلقة معنوية بيف كل مف الذكاء البصرؼ وميارتي اإلرساؿ مف أسفل المواجو واإلرساؿ مف أسفل الجانبي المرتفع.

حيُث توجد عبلقة ارتباطيو معنوية بيف كل  ( 8( )  2008دمحم خزعل، ىدي األلفي ) تتفق نتائج ىذا البحث مع دراسة 
البصرؼ واالختبارات البدنية والميارية لطالبات كمية التربية الرياضية  –الذاتي  –المغوؼ  –الطبيعي  –الذكاء المنطقي مف 

 لمبنات باإلسكندرية.   وبيذا يكوف البحث قد حقق ىدفو.  
 االستنتاجات كالتكصيات: -5
 االستنتاجات: 5-1

 توصل الباحثوف إلى االستنتاجات التالية:
أسفل ؿ مف أسفل المواجو واإلرساؿ مف ستويات الذكاء المتعدد تأثير ايجابي عمى قابمية أداء ميارتي اإلرساإف لم -1

 الجانبي المرتفع حيث يعتمد أداء الميارات عمى ارتفاع مستويات الذكاء المتعدد.
ية والخططية والعبلقات إف الذكاء المتعدد لو تأثير في تحقيق األىداؼ لفريق كرة الطائرة مف الناحية الميار  -2

 االجتماعية داخل وخارج الممعب.
 التكصيات: 5-2

 في ضوء ما توصل إليو الباحثوف مف استنتاجات يوصوا بما يمي:
عمى المدرسيف االبتعاد عف الطرؽ التقميدية في انتقاء الموىوبيف واستخداـ اختبارات الذكاء كاختبارات أساسية في  -1

 لكرة الطائرة باإلضافة لبلختبارات الميارية.اختبار الموىوبيف لفريق ا
ضرورة اىتماـ مدرسي التربية البدنية في الجامعات والمدارس بمستويات الذكاء والحالة النفسية لمطمبة لمتحفيز  -2

 وتطوير الجانب النفسي باإلضافة إلى الجوانب األخرػ ) البدني والميارؼ والخططي ( لدييـ.
تقانيا دمج استخدامات التدري -3 بات الميارية مع التدريبات البدنية لمتوصل إلى حالة أفضل في تعمـ الميارات وا 

 لموصوؿ إلى أفضل المستويات.
(واأللعاب الرياضية األخرػ متضمنة كل  –كرة القدـ –كرة اليد-كرة السمة  -إجراء بحوث مشابية )كرة الطائرة  -4

 الميارات األساسية.
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  ( سنكات 10 – 8مف)  في اختيار العبات ناشئات الباليوأثر المركنة كالمتغيرات األساسية   

 د / عائدة خميفة داكد                           
 : المقدمة  كأىمية البحث 1-1

الدراسة  ىفف قائـ عمة الرياضية فيو يعتبر الباليو مف الوسائل اليامة والفعالة في تحقيق الكثير مف أغراض التربي
الواعية والتدريب السميـ ، والباليو لغة عالمية يتفاىـ بيا الجميع عمى اختبلؼ ألسنتيـ ، كما انو مف أىـ الوسائل التي 

  تعمل عمى تشكيل وبناء الجسـ واكتسابو القواـ الجيد والتمتع بمياقة بدنية عالية وصحة جيدة .
عمى النظاـ  والدقة والعمل والتعاوف مع الجماعة ،أف الباليو صفة حيو لمفف المسرحي  ،النابض كما انو يعود الفرد 

 10السرعة واالنطبلؽ . ) -بالحياة العصرية تتجسد فيو  السمات الثبلث التي قد تتميز بيا عصرنا مستقببل وىي الكـ
:145                                                         )                                                   

إف البالية الحديث تعبير بصورة الخياؿ ووصف حكاية مف غير ألفاظ وال كممات  واف لغة التعبير في البالية الحركة 
 (                                                                           26,32: 5الحية .  ) 

وذلؾ لما يكتسبو الجسـ مف قدرة وقوة لمتحرؾ ، فالباليو يعمل عمى ’الكبرػ  باليو يحتل مكانة عالية نظرا ألىميةوال
الحتفاظ اتنمية العناصر البدنية مف خبلؿ ممارسة تمرينات الرقص عمى أسس عممية منظمة وكذلؾ اكتساب القواـ الجيد و 

العبلقة بيف البالية والتمرينات أصبحت في العصر الحاضر عبلقة وثيقة إف ،  الجسـ الحيويةوتأثير المباشر عمى اجيزة 
ففي رأؼ الميتميف بالتربية البدنية أف الحركة البد اف تتميز بالجماؿ والتعبير واإلحساس والشعور بجانب االىتماـ بعناصر 

                                                (                           26، 18:  6المياقة البدنية والحركية المختمفة .   )
ف الباليو ىو امتداد طبيعي لمرقص الذؼ مند بداية التاريخ والذؼ يعتبر مف أقدـ الفنوف جماال عمى اإلطبلؽ ومف إ

خبلؿ أحساس اإلنساف الفطرؼ في جسمو ولمس ايقاعو المنتظـ قبل أف يتعرؼ عمى العالـ الخارجي أو ييتدؼ إلي لغة 
 ( 12:  5التخاطب .  ) 

 مشكمة البحث:  1-2

يعتبر فف الباليو بالنسبة لممجتمع الميبي مف الفنوف الحديثة التي يجب االىتماـ  بيا ووضع القواعد العممية لتأسيس 
ا ذيمكف أف يسيـ بو ى صحية لمناشئ الميبي بجانب ماالقاعدة عريضة ليا يمكف االنطبلؽ منيا مف اجل المياقة البدنية و 

الفف الحضارؼ مف اجل التذوؽ الجمالي لمحركة وتنمية الشعور واإلحساس اتجاه التعبير الحركي بشكل عاـ والبالية بشكل 
خاص ،وتحقيقا ليذه المساىمة العممية ترػ الباحثة انو أصبح مف األىمية بمكاف أف تتضمف البرامج المدرسية الخاصة 

س تعميـ الباليو حتى يصبح ىناؾ قاعدة عريضة يمكف مف خبلليا انتقاء أفضل بالتربية البدنية بالمرحمة االبتدائية أس
ذه  الرياضة  ىو العناصر لبلرتقاء بالمستوػ الميارؼ لمممارسيف لرياضة البالية ، ويعتبر أفضل عمر لبلرتقاء بمستوػ ى

 ناشئة . 35وات بواقع سن 10 - 8قد اختارت الباحثة عينة البحث ممف تتراوح أعمارىف مف  و( سنوات عمي 8) 

لذا رأت الباحثة مف خبلؿ ىذا البحث وضع األسس التي يجب أف تكوف كمحددات النتقاء الناشئات مف اجل ممارسة 
 ىذا الفف الحضارؼ المتقدـ واإلسياـ بقدر متواضع في ىذا المجاؿ.
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 أىداؼ البحث: 1-3
 -ييدؼ ىذا البحث لمتعرؼ عمى ما يمي:     

 ونة الخاصة بانتقاء الناشئات لممرحمة السنية قيد البحث.أىـ عناصر المر  -1

 اثر المرونة والمتغيرات االساسية )قيد البحث ( في اختيار ناشئات البالية.  -2

 العبلقة ما بيف المرونة والمتغيرات األساسية في تحسيف مستوػ أداء ناشئات الباليو. -3

 فركض البحث: 1-4
 ة بيف االختباريف القبمي والبعدؼ ولصالح االختبار البعدؼ في تماريف صفة المرونة.وجود فروؽ ذات داللة إحصائي -1

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متغير النسبة المئوية لمدىف ومؤشر الكتمة وبيف مستوػ أداء الناشئات )قيد  -2
 البحث( .

 :مصطمحات البحث 1-5

معينة في مكاف ما بواسطة أشخاص مدربيف عمى إيقاع خاص لمتعبير الفف المتكامل الذؼ يؤدػ بحركات * الباليو : " 
 (.27:  8عف فكرة أو قصة تبرزىا الموسيقى والديكور    )

 (.110: 4قابمية المفصل لمحركة بحرية مف خبلؿ أقصى مدػ لو.   ) المركنة:*

 أكبر كمية مف اليواء تخرج أثناء الزفير بعد أخذ أعمق شييق. السعة الحيكية:* 

عمى فترات زمنية  بناء عمى مراحل اإلعداد الرياضي  موىوبيفـ مف خبلليا اختيار أفضل العممية يت * االنتقاء:
 (. 20:  1المختمفة.  )

 االطار النظري: 2-1
 ( سنكات.10-8خصائص كمميزات المرحمة السنية مف )

والطفل ال يستطيع أف  –في القوة والطاقة  حيث تشاىد فييا زيادة –تعتبر ىذه المرحمة مرحمة النشاط الحركي الواضح 
وتكوف حركتو أسرع وأكثر قوة ويستطيع التحكـ فييا بدرجة أفضل وينعكس ذلؾ عمى  –يظل ساكنًا بدوف حركة مستمرة 

                                                                                                                                              (110: 2).الطفل عند أدائو لمنشاط الحركي مدػ سرور
( أف النشاط الحركي الكبير ىو السائد في ىذا السف حيث أف الميارات التي سبق اكتسابيا 1996وتذكر أيميف فرج )

قاع الموسيقى وحركات التوازف تتطمب اإليي ات يممف إلى ممارسة األنشطة التوتضيف أف البن -تصبح مركبة ومتكاممة 
                                                                                                                       (37:8)وبسبب الفروؽ الجنسية فأنيف يظيرف تفوقًا في المرونة والرشاقة والميارة اليدوية.  

 :الدراسات المتشابية 2-2
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العبلقة بيف بعض القياسات الجسمية ومستوػ األداء في مادة  ( بعنكاف:7( )1982اسة نادية محمكد دركيش )در  1
إلى معرفة بعض القياسات الجسمية  تيدؼ الدراسة التعبير الحركي لطالبات كمية التربية الرياضية لمبنات بالجزيرة ،

ولقد اختارت الدارسة القياسات الجسمية بناء عمى تحميل  –ركي لمطالبات المتفوقات وغير المتفوقات في مادة التعبير الح
 –الطوؿ طوؿ الذراع طوؿ الرجل طوؿ الجذع  –رأػ الخبراء في مجاؿ التعبير الحركي وكانت ىذه القياسات ىي الوزف 

عينة الدراسة  فقد مدؼ الذراعيف ،و لقد استخدمت المنيج الوصفي لتنفيذ خطة الدراسة المبلئمة لطبيعة ىذه الدراسة ،أما 
اختارت  عينة عمديو مف الطالبات المتفوقات وغير المتفوقات في مستوػ األداء في مادة التعبير الحركي وقد بمغ 

الثالث  -الثاني وقد استنتجت الدارسة أف الطالبات المتفوقات في التعبير الحركي بالصفوؼ ) ،  طالبة (204مجموعيف)
 غير المتفوقات بخفة الوزف وطوؿ القامة واتساع مدػ الذراعيف. ف عف الطالباتالرابع( يتميز  –
النمط الجسمي وعبلقتو بمرونة وقوة الطرؼ السفمي في التعبير الحركي  ( بعنكاف9( ) 1983دراسة كفاء دمحم كماؿ ) 2

بكل مف مرونة وقوة ىذه الدراسة  إلى دراسة النمط الجسمي وعبلقتو  تيدؼلطالبات كمية التربية الرياضية باإلسكندرية.
( 290الطرؼ السفمي في ألبالية لقد استخدمت الدارسة المنيج الوصفي المسحي تـ إجراء الدراسة  عمى عينة مكونة مف )

باإلسكندرية وقد استنتجت ىناؾ عبلقة اختبلؼ بيف األنماط الجسمية  -طالبة مف الفرؽ الدراسية بكمية التربية الرياضية 
سفمي في المستوػ األعمى واألدنى في أداء الباليو وتوصي االىتماـ بتقييـ المرونة الخاصة بالطرؼ ومرونة وقوة الطرؼ ال

السفمي عند الطالبات عمى مدار األربع سنوات لمعمل عمى تنميتيا كوسيمة ىامة لموصوؿ إلى أحسف مستوػ في أداء 
 البالية.

 إجراءات البحث: -3
 يج التجريبي وىو المنيج األكثر مبلئمة لدراسة التعبير الحركي.استخدمت الباحثة المن منيج البحث: 3-1

اختارت  الباحثة عينة عشوائية مف تمميذات الصف الثالث والرابع والخامس االبتدائي بمدينة  عينة البحث: 3-2
 ( سنوات مف المدرسة المركزية لمبنات.10-8( تمميذة  تتراوح أعمارىف مف )35الزاوية )

 لقد استخدمت  الباحثة األدوات التالية: :أدكات البحث 3-3
 جياز رستاميتر لقياس األطواؿ بالسنتيمترات. -ميزاف طبي لتحديد الوزف.  -
 لقياس السعة الحيوية. –جياز االسبيروميتر الجاؼ  -جياز قياس سمؾ ثنايا الجمد.   -
 جياز الفمكسوميتر لقياس المرونة. -
 :الدراسة االساسية 3-4

( اسابيع بواقع ثبلث وحدات تدريبية  في االسبوع 6( يومأ بمعدؿ )48عمى جممة حركية في البالية لمدة )تـ التدريب 
( تمميذات واخذ قياس المرونة وكتمة الجسـ 10وبعد االنتياء مف الوحدات التدريبية تـ اخذ القياس البعدؼ وتـ اخذ افضل )

  البالية ناشئات والسعة الحيوية كمحددات الختيار ونسبة الدىف
 :المعالجات اإلحصائية المستخدمة 3-5
 لمفروؽ.(  (Tقيمة  -االنحراؼ المعيارؼ.    -الوسط الحسابي.     -
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 :عرض كمناقشة النتائج -4
 عرض النتائج: 4-1

اوؿ ( لمفروؽ توضح الجد Tمف خبلؿ النتائج التي تحصمت عمييا الباحثة مف االختبارات القبمية والبعدية واستخداـ قيمة) 
 النتائج التالية:

 (1جدكؿ رقـ )
 سنكات( 8يكضح الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري لممتغيرات األساسية لعينة البحث )
  6ف =                                                                                              

 6عدد أفراد العينة 
 تمميذات

الكزف  الطكؿ سـ
 جـك

مؤشر 
 الكتمة

مجمكع قياسات ثنايا 
 الجمد )ممميمتر(

 السعة الحيكية النسبة المئكية لمدىف

 233.33 12.93 12.83 16.69 28.67 130.97 الكسط الحسابي
 40.83 3.45 5.67 2.38 5.72 7.76 االنحراؼ المعياري 

 
 (2جدكؿ رقـ )

 مي كالبعدي لتماريف عنصر المركنةيكضح الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري لبلختباريف القب
 6ف =                                        كقيمة )ت(                                          

 
 المتغيرات

 قيمة ت   البعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي القبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي
كسط متال المحتسبة 

 الحسابي
االنحراؼ 

 لمعياري ا
المتكسط 
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعياري 

 11.61 2.10 55.00 2.61 52.00 ثني الجذع لؤلماـ
 4.04 5.53 26.68 5.79 25.42 دكراف الجذع

 5.15 9.76 44.52 9.89 43.37 مركنة مفصل اليد
 3.59 7.55 53.33 8.16 51.67 مركنة مفصل الذراع
 4.48 2.86 31.38 2.61 30.60 مركنة مفصل القدـ
 3.74 17.60 75.93 18.38 72.38 مركنة مفصل الفخذ

 53.73 7.45 54.08 7.67 52.48 مركنة الجذع 
( وجود فروؽ ذات داللة معنوية لجميع تماريف المرونة حيث كانت القيمة المحتسبة أكبر مف 2ضح مف الجدوؿ رقـ )تي

د تحسف في جميع اختبارات المرونة التى أجريت عمى عينة مما يدؿ عمى وجو  0.05القيمة الجدولية عند مستوػ الداللة 
 البحث في االختباريف القبمي والبعدؼ وىذا ما يؤكد الفرض األوؿ مف فروض البحث.   

 (3جدكؿ رقـ )
  ( سنكات  9يكضح الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري لممتغيرات األساسية لعينة البحث لعمر) 

 14ف =                                                                                                  
عدد أفراد العٌنة 

 تلمٌذة 14
مجموع لٌاسات ثناٌا  مإشر الكتلة الوزن كجم الطول سم

 الجلد )مللٌمتر(
النسبة المبوٌة 

 للدهن
السعة 
 الحٌوٌة

 002731 0723. 0722. 17.2. .0370 3.702. الوسط الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

2732 1704 0702 3700 0721 00703 
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 (                         4جدكؿ رقـ )                                        
 المركنة كقيمة )ت( ماريف عنصريكضيح الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري لبلختباريف القبمي كالبعدي لت 

 14ف =                                                                                            
 

 المتؽٌرات
 لٌمة ت البعـــــــــــــــــــــــــــــدي المبـــــــــــــــــــــــــــلً

المتوسط  المحتسبة 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

سط المتو
 الحسابً

اإلنحراؾ 
 المعٌاري

 .372 3701 00731 0700 0270 ثنً الجذع لؤلمام

 4700 .172 .0070 0720 00730 دوران الجذع

 2703 3723 03732 3733 00714 مرونة مفصل الٌد

 0740 0702. .1370 741.. 11722 مرونة مفصل الذراع

 3723 3712 307.3 3710 3.7.0 مرونة مفصل المدم

 2731 03700 30724 03710 3.732 ة مفصل الفخذمرون

 3721 47.0 13733 4703 .1070 مرونة الجذع 

( وجود فروؽ ذات داللة معنوية لجميع تماريف المرونة حيث كانت القيمة المحتسبة أكبر مف 4يتضح مف الجدوؿ رقـ )
ميع اختبارات المرونة التى أجريت عمى ( مما يدؿ عمى وجود تحسف في ج 0.05القيمة الجدولية عند مستوػ الداللة )

  .( سنوات في االختباريف القبمي والبعدؼ9(ناشئة لعمر)  14عينة والبالغ عددىف) 
 (5جدكؿ رقـ )                                   

 15=  ف          سنكات   10يكضيح الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري لممتغيرات األساسية لعينة البحث لعمر 
 عدد افراد العٌنة

 تلمٌذة 15
مجموع لٌاسات ثناٌا الجلد  مإشر الكتلة الوزن كجم الطول سم

 )مللٌمتر(
النسبة المبوٌة 

 للدهن
السعة 
 الحٌوٌة

 002712 170. 3722. 3700. 30712 31723. الوسط الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

4740 2710 3703 3710 0701 10700 

 (6الجدكؿ رقـ )
  15= سنكات.          ف 10ث  لعمر الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري لممتغيرات األساسية لعينة البح يكضح

 
 المتؽٌرات

 لٌمة ت البعـــــــــــــــــــــــــــــدي المبـــــــــــــــــــــــــــلً
المتوسط  المحتسبة 

 الحسابً
االنحراؾ 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

اإلنحراؾ 
 المعٌاري

 0712 1732 00712 1721 0370 ثنً الجذع لئلمام

 2700 1703 007.1 11712 037.2 دوران الجذع

 2722. 3703 03734 3710 00742 مرونة مفصل  الٌد

 4700 0742. 10723 3703. 12712 مرونة مفصل الذراع

 .272 1723 3.733 17.1 32732 مرونة مفصل المدم

 2734. 4730 347.2 4732 33733 مرونة مفصل الفخذ

 47.1 4740 01744 4742 017.4 مرونة الجذع 

( وجود فروؽ ذات دالالت معنوية لجميع تماريف المرونة حيث كانت القيمة المحتسبة أكبر 6يتضح مف الجدوؿ رقـ )
التي أجريت عمى  مما يدؿ عمى وجود تحسف في جميع اختبارات المرونة 0.05مف القيمة الجدولية عند مستوػ الداللة 

 ( سنوات في االختباريف القبمي والبعدؼ. 10(ناشئة  لعمر ) 15أفراد العينة والبالغ عددىف) 
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 مناقشة النتائج:  4-2
مؤشر  –( الوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ لممتغيرات األساسية لعينة البحث الطوؿ  5-3-1يتضح مف الجداوؿ) 

جمد النسبة المئوية لمدىف والسعة الحيوية، ويبلحع مف خبلؿ النتائج التي تحصمت عمييا مجموع قياسات ثنايا ال –الكتمة 
( سنوات 10 – 8الباحثة مف الجداوؿ السابقة أف الفروؽ فيما بيف ىذه المجموعات الثبلثة لعينة البحث لؤلعمار مف) 

كذلؾ تغيرات في بعض مف المتغيرات كانت فروقًا بسيطة يعود معظميا إلى النمو الطبيعي لقياس الطوؿ و الوزف و 
 سعة الحيوية.الكمؤشر كتمة الجسـ و 
( والتي توضح الوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ لبلختباريف القبمي والبعدؼ ألفراد عينة 6-4-2أما الجداوؿ) 
نصر المرونة ( سنوات وقيمة )ت( ادت لمفروؽ وذلؾ لوجود داللة معنوية بيف جميع تماريف ع10-8البحث لؤلعمار) 

وخاصة ما يتعمق بعامل المرونة والذؼ  0.05حيث كانت القيمة المحتسبة أكبر مف القيمة الجدولية عند مستوػ الداللة 
( اف المرونة مف العناصر اليامة  ذات 5()1973تناوؿ البحث الحالي بمختمف اتجاىاتو ، حيث تشير فاطمة عبدالحميد )

في الباليو حيث جاءت النتائج مؤكده عمى عنصر المرونة كمحدد انتقاء الناشئات  التأثير الواضح عمى مستوػ أالداء
   لرياضة البالية. 

 (5 : 156 ) 
وىذا ما تتفق عميو الباحثة مع فاطمة عبد الحميد أف مواصفات الجسـ المثالية لمراقصات البالية تتناسق فيما بيف أجزاء 

 الحركات التي تتطمبيا الجممة الحركية.الجسـ حيث أف الجسـ المتناسق يستطيع اداء 
 االستنتاجات كالتكصيات: -5
 االستنتاجات: 5-1
أف المرونة بمختمف أشكاليا ومواقعيا لمفاصل الجسـ المختمفة تمعب الدور الرئيسي والياـ بالنسبة لتقدـ مستوػ األداء  -1

 لدػ عينة البحث.
فارؽ كبير في  المراحل النتقاء الناشئات حيث لـ يكف ىناؾ  ( سنوات  انسب10 – 8تعتبر المرحمة السنية مف ) -2

 تحسف مستوػ األداء بيف المجموعات الثبلثة.
 أىمية تحديد التركيب الجسمي مف خبلؿ مؤشر كتمة الجسـ والنسبة المئوية لمدىف. -3

مختمف أشكاليا ومواقعيا وذلؾ وجود فروؽ ذات دالالت معنوية بيف االختباريف القبمي والبعدؼ لتماريف عنصر المرونة في  -4
( 10 – 8(في جميع المراحل السنية مف ) 0.05ألف القيمة المحتسبة أكبر مف القيمة الجدولية عند مستوػ الداللة) 

 سنوات.
 لتكصيات: ا 5-2

 مف خبلؿ نتائج البحث تكصي الباحثة بالنتائج اآلتية : 
درسات التربية البدنية مف أجل وضع برامج تعمـ البالية لمختمف الحاجة الماسة إلى تنظيـ دراسات متقدمة لمدرسي وم -1

 المراحل التعميمية عمى أف تتضمف ىذه الدراسة األسس الفنية والميارية لمباليو.
 ضرورة التعاوف بيف مدرسي الموسيقى ومدرسات البالية مف أجل ابتكار نماذج تطبيقية لصور مف     -2
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 حياتنا االجتماعية.    
ة  إنشاء مدارس متخصصة لمبالية يتـ مف خبلليا وضع برامج لمميرجانات تتناوؿ الكثير مف إنجازات التعبير ضرور  -3

 الحركي مف خبلؿ فف الباليو.
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جامعة  –طمبة كمية التربية البدنية  لدىستكى انجاز مسابقة الكثب الثبلثي عنصري القكة كالسرعة كتأثيرىما عمى م
 سبيا "

 ا.ؾ.د عبد السبلـ الفيتكرى عثماف
 ا.ـ.د. الشيماء محي الديف ىنداكى 

 .مقدمة البحث:1-1
ألعاب القوػ ىي التعبير األوؿ عف الحاجة الجسدية التي كاف يقوـ بيا اإلنساف كوسيمة لتأميف متطمباتو الحياتية    

 (17:  10اليومية.) 
( الى مسابقات العاب القوػ تعتبر إحدػ مظاىر التربية الرياضية 1998سعد الديف الشرنوبى وعبد المنعـ ىريدػ )ويشير 

وأكثرىا قيمة وأىميا ، وىى خير الوسائل إلعداد شباب قوػ سميـ ، وىى عصب الدورات االولمبية قديميا وحديثيا فضبل 
النفسي واالخبلقى ، وىى ركف ىاـ مف أركاف التعميـ فى مجاؿ التربية عف أنيا تخمق فى الفرد التكامل البدني والميارؼ و 

 (13:  6العامة فيي تدخل فى جميع برامج ومناىج المدارس بمراحميا المختمفة .                     ) 
عتبر مف ( أف الوثب الثبلثي ىو أحد مسابقات الميداف وت2009ويذكر حسيف مرواف البياتى و رائد فائق عبد الجبار )

المسابقات الصعبة وتحتاج الى دقة ويمارسيا الرجاؿ والنساء وتتكوف مف االقتراب فعمل ثبلث وثبات بعد ذلؾ اليبوط . ) 
4  :48) 

ومف وجية نظر عمـ الحركة تتكوف مسابقات الوثب عامة مف نوعيف مف الحركات ، االولى حركات دائرية أؼ ثنائية 
االقتراب فالمرحمة التمييدية ، والثانية حركات وحيدة أؼ ثبلثية والتي تتمثل فى حركة المراحل والتي تتمثل فى مرحمة 

 الوثب نفسيا رأسية كما تتميز بمرحمة الطيراف حيث تختمف مف مسابقة ألخرػ كمرحمة نيائية .
ثي ، واالتجاه الرأسي وتعتبر حركة الوثب عمل وكفاح لقير مسافة سواء فى االتجاه االفقى كما فى الوثب الطويل والثبل   

كما فى الوثب العالي والقفز بالزانة وبذلؾ عمى البلعب أف يولد قوة كبيرة لكي يتغمب عمى القوة الخارجية والتي يواجييا 
 (65:  18أثناء الوثب مثل قوة احتكاؾ األرض وقوة مقاومة األرض قوة الجاذبية .  ) 

 .مشكمة البحث :1-2
ف الصفات البدنية الفعالة المؤثرة في إعداد الرياضي في فعالية الوثبة الثبلثية لما ليا مف دور إف صفة السرعة والقوة م   

كبير ومؤثر في تحقيق االنجاز إذا ما ارتبطت بالصفات البدنية، وفف االداء الحركي، ولقد الحع الباحثاف خبلؿ الفترة 
ارات التي تعتمد عمى القوة العضمية والسرعة ، فبلعب الدراسية ضعف فى أداء بعض ميارات المنيج الدراسي خاصة المي

الوثب الثبلثي يجب أف يكوف معدًا إعدادا جسمانيا كامبل ومتعدد ، فيمتاز البلعب بقوة وميارة ورشاقة ، وىذه المميزات 
 تكوف خاصة بالوثب الثبلثي كما يجب أف يكوف البلعب عداء ممتازًا .

خبلؿ المحاضرات العممية الحظا انخفاض المستوػ الرقمي لموثب الثبلثي بصفة ومف خبلؿ مبلحظة الباحثاف لمطبلب 
عامة مما شكل مشكمة تتطمب البحث والدراسة األمر الذؼ أثار فكرة لدراسة أسباب ىذه المشكمة ومحاولة إيجاد الحل 

 المناسب ليا .
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 .أىمية البحث كالحاجة إليو :1-3
عد مف األمور اليامة التي تواجو المدرب وتزداد ىذه األىمية بتعدد مسابقات ألعاب إف دراسة اختيار متسابق ألعاب القوػ ت

القوػ وبذلؾ تتبايف فى متطمباتيا مف الصفات البدنية حيث أف االختيار يعتمد عمى عممية وصف ماىر كائف لموصوؿ 
وػ الرقمي لطبلب كمية التربية البدنية الى مايجب أف يكوف وتتمثل أىمية ىذه الدراسة والحاجة إلييا فى محاولة رفع المست

جامعة سبيا بيدؼ الوقوؼ عمى حالتيـ لمتعرؼ عمى نقاط الضعف وتنميتيا بغرض تحسيف مستواىـ البدني وبالتالي  –
 التحصيل الدراسي لدييـ .

 أىدؼ البحث :.1-4
 ييدؼ البحث الى :    

بقة الوثب الثبلثي لدػ طمبة كمية التربية البدنية التعرؼ عمى مدػ تأثير عنصر القوة فى مستوػ االنجاز فى مسا -1
 جامعة سبيا . –

التعرؼ عمى مدػ تأثير عنصر السرعة  فى مستوػ االنجاز فى مسابقة الوثب الثبلثي لدػ طمبة كمية التربية  -2
 جامعة سبيا . –البدنية 

 .فركض البحث :1-5
 –قة الوثب الثبلثي لدػ طمبة كمية التربية البدنية توجد داللة إحصائية لعنصر القوة عمى مستوػ االنجاز فى مساب -1

 جامعة سبيا .
توجد داللة إحصائية لعنصر السرعة عمى مستوػ االنجاز فى مسابقة الوثب الثبلثي لدػ طمبة كمية التربية البدنية  -2

 جامعة سبيا . –
 .الدراسات النظرية :2-1
 .مفيـك كتعريف المياقة البدنية :2-1-1

مف العمماء تعريف المياقة البدنية وظيرت عدة تعريفات ، وحيث يشير أبالعبل عبد الفتاح وأحمد نصر  حاوؿ الكثير    
( الى أف المياقة البدنية تعنى المقدرة عمى اداء عمل عضمي عمى نحو مرضى ، وكذلؾ المقدرة 1993الديف رضواف )

ر قدر مف الطاقة يسمح بمواصمة العمل واألداء خبلؿ عمى تنفيذ الواجبات اليومية بنشاط ويقظة وبدوف تعب مفرط مع تواف
 (85:  2الوقت الحر ولمواجية الضغوط البدنية مف الحبلف الطارئة . ) 

 .مككنات المياقة البدنية :2-1-2
المصطمح السائد لمياقة البدنية يتضمف الكفاءة والصحة والسعادة والقدرة عمى أداء اإلعماؿ اليومية وبقاء بعض الجيد 

 رويح ولمواجية المواقف الطارئة .لمت
أف مكونات المياقة البدنية تتمثل فى  Mathews( نقبل عف ماتيوز 1985ويذكر كماؿ عبدالحميد ودمحم صبحي حسانيف )

 ( 143:  13القوة العضمية ، والجمد العضمي والقدرة العضمية والجمد الدورؼ التنفسي .   ) 
 .أنكاع القكة العضمية :2-1-3
العضمية )القصوػ( : وتعرؼ بأنيا القوة التي يستطيع الجياز العضمي العصبي إنتاجيا فى حالة أقصى انقباض القوة -

 إرادؼ .
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القوة المميزة بالسرعة : وتعرؼ بأنيا قدرة الجياز )العصبي العضمي( فى التغمب عمى مقاومة تتطمب درجة عالية مف -
وة المميزة بالسرعة باعتبارىا مركب مف صفة القوة العضمية وصفة سرعة االنقباضات العضمية بعد ذلؾ ينظر الى الق

 السرعة .
تحمل القوة : وتعرؼ بأنيا قدرة الجسـ عمى مقاومة التعب إثناء المجيود المتواصل الذؼ يتميز بطوؿ فتراتو وارتباطو -

العضمية وصفة التحمل . )  بمستويات مف القوة العضمية وينظر الى صفة تحمل القوة باعتبارىا مركب مف صفة القوة
15 :87 – 100) 
السرعة : تعرؼ السرعة بأنيا قدرة الفرد عمى أداء حركة معينة بأقل فترة زمنية ممكنة والقدرة عمى أداء حركات متتالية -

 (102: 9مف نوع واحد فى اقل فترة زمنية ممكنة .  ) 
 .أنكاع السرعة :2-1-4
( بأنيا تحرؾ لئلماـ بأسرع ميمكف وىى تعنى قطع 2003)  Georg K Bob بوب السرعة االنتقالية : ويعرفيا جورج و -

مسافة محددة فى أقل زمف ممكف مثل العدو فى ألعاب القوػ أو السباحة لمسافة قصيرة أو سباقات الدراجات لممسافات 
 القصيرة .

يدة كسرعة اداء حركة معينة كأداء السرعة الحركية : ويقصد بيا سرعة االنقباضات العضمية عند اداء الحركات الوح-
 لكمة معينة ، وكذلؾ عند اداء الحركة المركبة كالتمرير واالستبلـ وكسرعة االقتراب والوثب .

سرعة االستجابة أو زمف رد الفعل: فيي الفترة الزمنية بيف ظيور مثير معيف وبداية االستجابة الحركية أما زمف -
 (178: 19واقع مف لحظة ظيور مثير حتى نياية االستجابة الحركية . ) االستجابة الحركية فيتضمف الزمف ال

 .مسابقة الكثب الثبلثي :2-1-5
تعتبر مسابقة الوثب الثبلثي ىي إحدػ مسابقات الوثب ، وسميت بالثبلثية ألنيا تتركب مف ثبلث وثبات وىذه الوثبات -

الثبلث حسب تركيبيا )الحجمة ،الخطوة، الوثبة( ، ويذكر  الثبلث متفق عمييا فى نصوص المسابقة الدولية وتسمى الوثبات
قانوف المسابقة أف االرتقاء والحجمة يجب إف يؤديا بنفس القدـ ، والخطوة تؤدػ بالقدـ األخرػ ، والوثبة تؤدػ بالقدميف 

 معًا.
 وبيذا يتكوف إيقاع يسمى إيقاع الوثبات الثبلث وىو يميف يميف يسار ثـ يسار يسار ،يميف.

 (110:  1ختمف الوثبات الثبلث عف بعضيا مف حيث الطوؿ ،زاوية االرتقاء ،سرعة االرتقاء،،ارتفاع الطيراف . )وت
إف المعب فى مسابقة الوثب الثبلثي يستغل الطاقة الحركية المكتسبة مف سرعة االقتراب لحمل الجسـ عموديا أو رأسيا 

: 20( ، )85: 4يخطو ويثب مف اجل قطع مسافة أفقية فى اليواء ) نتيجة لحركة االرتقاء أو الوثب عمى قدـ واحدة ، ثـ
220. ) 

 ويقسـ الوثب الثبلثي الى المراحل الفنية التالية :
 االقتراب . -1
 الحجمة )الوثبة االولى( . -2
 الخطوة )الوثبة الثانية ( . -3
 الوثبة )الوثبة الثالثة ( . -4
 (123:  18اليبوط .     ) -5
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 .الدراسات السابقة :2-2
دراسة بعنواف " اثر تنمية القوة العضمية عمى السرعة  (13( )1985رى كماؿ عبدالحميد كدمحم صبحي حسانيف )أج-1

وحركة الذراعيف والرجميف لبلعبيف منتخب المدارس الثانوية أللعاب القوػ بمحافظة الشرقية "وىدفت الدراسة الى التعرؼ 
مذراعيف والرجميف لبلعبيف لمنتخب المدارس الثانوية أللعاب القوػ عمى اثر تنمية القوة العضمية عمى السرعة الحركية ل

( العبا ىـ جميع العبى منتخب المدارس ، 45بمحافظة الشرقية ، واستخدـ الباحث المنيج التجريبي وبمغ حجـ العينة )
كة الذراعيف والبلعبيف وتمثمت أىـ النتائج فى إف تنمية القوة العضمية أثرت ايجابيا عمى سرعة البلعبيف وكذلؾ عمى حر 

 أفراد العينة . 
( دراسة بعنواف " اثر تقنيف التدريبات البميومترية باستخداـ تحميل القدرة عمى 3) (1999أسامو دمحم إبراىيـ أبك طبل )-2

مميات بعض المتغيرات الديناميكية لؤلداء فى مسابقة الوثب الثبلثي " وىدفت الدراسة الى إيجاد إستراتيجية مثمى لمزج ع
استخداـ تقنيات القياس الحديثة منصة قياس القوة وبرامج تحميل القدرة باستخداـ الحاسب اآللي لتقنيف التدريبات البميومترية 
داخل برامج الوثب الثبلثي وفقا لمستوػ العينة وتحقيقا لمبدأ الفردية فى التدريب .، واستخدـ الباحث المنيج التجريبي 

( طالبا  مف 24يبي ذؼ المجموعتيف احدىما تجريبية واالخرػ ضابطة ، وبمغ حجـ العينة )باستخداـ التصميـ التجر 
طبلب كمية التربية الرياضية لمبنيف بأبوقير مف ذوػ المستويات العالية فى مسابقة الوثب الثبلثي ،  فاعمية تقنيف 

داخل برامج تدريب الوثب الثبلثي فى تحسيف  التدريبات البميومترية باستخداـ أسموب تحميل القدرة عف األسموب المتداوؿ
 القدرات البدنية والنيارية الخاصة بالوثب الثبلثي .

تأثير تدريبات البميومترؾ في تطوير ( دراسة بعنكاف " 4( )2009اجري حسيف مرداف عمر كرائد فارؽ عبدا لجبار)-3
الرقمي لفعالية الوثبة الثبلثي " وىدفت الدراسة التعرؼ  بعض المتغيرات الكينماتيكية والقدرة االنفجارية لمرجميف واالنجاز

عمى تأثير استخداـ تدريبات البميومترؾ لتطوير بعض المتغيرات الكينماتيكية ومستوػ االنجاز الرقمي لموثبة الثبلثية ، 
( 30حجـ العينة )واستخدـ الباحث المنيج استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي بتصميـ المجموعتيف المتكافئتيف ، وبمغ 

طالب مف طبلب المرحمة الثانية بكمية التربية الرياضية بجامعة السميمانية ، وتمثمت أىـ النتائج فى إف البرنامج المعد 
والذؼ يحتوؼ عمى تمرينات البميومترؾ أدػ الى تطور العينة التجريبية في جميع المتغيرات البايوميكانية واالنجاز الرقمي 

 دنية .واالختبارات الب
 إجراءات البحث :-3
 .منيج البحث : 3-1

استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي ذو التصميـ التجريبي بمجموعتيف احدىما ضابطة واالخرػ تجريبية  وذلؾ لمبلئمتو 
  . لطبيعة البحث وأىدافو

 .مجاالت البحث :3-2
  المجاؿ المكاني :-أ
 جامعة سبيا . -بكمية التربية البدنية تـ إجراء الدراسة بمضمار وميداف ألعاب القوػ  
 المجاؿ البشرى :-ب

 جامعة سبيا. –تمثل المجاؿ البشرػ فى طبلب السنة الثانية والثالثة والرابعة بكمية التربية البدنية 



12 
 

 المجاؿ الزماف :-ج
 ـ 2017/  2016تمت إجراءات البحث خبلؿ العاـ الجامعي 

 .عينة البحث :3-3
جامعة  –نة عمدية مف مجتمع البحث طبلب السنة الثانية والثالثة والرابعة بكمية التربية البدنية أجريت الدراسة عمى عي
( طبلب ألجراء الدراسة 5( طالباف نظرا لتغيبيـ وكذلؾ استبعد عدد )2( طالب وقد أستبعد عدد )27سبيا ، وبمغ قواميا )

( طبلب 10( طالب تـ تقسيميـ الى مجموعتيف )20)االستطبلعية ، وحيث بمغت العينة الفعمية لمتجربة األساسية 
 ( طبلب كمجموعة تجريبية .10كمجموعة ضابطة و )

 (1جدكؿ )
 الطكؿ( –الكزف  –التكصيف االحصائى لعينة البحث في المتغيرات األكلية ) السف 

المتكسط  كحدة القياس المتغيرات 
 الحسابى

االنحراؼ 
 المعيارى 

 معامل االلتكاء

 1.35 - 1.51 23.80 السنة السف
 1.08 10.31 66.90 الكيمك جراـ الكزف 
 2.04 - 12.19 171.35 السنتيمتر الطكؿ

 
الطوؿ( لطبلب عينة  –الوزف  –( المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ ومعامل االلتواء )لمسف 1يوضح الجدوؿ رقـ )

مما يدؿ عمى  3  لجميع المتغيرات جاءت بيف  البحث وقد تحقق المنحني االعتدالي حيث إف قيـ معامل االلتواء 
 اعتدالية القيـ لتمؾ المتغيرات .

 .كسائل جمع البيانات :3-4
 األدكات كاألجيزة :-1  

 شريط قياس                            لقياس الطوؿ -
 ميزاف طبي                            لقياس الوزف  -
 لقياس الزمف ساعة إيقاؼ                           -
 جياز الديناموميتر                     لقياس قوة عضبلت الرجميف -

 اختبارات البحث :-2  
 (  110: 11متر  لقياس السرعة االنتقالية )  50اختبار العدو  -
 ( 73-72: 16اختبار قوة عضبلت الرجميف .          )  -
 (66: 16اختبار قوة عضبلت الذراعيف .         ) -
 (1(   مرفق )83: 16مرونة عضبلت الجذع .           )اختبار  -

 .الدراسة االستطبلعية :3-5
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( طبلب مف مجتمع البحث وقد ىدفت الى التعرؼ عمى مبلئمة برنامج 5قاـ الباحثاف بإجراء تجربة استطبلعية عمى )  
وقت المستغرؽ لتنفيذ تحديد ال التدريب لعينة البحث ، وكذلؾ التأكد مف سبلمة األجيزة واألدوات المستخدمة وكذلؾ

 القياسات  .
 (2.تصميـ البرنامج التدريبى : مرفق )3-6

تـ اختيار محتوػ البرنامج التدريبى لمسابقة الوثب الثبلثي بناء عمى ماأشارت اليو المراجع العممية والدراسات السابقة 
( ، حنفى محمود مختار 1976( )21) wilf( ، وولف 1973( )20) Kay , Dوالدوريات العممية المتخصصة كاػ 

( ، طمحة حسيف حساـ الديف 7( )1994( ، سيد عبد المقصود )14( )1992( ، دمحم حسف عبلوػ )5( )1988)
 ( .12( )2009( ، عمى فيمي ألبيؾ )17( )1998( ، دمحم صبحي حسانيف )8( )1997)
 القياسات القبمية :-
 ـ بالمدينة الرياضية بمدينة سبيا .11/12/2016ـ الى  10/12/2016أجريت القياسات القبمية فى الفترة مف  
 التجربة األساسية :-

( أسابيع 6ـ ، وتضمنت التجربة ) 26/1/2017ـ الى  17/12/2016أجريت التجربة األساسية فى المدة مف     
تدريبية خبلؿ األسبوع األوؿ ( يوـ تدريبي وكاف زمف الوحدة ال18( وحدات تدريبية بمجموع )3تدريبية ، يشمل كل أسبوع )

 ؽ( خبلؿ األسابيع األخيرة . 65ؽ( فى كل أسبوع وتدرج الزيادة حتى تصل الى )  5ؽ( وتتدرج الزيادة بمعدؿ ) 40)
 القياسات البعدية :-

ـ ، وأجريت القياسات بنفس مواصفات  1/2017/ 30ـ الى  29/1/2017تـ تنفيذ القياسات البعدية خبلؿ الفترة مف     
 وشروط أداء القياسات فى القياسات القبمية .

 المعالجات األحصاءية :-
 معامل االلتواء • االنحراؾ المعٌاري           • المتوسط الحسابً             • 

 النسبة المئوٌة • لٌمة ت الجدولٌة               •  

 عرض النتائج :-4
 (2جدكؿ )

 لبلختبارات قيد البحث  تكافؤ مجمكعتيف البحث فى القياس القبمى
 المتؽٌرات        

 االختبارات
 لٌمة )ت( المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة

 ع±  -س ع±  -س
 1.56 2.41 6.70 1.79 4.9 لوة عضبلت الذراعٌن
 1.90 16.91 143.3 17.67 137 لوة عضبلت الرجلٌن
 1.11 12.91 69.4 10.55 61.9 مرونة عضبلت الجذع

 0.80 0.65 7.39 0.64 7.55 م ث 50دو زمن ع
 1.76 0.21  11.10 0.18 11.30 مسافة الوثبة

 2.88=  0.01قيمة ت الجدكلية عند مستكى 
( إف التغيرات األحصاءية المتعمقة بقياس اختبار الذراعيف تشير الى أف المتوسط الحسابى 2يتضح مف جدوؿ )   

( ، وحيث بمغ المتوسط الحسابى لممجموعة الضابطة 1.79راؼ المعيارػ )( وبمغ االنح4.9لممجموعة التجريبية بمغ )
( وحيث بمغت قيمة )ت( بيف المجموعتيف التجريبية 2.41( بينما بمغ االنحراؼ المعيارػ )6.70الختبار الذراعيف )

 ( .1.56والضابطة )
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تشير الى أف المتوسط الحسابى لممجموعة كما يتضح مف الجدوؿ أف التغيرات األحصاءية المتعمقة بقياس اختبار الرجميف 
( ،  وحيث بمغ المتوسط الحسابى لممجموعة الضابطة الختبار 17.67( وبمغ االنحراؼ المعيارػ )137التجريبية بمغ )

( وحيث بمغت قيمة )ت( بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة 16.91( بينما بمغ االنحراؼ المعيارػ )143.3الرجميف )
(1.90. ) 
ما يتضح مف الجدوؿ أف التغيرات األحصاءية المتعمقة بقياس اختبار الجذع تشير الى أف المتوسط الحسابى لممجموعة ك

( ،  وحيث بمغ المتوسط الحسابى لممجموعة الضابطة الختبار 10.55( وبمغ االنحراؼ المعيارػ )61.9التجريبية بمغ )
( وحيث بمغت قيمة )ت( بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة 12.91( بينما بمغ االنحراؼ المعيارػ )69.4الجذع )

(1.11. ) 
كما يتضح مف الجدوؿ أف التغيرات األحصاءية المتعمقة باختبار السرعة تشير الى أف المتوسط الحسابى لممجموعة 

لضابطة الختبار ( ،  وحيث بمغ المتوسط الحسابى لممجموعة ا0.64( وبمغ االنحراؼ المعيارػ )7.25التجريبية بمغ )
( وحيث بمغت قيمة )ت( بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة 0.65( بينما بمغ االنحراؼ المعيارػ )7.39السرعة )

(0.80. ) 
كما يتضح مف الجدوؿ أف التغيرات األحصاءية المتعمقة بمسافة الوثبة تشير الى أف المتوسط الحسابى لممجموعة 

( ،  وحيث بمغ المتوسط الحسابى لممجموعة الضابطة لمسافة 0.18نحراؼ المعيارػ )( وبمغ اال11.30التجريبية بمغ )
تيف التجريبية والضابطة ( وحيث بمغت قيمة )ت( بيف المجموع0.21( بينما بمغ االنحراؼ المعيارػ )11.10الوثبة )

(1.76. ) 
 (3جدكؿ )

 بلختبارات قيد البحث دالالت الفركؽ بيف القياس القبمى كالبعدي لممجمكعة التجريبية ل
 المتؽٌرات        

 االختبارات
مستوى  المٌاس البعدي المٌاس المبلى

 الفروق
 لٌمة )ت(

 ع±  -س ع±  -س
 9.20** 6.7 1.96 11.6 1.79 4.9 لوة عضبلت الذراعٌن
 **8.6  10.2 19.13 147.2 17.67 137 لوة عضبلت الرجلٌن
 **5.10 1.4 11.75 70.10 10.55 69.4 مرونة عضبلت الجذع

 **11.02 1.45- 0.77 6.10 0.64 7.55 م ث 50زمن عدو 
 **4.7 0.6 0.15 11.90 0.18 11.30 مسافة الوثبة

 3.25=  0.01قيمة ت الجدكلية عند مستكى 
س ( إف التغيرات األحصاءية المتعمقة بقياس اختبار الذراعيف تشير الى أف المتوسط الحسابى لمقيا3يتضح مف جدوؿ )

( ، وحيث بمغ المتوسط الحسابى لمقياس البعدؼ 1.79( وبمغ االنحراؼ المعيارػ )4.9القبمى لممجموعة التجريبية بمغ )
( وحيث بمغت قيمة )ت( بيف القياس 1.96( بينما بمغ االنحراؼ المعيارػ )11.6لممجموعة التجريبية الختبار الذراعيف )

 ( .9.20القبمى والقياس البعدؼ )
تضح مف الجدوؿ  إف التغيرات األحصاءية المتعمقة بقياس اختبار الرجميف تشير الى أف المتوسط الحسابى كما ي   

( ، وحيث بمغ المتوسط الحسابى لمقياس 17.67( وبمغ االنحراؼ المعيارػ )137لمقياس القبمى لممجموعة التجريبية بمغ )
( وحيث بمغت قيمة )ت( 19.13ما بمغ االنحراؼ المعيارػ )( بين147.2البعدؼ لممجموعة التجريبية الختبار الرجميف )

 ( .8.6بيف القياس القبمى والقياس البعدؼ )
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كما يتضح مف الجدوؿ  إف التغيرات األحصاءية المتعمقة بقياس اختبار الجذع تشير الى أف المتوسط الحسابى لمقياس    
( ، وحيث بمغ المتوسط الحسابى لمقياس البعدؼ 10.55يارػ )( وبمغ االنحراؼ المع69.4القبمى لممجموعة التجريبية بمغ )

( وحيث بمغت قيمة )ت( بيف القياس 11.75( بينما بمغ االنحراؼ المعيارػ )70.10لممجموعة التجريبية الختبار الجذع )
 ( .5.10القبمى والقياس البعدؼ )

السرعة تشير الى أف المتوسط الحسابى لمقياس كما يتضح مف الجدوؿ  إف التغيرات األحصاءية المتعمقة بقياس اختبار 
( ، وحيث بمغ المتوسط الحسابى لمقياس البعدؼ 0.64( وبمغ االنحراؼ المعيارػ )7.55القبمى لممجموعة التجريبية بمغ )

( وحيث بمغت قيمة )ت( بيف القياس 0.77( بينما بمغ االنحراؼ المعيارػ )6.10لممجموعة التجريبية الختبار السرعة )
 ( .11.02القبمى والقياس البعدؼ )

كما يتضح مف الجدوؿ  إف التغيرات األحصاءية المتعمقة بقياس مسافة الوثبة تشير الى أف المتوسط الحسابى لمقياس 
( ، وحيث بمغ المتوسط الحسابى لمقياس البعدؼ 0.18( وبمغ االنحراؼ المعيارػ )11.30القبمى لممجموعة التجريبية بمغ )

( وحيث بمغت قيمة )ت( بيف القياس 0.15( بينما بمغ االنحراؼ المعيارػ )11.90لتجريبية لمسافة الوثبة )لممجموعة ا
 ( .4.7القبمى والقياس البعدؼ )

 (4جدكؿ )
 داللة الفركؽ بيف القياسيف القبمى كالبعدي لممجمكعة الضابطة لبلختبارات قيد البحث 

 المتؽٌرات        
 االختبارات

مستوى  المٌاس البعدي ىالمٌاس المبل
 الفروق

 لٌمة )ت(
 ع±  -س ع±  -س

 4.60 0.5 4.90 7.20 2.41 6.70 لوة عضبلت الذراعٌن
 5.11  2 21.13 145.3 16.91 143.5 لوة عضبلت الرجلٌن
 4.08 5.9 15.10 67.80 12.91 61.9 مرونة عضبلت الجذع

 4.02 0.29 2.19 7.10 0.65 7.39 م ث 50زمن عدو 
 4 0.4 0.18 11.50 .270  7.2.. فة الوثبةمس

   3.25=  0.01قيمة ت الجدكلية عند مستكى 
( إف التغيرات األحصاءية المتعمقة بقياس اختبار الذراعيف تشير الى أف المتوسط الحسابى لمقياس 4يتضح مف جدوؿ ) 

ث بمغ المتوسط الحسابى لمقياس البعدؼ ( ، وحي2.41( وبمغ االنحراؼ المعيارػ )6.70القبمى لممجموعة الضابطة بمغ )
( وحيث بمغت قيمة )ت( بيف القياس 4.90( بينما بمغ االنحراؼ المعيارػ )7.20لممجموعة الضابطة الختبار الذراعيف )

 ( .4.60القبمى والقياس البعدؼ )
أف المتوسط الحسابى  كما يتضح مف الجدوؿ  إف التغيرات األحصاءية المتعمقة بقياس اختبار الرجميف تشير الى   

( ، وحيث بمغ المتوسط الحسابى 16.91( وبمغ االنحراؼ المعيارػ )143.5لمقياس القبمى لممجموعة الضابطة بمغ )
( وحيث بمغت قيمة 21.13( بينما بمغ االنحراؼ المعيارػ )145.3لمقياس البعدؼ لممجموعة الضابطة الختبار الرجميف )

 ( .5.11البعدؼ ) )ت( بيف القياس القبمى والقياس
كما يتضح مف الجدوؿ  إف التغيرات األحصاءية المتعمقة بقياس اختبار الجذع تشير الى أف المتوسط الحسابى لمقياس    

( ، وحيث بمغ المتوسط الحسابى لمقياس البعدؼ 12.91( وبمغ االنحراؼ المعيارػ )61.9القبمى لممجموعة الضابطة بمغ )
( وحيث بمغت قيمة )ت( بيف القياس 15.10( بينما بمغ االنحراؼ المعيارػ )67.80الجذع ) لممجموعة الضابطة الختبار

 ( .4.08القبمى والقياس البعدؼ )
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كما يتضح مف الجدوؿ  إف التغيرات األحصاءية المتعمقة بقياس اختبار السرعة تشير الى أف المتوسط الحسابى لمقياس 
( ، وحيث بمغ المتوسط الحسابى لمقياس البعدؼ 0.65غ االنحراؼ المعيارػ )( وبم7.39القبمى لممجموعة الضابطة بمغ )

( وحيث بمغت قيمة )ت( بيف القياس 2.19( بينما بمغ االنحراؼ المعيارػ )7.10لممجموعة الضابطة الختبار السرعة )
 ( .4.02القبمى والقياس البعدؼ )

ياس مسافة الوثبة تشير الى أف المتوسط الحسابى لمقياس كما يتضح مف الجدوؿ  إف التغيرات األحصاءية المتعمقة بق
( ، وحيث بمغ المتوسط الحسابى لمقياس البعدؼ 0.21( وبمغ االنحراؼ المعيارػ )11.10القبمى لممجموعة الضابطة بمغ )

القياس ( وحيث بمغت قيمة )ت( بيف 0.18( بينما بمغ االنحراؼ المعيارػ )11.50لممجموعة الضابطة لمسافة الوثبة )
 ( .4القبمى والقياس البعدؼ )

 (5جدكؿ )
 داللة الفركؽ بيف القياسيف البعدي لممجمكعتيف ) التجريبية كالضابطة ( قيد البحث

 المتؽٌرات        
 االختبارات

 لٌمة )ت( المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة
 ع±  -س ع±  -س

 *2.90 4.90 7.20 1.96 11.6 لوة عضبلت الذراعٌن
 **4.08 21.13 145.3 19.13 147.2 لوة عضبلت الرجلٌن
 1.86 15.10 67.80 11.75 70.10 مرونة عضبلت الجذع

 *2.85 2.19 7.10 0.77 6.10 م ث 50زمن عدو 
 *2.60 0.18 11.50 0.15 11.90 مسافة الوثب

   3.25=   0.01قيمة )ت(الجدولية عند مستوػ 
 2.26=  0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوػ 

( إف التغيرات اإلحصائية المتعمقة بقياس اختبار الذراعيف تشير إلى أف المتوسط الحسابي لمقياس 5يتضح مف جدوؿ )   
( ، وحيث بمغ المتوسط الحسابي لمقياس ألبعدؼ 1.96( وبمغ االنحراؼ المعيارؼ )11.6ألبعدؼ لممجموعة التجريبية بمغ )
( وحيث بمغت قيمة )ت( لمقياس 4.90( بينما بمغ االنحراؼ المعيارؼ )7.20عيف )لممجموعة الضابطة الختبار الذرا 

 ( .2.90ألبعدؼ لممجموعتيف التجريبية والضابطة  )
كما يتضح مف الجدوؿ  أف التغيرات اإلحصائية المتعمقة بقياس اختبار الرجميف تشير الى أف المتوسط الحسابي لمقياس    

( ، وحيث بمغ المتوسط الحسابي لمقياس 19.13( وبمغ االنحراؼ المعيارػ )147.2مغ )ألبعدؼ لممجموعة التجريبية ب
( وحيث بمغت قيمة )ت( 21.13( بينما بمغ االنحراؼ المعيارػ )145.3ألبعدؼ لممجموعة الضابطة الختبار الرجميف )

 (.4.08لمقياس ألبعدؼ لممجموعتيف التجريبية والضابطة  )
ف التغيرات اإلحصائية المتعمقة بقياس اختبار الجذع تشير إلى أف المتوسط الحسابي لمقياس كما يتضح مف الجدوؿ  ا   

( ، وحيث بمغ المتوسط الحسابي لمقياس 11.75( وبمغ االنحراؼ المعيارػ )70.10ألبعدؼ لممجموعة التجريبية بمغ )
( وحيث بمغت قيمة )ت( 15.10يارػ )( بينما بمغ االنحراؼ المع67.80ألبعدؼ لممجموعة الضابطة الختبار الجذع )

 (.1.86لمقياس ألبعدؼ لممجموعتيف التجريبية والضابطة  )
كما يتضح مف الجدوؿ  إف التغيرات اإلحصائية المتعمقة بقياس اختبار السرعة تشير إلى أف المتوسط الحسابي لمقياس    

( ، وحيث بمغ المتوسط الحسابي لمقياس ألبعدؼ 0.77( وبمغ االنحراؼ المعيارػ )6.10ألبعدؼ لممجموعة التجريبية بمغ )



11 
 

( وحيث بمغت قيمة )ت( لمقياس 2.19( بينما بمغ االنحراؼ المعيارػ )7.10لممجموعة الضابطة الختبار السرعة )
 (.2.85البعدؼ لممجموعتيف التجريبية والضابطة  )

ة الوثبة تشير الى أف المتوسط الحسابي لمقياس كما يتضح مف الجدوؿ  إف التغيرات اإلحصائية المتعمقة بقياس مساف   
( ، وحيث بمغ المتوسط الحسابي لمقياس 0.15( وبمغ االنحراؼ المعيارػ )11.90ألبعدؼ لممجموعة التجريبية بمغ )

( وحيث بمغت قيمة )ت( لمقياس 2.18( بينما بمغ االنحراؼ المعيارػ )11.50ألبعدؼ لممجموعة الضابطة لمسافة الوثبة )
 (.2.60تيف التجريبية والضابطة  )عدؼ لممجموعالب

 (6جدكؿ )
 نسبة التحسف في القياس ألبعدي عف القبمي لدى مجمكعتي البحث )التجريبية كالضابطة(

 المتغيرات        
 االختبارات

 المجمكعة التجريبية
 التحسف

 المجمكعة الضابطة
 التحسف

 بعدى قبمي بعدى قبمي
 0.5 7.20 6.70 6.7 11.6 4.9 قكة عضبلت الذراعيف
 1.8 145.3 143.5 10.2 147.2 137 قكة عضبلت الرجميف
 5.9 67.80 61.9 0.7 70.10 69.4 مركنة عضبلت الجذع

 0.29 7.10 7.39 1.45 6.10 7.55 ـ ث 50زمف عدك 
 0.1 11.50 11.10 0.6 11.90 11.30 مسافة الكثبة

 
تعمقة بقياس اختبار الذراعيف تشير الى أف القياس القبمي لممجموعة ( إف تغيرات التحسف الم6يتضح مف جدوؿ )  

( ، وحيث بمغ القياس القبمي لممجموعة 6.7( ونسبة التحسف بمغت )11.6( وبمغ القياس ألبعدؼ )4.9التجريبية بمغ )
 ( .0.5( ونسبة التحسف بمغت )7.20( بينما بمغ القياس ألبعدؼ )6.70الضابطة الختبار الذراعيف )

( إف تغيرات التحسف المتعمقة بقياس اختبار الرجميف تشير إلى أف القياس القبمي لممجموعة 6كما يتضح مف الجدوؿ ) 
( ، وحيث بمغ القياس القبمي لممجموعة 10.2( ونسبة التحسف بمغت )147.2( وبمغ القياس ألبعدؼ )137التجريبية بمغ )

 ( .1.8( ونسبة التحسف بمغت )145.3اس ألبعدؼ )( بينما بمغ القي143الضابطة الختبار الرجميف )
( إف تغيرات التحسف المتعمقة بقياس اختبار الجذع تشير إلى أف القياس القبمي لممجموعة 6كما يتضح مف الجدوؿ )   

( ، وحيث بمغ القياس القبمي لممجموعة 0.7( ونسبة التحسف بمغت )70.10( وبمغ القياس ألبعدؼ )69.4التجريبية بمغ )
 ( .5.9( ونسبة التحسف بمغت )67.80( بينما بمغ القياس ألبعدؼ )61.9الضابطة الختبار الجذع )

( إف تغيرات التحسف المتعمقة بقياس اختبار السرعة تشير إلى أف القياس القبمي لممجموعة 6كما يتضح مف الجدوؿ )   
( ، وحيث بمغ القياس القبمي لممجموعة 1.45غت )( ونسبة التحسف بم6.10( وبمغ القياس ألبعدؼ )7.55التجريبية بمغ )

 ( .0.29( ونسبة التحسف بمغت )7.10( بينما بمغ القياس ألبعدؼ )7.39الضابطة الختبار السرعة )
( إف تغيرات التحسف المتعمقة بقياس مسافة الوثبة تشير إلى أف القياس القبمي لممجموعة 6كما يتضح مف الجدوؿ )

( ، وحيث بمغ القياس القبمي لممجموعة 0.6( ونسبة التحسف بمغت )11.90وبمغ القياس ألبعدؼ ) (11.30التجريبية بمغ )
 ( .0.1( ونسبة التحسف بمغت )11.50( بينما بمغ القياس ألبعدؼ )11.10الضابطة لممسافة الوثبة)

 مناقشة النتائج :-
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 ى :في ضؤ النتائج التي تـ التكصل إلييا كفى حدكد عينة البحث اتضح مايم
( والخاص بدالالت الفروؽ بيف القياس القبمي والبعدؼ لممجموعة التجريبية لبلختبارات قيد البحث 3يتضح مف الجدوؿ ) 

ومسافة الوثب  أنو توجد فروقا دالة إحصائيا بيف القياس القبمي والبعدؼ لممجموعة التجريبية في متغيرات البحث ولصالح 
بب ذلؾ إلى المتغير التجريبي )البرنامج المقترح( حيث أثر البرنامج إيجابيا عمى القياس ألبعدؼ . ويرجع الباحثاف سب
 حدوث تقدـ لدػ المجموعة التجريبية .

( والخاص بداللة الفروؽ بيف القياسيف القبمي والبعدؼ لممجموعة الضابطة لبلختبارات قيد 4كما يتضح مف الجدوؿ )
لممجموعة الضابطة أدػ إلى تحسف ولكف بنسبة أقل مف المجموعة التي  البحث انو ونتيجة لممارسة التدريب التقميدؼ

 تدربت عمى البرنامج التجريبي .  
( والخاص بداللة الفروؽ بيف القياسيف ألبعدؼ لممجموعتيف ) التجريبية والضابطة ( 5ويتضح أيضا مف الجدوؿ )

 بيف نتائج المجموعتيف ولصالح المجموعة التجريبية . لبلختبارات قيد البحث ومسافة الوثب أنو توجد فروقا دالة إحصائيا
ويرجع الباحثاف سبب ذلؾ إلى إف البرنامج التدريبي المقترح كاف أكثر فاعمية فى تطور) قوة عضبلت الذراعيف ، قوة 

 ( ـ / ث ، مسافة الوثبة ( عنو في البرنامج التقميدؼ .50عضبلت الرجميف ، مرونة الجذع ف زمف عدو )
(  الى إف النجاح 1998)Donald( دونالد 1994( و دمحم حسف عبلوػ )1988ق كل مف حنفي محمود مختار)وقد اتف

والفشل فى المسابقات يتوقف عمى عدد كثي مف العوامل المرتبطة بقابمية النظـ الحيوية عمى توليد الطاقة التي يتطمبيا 
نتاج القوػ المحركة، حيث تعتبر الطاقة في  عف  جسـ اإلنساف مصدر الحركة واالنقباض العضمي المسئوؿاألداء البدني وا 

   (188: 18( ، ) 112: 15( ، ) 265: 5) الحركة . 
( عمى تحسف مسافة الوثب يرجع الى نوعية 2009(  وأسامة دمحم إبراىيـ )1973) Kayويتفق كذلؾ كل مف كاػ 

تجابات الفسيولوجية وحيث ارتبط التحسف في بعض األسموب التدريبى المستخدـ والذؼ يرتبط تماما مع التحسف فى االس
 ( 89: 3( ، ) 142: 20المتغيرات البدنية تماما مع التحسف فى مسافة الوثب . ) 

( والخاص بنسبة التحسف في القياس ألبعدؼ عف القبمى لدػ مجموعتي البحث )التجريبية 6كما يتضح مف الجدوؿ )
يف المجموعتيف )التجريبية والضابطة( في تحسف متغيرات البحث ) قوة والضابطة( أنو توجد فروقا دالة إحصائيا ب

( ـ / ث ، مسافة الوثبة ( إذ يرػ الباحثاف 50عضبلت الذراعيف ، قوة عضبلت الرجميف ، مرونة الجذع ف زمف عدو )
ب تطور عنصرؼ أف المؤثر االساسى فى تطوير االنجاز الرقمي لمسافة الوثب الثبلثي  لممجموعة التجريبية كاف بسب

السرعة والقوة لممجموعة التجريبية ، والى تأثير البرنامج التجريبي والذؼ كاف أكثر فاعمية ومساىمة فى تطوير المتغيرات 
( 2009( ، عمى فيمي ألبيؾ وآخروف)1976)  wilfقيد البحث وتتفق ىذه النتيجة مع ماجاء في دراسة كل مف  ولف 

لتدريبية ىي الشكل التنظيمي الرئيسي لعممية التدريب الرياضي حيث يوجو المحتوػ حيث يذكراف أنو تعتبر الجرعات ا
الخاص بالجرعات الى تحقيق األىداؼ والواجبات الخاصة بإعداد الرياضييف في االتجاىات المختمفة مف خبلؿ التدريبات 

واألساليب المعروفة فى مجاؿ التدريب البدنية العامة والخاصة وتدريبات المسابقات والتي تؤدػ بواسطة استخداـ الطرؽ 
الرياضي ، وحيث يؤكداف إف التحسف فى مستوػ القدرة البدنية يرتبط بشدة البرامج التدريبية وتوظيف ونجاح تمؾ النوعية 

 (40: 12( ، ) 188: 21والتأثير االيجابي لمبرامج التدريبية عمى المستوػ الرقمي لمسابقة الوثب الثبلثي .  )
 اجات كالتكصيات :االستنت-5
 استنتج الباحثاف مايمى : االستنتاجات :.5-1
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  وجود فروؽ دالة إحصائيا في االختبارات قيد البحث بيف المجموعتيف ) التجريبية والضابطة ( فى القياس ألبعدؼ
 ولصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت البرنامج التدريبى المقترح .

 ى تطوير الصفات البدنية لممجوعة التجريبية التي استخدمت البرنامج التدريبى المقترح بيف وجود فروؽ دالة إحصائيا ف
 القياسيف القبمى والبعدؼ ولصالح القياس البعدؼ .

 التكصيات : يكصى الباحثاف باالتي :.5-2
  في نفس ظروفيـ .استخداـ البرنامج التدريبى المقترح فى تنمية صفة السرعة والقوة لدػ عينة البحث أو مف ىـ 
  االىتماـ الكافي مف قبل المسؤوليف والمدربيف وأعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية البدنية بالجانب البدني والميارػ مف

 أجل تطويرىـ ورفع كفاءة األجيزة الحيوية وبالتالي تحقيق مستويات أفضل فى مسابقة الوثب الثبلثي .
 نات ومسابقات أخرػ .إجراء بحوث ودراسات أخرػ عمى عي 
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 ( 1مرفق  )
 ث (  30ثنى الذراعيف مف االنبطاح ) 

 الغرض مف االختبار : قياس قكة عضبلت الذراعيف ك المنكبيف .
الصدر . ثـ العكدة مكاصفات األداء : مف كضع االنبطاح المائل يقـك المختبر بثني المرفقيف إلى إف يبلمس األرض ب

 ثانية  . 30مرة أخرى لكضع االنبطاح المائل ، يكرر األداء حبلؿ 
 تكجييات :

 غير مسمكح بالتكقف أثناء أداء االختبار .
 يبلحظ استقامة الجسـ خبلؿ مراحل األداء .
 ضركرة مبلمسة الصدر لؤلرض عند األداء .

 التسجيل 
 قاـ بيا . يسجل لممختبر عدد المحاكالت الصحيحة التي 

 اختبار قكة العضبلت الباسطة )المادة لمرجميف( : -2
 الغرض مف االختبار : قياس قوة عضبلت الرجميف .

مثبت عمى قاعدة مناسبة لموقوؼ ، وبو مقياس مدرج مثبث بو سمسمة  (Dynamometer)األدوات : جياز ديناموميتر 
 سـ .55 – 50راوح مابيف سف تقريبا ، ينتيى ببار حديدػ طولو يت60حديدية طوليا 
 طريقة اداء : 

 يثبت الديناموميتر بالقاعدة ، ويثبت بو مف اعمى السمسمة الحديدية التى تنتيى بالبار  الحديدػ 
 يمف حزاـ عريض مف الجمد وسط المختبر بطريقة تمكنو مف ربط طرفيو فى نيايتى البار الحديدػ .

 يقبض عمى البار الحديدػ بكمتا اليديف بحيث تكوف اليديف لمخارج . يتخذ المختبر وضع الوقوؼ عمى القاعدة ،/ ثـ
يقوـ المختبر بثنى الرجميف قميبل حتى يصل بالبار الحديدػ فوؽ الفخذيف بحيث يثبت حزاـ الوسط الحديدػ والمختبر فى 

 ىذا الوضع .
 ة. عند اعطاء اشارة البدء يقوـ المختبر بمد الرجميف العمى الخراج اقصى قوة ممكن

 تعميمات االختبار :
 . يجب عمى المختبر اف يحافع عمى وضع الظير والذراعيف بإستقامة واحدة مف وضع متعامد عمى االرض 
  . عدـ الميل بالرأس لبلماـ او لمخمف 
 يتـ الشد عمى جياز الديناموميتر ببطء وبدوف الدفع فجأة او مرة واحدة .• 

 حساب النتائج :
 ولتيف متتاليتيف ، تحتسب لو نتائج افضميما مقربة الى اقرب نصف كيمو جراـ.يعطى لكل مختبر محا
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  البلعب الواحد بعضيا يعتمد التقويـ فى ىذا االختبار عمى مقارنة درجات البلعبيف بعضيـ ببعض او مقارنة درجات
 مع بعض .   

 اختبار ثني الجذع لؤلماـ مف الكقكؼ :
 لعمكد الفقري عمى المحكر األفقي .الغرض مف االختبار : قياس مركنة ا

 األدكات:
 سـ . 50مقعد بدوف ظير ارتفاعو  -
سـ ويفضل أف تكوف  1مقياس مدرج مف الخشب أو مسطرة غير مرنة مقسمة بخطوط إلى وحدات كل وحدة تساوؼ  -

 سـ . 100حدود ىذا التدرج في مدػ 
 مؤشر خشبي يتحرؾ عمى سطح المسطرة  -

 وصف األداء :
لبلعب المختبر فوؽ المقعد ، والقدماف مضمومتيف مع تثبيت أصابع القدميف عمى حافة المقعد ، مع االحتفاظ يقف ا -

 بالركبتيف مفرودتيف .
يقوـ البلعب المختبر بثني الجذع أمامًا أسفل بحيث تصبح األصابع أماـ المقياس ، ومف ىذا الوضع يحاوؿ البلعب  -

لتقوـ بدفع المؤشر بأطراؼ األصابع إلى أبعد مسافة ممكنة ، عمى أف يثبت البلعب  المختبر ثني اليديف في مستوػ واحد
 المختبر عند آخر مسافة يصل إلييا لمدة ثانيتيف 

 التسجيل :
 تسجل لبلعب المختبر المسافة التي حققيا في المحاولتيف ، وتحسب لو المسافة األكبر بالسنتيمتر ألفضل محاولة. -
 Meter Dash Test -50ترا مف البداية الثابتة : م 50اختبار العدك -4

 الغرض مف االختبار : قياس السرعة القصكى.
 
 

 االدكات :
 شريط قياس . ساعة إيقاؼ ، 
  متر . 50مساحة مستوية مف االرض يكوف فييا خط لمبداية وخط لمنياية بينيما 

وعندما تعطى اشارة البدء ينطمق بأقصى سرعة ليقطع  طريقة األداء : يتخذ المختبر وضع البدء العالي خمف خط البداية
 خط النياية .

 تعميمات االختبار :
 لضماف عامل المنافسة يجب االيقل عدد المختبريف عف مختبريف فى وقت واحد .

 يؤدػ االختبار مف البدء العالي ، لمحد مف سرعة رد الفعل .
 يسمح لممختبر بمحاولة واحدة فقط .

 أداة االختبار :
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 ذف لمبدء:  ويقـو بمبلحظة خط البداية وأعضاء إشارة البدء .إ
 ميقاتى ومكانيـ عند خط النياية ، ويقوـ كل واحد منيـ بحساب الزمف لمختبر واحد فقط . 4عدد 

 مسجل : ويقوـ بالنداء عمى األسماء وتسجيل الزمف .
 حساب النتائج :

 ثانية . 100/1يسجل الزمف ألقرب 
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 قيـ التركيح الرياضي مف كجية نظر أساتذة كمية التربية البدنية كالرياضة جامعة الزاكية
  د دمحم عطيو المقركش               

 مقدمة الدراسة: 1-1
إف استثمار وقت الفراغ ومواجية اإلقباؿ عمي الترويح قد أصبح التحدؼ الذؼ يواجو العصر ، في جميع المجتمعات ، 

لؾ فاف الدوؿ المتقدمة حضاريا ال تيتـ بتوفير وقت الفراغ ألبنائيا فحسب بل تيتـ في المقاـ األوؿ بالتخطيط العممي لذ
لطرؽ وأشكاؿ استثماره حتى ال يتحوؿ ىذا الوقت إلي وقت ترتكب خبللو الجرائـ أو يتـ في إثنائو القياـ ببعض االنحرافات 

  التي تضر بحياة الفرد والمجتمع.
أدؼ ذلؾ إلي ظيور أساليب متعددة ومستحدثة الستثمار وقت الفراغ مف خبلؿ األنشطة الترويحية المبتكرة مما يؤثر  وقد

عمي تعدد ىذه األنشطة وتطورىا ، وبالتالي أدؼ ذلؾ إلى االىتماـ بموضوع الترويح ، وتعددت األبحاث مف قبل عمماء 
صوؿ الترويح وتفسير طبيعتو وتوضيح دوره الوظيفي في الحياة البشرية ، االجتماع وعمماء النفس وعمماء التربية لمعرفة أ

 (18-17: 8مما يوضح أىمية الترويح لكل فرد في المجتمع.    )
أف استثمار وقت فراغ أفراد المجتمع وخاصة الشباب فيما يفيد يعبر عف صحوة حضارية ونيضة تضع الدولة في مصاؼ و 

الفراغ والترويح في مادتو السادسة والتي تنص عمى أف لكل فرد الحق في تعميـ واكتساب  ويؤكد ذلؾ ميثاؽ الدوؿ المتقدمة
الميارات الترويحية لبلستفادة منيا في استثمار أوقات فراغو ولذا يجب عمى األسرة والمؤسسات التعميمية والمجتمع القياـ 

لكبار الميارات الترويحية خبلؿ وقت الفراغ ، فاالىتماـ بتمؾ المسؤولية ، كما يجب تنظيـ برامج لتعميـ األطفاؿ والشباب وا
الفرد بوقت الفراغ والترويح ليس وليد الساعة بل حث رسولنا الكريـ ملسو هيلع هللا ىلص عمى االىتماـ بالوقت وكيفية استثماره بما يعود عمى 

تى يسأؿ عف أربع عف عمره فيـ أفناه ؟ وعف شبابو فيـ أببله ؟ والمجتمع بالنفع وقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص " ال تزوؿ قدما عبد يوـ القيامة ح
  (37: 5) وعف مالو مف أيف اكتسبو وفيما أنفقو ؟ وعف عممو ماذا عمل بو؟

وألىمية وقت الفراغ واستثماره في بناء شخصية الفرد وفي تنمية المجتمع أشار الرسوؿ الكريـ )صمي هللا عميو وسمـ ( 
فييما كثير مف الناس الصحة والفراغ " مما يدؿ عمى قيمة الوقت وأنو نعمة إال أنو قد يتحوؿ إلى بقولو: " نعمتاف مغبوف 

نقمة إذا لـ يحسف االنتفاع بو ، وكذلؾ قولو) صمي هللا عميو وسمـ (: " روحوا القموب ساعة بعد ساعة ، فاف القموب إذا 
يا جانبيا الترويحي الممتع أيضا ، وىو ما يتحقق باالستثمار كمت عميت "وذلؾ ألنو إذا كاف لمحياة جانبيا الجاد ، فأف ل

األمثل لوقت الفػراغ ، وىو ما يرتبط ارتباطا وثيقا بالعمل التربوؼ في المؤسسات التربوية لمشباب كالمدارس والجامعات. 
(2 :18) 
 
 مشكمة الدراسة: 1-2

مة االقباؿ عمى النشاط الرياضي الترويحي لدػ شرائح مف خبلؿ ما الحظو الباحث مف أف مفيوـ وقت الفراغ والترويح  وق
كبيرة مف المجتمع  ، ويرجع ذلؾ لعدـ فيـ ووضوح أىمية وقيـ الترويح الرياضي فأراد الباحث القياـ بيذه الدراسة لتسميط 

برازىا  حتى تكوف المؤشر الذؼ ييتدؼ بو  نحو الممارسة التي مف شأن يا المساعدة الضوء عمى قيـ الترويح الرياضي وا 
عمى مجابية ضغوط الحياة العصرية التي كاف العامل االساسي فييا ىو )وقت الفراغ( واختار عينة الدراسة مف ليـ دراية 
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بوقت الفراغ والترويح نظرؼ وعممي)أساتذة كمية التربية البدنية  والرياضة جامعة الزاوية(لوضع النقاط عمى الحروؼ لتحديد 
 الترويحية. قيـ الممارسة الرياضية

 ىدؼ البحث: ييدؼ البحث إلى: 1-3
 .قيـ الترويح الرياضي مف وجية  نظر اساتذة كمية التربية البدنية جامعة الزاويةالتعرؼ عمى  -
 تساؤالت البحث:  1-4

 ماىي قيـ ممارسة الترويح الرياضي الثقافية ؟ 
 ماىي قيـ ممارسة الترويح الرياضي االنفعالية؟

 الترويح الرياضي الصحية؟ماىي قيـ ممارسة 
 ماىي قيـ ممارسة الترويح الرياضي االجتماعية؟
 ماىي قيـ ممارسة الترويح الرياضي المعرفية؟

 المصطمحات المستخدمة بالبحث: 1-5
  RECREATION SPORT :التركيح الرياضي -1

دد فروعو ويناسب جميع الميوؿ "ىوالنشاط الذؼ يتميز بالحركة و التعبير عف المنافسة أو اإلتقاف و ىو يتميز بتع
  والرغبات مثل جميع الرياضات باألدوات وبدوف أدوات والرياضات الفردية والجماعية ".

 
  التركيح كقيمة ثقافية رياضية: -2

" مدػ وعى الممارس بالنشاط الترويحي الرياضي ومعرفة أىميتو وأىدافو والدور الياـ الذؼ يمعبو ىذا النشاط في تنميو 
   و مف جميع الجوانب" .شخصيت

  : التركيح الرياضي كقيمة اجتماعية -3
"مدػ مساىمة الترويح الرياضي في تنمية وتطوير القيـ االجتماعية والدور الذؼ يمعبو في اإلصبلح االجتماعي مف خبلؿ 

  إشباع حاجات التمميذ االجتماعية وتنمية مياراتو".
  التركيح الرياضي كقيمة انفعالية: -4
ترويح الرياضي يسيـ في تفريغ االنفعاالت المكبوتة لدػ الممارس ويعمل عمى تخفيف درجات القمق والتوتر النفسي "ال

 ". ويمنح التمميذ السعادة والسرور والرضا النفسي ، كما انو وسيمة لشحف طاقاتيـ لمواجية متطمبات الحياة
  : التركيح الرياضي كقيمة معرفية -5

مى االستفادة مف النشاط الترويحي الرياضي في تنمية وتطوير الجوانب المعرفية كسرعة اتخاذ القرار "مدػ قدرة الممارس ع
واإلبداع  وذلؾ مف خبلؿ الخبرات المتجددة التي يتعرض ليا عند ممارسة النشاط ، مما يساىـ في إيجاد حموؿ لممشكبلت 

  التي تواجيو في الحياة ".
  : ة البدنيةالتركيح الرياضي إلكساب الصح -6
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"مدػ ما تسيـ بو األنشطة الترويحية الرياضية مف دورا ىاما في عممية إكساب الصحة البدنية إذ تسيـ في تنمية أعضاء 
الجسـ وقياميا بوظائفيا عمى أكمل وجو وتعمل عمى اكتساب التمميذ القدرات والميارات الحركية " القوة ، التحمل ، المرونة 

( ."7 :84) 
 النظري كالدراسات المشابية:اإلطار  -2
 اإلطار النظري: 2-1

لمترويح العديد مف التأثيرات االجتماعية أبرزىا  تنمية القيـ االجتماعية المرغوبة وذلؾ كالتعاوف واحتراـ القانوف واحتراـ 
الشعور باالنتماء  د.الغير واحتراـ المواعيد وخدمة اآلخريف. تكويف وتوطيد الصداقات والتعارؼ وكذلؾ التقارب بيف األفرا

تنمية العبلقات  تنمية القدرة عمى التفاىـ مع اآلخريف واحتراـ أرائييـ. والوالة لمجماعة وكذلؾ الحضور والقبوؿ االجتماعي.
 التدريب عمى القيادة والتعاوف فيما بيف األفراد .تقدير العمل الجماعي. اإلنسانية.

والدوافع المرتبطة بالمعب وباليوايات فيتحقق الرضا النفسي لمفرد .الشعور  كما أف لو تأثيرات نفسية  كإشباع الميوؿ   
بالسرور والسعادة في الحياة كما أف األنشطة الترويحية تسيـ في تخميصو لمتخمص مف عناء العمل ومف أعباء االلتزامات. 

ميصو أو اإلقبلؿ مف التوتر النفسي ومف تنمية الصحة االنفعالية وا عادة توازف النفس األنشطة الترويحية التي تسيـ في تخ
تنمية الثقة بالنفس والتحرر مف الخوؼ  وكذلؾ  درجة القمق وحدة االكتئاب لديو ، وزيادة القدرة عمى االنجاز واثبات الذات.

:  6ة. )التخمص مف الميوؿ العدواني يتـ إشباع دوافعو نحو الممارسة مما يشعر باالستقرار واألماف ، التعبير عف الذات ،
37-40) 
كما أكدت تياني عبد السبلـ أف األنشطة الترويحية تكمف أىميتيا في السمات المميزة ليا التي تجعميا في المقدمة اذا    

ما قورنت بأؼ نشاط أخر وأف الدافع مف ممارستيا ، ىو السعادة الشخصية وأف تتوفر حرية اختيار الفرد لنوع النشاط وأف 
اءا وال تيدؼ لمكسب المادؼ أو المنافسة كما أف التوجيو نحو األنشطة الترويحية لشغل وقت الفراغ تكوف ىذه األنشطة بن

 (8: 1سيرتفع ويرتقي بمستوػ األخبلقيات والقيـ لدػ الممارسيف. )
 Sport Recreationتعريف التركيح الرياضي: 2-1-1

ف المناشط البدنية والرياضية ، كما أنو يعد أكثر أنواع "ىو ذلؾ النوع مف الترويح الرياضي الذؼ تتضمف برامجو العديد م
الترويح تأثيرا عمى الجوانب البدنية والفسيولوجية لمفرد الممارس ألوجو منا شطو التي تشتمل عمى األلعاب والرياضات " 

(8 :84.) 
ويرجع سبب تأثيراتيا العديدة واألنشطة الترويحية الرياضية متعددة ومتنوعة ، لذلؾ تتناسب مع جميع الميوؿ والرغبات ، 

عمى األشخاص الممارسيف سواء كاف عمى الناحية ) العقمية أو النفسية أو االجتماعية ( يرجع ذلؾ إلى تعدد خصائص 
  . ىذه األنشطة

 مميزات النشاط التركيحي الرياضي: 2-1-2
ف الصعب حصر جميع الفوائد المستفادة لمنشاط الترويحي فعل السحر عمى االنساف ميما كاف سنو ، فخبراتو ممتعة ، وم

مف ممارستو لكف يمكف القوؿ أنو يشكل االنساف ويعيد تكيفو مع المجتمع ويساعده في قيامو بأدواره بنجاح باإلضافة الى 
  : المميزات الجسمية العديدة

 .المتعة بغرض المتعة وليس بغرض الوصوؿ إلي مستوػ عاؿ أو إتقاف في األداء -
 . اط الترويحي الرياضي عمى تنمية وتناسق ومرونة عضبلت الجسـ والتوافق العضمي العصبييعمل النش -
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 . يعمل النشاط الترويحي الرياضي عمى رفع مستوػ الحيوية والجمد ومقاومة التعب -
 . يعمل النشاط الترويحي الرياضي عمى التخمص مف الضغط العصبي وبالتالي يعمل عمى اإلحساس الراحة  -
 . ل النشاط الترويحي الرياضي عمى رفع كفاءة األجيزة المختمفة كالجياز الدورؼ التنفسييعم -
 . يعمل النشاط الترويحي الرياضي عمى التخمص مف الطاقة الزائدة -
 كترى الجمعية األمريكية لمصحة كالتربية   أنكاع النشاط التركيحي الرياضي 2-1-3

 البدنية كالتركيح:          
 يح يسيـ في طريقة الحياة الحديثة بالتالي:إف الترو 

 تحقيق الحاجات اإلنسانية األساسية لمتعبير الخبلؽ عف النفس.
 المساعدة في العمل عمى تحسيف الصحة البدنية واالنفعالية والعقمية.
 المساعدة في التحرر مف الضغط والتوتر العصبي لمحياة الحديثة.

 زاخرة توفر طريق متسع لحياة شخصية وعائمية
تنوعت وتعددت األنشطة الترويحية الرياضية مما ساعد عمى سيولة ممارستيا لجميع األعمار واألجناس وفيما يمي عرض 

  : ألنواع النشاط الترويحي الرياضي
 . ألعاب خفيفة : تنظيميا قميل مثل القط والفأر واألستغماية  والسيجة -
ادمنتوف ، بمياردو ، جولف ، كروكيو ، كرة يد ، كركيت ، البمي ، التنس ، ألعاب فردية وثنائية : مسابقات رياضية ، ب -

 . إسكواش ، تنس الطاولة
 . التمرينات عمى األجيزة ، استخدامات الحباؿ ، الترامبوليف -
 . ألعاب جماعية : كرة السمة ، ىوكي ، كرة قدـ ، الكرة الناعمة ، الكرة الطائرة -
، شراع ، مصارعة ، جرؼ ، قفز، سبلح ، ركوب خيل ، تزحمق عمى الماء ، تزحمق  الرياضات : دراجات ، تجديف -

 (.255: 1عمى الجميد ، اإلنقاذ ، القفز بالباراشوت ، تصويب ، سباحة )
 الدراسات المشابية:  2-2
رياضية إقباؿ طبلب الجامعة األردنية عمى ممارسة األنشطة ال( بعنكاف: " 4( )1988دراسة عصمت الكردي ) 2-2-1

بيدؼ شغل األوقات الحرة " ىدفت إلى التعرؼ عمى مدػ إقباؿ طبلب الجامعة األردنية عمى ممارسة األنشطة الرياضية 
بيدؼ شغل األوقات الحرة ، باإلضافة إلى التعريف عمى اتجاىاتيـ وميوليـ ، والدوافع التي تستثير اىتماماتيـ نحو 

( طالب مف طبلب الكميات 197رة. ولقد  أجريت الدراسة عمى عينة قواميا )ممارسة األنشطة الرياضية في أوقاتيـ الح
العممية ، واإلنسانية ، وأوضحت نتائج الدراسة إلى أف األنشطة لدؼ طبلب الجامعة. كاف الدوافع مف ىذا الميل الكتساب 

س ، واكتساب النواحي االجتماعية. النواحي الصحية ، والمياقة البدنية ، وأىمية الرياضة في حياتيـ ، والترويح عف النف
حوؿ المعوقات التي تواجو الممارسة الرياضية فقد تمثمت في ضعف اإلمكانات المادية والبشرية ، وأولياء األمور ثـ عدـ 

 انتظاـ الوقت الحر خبلؿ الدراسة الجامعية.
رياضي في وقت الفراغ لدػ الشباب " دراسة تحميمية لمترويج ال ( بعنكاف:3( )2005دراسة عبد الرحمف سيار ) 2-2-2

بجامعة البحريف " وتيدؼ الدراسة لمتعرؼ عمي مفيـو وقت الفراغ لدػ الشباب بجامعة البحريف وكذلؾ التعرؼ عمى 
األنشطة الترويجية الرياضية التي يرغب شباب جامعة البحريف في ممارستيا وكذلؾ دوافع الممارسة الرياضية والمشكبلت 
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ب بجامعة البحريف لممارسة تمؾ األنشطة منيج الدراسة المنيج الوصفي مجتمع البحث طبلب كمية التربية التي تعيق الشبا
( طالب واستخدـ االستبياف كأداة لجمع 300والعموـ واآلداب جامعة البحريف عينة الدراسة ، واشتممت عينة الدراسة عمي ) 

يستغل بشيء مفيد لمفرد والمجتمع ويكوف لمعمل التطوعي وىو  البيانات أىـ النتائج مفيوـ وقت الفراغ ىو الوقت الذؼ
 الوقت الذؼ تمارس فيو اليوايات واألنشطة األنشطة الترويحية الرياضية لدػ عينة البحث .

 –الجامعة  –األندية  –اما األماكف ممارسة األنشطة  –الجرؼ  –الكرة الطائرة  –كرة السمة  –كرة الطاولة  –كرة القدـ 
 الشباب  مراكز 

Hudson, Elek, & Campbell-Grossman, 3-2-2 (2000( )9) العبلقة بيف ممارسة الرياضة  :بعنكاف"
تيدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى مستوػ تقدير الذات واالكتئاب لدػ عينة و  وأعراض االكتئاب ومستوػ تقدير الذات

لى تقصي العبل12 – 9مف الفتيات العمانيات ) قة بيف نمط الحياة الرياضي مف جية ومستوػ تقدير الذات ( سنة ، وا 
واالكتئاب مف جية ثانية ، كما وتيدؼ أيضا إلى تقصي العبلقة بيف تقدير الذات واالكتئاب. الطريقة اإلجراءات تـ تطبيق 

أعده زايد  باإلضافة  ( ومقياس تقدير الذات لؤلطفاؿ الذؼ1999القائمة العربية الكتئاب األطفاؿ التي أعدىا عبد الخالق )
( سنة 12 – 9فتاة تراوحت أعمارىف بيف ) 165إلى مقياس لمستوػ النشاط الرياضي عمى عينة تألفت عينة الدراسة مف 

فتاة مف المشاركات ببرنامج النادؼ الصيفي الذؼ تنظمو جامعة السمطاف  300، تـ اختيارىف عشوائيا مف ما يقارب 
النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوػ تقدير الذات بيف الفتيات الممارسات قابوس. نتائج الدراسة: أظيرت 

لمرياضة وقريناتيف المواتي ال يمارسف الرياضة وأظيرت أيضا وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مجموعة الممارسات 
د عبلقة ارتباطية سمبية بيف تقدير لمرياضة وغير الممارسات لمرياضة في أعراض االكتئاب. وبينت النتائج كذلؾ وجو 

الذات واالكتئاب. االستنتاجات: : مف المرجح أف االنخراط في النشاط الرياضي المنتظـ ممكف أف يؤدؼ إلى زيادة مستوػ 
تقدير الذات لدػ الفتيات المراىقات ويخفض مف المشاعر السمبية التي قد تنتابيف في مثل ىذه المرحمة الحرجة مف العمر 

 .تالي يقييف مف اإلصابة بأعراض االكتئابوبال
 إجراءات الدراسة: -3
  تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي نظرا لمناسبتو ألغراض الدراسة؛ :منيج الدراسة 3-1
 .يتكوف مجتمع الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس  بكمية التربية البدنية  والرياضة جامعة الزاوية   :مجتمع الدراسة 3-2
(عضو ىيئة تدريس بكمية التربية البدنية  والرياضة جامعة الزاوية وتـ 50تكونت عينة الدراسة "مف) :عينة الدراسة 3-3

 اختيارىـ عشوائيا.
مف خبلؿ البحث المكتبي واإلطبلع عمى المراجع  والبحوث ذات الصمة تـ إعداد االستبانة وتكونت  :أداة الدراسة 3-4

) الترويح  –( فقرة 15(عبارة موزعة كالتالي )الترويح الرياضي كقيمة  ثقافية()77مف خمسة محاور وتحتوؼ عمى )
( ) فقرة الترويح الرياضي كقيمة 16الترويح الرياضي كقيمة صحية( ) ) –( ) فقرة 15الرياضي كقيمة انفعالية ( )

 (.15الترويح الرياضي كقيمة معرفية() -(16اجتماعية( )
 :صدؽ المحكميف 3-4-1

( فقرة موزعة عمى خمسة  محاور عمى  عشر 77ـ الباحث بتوزيع االستبانة بصورتيا األولية والتي تكونت مف )حيث قا
حيث قاموا بدورىـ بإبداء آرائيـ  أستاذة مختصيف في التربية البدنية  وذلؾ لمتأكد مف صدؽ فقراتيا وصبلحيتيا لمتطبيق
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( 70طبقا لمتعديبلت المطموبة وأصبحت بصورتيا النيائية  تضـ )عمى فقرات االستبانة ثـ تـ اعادة صياغة االستبانة 
) الترويح  –( فقرة 16) الترويح الرياضي كقيمة انفعالية () –( فقرة 14عبارة كالتالي: )الترويح الرياضي كقيمة  ثقافية( )

رياضي كقيمة معرفية( ) الترويح ال -(13( فقرة  ) الترويح الرياضي كقيمة اجتماعية( )14الرياضي كقيمة صحية( )
( وبذلؾ أصبحت االستبانة تتمتع بدرجة معقولة مف الصدؽ الظاىرؼ أو صدؽ المحتوػ أو صدؽ المحكميف ، 13)

  :(1وبالتالي قاـ الباحث بحساب ثبات المحاور وثبات  االستمارة  وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ )
 

 (1جدكؿ )
 ستبيافيكضح درجة الثبات لكل محكر كدرجة ثبات اال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 النسب المئوية _ معادلة كوبر  –تـ استخداـ المتوسط الحسابي  :الكسائل اإلحصائية 3-5

 ( 100×الكل÷)الجزء                               
 النتائج: كمناقشة عرض -4
 عرض النتائج: 4-1

 (2جدكؿ )
 قيمة ثقافيةيكضح قيـ االستجابات كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري لمحكر التركيح ك

 N10درجة الثبات المحكر ـ
 88.09 التركيح الرياضي كقيمة  ثقافية 1

 97.17 التركيح الرياضي كقيمة انفعالية 2

 87.38 الرياضي كقيمة صحية التركيح 3
 88.97 التركيح الرياضي كقيمة اجتماعية 4

 89.74 التركيح الرياضي كقيمة معرفية 5
 7ة812ةر090.27 االستمارة 6

الكزف  الترتيب
 المئكي 

قيمة  س ع
 االستجابات

 ـ العبارة

 2.46 0.58 0.820 التاسع
123 

 1 يساعدني عمى اتخاذ القرارات

 2 يكفر لي الراحة بعد عناء العمل 138 2.76 0.43 0.920 الثاني
 3 يحتاج إلى تعميـ كتكجيو 124 2.48 0.58 0.826 الثامف

 4 يبعدني عف االنحرافات كالتيارات المتطرفة 132 2.64 0.56 0.880 الخامس
 2.54 0.50 0.846 السابع

127 
ممارسة النشاط التركيحي الرياضي أسمكب 

 لحياتي
5 

 6 يساعدني عمى االسترخاء الذىني 138 2.76 0.48 0.920 الثاني
 7 يساعدني اكساب المعارؼ  133 2.66 0.52 0.886 الرابع
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ألى  وبالنظر 
( 2رقـ) الجدوؿ  

مف خبلؿ  يتضح  
قيـ 

ويح كقيمة ثقافية بأف  أغمب فقرات المحور تراوحت قيـ االستجابات والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ لمحور التر 
 .0(فكاف وزنيا المئوؼ)8( باستثناء الفقرة )0.933( و) 0.820الوزف المئوؼ)

 
 (3جدكؿ)

 يكضح قيـ االستجابات كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري لمحكر التركيح الرياضي كقيمة انفعالية 
مف خبلؿ قيـ االستجابات والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ لمحور الترويح  يتضح ( 3وبالنظر إلى الجدوؿ  رقـ)

 كقيمة أنفعالية بأف  كل عبارات المحور تراوحت قيـ الوزف المئوؼ 
 

 (4جدكؿ )
 يمة صحيةقيكضح قيـ االستجابات كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري لمحكر التركيح الرياضي ك 

 8 أقتصر عمى المشاىدة دكف الممارسة 75 1.5 0.61 0.500 العاشر
 9 .يكسبني العادات الصحية السميمة 132 2.64 0.60 0.880 الخامس
 10 يتيح لي فرص اإلبداع كاالبتكار في مجاالت جديدة 127 2.54 0.65 0.846 السابع
 11 ينمي لدي الكعي الرياضي 135 2.7 0.58 0.900 الثالث
 12 يفيد في بناء شخصيتي 127 2.54 0.58 0.846 السابع
 13 يساعدني عمى االنضباط كاحتراـ المكاعيد 131 2.62 0.53 0.873 السادس
 14 يكشف عف العناصر القيادية الجيدة 140 2.8 0.40 0.933 االكؿ

الكزف  الترتيب
قيمة  س ع المئكي 

 ـ العبارة االستجابات

 1 ينمي لدي القدرة عمى التكقع 122 2.44 0.67 0.813 العاشر
 2 يحسف مف حالتي النفسية 136 2.72 0.45 0.906 الخامس

 133 2.66 0.48 0.886 السابع
يساعدني عمى التخمص مف الشعكر بالعدكانية في 

 3 التعامل مع اآلخريف

 4 يشعرني بحالة مف اتزاف نفسي 133 2.66 0.48 0.866 السابع
 5 ةكسيمة لمكقاية مف األمراض النفسية كالعصبي 134 2.68 0.51 0.893 السادس
 6 يساعدني عمى استعادة حيكيتي كنشاطي 145 2.9 0.30 0.966 االكؿ
 7 يساعدني عمى االسترخاء 142 2.84 0.37 0.946 الثاني

 8 يساعدني عمى حسف التصرؼ في المكاقف الحرجة 119 2.38 0.53 0.793 الحادي عشر

 9 يجعمني أشعر بالرضا عف نفسي 133 2.66 0.52 0.886 السابع
 10 يزيد قدرتي عمى االستمرار في أداء األعماؿ بكفاءة 134 2.68 0.47 0.893 سالساد
 11 يحررني مف الضغكط كالتكتر العصبي 137 2.74 0.53 0.913 الرابع
 12 فرصة كبيرة لتجديد نشاطي 138 2.76 0.43 0.920 الثالث

 13 يساعدني عمى التخمص مف القمق 136 2.72 0.45 0.906 الخامس
 14 ينمي لدي الثقة بالنفس 130 2.6 0.57 0.866 فالثام

 15 يشبع رغباتي كميكلي . 122 2.44 0.50 0.813 العاشر
 16 يجعمني اكثر قدرة ذىنيًا عمى التركيز 128 2.56 0.54 0.853 التاسع
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يتضح  مف خبلؿ قيـ االستجابات والمتوسط الحسابي واألنحراؼ المعيارؼ لمحور الترويح ( 4إلى الجدوؿ  رقـ) بالنظر

 وحت قيـ الوزف المئوؼ كقيمة صحية بأف  كل العبارات المحور ترا
 (.0.926( و) 0.773)
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

الكزف  الترتيب
 المئكي 

قيمة  س ع
 االستجابات

 ـ العبارة

 1 يجدد لدي الطاقة لمجابية أعباء الحياة 134 2.68 0.51 0.893 الثالث

 2.76 0.43 0.920 الثاني
138 

 2 يكلد لدي الشعكر بالسعادة كالمتعة

 3 يساعدني عمى النشاط في عممي باستمرار 131 2.62 0.57 0.873 الرابع

 2.52 0.58 0.840 السادس
126 

 4 يكسبني لياقة بدنية

 2.32 0.62 0.773 التاسع
116 

 5 يزيد مف مناعتي

 2.36 0.60 0.786 الثامف
118 

 6 يكسبني قكاـ معتدؿ

 7 كقاية مف االنحرافات  القكامية 116 2.32 0.59 0.773 التاسع

 2.52 0.58 0.840 السادس
126 

 8 كيح عف نفسييتيح لي ادراؾ  اىمية التر 

 9 يساعد عمى مركنة مفاصمي 126 2.52 0.54 0.840 السادس

 10 يكسبني التكافق العضمي العصبي 130 2.6 0.53 0.866 الخامس

 2.6 0.61 0.866 الخامس
130 

 11 كسيمة لمتغمب عمى الشيخكخة المبكرة

 12 كسيمة لممحافظة عمى الصحة 139 2.78 0.46 0.926 االكؿ

 2.68 0.51 0.893 الثالث
134 

يساعدني عمى الكقاية مف األمراض 
 الجسمية

13 

 2.44 0.54 0.813 السابع
122 

 14 يسيـ في تقكية عضبلتي
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 (5جدكؿ )
 يكضح قيـ االستجابات كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري لمحكر التركيح الرياضي كقيمة اجتماعية

( يتضح  مف خبلؿ قيـ االستجابات والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ لمحور الترويح 5وبالنظر إلى الجدوؿ  رقـ)
( 3( باستثناء العبارة رقـ )0.966( و ) 0.806كقيمة اجتماعية بأف أغمب العبارات المحور تراوحت قيـ الوزف المئوؼ)

 (.0.486فكاف وزنيا المئوؼ)
 
 
 
 
 
 

الكزف  الترتيب
 المئكي 

قيمة  س اع
 االستجابات

 ـ العبارة

 2.54 0.50 0.846 التاسع
127 

اعدني عمى تحقيق التكاصل مع اآلخريف يس
 لتحقيق ما ىك مطمكب منيـ

1 

 2 يمكنني مف مساعدة اآلخريف 130 2.6 0.49 0.866 السابع

 3 يجعمني غير قادر ذىنيًا عمى اداء عممي 73 1.46 0.76 0.486 الحادي عشر
 4 يسيـ في تنمية ركح الجماعة 139 2.78 0.42 0.926 الرابع

 5 يساعدني في التكازف بيف العمل كالراحة 129 2.58 0.50 0.860 الثامف

 6 يمكف أف يمارسو جميع األعمار 140 2.8 0.45 0.933 الثالث

 2.42 0.50 0.806 العاشر
121 

يشعرني بالقدرة عمى ضبط انفعاالتي في المكاقف 
 الفجائية

7 

 8 يسيـ في تككيف صداقات جديدة 145 2.9 0.30 0.966 االكؿ

 9 يتيح فرص تنمية العبلقات الكدية بيف الممارسيف 142 2.84 0.37 0.946 الثاني

 10 يجعمني اكثر قدرة عمى التركيز 127 2.54 0.50 0.846 التاسع

 2.7 0.46 0.900 السادس
135 

يساعدني عمى مشاركة اآلخريف في األنشطة 
 االجتماعية

11 

 12 جمكعة مف الزمبلءيكفر لي فرص االنتماء لم 136 2.72 0.45 0.906 الخامس

 13 يحفزني عمى أداء خدمات لآلخريف 129 2.58 0.50 0.860 الثامف
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 ( 6جدكؿ )
 يكضح قيـ االستجابات كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري لمحكر التركيح الرياضي كقيمة معرفية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يتضح  مف خبلؿ قيـ االستجابات والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ لمحور الترويح ( 6وبالنظر إلى الجدوؿ  رقـ)
 .(0.926( و) 0.800كقيمة معرفية بأف  كل عبارات المحور تراوحت قيـ الوزف المئوؼ)

 
 مناقشة النتائج: 4-2

أغمب عبارات المحور ( المتعمق بمحور الترويح الرياضي كقيمة ثقافية 2)ومف خبلؿ المشاىدة لمنتائج بالجدوؿ رقـ 
(وكاف ترتيب العبارات 0.500(فكاف وزنيا المئوؼ)8( باستثناء العبارة )0.933( و) 0.820تراوحت قيـ الوزف المئوؼ)

 وفق التالي :
يوفر لي الراحة بعد عناء العمل  (2بالمرتبة األولى  وعبارة) يكشف عف العناصر القيادية الجيدة (14) العبارة 
( ينمي لدؼ الوعي الرياضي 11)  يساعدني عمى االسترخاء الذىني بالمرتبة الثانية وجاء بالمرتبة الثالثة عبارة (6وعبارة)
يبعدني عف االنحرافات  (4يساعدني عمى اكساب المعارؼ بالمرتبة الرابعة  وفي المرتبة الخامسة العبارة ) (ا7وعبارة )

يساعدني عمى االنضباط واحتراـ المواعيد بالمرتبة (13والعبارة) يكسبني العادات الصحية السميمة  (9)تيارات المتطرفة وال
يتيح لي فرص اإلبداع واالبتكار  (10والعبارة) ممارسة النشاط الترويحي الرياضي أسموب لحياتي (5)   والعبارةالسادسة 

الكزف  الترتيب
 المئكي 

قيمة  ع س
 االستجابات

 ـ العبارة

 1 ني عمى تحصيل المعمكمات المفيدةيساعد 122 0.58 2.44 0.813 العاشر

 2 يسيـ في تنمية الكعي الرياضي 139 0.42 2.78 0.926 االكؿ
 3 يساعد في ضبط انفعاالتي 120 0.53 2.4 0.800 الثاني عشر

 4 ينمي لدي الشعكر بالمسئكلية 130 0.53 2.6 0.866 الخامس
 5 ييساعدني عمى التركيز في عمم 124 0.50 2.48 0.826 التاسع
 6 يعطيني الفرصة لممارسة خبرات جديدة 127 0.54 2.54 0.846 السابع
 7 يتيح لي الفرصة لتفيـ ذاتي 124 0.58 2.48 0.826 التاسع

 8 يكسبني كيفية التخمص مف اإلرىاؽ كالتعب 126 0.54 2.52 0.840 الثامف
 9 يمارسو جميع فئات المجتمع 129 0.57 2.58 0.860 السادس
 10 يكسبني قيـ اجتماعية كالتعاكف كااللتزاـ 137 0.44 2.74 0.913 الثاني
 11 يمكف اف امارسو بنفسي 133 0.59 2.66 0.886 الرابع

 12 يجعمني أدرؾ كل ما يدكر حكلي 121 0.54 2.42 0.806 الحادي عشر
 0.45 2.72 0.906 الثالث

136 
أمارسو في كقت فراغي كيمكنني  مف ادراؾ 

 اىميتو
13 
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 الترتيب  يحتاج إلى تعميـ وتوجيو( 3والعبارة)د في بناء شخصيتي الترتيب السابع يفي( 12)  والعبارة في مجاالت جديدة ا
أقتصر عمى المشاىدة دوف الممارسة  (8والعبارة) يساعدني عمى اتخاذ القرارات الترتيب التاسع( 1) الثامف   والعبارة
 الترتيب العاشر.

والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ لمحور الترويح يتضح  مف خبلؿ قيـ االستجابات ( 3وبالنظر إلى الجدوؿ  رقـ)
 0.966( و) 0.793كقيمة انفعالية بإف  كل عبارات المحور تراوحت قيـ الوزف المئوؼ)الرياضي 

يساعدني عمى االسترخاء  (7وجاء ت عبارة)  يساعدني عمى استعادة حيويتي ونشاطي الترتيب األوؿ(6)  وجاء ت عبارة
(يحررني مف الضغوط والتوتر 11(فرصة كبيرة لتجديد نشاطي والعبارة ) 12المرتبة الثالثة عبارة ) الترتيب الثاني وب

مف القمق. وجاءت باقي العبارات  (يساعدني عمى التخمص13)ّ  في حيف جاء بالترتيب الخامس،  العصبي الترتيب الرابع
د قدرتي عمى االستمرار في أداء األعماؿ بكفاءة( ) يزي مى التوالي )وسيمة لموقاية مف األمراض النفسية والعصبية(ع

 بالمرتبة السادسة
)يجعمني ،  يشعرني بحالة مف اتزاف نفسي(  )، )يساعدني عمى التخمص مف الشعور بالعدوانية في التعامل مع اآلخريف( 

مني اكثر قدرة ذىنيًا عمى ينمي لدؼ الثقة بالنفس(    المرتبة الثامنة)  يجع) أشعر بالرضا عف نفسي( بالمرتبة السابعة
يشبع رغباتي وميولي( العاشر)يساعدني عمى حسف التصرؼ  ،  )  ينمي لدؼ القدرة عمى التوقع المرتبة التاسعةو التركيز( 

 (40- 37: 7).  دمحم الحماحمي وعائدة عبد العزيز وىذا ما يتفق مع – في المواقف الحرجة( الحادية عشر
يتضح  مف خبلؿ قيـ االستجابات والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ لمحور الترويح ( 4وبالنظر إلى الجدوؿ  رقـ)

وسيمة  (12) (0.926( و) 0.773كقيمة صحية باف  كل عبارات المحور تراوحت قيـ الوزف المئوؼ بيف )الرياضي 
( يساعدني 13بية أعباء الحياة)( يجدد لدؼ الطاقة لمجا1( يولد لدؼ الشعور بالسعادة والمتعة)2لممحافظة عمى الصحة )

( 11( يكسبني التوافق العضمي العصبي )10( يساعدني عمى النشاط في عممي باستمرار)3عمى الوقاية مف األمراض )
( يساعد عمى 9( يتيح لي ادراؾ  اىمية الترويح عف نفسي)8( يكسبني لياقة بدنية)4وسيمة لمتغمب عمى الشيخوخة المبكرة)

( وقاية مف االنحرافات  7( يزيد مف مناعتي)5( يكسبني قواـ معتدؿ)6يسيـ في تقوية عضبلتي)( 14مرونة مفاصمي)
 القوامية.

يتضح  مف خبلؿ قيـ االستجابات والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ لمحور الترويح ( 5وبالنظر الى الجدوؿ  رقـ)
( باستثناء العبارة رقـ 0.966( و ) 0.806الوزف المئوؼ) كقيمة اجتماعية باف اغمب عبارات المحور تراوحت قيـالرياضي 

( وىذا يعطينا مؤشر  عمى ما يكسبو الممارس لمنشاط الترويحي الرياضي وجاءت ىذه 0.486( فكاف وزنيا المئوؼ)3)
الممارسيف  ( يتيح فرص تنمية العبلقات الودية بيف9( يسيـ في تكويف صداقات جديدة )8القيـ عمى النحو التالي : العبارة)

( يوفر لي فرص االنتماء لمجموعة مف 12( يسيـ في تنمية روح الجماعة)4( يمكف أف يمارسو جميع األعمار)6)
( يساعدني في 5(يمكنني مف مساعدة اآلخريف)2( يساعدني عمى مشاركة اآلخريف في األنشطة االجتماعية)11الزمبلء)

(يجعمني أكثر 10ق التواصل مع اآلخريف لتحقيق ما ىو مطموب منيـ )( يساعدني عمى تحقي1التوازف بيف العمل والراحة )
(اقل  العبارات استجابات 3قدرة عمى التركيز)(يشعرني بالقدرة عمى ضبط انفعاالتي في المواقف الفجائية وجاءت العبارة)

عية وىذا ما تحقق مف ألنيا عبارة سمبية وبالتالي يتضح  أف النشاط الرياضي الترويحي يكسب الممارس لو قيـ اجتما
انو كاف مف دوافع الميل  (4( )1988)  عصمت الكردؼوتوصمت دراسة  خبلؿ استجابات عينة البحث وىذا يتفق مع

، والترويح  ، وأىمية الرياضة في حياتيـ ، والمياقة البدنية ممارسة النشاط الرياضي الترويحي الكتساب النواحي الصحية
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تعتبر ممارسة األنشطة الرياضية مف األمور الميمة جدا لمصحة النفسية و  االجتماعية.، واكتساب النواحي  عف النفس
 ، وتخمصو مف ممل الحياة اليومية التي تسبب لو حالة مف القمق. والجسمانية لئلنساف

ترويح يتضح  مف خبلؿ قيـ االستجابات والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ لمحور ال( 6وبالنظر الى الجدوؿ  رقـ)
( وجاءت العبارات في 0.926( و) 0.800كقيمة معرفية باف  كل عبارات المحور تراوحت قيـ الوزف المئوؼ)الرياضي 

( 13( يكسبني قيـ اجتماعية كالتعاوف وااللتزاـ)10يسيـ في تنمية الوعي الرياضي) (2) ترتيبيا عمى النحو التالي العبارة
(ينمي لدؼ الشعور 4( يمكف اف أمارسو بنفسي)11ؾ اىميتو)أمارسو في وقت فراغي ويمكنني  مف ادرا

(يكسبني كيفية التخمص مف 8(يعطيني الفرصة لممارسة خبرات جديدة)6(يمارسو جميع فئات المجتمع)9بالمسئولية)
يساعدني عمى تحصيل  (1يتيح لي الفرصة لتفيـ ذاتي) (7يساعدني عمى التركيز في عممي) (5اإلرىاؽ والتعب)

واف النشاط الرياضي الترويحي ،  يساعد في ضبط انفعاالتي (3) (يجعمني أدرؾ كل ما يدور حولي12المفيدة) المعمومات
أف ممارسة الرياضة بانتظاـ لو أثر يكسب الممارس لو قيـ معرفية وىذا ما تحقق مف خبلؿ استجابات عينة البحث و 

تراـ الذات والثقة بالنفس وتفيد الرياضة المنتظمة بحسب إيجابي فعاؿ جدًا في تبديد القمق ومعالجتو وتعزيز وتحسيف اح
الدراسة في تطوير اآلثار الفسيولوجية اإليجابية لمعايشة البيئة المحيطة مف خبلؿ تقميل المخاوؼ العامة و تقوية الدوافع 

ة النشاط انو كاف مف دوافع الميل ممارس (4( )1988)عصمت الكردؼ دراسة  اليو الشخصية ويعزز ذلؾ ما توصمت
،  ، والترويح عف النفس ، وأىمية الرياضة في حياتيـ ، والمياقة البدنية الرياضي الترويحي الكتساب النواحي الصحية

وترػ الجمعية األمريكية لمصحة والتربية البدنية والترويح. أف الترويح يسيـ في طريقة   واكتساب النواحي االجتماعية.
 الحياة الحديثة بالتالي:

 الحاجات اإلنسانية األساسية لمتعبير الخبلؽ عف النفس. تحقيق
 المساعدة في العمل عمى تحسيف الصحة البدنية واالنفعالية والعقمية.
 المساعدة في التحرر مف الضغط والتوتر العصبي لمحياة الحديثة.

 توفر طريق متسع لحياة شخصية وعائمية زاخرة
فالترويح يعد جزءا بالغ األىمية مف التربية  (2001) ويش ، اميف الخوليكماؿ الديف عبد الرحمف در وتتفق ايضا مع  

فمف خبلؿ اشتراؾ األفراد في برامجو يكتسبوف الميارات الحركية البلزمة لقضاء أوقات فراغيـ بطريقو مثمرة كما يساعد 
لترويحي بطريقة موجيو مبنية عمى عمى التنمية البدنية و النفسية و العقمية و االجتماعية . والفرد حيف يمارس النشاط ا

 .)193: 6األسس العممية والتربوية فاف عممية التربية تتـ في نفس الوقت )
 كالتكصيات: االستنتاجات -5

 :االستنتاجات
، يوفر لي الراحة بعد عناء العمل  ،   اىميا)يكشف عف العناصر القيادية الجيدةأف لمترويح الرياضي قيمة ثقافية  -1

يبعدني عف  يساعدني عمى اكساب المعارؼ  ،  مى االسترخاء الذىني ،  ينمي لدؼ الوعي الرياضي ، يساعدني ع
 االنحرافات والتيارات المتطرفة(.  

يساعدني عمى االسترخاء  ،   ، ونشاطييساعدني عمى استعادة حيويتي   أىمياقيمة انفعالية   الرياضي أف لمترويح -2
 حررني مف الضغوط والتوتر العصبي ، يساعدني عمى التخمص مف القمق.فرصة كبيرة لتجديد نشاطي ، ي
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ف لمترويح  -3 ،   قيمة صحية و اىميا) وسيمة لممحافظة عمى الصحة ،  يولد لدؼ الشعور بالسعادة والمتعةالرياضي وا 
نشاط في عممي ،  يساعدني عمى الوقاية مف األمراض ،  يساعدني عمى ال يجدد لدؼ الطاقة لمجابية أعباء الحياة

 باستمرار.
قيمة اجتماعية اىميا)  يسيـ في تكويف صداقات جديدة ، يتيح فرص تنمية العبلقات الودية بيف الرياضي أف لمترويح  -4

،  يوفر لي فرص االنتماء لمجموعة مف  يسيـ في تنمية روح الجماعة  األعمارالممارسيف ،  يمكف أف يمارسو جميع 
 الزمبلء.

ف لمتروي -5  ،  يكسبني قيـ اجتماعية كالتعاوف وااللتزاـ قيمة معرفية اىميا) يسيـ في تنمية الوعي الرياضيالرياضي ح وا 
 ، ينمي لدؼ الشعور بالمسئولية. ،  يمكف اف امارسو بنفسي ، أمارسو في وقت فراغي ويمكنني  مف ادراؾ اىميتو

 التكصيات: 5-2 
  :باألتييوصى الباحث  راسة وفى حدود مجتمع وعينة البحثائج  ىذه الداستنادا إلى ما أسفرت عنو مناقشة وتفسير نت

عف طريق كتيبات  ، االندية ( ، الجامعات يجب التأكيد عمى مفيوـ وأىداؼ الترويح في كل المؤسسات )المدارس -1
  والممصقات.

أنواعيا المختمفة عامو واألنشطة إقامة ندوات تثقيفية في كل مؤسسات ىدفيا الحث عمى ممارسة األنشطة الترويحية ب -2
  الترويحية الرياضية خاصة.

توفير كافة اإلمكانيات مف أجيزة وأدوات لتشجيع عمى ممارسة األنشطة الرياضية الترويحية )بالمدارس .الساحات  -3
  المعسكرات( .المنتزىات  .الشواطئ .الجامعات . النوادؼ .

 يحية في  المؤسسات و صرؼ الحوافز المادية والمعنوية المناسبة ليـ.يجب أعداد المشرفيف عمى األنشطة الترو  -4
  -5 ضرورة تنظيـ دورات وحمقات مناقشة لممعمميف بالمدارس وصقميـ كرواد أنشطة ترويحية

 ضرورة إثراء الدور الذؼ تقوـ بو )المدرسة. النادؼ. الجامعة( في توفير العديد مف األنشطة الترويحية المختمفة التي -6
  .تتبلءـ مع شرائح المجتمع فى جميع مراحميا السنية. 

يجب التنسيق بيف وزارتي الشباب والرياضة و وزارة التربية والتعميـ باستخداـ المدارس الحكومية في اإلجازات الصيفية  -7
   كمركز ترويحي متكامل لجميع األنشطة الترويحية

الترويح  وأىداؼفي بيف أفراد المجتمع لمتعرؼ عمى قيمة ومفيوـ ضرورة مساىمة وسائل االعبلـ في نشر الوعي الثقا
 لتكويف االتجاىات االيجابية لدييـ بأىمية ممارسة األنشطة الترويحية وفوائدىا.
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 دراسة تحميمية لدكر النكادي اتجاه كقت الفراغ كاألنشطة التركيحية
 ا .ؾ. د دمحم عطية المقركش

 مقدمة البحث: 1-1
الفاعل في بناء  دورىا ي تنتمي ليا مف خبلؿمما الشؾ فيو أف لؤلندية الرياضية دور ريادؼ كبير في المجتمعات الت

وال يقتصر دور االندية في األنشطة الرياضية والمشاركة  أجياؿ رياضية واعية مثقفة تتحمى وتتصف باألخبلؽ الرياضية،
 والمجتمع المحيط بيا بالرسالة النبيمة التي توعية أفرادىا في الفعاليات الرياضية حسب ولما ليا دور أسمى مف خبلؿ

أف تتكاتف  تيدؼ الييا الرياضة ومف أجميا أنشأت ىذه األندية الرياضية. ومف أجل الوصوؿ الى تمؾ الرسالة يجب
 .وتتعاوف وتتضافر الجيود بيف جميع األطراؼ المعنية بيذه المسألة سواء أفراد أو أندية مجتمعة أو مؤسسات أخرػ 

ة تعد مف أىـ المؤسسات التي تيتـ بالشباب وتؤثر في المجتمع ( اف األندية الرياضي 2015ويذكر نعماف عبد الباقي )
وتيدؼ إلى المساىمة في إعداد المواطف الصالح. واألندية الرياضية البد أف يكوف ليا دور عػمػػيػق وفػعػاؿ في خدمة 

لتي يكوف فييا التواصل المجتمع تميػزىا عف غػػػػيػػػرىػػا مف المؤسسات األخرػ، وىذا يتطمب تنظيـ الفعاليات المختمفة ا
وخدمة المجتمع سواء كانت رياضية أـ فنية أـ ثقافية أـ توعوية تثقيفية كجزء مف أولوياتيا واىتماماتيا الموجية لخدمة 

 (14المجتمع . )
 و بالغة وىو وقت لبلستجماـ والترويح و فيو يستعيد الشخص عف طريق الترويح نشاطو فتزداد حيويتويتولوقت الفراغ أىم 

ذا  وينمو أنتاجو كمآ وكيف في كل المجاالت ومف خبللو يمكف االرتقاء بالفرد وتنمية شخصيتو بصورة متوازنة ومتكاممة وا 
كاف لوقت الفراغ ىذه األىمية فقد أىتـ اإلسبلـ بوقت الفراغ ودعا إلى اغتنامو واستغبللو االستغبلؿ األمثل وفي ىذا الصدد 

سبلـ " أغتنـ خمسًا قبل خمس شبابؾ قبل ىرمؾ وصحتؾ قبل سقمؾ وغناؾ قبل فقرؾ قاؿ سيدنا دمحم عميو الصبلة وال
وفراغؾ قبل شغمؾ وحياتؾ قبل موتؾ "  رسولنا الكريـ ملسو هيلع هللا ىلص   " كما قاؿ  ايضا" نعمتاف مغبوف فييما كثير مف الناس 

 (.  8: 6الصحة والفراغ )
السادسة والتي تنص عمى أف لكل فرد الحق في تعميـ واكتساب الميارات  ويؤكد ذلؾ ميثاؽ الفراغ والترويح في مادتو

الترويحية لبلستفادة منيا في استثمار أوقات فراغو ولذا يجب عمىاألسرة والمؤسسات التعميمية والمجتمع االضطبلع بتمؾ 
خبلؿ وقت الفراغ ، فاالىتماـ بوقت  المسؤولية ، كما يجب تنظيـ برامج لتعميـ األطفاؿ والشباب والكبار الميارات الترويحية

 الفراغ والترويح ليس وليد الساعة بل حث رسولنا الكريـ ملسو هيلع هللا ىلص عمى االىتماـ بالوقت وكيفية استثماره بما يعود عمى الفرد
مره فيـ أفناه ؟ وعف شبابو فيـ والمجتمع بالنفع بأنو قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص " ال تزوؿ قدما عبد يوـ القيامة حتى يساؿ عف أربع عف ع

 " ( 37:9أببله ؟ وعف مالو مف أيف اكتسبو وفيما أنفقو ؟ وعف عممو ماذا عمل بو؟)
إف وقت الفراغ كما ذكرنا ىو الوقت الذؼ يكوف فيو الفرد حرًا مف متطمبات العمل، وىو الوقت الذؼ ال يمنح عميو الفرد أية 

رؼ بو كما يشاء، وبمعنى آخر إف الفراغ ىو تحرر اإلنساف مف واجباتو وقيود أجور ألنو وقتو الخاص وباستطاعتو التص
العمل الوظيفي الذؼ يعيش عميو ويحصل منو عمى رزقو اليومي. وفي وقت الفراغ يعطى الفرد حرية اختيار نشاطاتو 

تي يمارسيا اإلنساف يجب أال تكوف الترفييية أو تغييرىا لتتبلءـ مع أذواقو وتطمعاتو الفردية والجمالية. ونشاطات الفراغ ال
ال كانت ىذه األنشطة أنشطة عمل تتميز بصفة اإللزاـ  قسرية أو مبرمجة مسبقًا أو مفروضة عميو مف قبل جية معينة، وا 
وصفة البرمجة والغرض الذؼ تحدده الجية التي تسيطر عمى العمل وتشرؼ عميو، وتختمف أنشطة الفراغ التي يمارسيا 
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جتمع باختبلؼ أعمارىـ وأجناسيـ وخمفياتيـ االجتماعية والطبقية وأذواقيـ وتطمعاتيـ وأىدافيـ ومصالحيـ، أو األفراد في الم
ىو )مجموعة مف الوظائف واألنشطة التي ينغمس فييا الفرد بمحض إرادتو، وذلؾ بحثًا عف راحة أؤ منفعة أو لغرض 

خدمات تطوعية لممجتمع الذؼ يحيط بو، وذلؾ بعد تركو لعممو  تنمية معموماتو، أو لتحسيف ميارتو، أو لئلسياـ في تقديـ
 األساسي سواء العائمي أو االجتماعي(.

ويمكف لمفراغ أف يوفر لئلنساف الفرص لمرقي بحياتو وذلؾ إذا ما أستخدـ وقت الفراغ بطريقة بناءة وبالتالي فالنشاط 
  قت الفراغالترويحي يمكنو مف المساىمة في االستخداـ األمثل والطيب لو 

إذا لـ يتعمـ األفراد كيفية االستفادة مف وقت الفراغ  Bright billعف برايتبيل  1986ويذكر كماؿ درويش ودمحم الحماحمي 
إذا كاف مف أىداؼ التعميـ ارتباط الطبلب بالحياة  Krausبالطرؽ التربوية فمف يتعمموا كيف يحيوا ،ويضيفا عف كراوس 

 (100، 99:11فإف ذلؾ يتطمب إعدادىـ الستثمار أوقات الفراغ بإتقاف وحكمة ) الترويحية ارتباطًا وثيقاً 
كما أكدت تياني عبد السبلـ أف األنشطة الترويحية تكمف أىميتيا في السمات المميزة ليا التي تجعميا في المقدمة اذا ما  

حرية اختيار الفرد لنوع النشاط وأف  قورنت بأؼ نشاط أخر وأف الدافع مف ممارستيا ، ىو السعادة الشخصية وأف تتوفر
تكوف ىذه األنشطة بناءا وال تيدؼ لمكسب المادؼ أو المنافسة كما أف التوجيو نحو األنشطة الترويحية لشغل وقت الفراغ 

 ) 51  : 4سيرتفع ويرتقي بمستوػ االخبلقيات والقيـ لدػ الممارسيف)
تطوير شخصية لممارسة األنشطة الترويحية التي بدورىا تعمل عمى  يعتبر النادؼ مركز لخدمة المجتمع وتييئة إمكانياتو

الممارسيف مف خبلؿ التنمية المعرفية والعقمية وبالمشاركة االجتماعية ويقدـ النادؼ خدمة لممجتمع المحمي وخاصة القطاع 
يوفر  قة ايجابية وبناءة ويعتبر النادؼ مؤسسة تربوية يمكف أف توفر لروادىا الفرص لشغل أوقات الفراغ بطريالشبابي و 

 النادؼ الفرص لتعمـ العديد مف األنشطة التي تمارس أثناء وقت الفراغ.
فالترويح يعد جزءا بالغ األىمية مف التربية فمف خبلؿ اشتراؾ األفراد في برامجو يكتسبوف الميارات الحركية البلزمة لقضاء 

بدنية و النفسية و العقمية و االجتماعية . والفرد حيف يمارس النشاط أوقات فراغيـ بطريقو مثمرة كما يساعد عمى التنمية ال
 ( . 193: 10الترويحي بطريقة موجيو مبنية عمى األسس العممية والتربوية فاف عممية التربية تتـ في نفس الوقت)

ر المعب والترويح وىناؾ نظريات وتفسيرات لكممة الترويح تفوؽ اصطبلح المعب في نظرياتو وتفسيراتو وىناؾ مف يفس 
تفسيرا واحدا ويفسر الترويح عمى أنو رد فعل عاطفي أو حالة نفسية وشعور يحسو الفرد قبل وأثناء وبعد ممارستو لنشاط 
ما سمبيا أو إيجابيا ويتـ أثناء وقت الفراغ ، و يكوف الفرد متبوعا برغبة شخصيو أؼ حرية االختيار وغرضو في ذاتو . 

، فالنشاط وسيمة وليس غاية في ذاتو ، أما الغاية فيي ذلؾ التغير في الحالة االنفعالية  الترويح أكثر مف نشاطف
 (  13: 4واإلحساس بالغبطة والسعادة التي تعمل عمى شحف البطارية اإلنسانية "البشرية".)

راغ بنشاط بناء وىادؼ وليست عممية التربية فقط ىي الناتج النيائي لمممارسة الترويحية ، بل أنو مف خبلؿ شغل وقت الف
 تتكوف الشخصية االنسانية ، البناءة الطموحة ، والمبدعة.

والخبرات التي تنتج  ةنشاطأف الترويح ىو تمؾ األوجو مف االKRAUS (عف" كراوس1988بينما يذكر دمحم الحماحمي ) 
كتساب العديد مف القيـ الشخصية عف وقت الفراغ والتي يتـ اختيارىا وفقا إلرادة الفرد وذلؾ بغرض السرور والمتعة وا

 (37:12 واالجتماعية .)
ولقد أصبح الترويح جزًءا مف اىتمامات الدوؿ، نظًرا ألىميتو لجميع األعمار مف المدارس والجامعات ومراكز الشباب 

  .(160:  15واألندية مف أجل المياقة والصحة )
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نمية المجتمع أشار الرسوؿ الكريـ     ) ملسو هيلع هللا ىلص ( بقولو: " نعمتاف وألىمية وقت الفراغ واستثماره في بناء شخصية الفرد وفي ت
مغبوف فييما كثير مف الناس الصحة والفراغ " مما يدؿ عمى قيمة الوقت وأنو نعمة إال انو قد يتحوؿ إلي نقمة إذا لـ 

ب ساعة بعد ساعة ، فاف القموب إذا كمت يحسف االنتفاع بو ، وكذلؾ قولو       ) صمي هللا عميو وسمـ (: " روحوا القمو 
عميت "  وذلؾ ألنو إذا كاف لمحياة جانبيا الجاد ، فاف ليا جانبيا الروحي الممتع أيضا ، وىو ما يتحقق باالستثمار 

: 5)األمثل لوقت الفػراغ ، وىو ما يرتبط ارتباطا وثيقا بالعمل التربوؼ في المؤسسات التربوية لمشباب كالمدارس والجامعات 
18) 

وىناؾ نظريات وتفسيرات لكممة الترويح تفوؽ اصطبلح المعب في نظرياتو وتفسيراتو وىناؾ مف يفسر المعب والترويح 
تفسيرا واحدا ويفسر الترويح عمى أنو رد فعل عاطفي أو حالة نفسية وشعور يحسو الفرد قبل وأثناء وبعد ممارستو لنشاط 

الفراغ ، و يكوف الفرد متبوعا برغبة شخصيو أؼ حرية االختيار وغرضو في ذاتو ما سمبيا أو إيجابيا ويتـ أثناء وقت 
والترويح أكثر مف نشاط ، فالنشاط وسيمة وليس غاية في ذاتو ، أما الغاية فيي ذلؾ التغير في الحالة االنفعالية 

 (.13: 4واإلحساس بالغبطة والسعادة التي تعمل عمى شحف البطارية اإلنسانية "البشرية" )
فالترويح يعد جزءا بالغ األىمية مف التربية فمف خبلؿ اشتراؾ األفراد في برامجو يكتسبوف الميارات الحركية البلزمة       

مثمره كما يساعد عمى التنمية البدنية و النفسية والعقمية و االجتماعية . والفرد حيف يمارس  ةلقضاء أوقات فراغيـ بطريق
: 10جيو مبنية عمى األسس العممية والتربوية فاف عممية التربية تتـ في نفس الوقت . ) النشاط الترويحي بطريقة مو 

193. ) 
جميع األندية عمى اختبلؼ مسمياتيا وتحاوؿ تحقيقيا ضمف االطار  التي تشترؾ فييا وىناؾ مجموعة مف األىداؼ   

ذه األىداؼ مف خبلؿ ما يشير اليو نعماف الموجود بو ىذه األندية لممساىمة في نيوض المجتمع، وىنا نستعرض بعض ى
 -عبد الباقي عبر موقعو اإللكتروني عمى النحو التالي:

 خدمة المجتمع المحمي وخاصة القطاع الشبابي .
بداعاتيـ في خدمة المجتمع .  النيوض بواقع األطفاؿ والشباب وتشجيع مشاركتيـ وا 

 شباب .فتح األفاؽ أماـ المبدعيف والمتفوقيف مف األطفاؿ وال
 رعاية وتطوير الكفاءات والميارات الشبابية في مجاالت اإلبداع الفكرؼ والثقافي واألكاديمي والفني والرياضي .

 توفير المكاف التربوؼ لتفريغ طاقات الشباب واألطفاؿ وكبار السف وذوؼ االحتياجات .
قامة العبل  قات الودية مع األفراد.تفعيل األنشطة والفعاليات االجتماعية ، لتحقيق وحدة الصف وا 

والنوادؼ الرياضية تمعب دور  تتيح الفرصة لمشباب إلبراز طاقاتيـ والنوادؼ الرياضية مؤسسات اجتماعية رياضية ثقافية
لمشباب إلظيار مواىبيـ في جميع .. وتقدـ األندية دور كبير في إعطاء الفرصة.لمفرد والجماعة..في التنشئة االجتماعية

طواعية ليتمتعوا في رفقة ...والنوادؼ الرياضية يقبل عمييا األطفاؿ والشباب.ية والثقافية والفكريةالرياض.النواحي
  .. بجو مف المرح والعمل.زمبلئيـ

بطريقة  ويسيـ النادؼ النموذجي في تربية الفرد.المثمرة مع اآلخريف..وفي النوادؼ تكوف ىناؾ العبلقات االجتماعية
في تقديـ األنشطة ...تربوية حيث تقل فرص المدارس والمنازؿ.اد أىمية النوادؼ كمؤسساتوتزد.مقصودة أو غير مقصودة

مثل التعاوف. التنافس .واالتجاىات األخرػ .كثير مف القيـ االجتماعية..والنوادؼ تكسب الطفل والشاب.الرياضية
 (14ت الفراغ لمشباب.)شغل أوقا.ؤلندية دورا ىاما فيلو .احتراـ القوانيف.الكفاح .احتراـ الذات الشريف
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 مشكمة الدراسة: 1-2
اّف جل اىتمامات األندية منصب في الفترة الحالية عمى المعبة الجماىيرية األولى وىي كرة القدـ وأّنو ما مف أحد يستطيع  

ية عمى أف يطالب األندية بالتخمي عف دعـ تمؾ المعبة، لكف يجب عمييا االىتماـ ببقية األنشطة ، اال أّف تركيز األند
األنشطة االجتماعية والثقافية قمية جدًا االمر الذؼ جعل الباحث يقوـ بيذه الدراسة لمعرفة اسباب عدـ اىتماـ االندية 

 باألنشطة الترويحية. 
( ىناؾ حالة عقـ سائدة داخل األندية الرياضية نتيجة تركيزىا عمى الجانب الرياضي 14ويدكر نعماف عبدالباقي   )  

وانب أخرػ أساسية وىي الجوانب الثقافية واالجتماعية رغـ أف النوادؼ قد تختمف عف غيرىا مف ىذه الناحية وا ىماليا لج
قدر اإلمكاف . لكف ماىي الوسيمة الفعمية التي يمكف لؤلندية اف تقوـ بيا حتى تؤكد حقيقة النادؼ الرياضي الثقافي 
 االجتماعي . 

لمؤسسات ودراسة دور النوادؼ اتجاه االنشطة الترويحية وما مدػ وضوح األمر الذؼ يجعمنا نسمط الضوء عمى ىذه ا
 مفيوـ وقت الفراغ لدػ ادارات النوادؼ التي يمكف وضع البرامج الترويحية المناسبة واليادفة ،بما يتمشى واتجاىات الفرد .

 اىداؼ البحث: 3-ا
 -ييدؼ البحث التعرؼ عمى :

 ية .رويحاولويات النادؼ في ممارسة االنشطة الت
 دور النادؼ اتجاه وقت الفراغ واالنشطة الترويحية. 
 مدػ وضوح أىداؼ ومميزات النشاط الترويحي. 
 مدػ وضوح مفيـو الترويح والنشاط الترويحي.

 : تساؤالت البحث 1-4
 ية ؟ ما ىي  اولويات النادؼ في ممارسة االنشطة الترويح

 الترويحية ؟ما ىو دور النادؼ اتجاه وقت الفراغ واالنشطة 
 ؟ ما مدػ وضوح أىداؼ ومميزات  النشاط الترويحي
 ما مدػ وضوح مفيـو الترويح والنشاط الترويحي؟

 الدراسات السابقة: -2
"دور األندية الرياضية في تنمية الوعي االجتماعي لدػ الشباب ( بعنكاف: 13سعيد بف ناصر بف حمد)  دراسة 2-1-1

وتيدؼ تمؾ  .شاب وشابة في محافظة مسقط 400الميدانية عمى عينة مف  الدراسةوقد أجريت ىذه ."عماففي سمطنة 
لتي تقوـ بيا األندية في تنمية الوعي االجتماعي، وانعكاسيا عمى الشباب مف الدراسة إلى التعريف باألدوار االجتماعية ا

خبلؿ ما تقوـ بو مف أنشطة وفعاليات مختمفة، وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور الفرؽ الرياضية ودور الجيات الرسمية 
 واألىمية في التواصل لنشر الوعي االجتماعي .

: "برامج االندية الرياضية ودورىا في حماية ( بعنكاف9( )2011ي العجبلف)دراسة  فيصل بف عبد العزيز عم 2-1-2
الشباب مف االنحرافات الفكرية " الرياض جامعة نايف  العربية لمعموـ أالمنية اىداؼ الدراسة : تسعى ىذه الدراسة إلى 

دور  -ف خبلؿ التعرؼ عمى:التعرؼ عمى دور برامج األندية الرياضية في حماية الشباب مف االنحرافات الفكرية، م

http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=1347&ifr=1&kwn=%u062F%u0631%u0627%u0633%u0629&exp=1469330
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=2170&ifr=1&kwn=%u0639%u0645%u0627%u0646&exp=1469330
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=1347&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062F%u0631%u0627%u0633%u0629&exp=1469330
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البرامج الرياضية التي تقدميا األندية الرياضية في حماية الشباب مف االنحرافات الفكرية. دور البرامج الثقافية التي تقدميا 
دور البرامج االجتماعية التي تقدميا األندية الرياضية في -األندية الرياضية في حماية الشباب مف االنحرافات الفكرية.

ية الشباب مف االنحرافات الفكرية. المعوقات التي تحد مف دور برامج األندية الرياضية في حماية الشباب مف حما
االنحرافات الفكرية. سبل تفعيل دور برامج األندية الرياضية مف أجل حماية الشباب مف االنحرافات الفكرية. مجتمع وعينة 

الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة الرياض )المقر الرئيسي(.وعمى  الدراسة: يشتمل مجتمع الدراسة عمى العامميف في
العامميف والمشرفيف عمى البرامج في األندية الرياضية في مدينة الرياض وىـ )النصر، اليبلؿ، الشباب( وقد بمغ مجتمع 

لتحميمي ، كما استخدـ (.منيج وأداة الدراسة: استخدـ الدارس المنيج الوصفي ا248( وعينة الدراسة)640الدراسة )
االستبانة كأداة لمدراسة الميدانية.أبرز النتائج :توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا: أحياء دور األندية الثقافية 

.ضعف التنسيق والتعاوف بيف األندية الرياضية والرئاسة العامة -والتوعية لترسيخ الوالء واالنتماء الوطني لدػ الشباب
  .الشباب والجيات الحكوميةلرعاية 

 إجراءات البحث: -3
  تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي نظرا لمناسبتو ألغراض الدراسة. :منيج الدراسة 3-1
 يتكوف مجتمع الدراسة مف المجاف االدارية لنوادؼ المنطقة الغربية)رئيس النادؼ وأعضاء االدارة( . :مجتمع الدراسة 3-2
( 1(نادؼ وتـ اختيارىـ عمديا وجدوؿ )13( ادارؼ موزعة عمى )65تكونت عينة الدراسة مف )   :عينة الدراسة 3-3

 يوضح ذلؾ.     
 (1جدوؿ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
واألنشطة  محاور لتحديد دور النادؼ اتجاه وقت الفراغاربعة تـ إعداد االستبانة ، وتكونت مف  :أداة الدراسة 3-4

) دور النادؼ اتجاه وقت الفراغ واالنشطة الترويحية( –( فقرات 5الترويحية وكانت كالتالي )ترتيب االنشطة الترويحية()
 ( فقرات.6( فقرة )مفيـو الترويح والنشاط الترويحي( )16)أىداؼ ومميزات  النشاط الترويحي( )  -( فقرة 24)
 :صدؽ المحكميف 3-4-1

( فقرة موزعة عمى خمسة  محاور عمى  عشر 57توزيع االستبانة بصورتيا األولية والتي تكونت مف)حيث قاـ الباحث ب
حيث قاموا بأبداء آرائيـ  حوؿ  أستاذة مختصيف في التربية البدنية  وذلؾ لمتأكد مف صدؽ فقراتيا وصبلحيتيا لمتطبيق

 N65العدد  المنطمة النادي م

 5 الماٌة العزٌمة 1

 5 الزاوٌة االولمبً 2

 5 الزاوٌة اسارٌا 3

 5 الحرشة ابن زٌدون 4

 5 ابوعٌسى الوطن العربً 5

 5 نصرما رفٌك 6

 5 صبراتة الوفاق 7

 5 صبراتة صمور العبللمة 8

 5 العجٌبلت العروبة 9

 5 زوارة الجزٌرة 10

 5 الجمٌل المستمبل 11

 5 جادو رونًاالب 12

 5 جادو الوحدة 13
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ضافة البعض فقراتيا ومف خبلؿ ذلؾ قاـ الباحث اعادة صياغة االستبانة طبقا لم تعديبلت المطموبة بحذؼ بعض الفقرات وا 
وأصبحت االستبانة تتمتع بدرجة  .( فقرة.51اآلخر وتعديل بعض منيا ثـ اصبحت  االستبانة بصورتيا النيائية وتظـ )

وبالتالي قاـ الباحث بحساب ثبات المحاور وثبات   .معقولة مف الصدؽ الظاىرؼ أو صدؽ المحتوػ أو صدؽ المحكميف
 يوضح درجة الثبات لكل محور ودرجة ثبات االستبياف. :(2ستمارة  وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ )اال

 (2جدوؿ )
 N 10 الثبات لٌمة االستجابات المحور م

 58.8 147 االنشطة والهواٌات التروٌحٌة 1

 73.75 531 دور النادي اتجاه ولت الفراغ واالنشطة التروٌحٌة 2

 88.37 380 اط التروٌحًأهداؾ وممٌزات النش 3

 75.55 136 مفهوم التروٌح والنشاط التروٌحً 4

 74.11  ثبات االستبٌان 5

 الكسائل اإلحصائية: 3-6
 (.100×الكل÷النسب المئوية _ معادلة كوبر )الجزء-–االنحراؼ المعيارؼ  –تـ استخداـ المتوسط الحسابي 

 عرض النتائج كمناقشتيا: -4
 عرض النتائج:4-1

 (3) جدوؿ
 يكضح المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كالنسب المئكية كترتيب االىمية لمحكر

انىصٌ  ع ط انمًُخ انُشبؽ و

 انًئىٌ
 انُغجخ انزشرُت

 انًئىَخ

–عُبعخ-انمشاءح انحشح)أدة .ػهىو–األَشطخ انضمبفُخ : يضم -1

–لشاءح انظحف وانًجالد–انًخبؽجخ–انكزبثخ-اجزًبع..(

وانُذواد وانًُبظشاد وحهمبد انجحش  حؼىس انًحبػشاد

 صَبسح انًزبحف وانًؼبسع –انؼهًٍ

 18.50 انضبنش 0.546 1.07 2.73 181

-انؼًهخ–األَشطخ انفُُخ: يضم هىاَبد االلزُبء)جًغ انطىاثغ  -2

-رذثُش يُضنٍ-(هىاَبد انزؼهى )رظىَش--انًُبظش انطجُؼُخ

ً سلض يىعُم -هىاَبد اعزؼشاػُخ) رًضُم-رطشَض..( -حُبكخ

 غُبء ..(

 14.69 انخبيظ 0.434 1.22 2.17 141

 

3- 
– -انخبطخ(–انُشبؽ االجزًبػٍ :يضم :البيخ انحفالد )انؼبيخ 

البيخ –انًظبئف –صَبسح األيبكٍ انؼبيخ)انًُزضهبد –انشحالد 

 انًخًُبد(..

 19.03 انضبٍَ 0.562 0.97 2.81 185

4- 

 

 

كشح –شح انمذو انُشبؽ انشَبػٍ: يضم: األنؼبة انجًبػُخ) ك

 -انكشح انطبئشح..(انؼبة فشدَخ )انشيبَخ –كشح انُذ –انغهخ 

رُظ  -انشطشَج -انًجبسصح-انذفبع ػٍ انُفظ–سكىة انخُم 

انشيٍ( -انًشٍ-انىصت –انؼبة انمىي )انجشٌ -انطبونخ 

 انزًشَُبد...-انشَبػبد انًبئُخ –انجًجبص 

 30.13 االول 0.89 1.15 4.45 295
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 اكلكيات األنشطة كاليكايات التركيحية بالنادي
( القيـ والمتوسطات الحسابية وكذلؾ النسب المئوية لكل فقرات المحور تـ تحديد وترتيب عبارات 3يتضح مف الجدوؿ)
يات األنشطة واليوايات الترويحية بالنادؼ  حسب استجابات عينة البحث كالتالي وقد سجمت الفقرة اولو االنشطة وكانت 

%( وجاء النشاط االجتماعي الترتيب الثاني بنسبة 30.13( النشاط الرياضي الترتيب االوؿ بنسبة مئوية)4)
مة العامة رابعا بنسبة مئوية %(و أنشطة  الخد18.50%( و األنشطة الثقافية ثالثا بنسبة مئوية)19.03مئوية)

 %(.14.69%( ثـ األنشطة الفنية خامسا بنسبة مئوية )17.65)
 (4جدكؿ )

يكضح المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كتكرار استجابات عينة البحث كالنسب المئكية لمحكر دكر النادي اتجاه كقت الفراغ 
 كاالنشطة التركيحية

5- 

 

 

–خذيخ انؼبيخ. البيخ انحًالد )رؼجُذ انطشق أَشطخ  ان

جًغ انزجشػبد  وسػبَخ كجبس  -انزىع رُظُى انًشوس–انزشجُش 

يكبفحخ االيُخ وانًغبهًخ -انغٍ وروٌ االحزُبجبد انخبطخ

رذسَت واكغبة –فٍ انحًالد انزضمُفُخ واالسشبد انظحٍ 

انهُبلخ انجذَُخ ال فشاد انًجزًغ فٍ انًالػت وانغبحبد 

ؽئ  ورؼهُى انًهبساد وانمذساد انحشكُخ نألؽفبل وانشىا

 وانُبشئٍُ.

 17.65 انشاثغ 0.522 1.43 2.61 174

 ال احٌانا نعم ع س العبـــــــــــارة م

 % ن % ن % ن

هل ٌعتبر النادي مإسسة تربوٌة ٌمكن أن توفر لروادها  1
 الفرص لشؽل أولات الفراغ بطرٌمة اٌجابٌة وبناءة ؟

2.80 0.44 54 83.1 10 10.2
5 

1 0.5 

هل ٌوفر النادي الفرص لتعلم العدٌد من األنشطة التً  2
 تمارس أثناء ولت الفراغ ؟

2.53 0.56 36 55.4 27 27.7 2 1 

هل ٌموم النادي بدور أساسً فً تنظٌم أنشطة ولت الفراغ  3
 لرواده؟

2.31 0.64 25 38.5 33 33 7 4.6 

هل ٌسهم النادي بإمكانٌاته المادٌة والبشرٌة فً إعداد الرواد  4
 لبلستخدام األمثل لولت الفراغ  ؟

2.17 0.70 22 33.8 30 30.8 13 6.6 

 5.6 11 36.9 36 27.7 18 0.64 2.14 شباع رؼبات الرواد فً ولت الفراغ ؟هل ٌعمل النادي على إ 5

هل النادي ٌنظم األنشطة التروٌحٌة التً تساهم فً توجٌه  6
 وصمل وإشباع اهتمامات الرواد ؟

2.33 0.69 29 45 28 28.7 8 4.1 

 6.2 12 33 33 30.8 20 0.68 2.13 هل ٌعمل النادي على تنمٌة الوعً التروٌحً للمجتمع ؟ 7

هل ٌعتبر النادي مركز لخدمة المجتمع وتهٌبة إمكانٌاته  8
 لممارسة األنشطة التروٌحٌة ؟ 

2.44 0.64 33 50.8 24 28.7 8 4.1 

هل النادي ؼٌر لابم بدوره كما ٌجب علٌه المٌام به فٌما   9
 ٌخص أنشطة ولت الفراغ ؟

2.06 0.81 24 36.9 24 24.6 17 8.7 

1
0 

 7.2 14 25.6 25 40 26 0.74 2.22 ة تروٌحٌة بالنادي ؟هل توجد أنشط

1
1 

 12.3 24 21.5 21 36.9 24 0.86 2.02 هل ٌوجد رابد تروٌحً بالنادي؟

1
2 

 7.7 15 27.7 27 35.4 23 0.74 2.16 هل ٌوجد اهتمام بممارسة األنشطة التروٌحٌة داخل النادي ؟

1
3 

روٌح وأنشطة هل توجد ثمافة لدى المسبولٌن بالنادي عن الت
 ولت الفراغ؟

2.09 0.77 22 33 25 25.6 18 9.2 

1
4 

هل ٌهتم النادي بمسؤلة أولات فراغ للمسنٌن والترفٌه 
ً و تهٌبة سبل ووسابل الفراغ  ً وروحٌا ً وثمافٌا اجتماعٌا

 والتسلٌة التً ٌحتاجونها ؟

1.66 0.76 11 16.9 20 20.5 34 17.4 

1
5 

للعاملٌن والمشرفٌن  هل ٌمٌم النادي  دورات ومحاضرات
على البرامج داخل األندٌة الرٌاضٌة فً مجال الولاٌة من 

 االنحرافات الفكرٌة ؟

1.70 0.77 12 18.5 20 20.5 33 16.9 
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معيارؼ وتكرار استجابات عينة البحث والنسب المئوية المتوسط الحسابي واالنحراؼ ال(مف خبلؿ 4يتضح  مف الجدوؿ)
( ىل يعتبر النادؼ مؤسسة تربوية يمكف أف 1لمحور دور النادؼ اتجاه وقت الفراغ واالنشطة الترويحية باف العبارات  )

قدـ النادؼ ىل ي (20(والعبارة)%83.1توفر لروادىا الفرص لشغل أوقات الفراغ بطريقة ايجابية وبناءة كأعمى نسبة مئوية)
( ىل يتطور الشخصية مف خبلؿ 19%( والعبارة)61.5خدمة لممجتمع المحمي وخاصة القطاع الشبابي بنسبة مئوية)
ىل يوفر النادؼ الفرص لتعمـ العديد  (2والعبارة) %(56.9التنمية المعرفية والعقمية وبالمشاركة االجتماعية بنسبة مئوية)

( ىل يعتبر النادؼ مركز لخدمة المجتمع 8والعبارة) %(55.4فراغ بنسبة مئوية)مف األنشطة التي تمارس أثناء وقت ال
ىل يعمل النادؼ عمى النيوض بواقع  (21والعبارة) %(50.8بنسبة مئوية) وتييئة إمكانياتو لممارسة األنشطة الترويحية ؟

بداعاتيـ في خدمة المجتمع بنسبة مئوية) ( ىل النادؼ ينظـ 6والعبارة) (%47.7األطفاؿ والشباب وتشجيع مشاركتيـ وا 
شباع اىتمامات الرواد) ىل يعمل النادؼ عمى  ( 22والعبارة) %(45األنشطة الترويحية التي تساىـ في توجيو وصقل وا 

%(  وانحصرت 43.1فتح األفاؽ أماـ المبدعيف والمتفوقيف مف األطفاؿ والشباب مف خبلؿ البرامج والدورات؟ بنسبة مئوية)
( 13( )12( )11( )9( )3( )4()10التوالي العبارة) n%( وكانت عل10.8%(و )40بيف نسبة مئوية)باقي العبارات 

(23( )7( )5( )18( )15( )17( )14()16( )24.) 
 (5جدوؿ )

 يكضح التكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كتكرار استجابات عينة البحث كالنسب المئكية ألىداؼ كمميزات  النشاط التركيحي

1
6 

هل ٌهتم النادي بالبرامج الخاصة بالمرأة وأال ٌتعارض مع 
 تعالٌم دٌننا الحنٌؾ؟

1.53 0.71 8 12.3 17 17.4 40 20.5 

1
7 

دي البرامج التً بدورها تشعر الرواد هل ٌوفر النا
 باالسترخاء واالستجمام من أعباء ومشكبلت الحٌاة الٌومٌة؟

1.81 0.73 11 16.9 29 29.7 25 12.8 

1
8 

هل ٌوفر النادي وسابل التسلٌة التً تكون مضادة للملل من 
 روتٌن الحٌاة الٌومٌة؟

2.02 0.77 18 27.7 28 28.7 19 9.7 

1
9 

ة من خبلل التنمٌة المعرفٌة والعملٌة هل ٌتطور الشخصٌ
 وبالمشاركة االجتماعٌة؟

2.45 0.71 37 56.9 19 19.5 9 4.6 

2
0 

هل ٌمدم النادي خدمة للمجتمع المحلً وخاصة المطاع 
 الشبابً؟ 

2.59 0.56 40 61.5 23 23.6 2 1 

2
1 

هل ٌعمل النادي على النهوض بوالع األطفال والشباب 
 عاتهم فً خدمة المجتمع؟وتشجٌع مشاركتهم وإبدا

2.39 0.66 31 47.7 26 26.6 8 4.1 

2
2 

هل ٌعمل النادي على فتح األفاق أمام المبدعٌن والمتفولٌن 
 من األطفال والشباب من خبلل البرامج والدورات؟

2.25 0.76 28 43.1 23 23.6 14 7.2 

2
3 

هل ٌموم النادي برعاٌة وتطوٌر الكفاءات والمهارات الشبابٌة 
مجاالت اإلبداع الفكري والثمافً واألكادٌمً والفنً فً 

 والرٌاضً ؟

2.16 0.70 21 32.3 31 31.8 13 6.6 

2
4 

هل ٌوفر النادي االنشطة والبرامج التً تتٌح للمتماعد 
 استؽبلل ولت الفراغ؟

1.56 0.69 7 10.8 21 21.5 37 18.9 

ؼٌر  الى حد ما اوافك ع س ارةالعب م
 موافك

 % ن % ن % ن

 0.5 1 17.4 17 72.3 47 0.50 2.69 ٌمارس النشاط التروٌحً من أجل الشعور بالسعادة. 1

 0.5 1 19.5 19 69.2 45 0.51 2.66 النشاط التروٌحً ٌجعل الحٌاة متزنة بٌن العمل والراحة.  2

 0.5 1 11.3 11 81.5 53 0.50 2.77 خصٌة وتطورها. النشاط التروٌحً ٌعمل على نمو الش 3

النشاط التروٌحً ٌسهم فً تنمٌة صفة التعاون ومساعدة  4
 اآلخرٌن.

2.75 0.50 50 76.9 14 14.4 1 0.5 

 0.5 1 19.5 19 69.2 45 0.51 2.66الشعور باالسترخاء هو ما ٌنشده األفراد من ممارسة  5



11 
 

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ وتكرار استجابات عينة البحث والنسب المئوية لمحور ( 5يتضح مف الجدوؿ)
وفر طريق ي( 15%( باستثناء العبارة )50اجتازت النسبة المئوية)أىداؼ ومميزات  والنشاط الترويحي باف اغمب العبارات 

السعادة التي تنبع مف إسعاد اآلخريف تمثل  (12% (والعبارة)46.2ية زاخرة. فكانت نسبتيا)متسع لحياة شخصية وعائم
( النشاط 3%( حيث جاءت العبارة )49.2أرقى وأسمى األحاسيس خبلؿ ممارسة النشاط الترويحي وكانت نسبتيا )
( النشاط الترويحي يسيـ 4عبارة )%(وال81.5الترويحي يعمل عمى نمو الشخصية وتطورىا بالمرتبة االولى وكانت نسبتيا)

( يعمل النشاط الترويحي عمى تنمية القدرات العقمية لؤلفراد  بالمرتبة 8في تنمية صفة التعاوف ومساعدة اآلخريف  والعبارة )
( يسيـ النشاط الترويحي في تحسيف الصحة البدنية لمفرد 7%(والمرتبة الثالثة العبارة )76.9الثانية بنسبة)

%( والمرتبة 72.3( يمارس النشاط الترويحي مف أجل الشعور بالسعادة بنسبة)1%(والمرتبة الرابعة العبارة) 73.8بنسبة)
%(  وجاءت باقي 70.8( المساعدة في التحرر مف الضغط والتوتر العصبي لمحياة الحديثة بنسبة)16الخامسة العبارة) 
 (.11( )14( )6( )13( )10( )9( )5( )2عبارة )%(وكانت عمى التوالي ال53.8%( و )69.2العبارات بيف نسبة)

 (6جدوؿ)
 يكضح التكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كتكرار استجابات عينة البحث كالنسب المئكية لمحكر مفيـك التركيح كالنشاط التركيحي

 النشاط التروٌحً.

بداع ٌهٌبان الفرص للتعبٌر عن النفس من االبتكار واإل 6
 خبلل ممارسة النشاط التروٌحً.

2.59 0.53 40 61.5 24 24.6 1 0.5 

 1.5 3 14.4 14 73.8 48 0.52 2.70 ٌسهم النشاط التروٌحً فً تحسٌن الصحة البدنٌة للفرد. 7

 1.5 3 12.3 12 76.9 50 0.59 2.69 ٌعمل النشاط التروٌحً على تنمٌة المدرات العملٌة لؤلفراد.  8

ٌساعد النشاط التروٌحً على تنمٌة التذوق الجمالً لدى  9
 األفراد للحٌاة. 

2.58 0.64 42 64.6 19 19.5 4 2 

ٌعتبر النشاط التروٌحً البدنً أحد الوظابؾ األساسٌة  10
 للحٌاة. 

2.56 0.61 41 63.1 20 20.5 4 2 

وة خبلل ممارسته حب المخاطرة ٌشعر الفرد بالسعادة والم 11
 للنشاط التروٌحً.

2.44 0.64 35 53.8 27 27.7 3 1.5 

السعادة التً تنبع من إسعاد اآلخرٌن تمثل أرلى وأسمى  12
 األحاسٌس خبلل ممارسة النشاط التروٌحً.

2.47 0.56 32 49.2 30 30.7 3 1.5 

تحمٌك الحاجات اإلنسانٌة األساسٌة للتعبٌر الخبلق عن  13
 النفس.

2.53 0.67 41 63.1 20 20.5 4 2 

 1.5 3 22.6 22 61.5 40 0.59 2.56 المساعدة فً العمل على تحسٌن الصحة االنفعالٌة. 14

 0.5 1 34.9 34 46.2 30 0.58 2.41 ٌوفر طرٌك متسع لحٌاة شخصٌة وعابلٌة زاخرة. 15

المساعدة فً التحرر من الضؽط والتوتر العصبً للحٌاة  16
 الحدٌثة.

2.69 0.53 46 70.8 17 17.4 2 1 

 س العبارة م
 

 ع
 

 ؼٌر موافك الى حد ما موافك

 % ن % ن % ن

 0 0 16.4 16 75.4 49 0.43 2.77 ولت الفراغ.ٌمارس النشاط التروٌحً فً  1

النشاط التروٌحً ٌمارس بدافع شخصً ٌجلب له المتعة  2
والسرور والبهجة لنفسه وذلن من خبلل إشباع المٌول المتعددة 

 .واحتٌاجاته التً لم تشبعها أعماله الخاصة التً ٌإدٌها

2.67 0.51 45 69.2 19 19.5 1 0.5 

 1.5 3 27.7 27 53.8 35 0.59 2.48 .مابًالنشاط التروٌحً تل 3

ذاتً فً اختٌار النشاط التروٌحً وفما لرؼبة الالدافع   4
 .الممارس

2.73 0.51 52 80 11 11.3 2 1 

 1.5 3 12.3 12 76.9 50 0.55 2.72 .للفرد الحرٌة فً اختٌار النشاط التروٌحً المناسب 5
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المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ وتكرار استجابات عينة البحث والنسب المئوية (مف خبلؿ 6يتضح مف الجدوؿ)

.%( وكانت 80%( و)53.8ل العبارات جاءت بيف نسبة)(باف ك6لمحور مفيوـ الترويح والنشاط الترويحي  لمجدوؿ رقـ)
( لمفرد 5.%( والعبارة)80( الدافع الذاتي في اختيار النشاط الترويحي وفقا لرغبة الممارس. )4عمى النحو التالي العبارة )

الترويحي في  ( يمارس النشاط1%( والعبارة)76.9بنسبة)   المرتبة الثانيةالحرية في اختيار النشاط الترويحي المناسب 
(النشاط الترويحي ىادؼ وبناء يكسب خبللو الفرد الممارس 6والعبارة)  (%75.4وقت الفراغ المرتبة الثالثة بنسبة )

النشاط الترويحي  (2%( والعبارة)73.8الميارات والقيـ واالتجاىات التربوية وتطوير الشخصية المرتبة الرابعة وبنسبة )
النشاط (3وجاءت العبارة ) %(69.2تعة والسرور والبيجة . المرتبة الخامسة  وبنسبة )يجمب لو الميمارس بدافع شخصي 

 %(.53.8الترويحي تمقائي بالمرتبة السادسة بنسبة)
 مناقشة النتائج:- 4-2

لنشاط ( يتبيف لنا ما توليو االندية بالمنطقة الغربية )عينة الدراسة( القدر االكبر عمى االىتماـ با3مف خبلؿ نتائج جدوؿ )
الرياضي حيث بمغ اعمى نسبة ثـ تبله النشط االجتماعي  ثـ النشاط الثقافي ثـ نشاط الخدمة العامة وجاء في المرتبة 

(وجود حالة عقـ سائدة داخل األندية الرياضية نتيجة 14االخيرة النشاط الفني ىذا يتفق مع قوؿ  نعماف عبدالباقي  )
لجوانب أخرػ أساسية وىي الجوانب الثقافية واالجتماعية رغـ أف النوادؼ قد تركيزىـ عمى الجانب الرياضي وا ىماليا 

تختمف عف غيرىا مف ىذه الناحية قدر اإلمكاف . لكف ماىي الوسيمة الفعمية التي يمكف لؤلندية اف تقوـ بيا حتى تؤكد 
 حقيقة النادؼ الرياضي الثقافي االجتماعي.

ستجابات عينة البحث والنسب المئوية لمحور دور النادؼ اتجاه وقت الفراغ تكرار ا(يتبيف لنا مف خبلؿ 4ومف جدوؿ ) 
( ىل يعتبر النادؼ مؤسسة 1%( مف المحور وىي العبارة )20.8واالنشطة الترويحية باف عبارات الموافقة كانت بنسبة)

 (20(والعبارة)%83.1ة مئوية)تربوية يمكف أف توفر لروادىا الفرص لشغل أوقات الفراغ بطريقة ايجابية وبناءة كأعمى نسب
( ىل يتطور 19%( والعبارة)61.5ىل يقدـ النادؼ خدمة لممجتمع المحمي وخاصة القطاع الشبابي بنسبة مئوية)
ىل يوفر النادؼ  (2والعبارة) %(56.9الشخصية مف خبلؿ التنمية المعرفية والعقمية وبالمشاركة االجتماعية بنسبة مئوية)

( ىل يعتبر النادؼ مركز 8والعبارة) %(55.4األنشطة التي تمارس أثناء وقت الفراغ بنسبة مئوية)الفرص لتعمـ العديد مف 
%(وىذا  يتفق مع ما ذكره نعماف 50.8بنسبة مئوية) لخدمة المجتمع وتييئة إمكانياتو لممارسة األنشطة الترويحية ؟

تـ بالشباب وتؤثر في المجتمع وتيدؼ إلى المساىمة ( اف األندية الرياضية تعد مف أىـ المؤسسات التي تي14عبدالباقي  )
في إعداد المواطف الصالح. واألندية الرياضية البد أف يكوف ليا دور عػمػػيػق وفػعػاؿ في التواصل وخدمة المجتمع تميػزىا 

ل وخدمة المجتمع سواء المؤسسات األخرػ، وىذا يتطمب تنظيـ الفعاليات المختمفة التي يكوف فييا التواصمف عف غػػػػيػػػرىػػا 
وكانت بنسبة  كانت رياضية أـ فنية أـ ثقافية أـ توعوية تثقيفية كجزء مف أولوياتيا واىتماماتيا الموجية لخدمة المجتمع..

ىل يعمل النادؼ عمى النيوض بواقع األطفاؿ  (21)حيث كانت عبارة %(ثبلث عبارات لعبارة 50%( واقل مف )40بيف) 
بداعاتيـ في خدمة المجتمع بنسبة مئوية)والشباب وتشجيع مشار  ( ىل النادؼ ينظـ األنشطة 6والعبارة) %(47.7كتيـ وا 

فرد الممارس النشاط التروٌحً هادؾ وبناء ٌكسب خبلله ال 6
 .المهارات والمٌم واالتجاهات التربوٌة وتطوٌر الشخصٌة

2.66 0.65 48 73.8 11 11.3 6 3.1 
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شباع اىتمامات الرواد) ىل يعمل النادؼ عمى فتح األفاؽ  ( 22والعبارة) %(45الترويحية التي تساىـ في توجيو وصقل وا 
باقي % ( في حيف جاءت 43.1دورات؟ بنسبة مئوية)أماـ المبدعيف والمتفوقيف مف األطفاؿ والشباب مف خبلؿ البرامج وال

وىذه %(  10.8%(و )40وانحصرت العبارات بيف نسبة مئوية) %(مف المحور66.7العبارات التي تمثل النسبة االكبر)
القيـ تعكس مدػ واقع دور النوادؼ اتجاه الفراغ والترويح لدػ عينة البحث وبالتالي نستخمص مف خبل ؿ  االستجابات   

 -: دور النادؼ اتجاه وقت الفراغ واألنشطة الترويحية كاف ضعيفا  وىذا ما نشاىده في نسب العبارات التاليةاف 
 % (33* وجود ثقافة عف الترويح لدػ المسئوليف باألندية )

 %( يعمل النادؼ عمي إشباع27.7* يوفر النادؼ وسائل التسمية التي تكوف مضادة لمممل مف روتيف الحياة اليومية)
 %(30.8رغبات الرواد في وقت الفراغ)

 %(36.9* قياـ النادؼ بدوره كما يجب عميو القياـ بو فيما يخص أنشطة وقت الفراغ)
* يعمل النادؼ عمى تنمية الوعي الترويحي لممجتمع *يسيـ النادؼ بإمكانياتو المادية والبشرية في إعداد الرواد لبلستخداـ 

 %(33.8األمثل لوقت الفراغ)
 %(38.5ـ النادؼ بدور أساسي في تنظيـ أنشطة وقت الفراغ لرواده )* يقو 

%(*   وجود أنشطة 36.9%(* وجود رائد ترويحي بالنادؼ)35.4* االىتماـ بممارسة األنشطة الترويحية داخل النادؼ )
 %(40ترويحية بالنادؼ)

اع الفكرؼ والثقافي واألكاديمي والفني والرياضي *قياـ النادؼ برعاية وتطوير الكفاءات والميارات الشبابية في مجاالت اإلبد
(32.3)% 

 %(12.3* االىتماـ  بالبرامج الخاصة بالمرأة وال يتعارض مع تعاليـ ديننا الحنيف)
 %(16.9* توفير البرامج التي بدورىا تشعر الرواد باالسترخاء واالستجماـ مف أعباء ومشكبلت الحياة اليومية )

لمعامميف والمشرفيف عمى البرامج داخل األندية الرياضية في مجاؿ الوقاية مف االنحرافات * اقامة دورات ومحاضرات 
 (%18.5الفكرية) 

* االىتماـ بمسألة أوقات فراغ المسنيف والترفيو اجتماعيًا وثقافيًا وروحيًا و تييئة سبل ووسائل الفراغ والتسمية التي 
 %(16.9يحتاجونيا) 

 %(10.8لتي تتيح لممتقاعد استغبلؿ وقت الفراغ )* توفير االنشطة والبرامج ا
( 3بينما جاءت العبارة )  %(50اجتازت النسبة المئوية)محور أىداؼ ومميزات  النشاط الترويحي باف اغمب العبارات اما 

( النشاط 4%( والعبارة )81.5النشاط الترويحي يعمل عمى نمو الشخصية وتطورىا بالمرتبة االولى وكانت نسبتيا)
( يعمل النشاط الترويحي عمى تنمية القدرات العقمية 8لترويحي يسيـ في تنمية صفة التعاوف ومساعدة اآلخريف  والعبارة )ا

( يسيـ النشاط الترويحي في تحسيف الصحة البدنية لمفرد 7%(والمرتبة الثالثة العبارة )76.9لؤلفراد  بالمرتبة الثانية بنسبة)
%( والمرتبة 72.3( يمارس النشاط الترويحي مف أجل الشعور بالسعادة بنسبة)1ة العبارة) %( والمرتبة الرابع73.8بنسبة)

%(  وىذا يعطينا 70.8( المساعدة في التحرر مف الضغط والتوتر العصبي لمحياة الحديثة بنسبة)16الخامسة العبارة) 
ات مفيوـ الترويح و النشاط الترويحي مؤشرا مف خبلؿ  ما يبلحع باف تكرارات و نسب إجابات عينة الدراسة عمى عبار 

حيث انحصرت معظـ اإلجابات في اإلجابة ) نعـ ( و انخفضت تكرارات اإلجابة األخرػ مما جعل باف اغمب عبارات 
 . %(50اجتازت النسبة المئوية)أىداؼ ومميزات  النشاط الترويحي 
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مى عبارات مفيوـ الترويح و النشاط الترويحي حيث ( تكرارات و نسب إجابات عينة الدراسة ع 6ويتبيف مف الجدوؿ رقـ )
و انخفضت تكرارات اإلجابات األخرػ مما جعل باف كل العبارات جاءت  انحصرت معظـ اإلجابات في اإلجابة ) نعـ (

ة ( الدافع الذاتي في اختيار النشاط الترويحي وفقا لرغب4.%( وكانت عمى النحو التالي العبارة )80%( و)53.8بيف نسبة)
   المرتبة الثانية( لمفرد الحرية في اختيار النشاط الترويحي المناسب 5.%( والعبارة)80الممارس المرتبة األولى.وبنسبة )

(النشاط 6والعبارة)  (%75.4( يمارس النشاط الترويحي في وقت الفراغ المرتبة الثالثة بنسبة )1%( والعبارة)76.9بنسبة)
الفرد الممارس الميارات والقيـ واالتجاىات التربوية وتطوير الشخصية المرتبة الرابعة  الترويحي ىادؼ وبناء يكسب خبللو

يجمب لو المتعة والسرور والبيجة . المرتبة النشاط الترويحي يمارس بدافع شخصي  (2%( والعبارة)73.8وبنسبة )
%(.و تعكس 53.8لسادسة بنسبة)النشاط الترويحي تمقائي بالمرتبة ا(3وجاءت العبارة ) %(69.2الخامسة وبنسبة )

إجابات عينة الدراسة عمى أف أفراد العينة يؤيدوف ما ورد في محتوػ عبارات مفيـو الترويح . و النشاط الترويحي و ىذا 
يبيف أف مفيوـ الترويح واضح لدػ أفراد عينة الدراسة .  ومف خبلؿ النتائج يرػ الباحث أف كل مف مفيـو وأىداؼ 

وكذلؾ دور النادؼ اتجاه وقت الفراغ واضح ومفيوـ لدػ عينة البحث والذؼ يتفق مع ما ورد بالمراجع  الترويح ومميزاتو
(وبيذا 1( ) 1987( ودراسة إيماف السيد ىدىودة ) 2() 1986ذات الصمة وكذلؾ دراسة كل مف عفاؼ خميل الجبلد ) 

البحث في ىذا المجاؿ الحيوؼ أال وىو وقت الفراغ  تحققت االجابة عمى تساؤالت البحث ولعل ىذا يقدـ لنا لبنة في طريقة
 الذؼ يعتبر مشكمة كل األزماف .   

 االستنتاجات كالتكصيات: -5
 ا:الستنتاجات 5-1
ط االجتماعي  ثـ hتولي األندية القدر االكبر عمى االىتماـ بالنشاط الرياضي حيث بمغ اعمى نسبة ثـ تبله النش -1

 ة العامة وجاء في المرتبة االخيرة النشاط الفني.النشاط الثقافي ثـ نشاط الخدم
.%( متفق مع ما 80%( و)53.8أف مفيوـ الترويح لدػ عينة البحث واضح وتراوحت النسبة المئوية  لمعبارات بيف ) -2

ية كما أجمع المسئوليف عف األنشطة الترويحية أف كل إنساف يحتاج إلى األنشطة الترويح المذكورة أعبلهجاء بالمراجع 
 التي تسيـ في إشباع ميولو و رغباتو و كذلؾ ضرورة إعداد كوادر في مجاؿ الترويح .

%( و 81.5)أف أىداؼ الترويح ومميزاتو واضحة لدػ عينة البحث وتراوحت النسبة المئوية  لمعبارات بيف  -3
(53.8)%  . 
%(مف 66.7النسبة األكبر)فكانت  ة كاف ضعيفاالنادؼ اتجاه وقت الفراغ واألنشطة الترويحيبو  أف الدور الذؼ يقوـ   -4

 وانحصرت العبارات  المحور
 %(.20.8باف عبارات الموافقة كانت نسبتيا) %(40%(  و)10.8بيف نسبة مئوية )

 %(.10.8.توفير االنشطة والبرامج التي تتيح لممتقاعد استغبلؿ وقت الفراغ؟)-5
 %(.12.3مع تعاليـ ديننا الحنيف) االىتماـ  بالبرامج الخاصة بالمرأة وال يتعارض-6
 %(.16.9توفير البرامج التي بدورىا تشعر الرواد باالسترخاء واالستجماـ مف أعباء ومشكبلت الحياة اليومية )-7
اقامة دورات ومحاضرات لمعامميف والمشرفيف عمى البرامج داخل األندية الرياضية في مجاؿ الوقاية مف االنحرافات  -8

 (.%18.5الفكرية) 
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االىتماـ بمسألة أوقات فراغ المسنيف والترفيو اجتماعيًا وثقافيًا وروحيًا و تييئة سبل ووسائل الفراغ والتسمية التي -9
 %(. 16.9يحتاجونيا) 

 التكصيات: 5-2
 صيوفر النادؼ الفر   النادؼ مؤسسة تربوية يجب أف توفر لروادىا الفرص لشغل أوقات الفراغ بطريقة ايجابية وبناءة -1

 العديد مف األنشطة التي تمارس أثناء وقت الفراغ. لممارسة
 دراسة حاجات ورغبات المجتمع في التخطيط لبرامج األندية الرياضية وأنشطتيا المختمفة. -2
األندية والتنسيق بيف األندية الرياضية  بقيةاالستفادة مف تجارب األندية الناجحة في خدمة المجتمع وتعميميا عمى  -3 

 .قيد البحث(ؤسسات االجتماعية لتنفيذ البرامج )والم
التوازف في التخطيط لمبرامج واألنشطة التي تقدميا األندية لممجتمع بيف الرياضية والثقافية واالجتماعية وعدـ   -4

 اقتصارىا عمى الجانب الرياضي. وضرورة عودة النشاط المتكامل لؤلندية وعدـ تشتيتيا بيف أكثر مف مؤسسة حكومية.
وضع خطة ومستمرة ومعمنة لمبرامج واألنشطة التي ينفذىا النادؼ لتمكيف المجتمع مف االستفادة والمشاركة في تمؾ  -5

 .البرامج مع ضرورة أف تكوف ممبية لحاجاتيـ وميوليـ ورغباتيـ وىذه مف ابرز سبل تفعيل دور االندية الرياضية.
ألفراد المجتمع وخاصة الشباب مف خبلؿ توفير مرافق وخدمات متواكبة العمل عمى توفير البيئة الجاذبة في النادؼ   -6

 مع العصر .
التنسيق والتكامل بيف برامج وأنشطة النادؼ والفرؽ األىمية، واالىتماـ بيا وزيارتيا والمساىمة في حل المشكبلت التي   -7

 تواجييا. 
أكانت ورقية أو اإللكترونية وتكوف مفتوحة أماـ أفراد  االىتماـ بمكتبات األندية وتزويدىا بالكتب والمراجع سواء  -8

 المجتمع لبلستفادة منيا.
االىتماـ بالشباب مف خبلؿ عقد دورات تدريبية وندوات عممية ومحاضرات مختمفة لتنمية مياراتيـ ولمتقارب معيـ   -9

 ومع ما يحممونو مف فكر لبلستفادة مف ىذه الفئة في المجتمع. 
 والطفل مف االشتراؾ في البرامج واألنشطة المختمفة التي تقيميا األندية الرياضية.  تمكيف المرأة -10
 تفعيل دور اإلعبلـ في إبراز األنشطة المختمفة التي تقيميا األندية الرياضية. -11
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 المراجع المستخدمة في البحث:

 أكاًل: المراجع العربية:
 كميات جامعة   دارسة مسحية لؤلنشطة الترويحية لطمبة

كمية التربية الرياضية ،رسالة ماجستير  غير منشورة ، حمواف 
 .1987اإلسكندرية ، 

 -1 إيماف السيد ىد ىوده :

فمسفة الترويح والتربية الترويحية دارا لمعارؼ ،اإلسكندرية ، 
1982. 

 -2 تياني عبدا لسبلـ دمحم :

 -3 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : ف(.الشباب والترويح والحياة ، األنجمو المصرية )بدو 
 -4 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : .2001الترويح والتربية الترويحية ، دار الفكر العربي ، القاىرة ، 

 -5 حممي دمحم ابراىيـ : .1986الترويح وأوقات الفراغ ، مطبعة المعرفة ، القاىرة ، 

مشكمة أوقات الفراغ واتجاىات الترويح ، المكتبة  الجامعي 
 .1985الحديث اإلسكندرية ، 

 -6 عبد المنعـ دمحم بدر :

 -7 عطيات دمحم خطاب : .1990، دار المعارؼ ، القاىرة ،  5أوقات الفراغ والترويح ،ط

دارسة الترويح المدرسي لطالبات المرحمة الثانوية   محافظة 
 اإلسكندرية ، رسالة دكتوراه غير منشورة كمية  

 .1986التربية الرياضية لمبنات اإلسكندرية ،  

 -8 عفاؼ خميل الجبلء :

 برامج االندية الرياضية ودورىا في 
 كرية حماية الشباب مف االنحرافات الف 

 . 2011الرياض جامعة نايف  العربية لمعمـو االمنية ، 

 -9 فيصل بف عبد العزيز عمي العجبلف :

كماؿ الديف عبد الرحمف درويش  : .2001الترويح وأوقات الفراغ ، دار الفكر العربى ، القاىرة ، 
 ػوليامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

10- 

الترويح وأوقات الفراغ في المجتمع المعاصر، الطبعة الثاني 
 . 1993مطبعة التيسير، القاىرة ، 

 

كماؿ الديف عبد الرحمف درويش دمحم  :
 دمحم  الحماحمي

11- 

اتجاىات طبلب جامعة أـ القرػ نحو النشاط الرياضي ، انتاج 
ياضية ، المنيا ، عممى ، المؤتمر الدولي الثالث ، كمية التربية الر 

1988. 

 -12 دمحم دمحم  الحماحمي :
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                         13  08www.vetogate.com/1469330-  .08 /02 /2015 -13                     

                   4-  www.cover-sd.com/news.php?action=show&id=60790.14  

15- Bryant, Judith, A (1995):” Asserts mint provides insight into the    

      impact and affection less of campus Recreation programs .NASPA  

      journal . 
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 الصف األكؿ األبتدائي ية حركية كأثره عمى السمكؾ الحركي كاألنفعالي لدى تبلميذبرنامج ترب
 د.رندة الصادؽ الميساكي                                                                                   
 لحراري البلفيد. عزمة دمحم ا                                                            

 المقدمة كمشكمة البحث: 1-1
تعد مرحمة الدراسة االبتدائية مف المراحل األساسية الميمة في حياة األفراد لما ليا مف اثر كبير في نموىـ وتنمية قدراتيـ 

اما" خاصا" مف واستعداداتيـ سواء أكانت الجسمية منيا، أو العقمية أو النفسية . األمر الذؼ يمـز الدارسيف أف يولوف اىتم
جيودىـ ودراساتيـ ليذه المرحمة باعتبارىا األساس األوؿ في بناء المراحل المقبمة مف حياة التبلميذ ورسـ خطوط 
شخصياتيـ وبياف مبلمحيا المستقبمية ، ويرػ العديد مف الدارسيف إف المرحمة االبتدائية ىي انسب فترة لتعميـ مختمف 

يذ فييا مميئيف بالنشاط والحيوية والمثابرة والعطاء ، لذلؾ يجب إتاحة الفرص أماميـ األنشطة الحركية إذ يكوف التبلم
لممارسة التربية الحركية بمختمف أنشطتيا التي يجب أف تتضمف مناىجيا تطوير عناصر المياقة البدنية والحركات 

 مية الشاممة ألبناء ىذه المرحمة .األساسية وجميع النواحي األخرػ كالعقمية واالجتماعية والنفسية التي تكفل التن
( دراسة الطفل واالىتماـ بو مف أىـ المعايير التي يقاس بيا تقدـ المجتمع وتطوره ، 1992يذكر منير سامي رجائي )

واالىتماـ بالطفولة يعني االىتماـ بمستقبل األمة كما إف إعداد األطفاؿ وتربيتيـ ىو إعداد لمتحديات الحضارية التي 
 (225:  16مية التطور. )تفرضيا حت

( أف التربية الحركية " ىي شكل مف أشكاؿ برامج التربية البدنية لؤلطفاؿ لتعميـ 2007تذكر فاطمة عوض صابر )
الحركات األساسية واكتساب المياقة البدنية والحركية والعقمية واالنفعالية باستثارة قدراتيـ المعرفية والحركية واستخداـ أسموب 

 (26:  11لفردؼ في حدود إمكاناتيـ وقدراتيـ" )االستكشاؼ ا
( أف التربية الحركية تعتبر تمييدا" مبلئما" لمتربية الرياضية باعتبار أف التربية 1982يذكر أميف الخولي وأسامة راتب )

ح محتوػ الحركية  تبدأ مبكرة ، ويرجع الفضل في ظيورىا إلى التجريب  والبحث العممي ومراجعة المناىج في سبيل إصبل
التربية الرياضية ، والنيضة التي قامت في مجاالت عمـ النفس الرياضي والتعمـ الحركي كل ذلؾ توج المفيوـ التقدمي 
لمتربية الحركية لتعبير عف اتجاه حقيقي حديث في التربية الرياضية لو أصولو وفمسفتو ، فعمى الرغـ مف أف التربية 

اسي عمى أنماط الحركات األساسية أكثر مف الميارات الحركية الخاصة إال إف الرياضية مفيوـ واسع ويعتمد بشكل أس
 (43:  3التربية الحركية ىي أكثر برامج التربية الرياضية.)

( أف التربية الحركية ميداف رئيسي مف مياديف التربية العامة وبمثابة المدخل الطبيعي 2006ويضيف عصاـ عبد الخالق )
طة الرياضية المتعددة ، فيي تعمل عمى القدرات العقمية لمفرد ونشاطو وصحة الجسـ وقوتو ليكوف لمممارسة الحقيقة لؤلنش

قادرا" عمى العمل وزيادة اإلنتاج وتعود الفرد عمى النظاـ واإلخبلص والشعور بالمسئولية وحب التعاوف وتكسبو فف القيادة 
الحركية ىي أفضل األساليب التعميمية التي تستيدؼ تعميـ الفرد  والحـز والعدؿ والثقة بالنفس والدقة في األداء . فالتربية

وتدريبو في المراحل التعميمية المختمفة وخصوصا" مرحمة رياض األطفاؿ أو السنوات األولى مف المرحمة االبتدائية، فيي 
 (2:  8)تعمل عمى تزويد الطفل بكل المعمومات الخاصة بالحركة وتتيح لو فرص التعمـ عف طريق الحركة. 

لؤلنشطة الحركية دور رئيسي في حل المشكبلت سواء كانت نفسية أو اجتماعية أو تربوية فمف خبلؿ الحركة مف الممكف 
العزلة ، كما   إف  -االنطواء -الخجل -الخوؼ  –عبلج المشاكل التي يعاني منيا التبلميذ والمتمثمة في االكتئاب والقمق 
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الفرصة الطبيعية التي تنمي الثقة بالنفس والتخفيف مف حدة القمق واالضطرابات النفسية البرامج الرياضية تتيح لمتبلميذ 
 (7:  9المختمفة مما تؤدؼ إلى التسامح وتحمل المسئولية والعمل التعاوني. )

( إف معرفة خصائص النمو الحركي والبدني في ىذه المرحمة لو قيمة كبيرة فيؤكد عمماء 1996يشير دمحم سعد عزمي )
لتربية أىمية السنوات األولى في حياة الطفل ، فنواة الشخصية توضح في ىذه المرحمة وبذور الصحة والمرض تبرز في ا

ىذه المرحمة أيضًا ويتميز أطفاؿ ىذه المرحمة بالطاقة الزائدة وكذلؾ الحركة وعدـ الرغبة في السكوف أو االستقرار ، فيو 
 15واألكل ويحب التقميد ، فيو يقمد كل ما يراه خصوصُا حركات الكبار. ) في حاجة عمى نشاط مستمر عدا أوقات النوـ

 :33) 
:  4يعتبر النشاط الحركي الكافي والحيوية مف أىـ مظاىر السموؾ الحركي التي تساعد التبلميذ عمى النمو الحركي . )

98 ) 
تتدرج تحت مقولة " الحركات البدنية  إف التربية الحركية ىي مجموعة مف األنشطة المتخصصة المقصودة الموجية التي

مف خبلؿ دروس التربية البدنية إال إف تمؾ الدروس ال تكوف قاصرة عمى تعمـ الحركة ، بل إف الحركة ىي الوسيمة التي 
مف خبلليا يتـ تحقيق النمو السميـ المتكامل لمطفل في جميع الجوانب الحركية النفسية واالجتماعية والعقمية 

 (22)واالنفعالية.
( أف االنفعاؿ يحدث عند إدراؾ الفرد لؤلشياء المحيطة بو سواء كانت مادية أو غير مادية 1975يضيف حامد الفقي ) 

مف حيث عبلقتو باآلخريف ، أو بالموافق أو باألشياء المختمفة التي يتعرض ليا ومف المبلحع أف االنفعاؿ ييدؼ دائما 
 (157: 5الفرد . )إلى تحقيق السعادة والراحة التي يرجوىا 

وفي ىذه المرحمة يتعمـ التبلميذ كيف يشبعوف حاجاتيـ بطريقة بناءة أكثر مف إشباعيا عف طريق نوبات الغضب ،   
وتتكوف لدييـ العواطف والعادات االنفعالية ، ويبدؼ التمميذ الحب ويحاوؿ الحصوؿ عميو بكل الطرؽ ، ويحب المرح 

 ة واالنفعالية مع اآلخريف. والسرور وتتحسف عبلقاتو االجتماعي
                                                                                (7  :75) 

( أف انفعاالت التمميذ في ىذه المرحمة تتميز بالشدة والعنف واالندفاع والتدفق فنجد التمميذ 2001وتفيد ىدػ الناشف )
شنج والعدواف. والغيرة إلى حد التحطيـ ، والحزف إلى حد االكتئاب ، والفرح إلى حد يصيبو حالة مف الغضب إلى حد الت

االبتياج ، وكما تبدأ انفعاالت التمميذ بسرعة فإنيا تنتيي بسرعة لكونيا غير مستقرة ، متقمبة وسريعة التغير ، وليذا نجد 
ومف منطمق إف (49: 18إلى حياة سعيدة النيائية .)التمميذ يتحوؿ في دقائق مف كائف يعيش حياة النياية ليا مف األلـ ،

مجاؿ اىتماـ وعمل الباحثتاف ىو مجاؿ التربية البدنية والرياضية فقد طرأ ليـ إمكانية توظيف برنامج لمتربية الحركية كأحد 
تباع األسموب العممي في حل ىذه المشكم9: 6أشكاؿ المعب المحببة لؤلطفاؿ بالمرحمة السنية ) ة والتي تبمورت ( سنوات وا 

في السؤاؿ التالي ما ىو تأثير برنامج التربية الحركية المقترح عمى السموؾ الحركي واالنفعالي  لدػ تبلميذ المرحمة 
 االبتدائية عامة وتبلميذ الصف األوؿ االبتدائي خاصة . 

 أىداؼ البحث: 1-2

 ييدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى:
عمى السموؾ الحركي واالنفعالي لدػ تبلميذ الصف األوؿ مف مرحمة التعميـ االساسي  برنامج تربية حركية  مقترح تأثير

 مف خبلؿ التعرؼ عمى :
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 الفروؽ بيف القياسيف القبمي والبعدؼ لممجموعة التجريبية في السموؾ الحركي واالنفعالي. -
 النفعالي.الفروؽ بيف القياسيف القبمي والبعدؼ لممجموعة الضابطة في السموؾ الحركي وا -
 الفروؽ في القياس البعدؼ بيف البعدؼ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في السموؾ االنفعالي. -
 فركض البحث:  1-3

 تفترض الباحثتاف ما يمي:
 -النشاط  الزائدالسموؾ الحركي)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدؼ لممجموعة التجريبية في   -
 -حاالت الغضب( السموؾ األنفعالي) التوافق الحس حركي - إتقاف األداء الحركي - ندفاعية والتيور في أداء الحركاتاال

 .ولصالح القياس البعدؼ( لدػ تبلميذ الصف األوؿ األبتدائي   اضطراب االنتباه -التوافق الشخصي -الشعور بالعدواف
النشاط  السموؾ الحركي)القبمي والبعدؼ لممجموعة الضابطة عمى  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف  -

حاالت ( السموؾ األنفعالي)التوافق الحس حركي - إتقاف األداء الحركي - االندفاعية والتيور في أداء الحركات -الزائد
ولصالح القياس  لدػ تبلميذ الصف األوؿ األبتدائي اضطراب االنتباه( -التوافق الشخصي -الشعور بالعدواف -الغضب
 البعدؼ.

النشاط  السموؾ الحركي)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في القياس البعدؼ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في  -
حاالت ( السموؾ األنفعالي) التوافق الحس حركي - إتقاف األداء الحركي - االندفاعية والتيور في أداء الحركات -الزائد

ولصالح المجموعة ( لدػ تبلميذ الصف األوؿ األبتدائي اضطراب االنتباه -التوافق الشخصي -عدوافالشعور بال -الغضب
 التجريبية.

 مصطمحات البحث: 1-4
 ىي  نظاـ تربوؼ مبني بشكل أساسي عمى اإلمكانات النفس حركية الطبيعية   التربية الحركية:  " -

 (40:  4المتاحة لمطفل ". )                      
 ىو كل ما يصدر مف الفرد مف استجابات حركية متمثمة في المشي والجرؼ   السمكؾ الحركي: "  -

 (96:  4واليرب وىي حركات تؤدؼ مف اجل ذاتيا ". )                      
 "ىو جميع السموكيات المرتبطة بالحالة االنفعالية مثل الغضب والخوؼ والحب" .   السمكؾ االنفعالي: -

                                                                                    (7:75) 
 إجراءات البحث: -3
 منيج البحث: 3-1

استخدمت الباحثتاف المنيج التجريبي  بالتصميـ التجريبي لمجموعتيف إحداىما تجريبية واألخرػ ضابطة بإتباع القياس 
 ئمتو لطبيعة البحث.القبمي والبعدؼ لممجموعتيف لمبل

 مجتمع البحث: 3-2
والبالغ  2017-2016يشتمل  مجتمع البحث  عمى تبلميذ الصف األوؿ االبتدائي بمدرسة  الجيل الجديد لمعاـ الدراسي 

 تمميذ وتمميذة  . 100عددىـ 
 عينة البحث: 3-3
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لمجتمع الكمي تـ تقسيميـ عشوائيا % مف ا60( تمميذ وتمميذة مف مدرسة  الجيل الجديد وبنسبة 60أجرػ البحث عمى )
( تمميذ وتمميذة والمجموعة 20( تمميذ وتمميذة والمجموعة التجريبية قواميا )20إلى المجموعة  االستطبلعية وقواميا )

لية ومتغيرات ( تمميذ وتمميذة . والجداوؿ التالية توضح تجانس وتكافؤ العينة وفي المتغيرات األو 20الضابطة قواميا )
 قبل التجربة.البحث 

 تجانس عينة البحث: 3-3-1
 (1جدكؿ )

 التكصيف االحصائى لبيانات عينة البحث )التجريبية كالضابطة كالمجمكعة االستطبلعية( في االختبارات المتغيرات األكلية  قبل التجربة

 العدد  ن المجموعات وحدة المٌاس المتؽٌرات

 الدالالت اإلحصابٌة للتوصٌؾ

 االنحراؾ المعٌاري الوسٌط بًالمتوسط الحسا
معامل 
 االلتواء

 السن
 

 سنة

 0.12 0.27 6.5 6.68 20 التجرٌبٌة

 0.53 0.25 6.5 6.63 20 الضابطة

 0.23 0.25 6.5 6.69 20 االستطبلعٌة

 الطول
 

 سم

 1.82 0.17 1.13 1.17 20 التجرٌبٌة

 1.68 0.22 1.13 1.21 20 الضابطة

 0.24 0.11 1.12 1.14 20 االستطبلعٌة

 كجم الوزن

 0.43- 1.00 21.35 21.23 20 التجرٌبٌة

 0.99- 0.91 21.75 21.49 20 الضابطة

 0.90- 0.94 21.8 21.51 20 االستطبلعٌة

اختبار   
 الذكاء        

 
 درجة

 0.03 1.39 14 13.60 20 التجرٌبٌة

 0.00 1.17 14 13.70 20 الضابطة

 0.52- 1.19 14 13.50 20 االستطبلعٌة

( والخاص بتجانس بيانات عينة البحث في المتغيرات األولية قبل التجربة  أف معامبلت االلتواء 1يتضح مف جدوؿ )
( مما يدؿ عمى أف القياسات المستخمصة قريبة مف اإلعتدالية حيث أف قيـ معامل 1.82إلى   -0.99تتراوح مابيف )

ب جدا مف الصفر مما يؤكد تجانس أفراد مجموعة البحث التجريبية والضابطة والمجموعة . وتقتر 3±االلتواء تتراوح مابيف  
 المتغيرات األولية قبل التجربة. االستطبلعية في

 (2جدكؿ )
 التكصيف االحصائى لبيانات عينة البحث ) التجريبية كالضابطة كالمجمكعة الكمية(

 جربةالسمكؾ الحركي(  قبل الت  –في ) السمكؾ االنفعالي 

 المجموعات المتؽٌرات المحاور
العدد  

 ن

 الدالالت اإلحصابٌة للتوصٌؾ

المتوسط 
 الحسابً

 الوسٌط
االنحراؾ 
 المعٌاري

معامل 
 االلتواء

)ً
عال
نف
ال
 ا
ن
لو
س
)ال
 :
ل 
ألو
 ا
ور
ح
لم
ا

 

أوال: حاالت 
 الؽضب

 0.15- 2.09 18 18.05 20 تجرٌبٌة

 0.27- 1.79 17 17.20 20 ضابطة

البحث مجموعة 
 الكلٌة

40 17.63 18 1.97 -0.08 

ثانٌاً : الشعور 
 بالعدوان

 0.02 3.12 38 38.20 20 تجرٌبٌة

 0.68 1.88 37 37.20 20 ضابطة

مجموعة البحث 
 الكلٌة

40 37.70 37 2.59 0.41 

ً : التوافك  ثالثا
 الشخصً

 0.14- 2.69 25.5 25.75 20 تجرٌبٌة

 0.35- 2.27 25 25.30 20 ضابطة

 0.16- 2.47 25 25.53 40مجموعة البحث 
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 الكلٌة

ً : اضطراب  رابعا
 االنتباه

 0.20 2.54 24.5 24.15 20 تجرٌبٌة

 0.53 2.40 23 23.25 20 ضابطة

مجموعة البحث 
 الكلٌة

40 23.70 23.5 2.48 0.35 

)ً
رك
ح
 ال
ن
لو
س
)ال
 :
 ً
ان
لث
 ا
ور
ح
لم
ا

 

أوالً : النشاط  
 الزابد

 0.08 1.76 29 28.95 20 تجرٌبٌة

 1.11- 1.73 25 24.55 20 ضابطة

مجموعة البحث 
 الكلٌة

40 28.90 29 1.50 0.13 

ً : االندفاعٌة  ثانٌا
والتهور فً أداء 

 الحركات

 0.88 1.79 20 20.45 20 تجرٌبٌة

 1.18 1.79 21 20.95 20 ضابطة

مجموعة البحث 
 الكلٌة

40 20.70 20.5 1.79 0.96 

 ً : إتمان األداء  ثالثا
 الحركً

 0.71- 2.14 17.5 17.60 20 تجرٌبٌة

 0.44- 2.14 19 18.40 20 ضابطة

مجموعة البحث 
 الكلٌة

40 18.00 18 2.15 -0.52 

رابعاً: التوافك 
 الحس حركً

 0.19- 2.24 23 23.05 20 تجرٌبٌة

 0.12 2.18 23 22.70 20 ضابطة

مجموعة البحث 
 الكلٌة

40 22.88 23 2.19 -0.03 

السموؾ الحركي( قبل التجربة.  أف –( والخاص بتجانس بيانات عينة البحث في )السموؾ االنفعالي  2يتضح مف جدوؿ )
( مما يدؿ عمى أف القياسات المستخمصة قريبة مف االعتدالية حيث أف 1.18إلى  -1.11معامبلت االلتواء تتراوح مابيف )
. وتقترب مف الصفر مما يؤكد تجانس أفراد مجموعة البحث التجريبية 3±تتراوح مابيف   قيـ معامل االلتواء االعتدالية

 السموؾ الحركي(  قبل التجربة. –والضابطة والمجموعة الكمية في )السموؾ االنفعالي 
 تكافؤ عينة البحث: 3-3-2

 (3جدول )
 بلعٌة(مجموعات البحث الثبلث )التجرٌبٌة والضابطة واالستطتحلٌل التباٌن بٌن 

 فً المتؽٌرات األولٌة األساسٌة لبل التجربة

 المتؽٌرات
وحدة 
 المٌاس

 مصدر التباٌن
درجات 
 الحرٌة

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 لٌمة  ؾ
مستوى 
 المعنوٌة

 الداللة

 سنة السن

 ؼٌر دال 0.72 0.33 0.02 0.04 2 بٌن المجموعات

    0.07 3.81 57 داخل المجموعات

     3.85 59 المجموع

 سم الطول

 ؼٌر دال 0.45 0.82 0.02 0.05 2 بٌن المجموعات

    0.03 1.65 57 داخل المجموعات

     1.69 59 المجموع

 كجم الوزن

 ؼٌر دال 0.58 0.55 0.50 0.99 2 بٌن المجموعات

    0.91 51.73 57 داخل المجموعات

     52.72 59 المجموع

اختبار 
 الذكاء

 رجةالد

 ؼٌر دال 0.88 0.13 0.20 0.40 2 بٌن المجموعات

    1.58 90.00 57 داخل المجموعات

     90.40 59 المجموع

 2.25=  0.05* معنوي عند مستوى 

( والخاص بتحلٌل التباٌن بٌن مجموعات البحث الثالث )التجرٌبٌة والضابطة واالستطالعٌة( فً 3ٌتضح من جدول )

األساسٌة لبل التجربة7 عدم وجود فروق معنوٌة بٌن المجموعات الثالثة فً المتؽٌرات األولٌة  المتؽٌرات األولٌة
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7 مما  0.05( وهذه المٌم الل من لٌمة ؾ الجدولٌة عند مستوى  0.82إلى 0.13األساسٌة7 حٌث بلؽت لٌمة ؾ ما بٌن )

 بل التجربة 7 ٌإكد أن المجموعات الثالثة متكافئة فً المتؽٌرات األولٌة األساسٌة ل
 (4جدكؿ)

 الفركؽ بيف المجمكعة التجريبية  كالمجمكعة الضابطة
 في متغيرات البحث )السمكؾ الحركي كالسمكؾ االنفعالي ( قبل التجربة )التكافؤ(

 الدالالت اإلحصابٌة
 المتؽٌرات

 المجموعة التجرٌبٌة
20ن =   

 المجموعة الضابطة
20ن =  الفرق بٌن  

 المتوسطٌن
 لٌمة
 ت

ع± س ع± س   

ً
عال
نف
ال
 ا
ن
لو
س
ال

 

 1.38 0.85 1.79 17.20 2.09 18.05 درجة أوال: حاالت الؽضب

 1.23 1.00 1.88 37.20 3.12 38.20 درجة ثانٌاً : الشعور بالعدوان

 0.57 0.45 2.27 25.30 2.69 25.75 درجة ثالثاً : التوافك الشخصً

 1.15 0.90 2.40 23.25 2.54 24.15 درجة رابعاً : اضطراب االنتباه

ً
رك
ح
 ال
ن
لو
س
ال

 

 0.21 0.10 1.23 28.85 1.76 28.95 درجة أوالً : النشاط  الزابد

ثانٌاً : االندفاعٌة والتهور فً 
 أداء الحركات

 0.88 0.50 1.79 20.95 1.79 20.45 درجة

 1.18 0.80 2.14 18.40 2.14 17.60 درجة ثالثاً : إتمان األداء الحركً

 0.50 0.35 2.18 22.70 2.24 23.05 درجة وافك الحس حركًرابعاً: الت

 2.02=  0.05* معنكي عند مستكى 
( والخاص بالفروؽ بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضػابطة في المتغيرات قيد البحث ، أف قيمة 4يتضح مف جدوؿ )

( مما يدؿ عمى عدـ 0.05عند مستوػ ) ( وىذه القيـ غير معنوية1.38إلى  0.21) ت ( المحسوبة تراوحت ما بيف )
وجود فروؽ معنوية بيف المجموعتيف وتأكيد أف ىناؾ تكافؤ بيف مجموعتي البحث في السموؾ الحركي واالنفعالي  قبل 

 التجربة.
 كسائل جمع البيانات: 3-4
 القياسات الجسمية: 3-4-1
 الطوؿ : باستخداـ جياز الريستاميتر)ألقرب سـ(. - 
 ستخداـ الميزاف الطبي )ألقرب كجـ( .الوزف : با - 
 العمر الزمني : بالسنة . - 
 االختبارات: 3-4-2 
( سنة يسيل تطبيقو في 12-3(وىو اختبار غير لفظي لؤلطفاؿ مف سف )1اختبار الذكاء العممي )رسـ الرجل (.مرفق ) -

 فقرة ويحسب بالدرجة .  50صورة جماعية ويتكوف مف 
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 االنفعالي : مف تصميـ الباحثتاف -الحركي  مقياس السمكؾ 4-4-3
( 13قامت الباحثتاف بتصميـ مقياس لمسموؾ الحركي واالنفعالي وذلؾ بعد الرجوع لممراجع العممية والدراسات السابقة )

السموؾ الحركي( وكذلؾ  األبعاد المرتبطة بكل  –( ، حيث تـ تحديد محاور المقياس )السموؾ االنفعالي 21( )19( )17)
 (2محور.  مرفق )

 الدراسة االستطبلعية:  3-5
( تمميذ وتمميذة مف نفس مجتمع البحث خارج العينة 20أجريت التجربة االستطبلعية  عمى العينة العشوائية البالغ عددىـ )

( ، وكاف الغرض منيا التأكد مف ثبات وصدؽ االختبارات ، 9/11/2016( إلى)5/11/2016األساسية وقد أجريت مف )
تـ حساب  ثبات االختبار وذلؾ عف طريق تطبيق االختبار وا عادة تطبيقو وقياسو تحت نفس الظروؼ وفي نفس  وقد

 المكاف ، واإلمكانيات حتى ال تكوف ىناؾ عوامل أخرػ مؤثرة في أداء التبلميذ لبلختبار . 
 المعامبلت العممية لمقياس )السمكؾ الحركي كاالنفعالي ( المطبقة في البحث: 3-6
ـ وذلؾ عف طريق استخداـ بطاقة 9/11/2016إلى  5/11/2016ـ إيجاد المعايير العممية لممقياس  في الفترة مف ت

 .مبلحظة لجميع التبلميذ وبنفس الظروؼ عمى مدػ يوميف
 (5جدكؿ )

 معامل االتساؽ الداخمي ) معامل ارتباط  العبارة مع المجمكع الكمى لممحكر التي تنتمي إليو(
 20بعاد مقياس الضغكط النفسية المحكر الثاني :  السمكؾ الحركي                  ف = لعبارات  أ 

 المحور
رلم 
 العبارة

 محتوى العبارة
معامل االتساق 

 الداخلً

 أوالً : النشاط  الزابد

 **0.618 ٌجد صعوبة فً البماء ساكناً لولت طوٌل. 1

 **0.624 عدم المكوث فً نشاط واحد محدد. 2

 **0.723 اول الخروج من الفصل لبل زمبلبه.ٌح 3

 **0.714 ٌإدي حركات أكثر من المطلوب. 4

 **0.637 ؼٌر مستمر وٌؽٌر من وضع جسمه. 5

 **0.685 ٌكرر نفس الحركات دون الحاجة إلٌها. 6

 **0.593 ٌنزلك على سور السلم عند النزول إلى الملعب. 7

 **0.659 ٌركز فً نشاط معٌن دون ؼٌره. 8

ً : االندفاعٌة والتهور  ثانٌا
 فً أداء الحركات

 **0.629 ٌإدي حركات متهورة ٌإذي بها نفسه. 9

 **0.803 متسرع فً األداء الحركً. 10

 **0.585 متسرع فً ترتٌب األدوات واألجهزة عند انتهاء الدرس.  11

 **0.642 مندفع أثناء أداء األنشطة الرٌاضٌة.  12

 **0.724 لتدرٌبات بسرعة شدٌدة.ٌإدي ا 13

 **0.751 ٌعوق زمبلبه أثناء الدرس. 14

 ثالثاً : إتمان األداء الحركً

 **0.664 ٌجد صعوبة فً التحكم فً أجزاء جسمه أثناء اللعب. 15

 **0.599 ٌختل توازن جسم الطفل عند أداء الحركات. 16

 **0.613 ٌإدي الدرس بطرٌمة ؼٌر منتظمة. 17

 **0.646 ٌموم بعمل حركات عشوابٌة ؼٌر مرتبطة  باألداء المطلوب. 18

 **0.672 كثٌر األخطاء عندما ٌطلب منه أداء حركة معٌنة. 19

 **0.630 حركة الطفل ؼٌر انسٌابٌة. 20

21 
ال ٌإدي الحركات بصورة صحٌحة عند استخدام أدوات أثناء 

 األداء.
0.725** 

 **0.673 لٌس لدٌه المدرة على التوافك بٌن العٌن والٌد. 22 رابعاً: التوافك الحس حركً
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 **0.658 ال ٌستطٌع أن ٌنظم حركاته مع اإلٌماع الموسٌمً. 23

 **0.622 ٌإدي الحركات بؤتزان ومهارة 24

 **0.707 ٌجد صعوبة على السٌطرة على جمٌع العضبلت. 25

 **0.589 كن.ٌجد  صعوبة فً أن ٌؽٌر اتجاهاته وٌدرن األما 26

 **0.603 ٌجد صعوبة فً عمل أكثر من حركتٌن فً ولت واحد. 27

 **0.723 ٌجد صعوبة فً أداء حركات باتزان وثبات. 28

 **0.658 ٌنتظم فً األداء من خبلل اإلٌماع والموسٌمً 29

 0.433= 0.05* معنكي عند مستكى            0.549=    0.01** معنكي عند مستكى 
مف خبلؿ المقياس الخاص بالسموؾ الحركي والخاص بمعامل االتساؽ الداخمي ) معامل ارتباط  العبارة مع يتضح 

المجموع الكمى لممحور التي تنتمي إليو( لعبارات أبعاد  مقياس )السموؾ الحركي( ، أف معامل االتساؽ الداخمي لمعبارات 
مما يؤكد أف العبارات ترتبط ارتباطا وثيقًا  0.01عند مستوػ ( وىذه القيمة معنوية 0.803إلى  0.585قد بمغ ما بيف )

 بالمحور الذؼ تنتمي إليو وأنيا تقيس ما يقيسو المحور ولذلؾ فيي تساىـ في بناء المحور وتقيس ما وضعت مف أجمو 
 ( 6جدكؿ )

الضغكط النفسية المحكر األكؿ :  و( لعبارات  أبعاد مقياس يمعامل االتساؽ الداخمي ) معامل ارتباط  العبارة مع المجمكع الكمى لممحكر التي تنتمي إل 
 20السمكؾ االنفعالي                        ف = 

 معامل االتساق الداخلً محتوى العبارة رلم العبارة المحور

 أوال: حاالت الؽضب

 **0.634 ٌتعدى على زمبلبه عندما ٌشعر بالؽضب. 1

 **0.693 اً عند الؽضب.ٌضرب األرض بمدمٌه صارخا وصابح 2

 **0.813 ٌضرب األشٌاء أو األبواب بمدمه فً أولات الؽضب. 3

 **0.649 ٌندفع نحو األشٌاء بشدة ولوة عندما ٌثور. 4

 **0.671 ٌصرخ أو ٌبدو ؼٌر سعٌد ،باستثناء فترات لصٌرة .  5

 **0.749 سرٌع البكاء دابماً.  6

 ثانٌاً : الشعور بالعدوان

 **0.750 ى على زمبلبه أثناء ممارسة النشاط الرٌاضً.ٌتعد 7

 **0.590 ٌفرض سٌطرته على زمبلبه عند التعامل معهم. 8

 **0.585 ٌإذي زمبلبه بدون سبب واضح. 9

 **0.582 ٌتشاجر مع زمبلبه داخل وخارج الفصل. 10

 **0.609 ٌتعدى على أصدلابه دابماً بالضرب. 11

 **0.732 ألدوات الرٌاضٌة.ٌتلؾ األجهزة وا 12

 **0.815 ٌمذؾ الكرة خارج الملعب متعمداً.  13

 **0.708 ٌموم بإلماء األشٌاء على زمبلبه أثناء الشرح . 14

 **0.731 ٌدفع زمبلبه بمصد عند الدخول والخروج من الفصل. 15

 **0.718 ٌلعب بعنؾ وخشونة مع زمبلبه. 16

17 
اآلخرٌن بدون سبب.س ٌشارن فً المشاجرات مع 

 الضؽوط النفسٌة 
0.707** 

 ثالثاً : التوافك الشخصً

 **0.718 تظهر علٌه عبلمات الحزن.  18

 **0.591 ٌلجؤ إلى الصٌاح ألتفه األسباب. 19

 **0.571 ٌمٌل الطفل إلى العزلة. 20

 **0.640 ٌشعر الطفل بؤنه ؼٌر محبوب من زمبلبه. 21

 **0.703 مت عندما ٌفشل فً أداء الحركات.ٌتمرد أو ٌلجؤ للص 22

 **0.589 ٌتحدث الطفل بؤلفاظ ؼٌر مناسبة مع المحٌطٌن به. 23

 **0.724 ٌستثار بسهولة فً الموالؾ الحرجة. 24

 **0.597 ٌكرر األفعال التً اعتذر عنها بؤستمرار. 25

 **0.808 ٌبكً بشدة أثناء الدخول إلى المدرسة. 26

 **0.713 لخوؾ بدون سبب.كثٌر ا 27

 **0.744 الٌشارن اآلخرٌن فً انفعاالتهم.  28

 رابعاً : اضطراب االنتباه  

 **0.686 ٌركز على أشٌاء أخرى أثناء الشرح. 29

 **0.619 ٌنشؽل الطفل بؤدواته الخاصة أثناء اللعب. 30

 **0.752 ال ٌستطٌع  إتمام أي نشاط بدأ بممارسته. 31

 **0.606 ي التمرٌنات الختامٌة بدلة .ال ٌإد 32

 **0.745 ٌنشؽل بمبلبسه أثناء إلماء التعلٌمات من المدرس. 33
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 **0.619 ٌتعثر الطفل أثناء أداء التمرٌنات فً الدرس. 34

35 
ً عن حضور الدرس أو ٌتؤخر  ٌتخلؾ الطفل دابما

 بؤستمرار.
0.652** 

 0.433= 0.05معنكي عند مستكى  *      0.549=  0.01** معنكي عند مستكى 
والخاص بمعامل االتساؽ الداخمي ) معامل ارتباط  العبارة مع  مقياس الخاص بالسموؾ األنفعالييتضح مف خبلؿ ال

المجموع الكمى لممحور التي تنتمي إليو( لعبارات أبعاد  مقياس )السموؾ االنفعالي( ، أف معامل االتساؽ الداخمي لمعبارات 
مما يؤكد أف العبارات ترتبط ارتباطا وثيقًا  0.01( وىذه القيمة معنوية عند مستوػ 0.815إلى  0.582يف )قد بمغ ما ب

 بالمحور الذؼ تنتمي إليو وأنيا تقيس ما يقيسو المحور ولذلؾ فيي تساىـ في بناء المحور وتقيس ما وضعت مف أجمو.
 الدراسة األساسية:  3-7
 (حصص أسبوعيًا .3ع بواقع )( أسابي8تـ تطبيق البرنامج في ) 
 ( درس .24تـ تحديد الدروس المناسبة لتطبيق البرنامج وقد حددت في ) 
 القياس القبمي: 3-7-1
( في الفترة 2017 – 2016قامت الباحثتاف بأجراء القياسات القبمية في المتغيرات قيد البحث في العاـ الدراسي  ) 

ة األساسية مف تبلميذ الصف األوؿ االبتدائي بمدرسة الجيل الجديد (عمى العين13/11/2016(إلى )12/11/2016مف)
 بالمعمورة والتي تتضمف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة. 

 تطبيق التجربة األساسية: 3-7-2
( عمى مجموعتي البحث )المجموعة 9/1/2017( إلى)14/11/2016قامت الباحثتاف بتطبيق الدراسة األساسية )

( دقيقة أما المجموعة الضابطة  30عمى أف يدخل المتغير التجريبي عمى الجزء األساسي مف الدرس وبواقع ) التجريبية
طبق عمييا البرنامج التقميدؼ المتبع في المدرسة عمى أف يتبع في نفس الجزء األساسي كما جاء بمحتوػ المنيج لمصف 

 األوؿ االبتدائي(.
 القياس البعدي: 3-7-3

( 11/1/2017( إلى )10/1/2017بتطبيق القياسات البعدية في المتغيرات قيد البحث في الفترة مف ) قامت الباحثتاف
 وبنفس شروط القياس القبمي وذلؾ عف طريق نفس محكمي القياسات القبمية .

 المعالجات اإلحصائية: 3-8
 االنحراؼ المعيارؼ. -المتوسط الحسابي.                
 تحميل التبايف. -            الوسيط.              -

 اختبار )ت(7 -معامل االلتواء7                  
 

 عرض ومنالشة النتابج: -4
 عرض النتابج: 4-1

 (7جدول )
                                               الفروق بٌن المٌاس المبلً والمٌاس البعدى للمجموعة التجرٌبٌة  فً )السلون الحركً واالنفعالً(                                     

 20ن =                                                                                                         



525 
 

 الدالالت اإلحصابٌة
 
 أبعاد ومحاور الممٌاس

الفرق بٌن  المٌاس البعدي المٌاس المبلً
 المتوسطٌن

 لٌمة
 ت

ع± س ع± س   

ً
عال
نف
ال
 ا
ن
لو
س
ال

 

 9.43* 5.45 1.50 12.60 2.09 18.05 أوال: حاالت الؽضب

 22.67* 16.40 2.09 21.80 3.12 38.20 ثانٌاً : الشعور بالعدوان

 34.62* 15.25 2.43 41.00 2.69 25.75 ثالثاً : التوافك الشخصً

 9.42* 7.65 1.85 16.50 2.54 24.15 رابعاً : اضطراب االنتباه  

ً
رك
ح
 ال
ن
لو
س
ال

 

 15.73* 10.35 1.98 18.60 1.76 28.95 أوالً : النشاط  الزابد

ثانٌاً : االندفاعٌة 
والتهور فً أداء 

 الحركات
20.45 1.79 14.35 1.84 6.10 *12.15 

ً : إتمان األداء  ثالثا
 الحركً

17.60 2.14 27.45 1.64 9.85 *14.13 

رابعاً: التوافك الحس 
 حركً

23.05 2.24 31.60 1.43 8.55 *13.22 

 2.11=  0.05*معنكي عند مستكى 

والخاص بالفروؽ بيف القياس القبمي والقياس البعدؼ في السموؾ الحركي واالنفعالي لممجموعة  (7) يتضح مف جدوؿ
حيث بمغت  القياس البعدؼ .في المتغيرات قيد البحث لصالح  0.05التجريبية  وجود فروؽ بيف القياسيف عند مستوػ 

   0.05يمة ت الجدولية عند مستوػ ( وىذه القيـ اكبر مف ق34.62إلى   9.42قيمة ت ما بيف ) 
 (8جدكؿ )

                  الفركؽ بيف القياس القبمي كالقياس البعدي لممجمكعة الضابطة في )السمكؾ الحركي كاألنفعالي (                                       
 20ف = 

لدالالت اإلحصابٌةا  
 
 أبعاد ومحاور الممٌاس

الفرق بٌن  المٌاس البعدى المٌاس المبلً
 المتوسطٌن

 لٌمة
 ت

ع± س ع± س   

ً
عال
نف
ال
 ا
ن
لو
س
ال

 
 5.47* 1.90 1.03 15.30 1.79 17.20 أوال: حاالت الؽضب

 9.16* 5.10 1.55 32.10 1.88 37.20 ثانٌاً : الشعور بالعدوان

 11.94* 6.80 1.17 32.10 2.27 25.30 الشخصً ثالثاً : التوافك

 5.90* 3.90 1.09 19.35 2.40 23.25 رابعاً : اضطراب االنتباه  

ً
رك
ح
 ال
ن
لو
س
ال

 

 2.64* 2.10 2.73 18.80 1.98 16.70 أوالً : النشاط  الزابد

ً : االندفاعٌة والتهور  ثانٌا
 فً أداء الحركات

20.95 1.79 18.75 1.55 2.20 *5.67 

 4.48* 2.95 1.46 21.35 2.14 18.40 ثالثاً : إتمان األداء الحركً

 4.44* 2.75 2.06 25.45 2.18 22.70 رابعاً: التوافك الحس حركً

 2.11=  0.05*معنكي عند مستكى 
ة ( والخاص بالفروؽ بيف القياس القبمي والقياس البعدػ في )السموؾ الحركي واألنفعالي ( لممجموع8يتضح مف جدوؿ )

( في المتغيرات قيد البحث لصالح القياس البعدػ . حيث بمغت 0.05الضابطة  و جود فروؽ بيف القياسيف عند مستوػ )
 ( .0.05( وىذه القيـ اكبر مف قيمة ت الجدولية عند مستوػ )11.94إلى  2.64قيمة ت ما بيف )
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 (9جدكؿ )

 س السمكؾ الحركي كاألنفعالي  بعد  التجربةالفركؽ بيف المجمكعة التجريبية  كالمجمكعة الضابطة في مقيا

 الدالالت اإلحصابٌة
 المتؽٌرات

 المجموعة التجرٌبٌة
20ن =   

 المجموعة الضابطة
20ن =  الفرق بٌن    

 المتوسطٌن
 لٌمة
 ت

ع± س ع± س   

ً
عال
نف
ال
 ا
ن
لو
س
ال

 

 6.63* 2.70 1.03 15.30 1.50 12.60 أوال: حاالت الؽضب

 17.68* 10.30 1.55 32.10 2.09 21.80 انثانٌاً : الشعور بالعدو

 14.78* 8.90 1.17 32.10 2.43 41.00 ثالثاً : التوافك الشخصً

 5.94* 2.85 1.09 19.35 1.85 16.50 رابعاً : اضطراب االنتباه  

ً
رك
ح
 ال
ن
لو
س
ال

 

 10.07* 5.55 1.46 24.15 1.98 18.60 أوالً : النشاط  الزابد

 8.17* 4.40 1.55 18.75 1.84 14.35 لتهور فً أداء الحركاتثانٌاً : االندفاعٌة وا

 12.43* 6.10 1.46 21.35 1.64 27.45 ثالثاً : إتمان األداء الحركً

 10.96* 6.15 2.06 25.45 1.43 31.60 رابعاً: التوافك الحس حركً

 2.02=  0.05* معنكي عند مستكى 

ة التجريبية والمجموعة الضػابطة في )السموؾ الحركي واألنفعالي( ( والخاص بالفروؽ بيف المجموع9يتضح مف جدوؿ )
( وىذه القيـ اكبر مف قيمة ت الجدولية عند 17.68إلى  5.94بعد التجربة .أف قيمة )ت( المحسوبة تراوحت ما بيف )

 . 0.05مستوػ 

 مناقشة النتائج: 4-2
 مناقشة الفرض األكؿ:  -

( وتشير النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 5حتو مف خبلؿ جدوؿ رقـ )بالنسبة لمفرض األوؿ وقد تـ اختبار ص
 0.05السموؾ الحركي( لمقياس البعدؼ لممجموعة التجريبية وكانت قيمة ) ت( دالة عند مستوػ  –في ) السموؾ االنفعالي 

برنامج التربية الحركية المقترح في جميع متغيرات قيد البحث حيث ترجع الباحثتاف إلى التأثير االيجابي الذؼ أحدثو 
 بالنسبة لممجموعة التجريبية في القياس البعدؼ عف القياس القبمي.

(. أف مرحمة السف المدرسي تعتبر تطور الكتساب الطفل إمكانيات 2006وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة دمحم حبمص )
لتي تساعد عمى تطوير نفسيتو والتعبير عف نشاطو وأرادتو الميارة لتحقيق متطمباتو  واف تعدد األلعاب مف العوامل الفعالة ا

 (102:  13في العمل .)
( إلى أف الطفل يجد في المعب والحركة متنفسا لمتاعبو ومضايقاتو وبذلؾ يعتبره المعبر 1973ىذا ما يؤكده أيضا فينر )

عف النفس وتشير منظمة الصحة الدولية  المباشر آلالمو والضغوط الخارجية دوف االستعانة باأللفاظ وكذلؾ وسيمة لمدفاع
W.H.O  أف المعب ضرورة أساسية في حياة الطفل لتحقيق النمو المتكامل في شخصيتو واأللعاب الحركية ال تقتصر

نما يزوده بالحب واإلخوة التي يحتاجيا في نموه وكذلؾ يخمق منيا جوا يساعده عمى  عمى تزويد الطفل بالصحة الجيدة وا 
 ئتو.التكيف مع بي

                                                                     (20  :328-394) 
 مناقشة الفرض الثاني: -
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( وتشير النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 6بالنسبة لمفرض الثاني وقد تـ اختبار صحتو مف خبلؿ جدوؿ رقـ )
 0.05( لمقياس البعدؼ لممجموعة الضابطة وكانت قيمة )ت( دالة عند مستوػ السموؾ الحركي –في ) السموؾ االنفعالي 

 في جميع متغيرات البحث .
وتستخمص الباحثتاف  أف البرنامج التقميدؼ المتبع في المدرسة أدػ إلى تحسف في السموؾ الحركي واالنفعالي لممجموعة 

بحث  لمقياس البعدؼ عف القياس القبمي ، وبذلؾ يكوف قد الضابطة مف خبلؿ درجات متوسط التبلميذ في المتغيرات قيد ال
( إلى أف مناىج المرحمة 2002ما أكدتو نتائج ىذه الدراسة وما أشار إليو أحمد عبد العظيـ )تحقق الفرض الثاني ىذا

فجوىر االبتدائية أصبحت منتدػ لؤللعاب والحركة والرياضة البدنية وليس لربط التبلميذ عمى الكراسي في الفصوؿ، 
اإلصبلح والتغيير في مناىج تمؾ المرحمة التعميمية ىو أخذ  التبلميذ عمى طبيعتيـ بإمكانياتيـ وقدراتيـ المختمفة وتنمية 
ىذه القدرات ، وبذلؾ يتعمـ التمميذ مف خبلؿ المناىج المقررة تجارب الحياة ويستطيعوف أف يواكبوا التغيرات المستمرة 

ب أف تكوف الحصة مجاال لمحركة واستخراج الطاقة الكامنة في التبلميذ ، فيجب عمى والطارئة عمى مجتمعاتيـ ويج
 ( 25:  1المدرسيف والمدرسات إيجاد تماريف وبرامج جديدة حتى يصبح درس التربية البدنية أكثر إثارة وجاذبية.)

  مناقشة الفرض الثالث: -
( وتشير النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 9رقـ )بالنسبة لمفرض الثالث وقد تـ اختبار صحتو مف خبلؿ جدوؿ 

السموؾ الحركي( لمقياسيف البعدييف لممجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة وكانت قيمة  –في مقياس )السموؾ االنفعالي 
ثو برنامج التربية في جميع متغيرات البحث وترجع الباحثتاف إلى التأثير االيجابي الذؼ أحد 0.05) ت( دالة عند مستوػ 

 الحركية المقترح بالنسبة لممجموعتيف الضابطة و التجريبية في القياس البعدؼ.
( في أف برامج التربية الحركية بأنواعيا قد تؤثر تأثيرا جوىريا في إحداث تغير في انخفاض 2002وتؤكد فاطمة عباس)
 ( 10)السموؾ االنفعالي( )

( باف برامج التربية 1997أثير عمى السموؾ الحركي ىذا ما أكده دمحم حسف عبلوؼ )ونجد أيضا أف البرنامج المقترح لو ت
ألعاب لمرشاقة وغيرىا(مف مختمف  –ألعاب باألدوات -ألعاب الكرات-الحركية تشمل األلعاب الصغيرة )ألعاب الجرؼ 

 (15-14:   14)األلعاب التي تتميز بطابع السرور والمرح والتنافس مع مرونة إعدادىا وقمة أدواتيا .
( في أف برامج التربية الحركية 1997( ونبيمة فايد )1992( وكوثر السعيد )1975كما تتفق كل مف خيرية السكرؼ )

 ( 17( )12( )6المتمثمة في األلعاب الحركية بأنواعيا قد أثرت تأثيرا جوىريا في أحداث تغير في )السموؾ الحركي(.)
أف التربية الحركية وسيمة تربوية فعالة في إثارة دوافع الطفل لتحقيق اليدؼ كما ( 2003وأضافت أيضا أليف وديع فرج )

أنيا تشبع حاجات الفرد إلى الشعور باالعتبار والتقدير مف اآلخريف والحاجة إلى الشعور باألماف والقيمة، والحاجة إلى 
لمطفل وتسعى لمحاجة إلى الفيـ والمعرفة التي الحب والشعور باالنتماء ، ىذا باإلضافة إلى أنيا تعد وسيمة تربوية ىامة 

تظير واضحة في الرغبة في الكشف ومعرفة حقائق األمور وحب االستطبلع وتأخذ ىذه الحاجات صور أعمق مف بعض 
يجاد العبلقات بيف األشياء .   )                                     (                                          293:  2المتعمميف وتبدو الرغبة في الربط وا 

السموؾ الحركي( فمف  –وترػ الباحثتاف أف برنامج التربية الحركية أحدث تأثيرا واضحا عمى تنمية ) السموؾ االنفعالي 
خبلؿ المعب يستنفذ التبلميذ صراعاتيـ ومضايقاتيـ ويعتبروا الحركة والنشاط معبرا مباشر آلالميـ وضغوطاتيـ الخارجية 

وف االستعانة باأللفاظ ويخففوف مف الصدمات ، والشعور بالذنب ويتبدد القمق مف نفوسيـ واف تعدد األلعاب في البرنامج د
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كاف لو األثر المثمر في فقد ساعد التبلميذ في تطوير نفسيتيـ والتعبير عف نشاطيـ وتطور تفكيرىـ وحكميـ عمى األشياء 
 لمعالـ وعبلقاتو مع اآلخريف . فمف خبلؿ المعب يتطور مفيوـ التمميذ’ 

ومف خبلؿ تنوع البرنامج الخاص بالتربية الحركية فيستطيع التمميذ أيضا أف يشبع حاجاتو ويساعده عمى االعتماد عمى 
 نفسو وحسف استغبلؿ قدراتو وتميزه الحسي كما يشجع عمى قوة التركيز واالبتكار.

 االستنتاجات كالتكصيات:  -5
 االستنتاجات: 5-1
 ي حدود أىداؼ البحث وفروضو واإلجراءات المتبعة تـ التوصل إلى االستنتاجات التالية:ف
 لتبلميذ المجموعة التجريبية. أثر برنامج التربية الحركية المقترح تأثيرا إيجابيا عمى السموؾ الحركي واالنفعالي  -
  لتبلميذ المجموعة الضابطة.أثر البرنامج التقميدؼ تأثيرا إيجابيا  -
برنامج التربية الحركية المقترح كاف لو تأثير إيجابي أكثر مف البرنامج التقميدؼ عمى السموؾ الحركي واالنفعالي لتبلميذ  -

  المرحمة االبتدائية )عينة البحث(.
 ة.تفوؽ نتائج المجموعة التجريبية عف المجموعة الضابطة عمى السموؾ الحركي واالنفعالي لتبلميذ المرحمة االبتدائي -
 التكصيات: 5-2

 في حدود أىداؼ البحث وفروضو واإلجراءات المطبقة وفي حدود االستنتاجات  تـ التوصل الى ما يمي:
 ضرورة وضع برامج متنوعة لمتربية الحركية داخل منياج التربية الرياضية في مرحمة التعميـ األساسي بميبيا. -
ـ برامج التربية الحركية داخل دروس التربية البدنية نظرا ألىميتيا إعداد وتأىيل معممي التربية البدنية عمى استخدا -

 الفعالة في مرحمة التعميـ االبتدائي.
دخاليا كمقرر دراسي في مناىج كميات التربية البدنية  - التعرؼ عمى االتجاىات الحديثة في برامج التربية الحركية وا 

 بميبيا. 
لتبلميذ مرحمة التعميـ االبتدائي بميبيا حتى يمكف االستفادة منو في تنمية السموؾ تطبيق برنامج التربية الحركية المقترح  -

 الحركي واالنفعالي.
 ألعاب صغيرة( لتنمية السموؾ الحركي واالنفعالي لعينات أخرػ. –تصميـ برامج حركية أخرػ )قصص حركية  -
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 المراجع: 
بية حركية باستخداـ األلعاب الصغيرة الترويحية : تأثير برنامج تر  أحمد عبد العظيـ عبد هللا 

( 9 – 6عمى المتغيرات الحركيػة والرضػا الحركػي ألطفاؿ مف )
سنوات ، رسالة دكتوراه ، كمية التربية الرياضية لمبنيف ، جامعة 

   2012حمواف ، القاىرة ، 
: خبرات في األلعاب لمصغار والكبار ، منشأة المعارؼ ،  أليف وديع فرج 

 .2003اإلسكندرية ، 
، دار الفكر العربي ، القاىرة ،  5: التربية الحركية لمطفل ، ط أميف أنور الخولي وأسامة راتب 

1982. 
، دار الفكر العربي ، القاىرة ،  5فل ، ط: التربية الحركية لمط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

1998. 
 .1975: دراسات في سيكولوجيا النمو ، عالـ الكتب ، القاىرة ، حامد عبد العزيز الفقي 
: اثر برنامج التربية البدنية عمى النمو الجسماني والحركي ألطفاؿ  خيرية إبراىيـ السكرؼ  

حمواف ، كمية  الحضانة ،رسالة ماجستير ، اإلسكندرية ، جامعة
 .1975التربية الرياضية لمبنات ، 

الشيخوخة(، دار  -المراىقة -: المدخل إلى عمـ النفس )الطفولة عباس محمود عوض 
 .1994المعرفة الجماعية ، اإلسكندرية ، 

: التربية الحركية لطبلب كمية التربية الرياضية ورياض األطفاؿ ،  عصاـ الديف عبد الخالق 
 .2006، اإلسكندرية 

: تأثير برنامج رياضي مقترح عمى االكتئاب النفسي لدػ تبلميذ  عمي عبد السبلـ عمي احمد 
سنة ، رسالة ماجستير ، جامعة  12-9المرحمة االبتدائية  مف 

 .2008ة التربية الرياضية بنيف ، اإلسكندرية ، كمي
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 تأثير برنامج المعب التمثيمي عمى تنمية ميارة العد كبعض الميارات الحركية األساسية ألطفاؿ الركضة
 عزمة دمحم الحراري البلفي        .د                                                             
 دة الصادؽ الميساكي رن .د                                                             

 المقدمة مشكمة البحث: 1-1
تمثل مرحمة الطفولة المبكرة أىـ المراحل في حياة اإلنساف نظرًا لما تتميز بو مف مرونة وقابمية لمتعمـ ونمو لمميارات 

سمة مميزة والقدرات المختمفة ، ومنيا أف األطفاؿ في ىذه المرحمة يميموف لمتخميف واالستكشاؼ والتجريب . ويعد المعب 
ليؤالء األطفاؿ ، حيُث يستغرُؽ جزاًء كبيرًا مف وقتيـ . ويرػ عمماء النفس أف المعب يمثل أرقى وسائل التعبير في حياة 
األطفاؿ ، ويشكل عالميـ الخاص بكل ما فيو مف خبرات تؤدؼ إلى تنمية جميع جوانب النمو بما فييا النمو المعرفي ) 

 معرفي ، وميارات حركية ( ولمطفل قدرة عمى التخيل واالبتكار والتفكير البلمحدود .  إدراكي ، انفعالي ، اجتماعي ،
قبل المدرسة ىي مرحمة لمتنمية الشاممة لحواس الطفل ، وقدرتو وميارتو ، وميولو ، واتجاىاتو وذلؾ عف  ف مرحمة ماإ

والبيئية والتي تنبو حواسو وقدرتو وميارتو المختمفة ، واألجتماعية  واالنفعاليةطريق اإلعداد الشامل والتنمية العقمية والحسية 
 (   25:  9وتزوده بالخبرات األساسية في حدود إمكانياتو واستعداده ومستوؼ نضجو .)

( "أف الطفل يتعمـ في مرحمة ما قبل المدرسة عػف طريق المعب واألنشطة المختمفة التي 1993كما يرػ دمحم خطاب) 
،  ، فالمعب يساعد طفل ما قبل المدرسة عمى تكويف مفاىيـ جديدة وخبرات نافعة في الروضة تعدىا وتخطط ليا المعممة

: 11".) كما يسػاعده عمى بناء شخصية سويو،وذلؾ عف طريق مشاركتو في األنشػطة التمقائيػة الحػرة بصورة ممتعة ومرحة
2) 

، بطريقة عفوية أو منظمة  فردية أو جماعية ويمكف القوؿ اف المعب نشاط انساني طبيعي ، يقوـ بو الفرد ، بصورة
، ويشعر بالمذة  واالجتماعية المعب تنمو الجوانب المعرفية العقمية والميارية الكتشاؼ البيئة المحيطة بو ، ومف خبلؿ

 . ويصرؼ الطاقة الزائدة لديو والمتعة
لذيف يود أف يكوف مثميـ سواء كاف تمثيبًل والمعب التمثيمي ىو النشاط الذؼ يستطيع الطفل فيو اف يمثل رمزيا ىؤالء ا

 (  51: 6ألشخاص أو حيوانات او أحداث ) 
المحيطيف بو سواء األب أو األـ أو المعمـ أو الطبيب أو تقميد  ةالبيئيفي األلعاب التمثيمية بمحاولة تقميد أفراد  الطفل ويقوـ

ؾ مف خبلؿ دميتيا ، كما أف الطفل يحاوؿ تقميد أصوات أو وأصواتيا ، فكثير مانجد الطفمة تقوـ بدور األـ وذل تالحيوانا
 ( 295: 12) حركات معينة كصوت السيارة أو القطار. 

إلي أىمية إتقاف الطفل لمميارات الحركية األساسية ، فالميارات التي تتطور لديو تعد  (1990أسامة راتب )وقد أشار 
أف يتعمـ الطفل أؼ ميارة حركية معقدة بحيث يستطيع اتقانيا قاعدة أساسية لمميارات الحركية حيث يصبح مف السيل 

 (34:  5واكتسابيا بشكل جيد مستقببل . )
الميارات الحركية األساسية منذ  اكتسابىذا وقد أجمع معظـ خبراء وعمماء التربية وعمـ النفس عمي أف الطفل يبدأ في 

باينيا ، فمنيا مايرتبط بالجسـ كمو أو بعضو ، ومنيا مايؤدؼ سنة ، وىي تتسـ بتعددىا وتنوعيا وت 12سنواتو األولي حتي 
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مف الحركة أو مف الثبات ، كما أف ىناؾ اتفاؽ تاـ عمي اف تمؾ الميارات الطبيعية األساسية تعتبر أساسًا لكثير مف 
 (220:  15الميارات واألنشطة المختمفة . )

منو في التأثير في  واالستفادةخوض بشكل أكبر في المعب ونبلحع تركيز أكثر الدراسات عمى البرامج األخرػ دوف ال
دراؾالتي تساعد في نمو  واالجتماعيةالميارات الطبيعية و األساسية والجوانب المعرفية والنفسية  الطفل ، وأف المعب  وا 

مكانياتو ، فرصة طيبة لمطفل  يجد فييا متعة أكثر مف أؼ شي أخر ، فعف طريقو يتعمـ الطفل الكثير عف ذاتو وقدرا تو وا 
الحظت الباحثتاف أف الدراسات لـ تركز عمي المعب التمثيمي بشكل خاص ، ومف خبلؿ الزيارات التي قامتا بيا الباحثتاف 
لمعديد مف مؤسسات رياض األطفاؿ الحظا أف ىناؾ ضعف مف جانب القائميف بالتدريس في االىتماـ بيذا الجانب برغـ 

المنياج المخصص ليذه المرحمة ، األمر الذؼ دعا الباحثتاف الي تناوؿ ىذه المشكمة وذلؾ  التمثيمية في األلعابمف وجود 
لقد أشارت بعض    تنمية ميارة العد وبعض الميارات الحركية األساسية ألطفاؿ الروضةالمعب التمثيمي ل باستخداـ

، كدراسة نادية عزيز وراشد  اض األطفاؿالدراسات التي تناولت واقع رياض األطفاؿ إلى وجود نواحي قصور عديدة في ري
، وأظيرت نتائجيا أف رياض األطفاؿ المصرية تيتـ بتنمية الميارات المغوية والعددية لتييئة األطفاؿ  (1990القصبي )

 رػ ، كما تيتـ بتنمية التذكر وتيمل الجوانب العقمية األخ لمحياة المدرسية النظامية ولـ تيتـ بحاجات ومطالب نمو األطفاؿ
 (13:527، وكذلؾ تيمل تنمية الحواس وتشجيع األطفاؿ عمي استخداميا.)

 ، وأشارت نتائجيا إلي ما يمي: (1997ودراسة أحمد مختار مكي )
 ال تستطيع رياض األطفاؿ الحالية القياـ بدورىا في تربية الطفل. -
مكانياتيا البشرية والمادية ال تمتمؾ القدرة - عمي تنمية الجوانب العقمية والمغوية والنفسية  في ظل أوضاعيا الحالية وا 

 )220: 4والوجدانية لمطفل.)
 6 -4أىمية ىذه الدراسة، نظرًا ألف الدراسات التي أجريت عمى األطفاؿ في ىذه المرحمة مف ) لباحثتافومما سبق يتضح 

، وكذلؾ  أىمية المعب ليذه المرحمة سنوات( قميمة جدًا في البيئة الميبية وتفتقر إلى تطبيق برامج المعب عمى الرغـ مف
الضعف الواضح في البرامج الخاصة بالتربية البدنية ولـ تولي اىتماـ واضح لنمو الميارات المعرفية والعقمية والنفسية 

 الذؼ زاد مف اىتماـ الباحثتاف لمقياـ بمثل ىذه الدراسة . األمرألطفاؿ الروضة  
 ىدفا البحث:  1-2

 لي:ييدؼ البحث الحالي ا
 لمعب التمثيمي ألطفاؿ الروضة ػ تصميـ برنامج -1
)الجرؼ ، الوثب ، الرمي معرفة تأثير برنامج المعب التمثيمي عمي تنمية ميارة العد وبعض الميارات الحركية األساسية -2
 ألطفاؿ الروضة )قيد الدراسة( . ( 
 فركض البحث:  1-3
ي والبعدؼ لممجموعة التجريبية  في ميارة العد وبعض الميارات الحركية توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف القياسيف القبم -1

 األساسية قيد البحث ولصالح القياس البعدؼ .
توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف القياسيف القبمي والبعدؼ لممجموعة الضابطة  في ميارة العد و الميارات الحركية  -2

 ث ولصالح القياس البعدؼ .األساسية )الجرؼ ، الوثب ، الرمي ( قيد البح
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فروؽ دالة إحصائيًا بيف المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدؼ في ميارة العد و الميارات الحركية توجد  -3
 االساسية )الجرؼ ، الوثب ، الرمي ( قيد البحث ولصالح القياس البعدؼ لممجموعة التجريبية .

 مصطمحات البحث:
مع  اجتماعيةبتقمص أدوار الكبار في مواقف  األطفاؿىو النشاط الحر الموجو الذؼ يقوـ بو "  المعب التمثيمي: -1

بداعيـتفاعميـ معيا وجدانيا   (234:  3. )"فييا  وا 
عبارة عف ميارة يمكف أف تستخدـ كثيرًا مف جانب األطفاؿ في أنشطتيـ اليومية ، حيث أف األرقاـ "  ميارة العد: -2

األطفاؿ بمجرد أف أصبحت الفكرة راسخة في أذىانيـ ، فيو يمكف أف يجرؼ نحو معممتو أو والدتو تظير عادة في أنشطة 
 (189: 7). " ثبلثة  وىكذا – اثناف –ويقوؿ ليا يمكنني العد واحد 

 ةبيئيالىي وسيمة الفرد لمتعامل بفاعمية وبشكل مباشر مع الحقائق الواقعية والمادية في الميارات الحركية األساسية : -3
 (  31: 14وتشمل الميارات االنتقالية وغير االنتقالية وميارات ثبات واتزاف الجسـ . )

 إجراءات البحث: -3
 منيج البحث: 3-1

 الباحثتاف المنيج التجريبي بتصميـ مجموعتيف تجريبية و ضابطة وذلؾ لمبلئمتو لطبيعة البحث وأىدافو  . استخدمت
 مجتمع البحث: 3-2

( طفبل ويتراوح 220بمدينة العزيزية والبالغ عددىـ) األطفاؿبحث عمي جميع األطفاؿ المسجميف برياض أشتمل مجتمع ال
 ( سنوات .6 -5سنيـ )

 عينة البحث: 3-3
( سنوات بمنطقة الزىراء وقد بمغ عددىـ 5تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية مف أطفاؿ روضة الببلبل  بعمر)

الباحثتاف  ( طفل وطفمة حيث قامت28الباحثتاف باختيار)ت ؼ( وقام2017-2016ـ الدراسي)( طفل لمعا43اإلجمالي )
 بتقسيـ العينة وبشكل عشوائي إلى 

( طفل لكل مجموعة وتـ إجراء التجانس و التكافؤ بيف أفراد عينة البحث في بعض المتغيرات التي 14مجموعتيف بواقع )
الذكاء( باإلضافة إلى ميارة العد و الميارات الحركية -الطوؿ –الوزف  -مرالعليا تأثير عمى ضبط تجربة البحث وىي ) 

 األساسية قيد البحث .
 ( 1جدكؿ )

 (المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كالكسيط كااللتكاء في المتغيرات )قيد البحث
 المعالجات اإلحصابٌة                   

 المتؽٌرات   
المتوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 معٌاريال

 االلتواء الوسٌط

 0.80 1.18 0.18 1.28 الطـــول )م(

 0.25 19.75 2.58 19.69 الـــوزن )كجم(

 0.25 5.3 0.24 5.32 العمــر )السنة (

 -1.82 14 2.23 14.02 الذكاء 

 - 0.35 3.20 1.350 2.50 مهارة العد )الدرجة(

 0.32 5.28 1.02 5.38 م ()ث( 20الجري )

 0.33 5.6 0.92 5.8 الطوٌل أماماً()م( الوثب )الوثب

 - 0.52 5.95 1.37 5.96 الرمً )رمً كرة تنس ()م(
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( مما 3)±( وىي أصغر مف  0.80،  1.82-( إف معامل االلتواء لعينة البحث انحصرت مابيف )1يتضح مف الجدوؿ )
 يدؿ عمى تجانس أفراد عينة البحث.

 
 
 

 (2جدكؿ )
 28التجريبية كالضابطة في متغيرات البحث األساسية   ف = داللة الفركؽ بيف المجمكعتيف 

 المعالجات اإلحصابٌة                   
 المتؽٌرات

 المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة
 (tلٌمة)

 االنحراؾ المتوسط االنحراؾ المتوسط 

 0.05 0.14 1.26 0.17 1.26 الطول )م(

 0.34 1.87 18.81 3.03 18.56 الوزن )كجم(

 0.43 0.25 5.30 0.24 5.34 العمر )السنة(

 1.245 3.81 15.43 2.52 16.58 الذكاء 

 0.329 1.309 2.85 1.461 2.85 مهارة العد )الدرجة(

 0.18 1.03 5.14 0.97 5.21 م ()ث( 20الجري )

 0.57 0.95 4.86 0.92 5.07 الوثب )الوثب الطوٌل أماماً()م(

 0.88 0.73 5.28 1.28 5.64 الرمً )رمً كرة تنس ()م(

 (2.06=) 0.05القيمة الجدكلية عند 
( أف قيـ )ت(غير دالة إحصائيا حيث إف القيـ المحسوبة اقل مف القيمة الجد ولية وقد تراوحت القيـ 4يتضح مف الجدوؿ )

الضابطة في ( مما يؤشر إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة التجريبية و 1.245، 0.05بيف )
الرمي(  –الوثب  –والميارات الحركية األساسية )الجرؼ  الذكاء( -العمر –الوزف  –متغيرات البحث األساسية ) الطوؿ 

 المجموعتيف قبل بدء التجربة .لميارة العد وبذلؾ تأكدت الدارسة مف التكافؤ بيف  بإضافة
 صدؽ كثبات االختبارات:  3-4
 الصدؽ:  3-4-1

( طفل وطفمة ومف خارج عينة الدراسة األساسية حيث تـ حساب صدؽ 15بارات عمي عينة قواميا )تـ تطبيق االخت
 االختبارات بطريقة المقارنة الطرفية : 

 (3جدكؿ )
 15ف =                   الصدؽ بطريقة المقارنة الطرفية لمتغير الذكاء                                   

 الداللة اختبار مان وٌتنً جموع الرتبم متوسط الرتب االختبار

 0.000 3.796 55.02 5.52 الربٌع األدنى الذكاء)بالدرجة(

 155.02 15.52 الربٌع األعلى

 بالصدؽ  ( ذات داللة معنوية  مما يدؿ عمى أف االختبار يتميز  Z( أف قيمة )3يتضح مف الجدوؿ )
 (4جدكؿ )

 15ف =                 ية لمتغيرات الميارات الحركية األساسيةالصدؽ بطريقة المقارنة الطرف         
 الداللة اختبار مان وٌتنً مجموع الرتب متوسط الرتب االختبار

 0.000 4.322 66.00 6.52 الربٌع األدنى الجري)ث(

 199.00 19.50 الربٌع األعلى

 0.000 4.312 62.20 6.52 الربٌع األدنً الوثب)سم(

 254.02 18.50 علىالربٌع األ
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 0.000 4.216 70.00 6.52 الربٌع األدنً الرمً)م(

   190.00 17.00 الربٌع األعلى

ذات داللة معنوية  مما يدؿ عمى أف أختبارات الميارات الحركية األساسية قيد  (Z ) ( أف جميع  قيـ4يتضح مف الجدوؿ )
 البحث تتميز بالصدؽ

 ( 5جدكؿ ) 
 15ف =          قة المقارنة الطرفية لمتغيرات العمميات الحسابية     الصدؽ بطري         

 الداللة اختبار مان وٌتنً مجموع الرتب متوسط الرتب االختبار

 0.000 4.550 195.00 6.52 الربٌع األدنً مهارة العد)بالدرجة(

 299.00 20.52 الربٌع األعلى

ات داللة معنوية  مما يدؿ عمى أف إختبارات العمميات الحسابية قيد ذ  Z( أف جميع  قيـ 5يتضح مف الجدوؿ رقـ )
 البحث تتميز بالصدؽ .

 الثبات: 3-4-2
وقد قامتا الباحثتاف بحساب ثبات االختبارات وذلؾ بإيجاد معامبلت الثبات إلختبارات الميارات الحركية األساسية وميارة 

( تمميذًا وتمميذة ومف خارج العينة األساسية ومف نفس مجتمع البحث 15العد واختبار الذكاء عمى عينة عشوائية قواميا )
( أياـ مف تطبيق االختبارات األولي ونوضح ذلؾ 7وتـ إعادة تطبيق االختبارات عمي نفس العينة ونفس المختبريف بعد )

 في األتي :
 ( مما يؤكد ثبات االختبار .0.86)= أف معامل األرتباط بيف التطبيقيف في اختبار الذكاء لحساب معامل الثبات بمغ 

الميارات الحركية األساسية لحساب معامل الثبات بمغ في الجرؼ  اختبارات= أف معامل األرتباط بيف التطبيقيف في 
 ( مما يؤكد ثبات االختبار . 0.87( والرمي بمغ )0.88( والوثب )0.85)

( وىذه أعمي قيمة لمثبات  1.00لحساب معامل الثبات بمغ )= أف معامل األرتباط بيف التطبيقيف في اختبار ميارة العد 
 مما يؤكد ثبات االختبار .

 مجاالت البحث: 3-5
 أطفاؿ رياض األطفاؿ بمدينة العزيزية . المجاؿ البشرؼ: 3-5-1
 ـ.1/12/2016الي 9/10/2016تـ التطبيق مف  المجاؿ الزماني: 3-5-2
 مدرسة الببلبل بمنطقة الزىراء .  تـ تنفيذ التجربة في :المجاؿ المكاني 3-5-3

  :االختبارات المستخدمة في البحث
  :اختبار ميارة العد 3-6-1

 تـ بناء اختبار لميارة العد مف خبلؿ محتوؼ منيج الرياضيات لمرحمة رياض االطفاؿ 
 .فقرات حيث تحسب درجة واحدة لكل إجابة صحيحة ودرجة صفر لئلجابة الخاطئة  10تكوف االختبار مف 

 :خطكات إعداد االختبار 3-6-2
إعداد تخطيط عاـ لمحتويات االختبار : وقد شمل ذلؾ مادة االختبار وأسئمتو وطريقة وضع األسئمة ومف أىـ الخطوات 

 التي أتبعت في ذلؾ مايمي :
 تحميل محتكي الكحدة الدراسية: -أ
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 ي ميارة العد .وتـ ذلؾ بيدؼ تحديد الموضوعات األساسية التي يشمميا االختبار وى  
 كضع األسئمة كصياغتيا: -ب

 تـ وضع المفردات وصياغتيا تبعا لمقرر الرياضيات المخصص لرياض األطفاؿ في الجزء الخاص بميارة  العد .
 ترتيب األسئمة:-ج

ى بعد وضع األسئمة وصياغتيا تـ ترتيب األسئمة بحيث تجمع األسئمة مع بعضيا في االختبار حيث أشتمل االختبار عم
 ( مفردة .10)
 تحديد زمف االختبار: -د
تـ تطبيق االختبار عمى عينة مف خارج عينة الدراسة األساسية وتـ حساب الزمف الذؼ يستغرقو التبلميذ في اإلجابة عمي  

االختبار حيث يقوـ أحد الباحثتاف بقراءة كل سؤاؿ نظرا لصغر سف العينة ثـ أعطاء األطفاؿ فرصة لئلجابة حتي يتـ 
 ( دقيقة .40نتياء مف جميع اإلسئمة ، وكاف الزمف المتاح في اإلجابة عمى أسئمة االختبار )اال
 مفتاح التصحيح: -ق

( 10تعطي درجة واحدة لكل إجابة صحيحة والدرجة صفر لكل إجابة خاطئة وبالتالي يكوف المجموع الكمي لبلختبار )
 درجة .

 افقوا عميو جميعًا .   وتـ عرض االختبار عمى مجموعة مف الخبراء وقد و 
 (36:  8) .اختبار جوداينف لمذكاء

 ( 360: 2ـ لقياس ميارة الجرؼ بالثانية . )20اختبار 
 (109:  1اختبار رمي كرة التنس ألبعد مسافة لقياس مسافة الرمي .)
 ( 233: 10اختبار الوثب الطويل مف الثبات لقياس مسافة الوثب . )

  :مة في البحثاألجيزة كاألدكات المستخد 3-7
  . ميزاف طبي لقياس الوزف 

  . جياز الرستاميتر لقياس الطوؿ
 . ( 1-10) كور ممونو مرقمة

 . ( 1-10) بطاقات ممونو مرقمة
  .أعبلـ صغيرة
 . ( 1-10) مكعبات مرقمة

  . سبلؿ
  .صناديق
  . خطاط

  :البرنامج المقترح 8 -3
( حصػػػػػػػص أسبوعيا ويعطي كل درس مرتيف ومدة 3( أسابيع بواقع )8تـ تنظيـ محتوؼ البرنامج في صػػػورة دروس في) 

 رات الحركية االساسية قيد البحث والميا (1- 10) دقيقة،حيث يتضمف البرنامج تعميـ األطفاؿ األعداد (40) الدرس
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عمي  26/9/2016-25الباحثتاف بإجراء الدراسة االستطبلعية األولي يـو  قامت الدراسة االستطبلعية األكلى: 3-8-1
( طفل وطفمة مف نفس مجتمع البحث ومف خارج عينة البحث األساسية ، وذلؾ 15وعددىا ) االستطبلعيةعينة الدراسة 

لمعرفة مدػ مناسبة البرنامج لقدرات األطفاؿ ، واختبار مدؼ صبلحية المكاف واألجيزة المستخدمة لتنفيذ البرنامج ، التأكد 
تحديد الزمف البلـز الختبار ميارة العد، ومدػ فيـ األطفاؿ لمبرنامج .وقد أسفرت نتائج مف ثبات وصدؽ االختبارات ، 

 الدراسة عف مبلئمة البرنامج لميدؼ الموضوع مف أجمو .
( طفل 15قامتا الباحثتاف بإجراء الدراسة االستطبلعية الثانية عمي عينة قواميا ) :اسة االستطبلعية الثانيةالدر  3-8-2

، وذلؾ  2016/ 10/ 3-2مجتمع البحث و مف خارج العينة األساسية لمبحث وذلؾ في الفترة  مف:  وطفمة مف نفس
لمعرفة الصعوبات المتوقع ظيورىا أثناء تطبيق التجربة األساسية لمعمل عمي تبلفييا ، والتأكد مف مدػ مبلئمة زمف 

 ( دقيقة لتنفيذ محتوؼ البرنامج .40الحصة )
 : القياس القبمي 3-8-3
الباحثتاف بإجراء قياس قبمي ألطفاؿ مجموعتي البحث في ميارة العد والميارات األساسية قيد البحث وذلؾ في الفترة  قامت 

 .  6/10/2016الي  2016/ 4/10مف 
 تنفيذ البرنامج: 3-8-4

 1/12/2016الي 9/10/2016تـ تنفيذ البرنامج عمى عينة البحث في الفترة مف 
 : القياس البعدي 3-8-5
الباحثتاف بإجراء قياس بعدؼ ألطفاؿ مجموعتي البحث في ميارة العد والميارات األساسية قيد البحث وذلؾ في الفترة  امتق

 وبنفس الطريقة التي أتبعت في القياس القبمي .  2016/ 6/12الي 2016/ 12/ 4مف
  :األسمكب اإلحصائي 3-9

 (. (spssائيةالحقيبة اإلحص)تـ معالجة البيانات إحصائيا باستخداـ 
 .االلتواء –                 .المتوسط الحسابي -
 .الوسيط –               . االنحراؼ المعيارؼ  -
 . (ت)اختبار  -                اختبار ماف ويتني . -
 عرض كمناقشة النتائج: -4

 (6جدكؿ )
 بية في ميارة العد يكضح داللة الفركؽ بيف القياسيف القبمي كالبعدي لدي المجمكعة التجري 

 14كالميارات الحركية األساسية قيد البحث                 ف=                                             

 االختبارات

 المجموعة التجرٌبٌة

 لٌمة )ت(
 المٌاس البعدي المٌاس المبلً

المتوسط 
 الحسابً

اإلنحراؾ 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

اإلنحراؾ 
 عٌاريالم

 10.19 1.42 13.78 1.64 7.07 مهارة العد  )الدرجة (

 6.919 1.745 7.33 0.99 5.25 م )ث(20الجري مسافة 

 4.580 27.701 100.12 35.307 62.02 الوثب الطوٌل من الثبات )سم(

 6.372 2.421 7.55 1.123 3.80 رمً كرة تنس ألبعد مسافة )م(

 (2.16=) 0.05قيمة "ت" الجدكلية عند 
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في   0.05( وجود فروؽ بيف القياسيف القبمي والبعدؼ لممجموعة التجريبية عند مستوؼ داللة 6يتضح مف الجدوؿ رقـ )
 ميارة العد وبعض الميارات الحركية األساسية )الجرؼ ، الوثب ، الرمي( قيد البحث ولصالح القياس البعدؼ .

 (7جدكؿ )
     كالبعدي لدي المجمكعة الضابطة في يكضح داللة الفركؽ بيف القياسيف القبمي  

 14ف=         ميارة العد ك الميارات الحركية األساسية قيد البحث                                         

 االختبارات

 المجموعة الضابطة

 لٌمة )ت(
 المٌاس البعدي المٌاس المبلً

المتوسط 
 الحسابً

اإلنحراؾ 
 المعٌاري

المتوسط 
 ابًالحس

اإلنحراؾ 
 المعٌاري

 5.21 2.58 9.79 1.7 7.14 مهارة العد  )الدرجة (

 1.76 1.09 5.27 1.03  5.14 م )ث(20الجري مسافة 

 4.670 19.138 52.10 18.305 45.86 الوثب الطوٌل من الثبات )سم(

 2.28 1.73 5.65 1.08 5.50 رمً كرة تنس ألبعد مسافة )م(

 (2.16=) 0.05عند قيمة "ت" الجدكلية 
في   0.05( وجود فروؽ بيف القياسيف القبمي والبعدؼ لممجموعة الضابطة عند مستوؼ داللة 7يتضح مف الجدوؿ رقـ )

 وجود فروؽ وعدـ  ميارة العد وبعض الميارات الحركية األساسية ) الوثب ، الرمي( قيد البحث ولصالح القياس البعدؼ
 لميارة الجرؼ في القياس البعدؼ .

ح مف الجدوؿ السابق الي وجود فروؽ دالة إحصائيا في ميارة العد وتعزو الباحثتاف السبب في ذلؾ عمي الرغـ مف ويتض
عدـ تعرض أطفاؿ ىذه المجموعة لمبرنامج التجريبي الي أنتقاؿ أثر القياسات القبمية التي أجريت عمي أطفاؿ ىذه 

رة الدراسة ووجود فروؽ دالة إحصائيا في ميارتي الوثب المجموعة وحدوث بعض التدريبات عمي ميارة العد خبلؿ فت
والرمي ويعزو الباحثتاف الي عمميتي النمو النضج الطبيعية في تمؾ المرحمة فقط ، وأف عدـ وجود فروؽ في ميارة الجرؼ 

 الي عدـ تفعيل النشاط الحركي داخل الروضة.
 (8جدكؿ )

  المجمكعة الضابطة ك التجريبية في ميارة العد  بيف ي(يكضح داللة الفركؽ بيف القياسيف )القبمي كالبعد 
 28ف=                   كالميارات الحركية األساسية )قيد البحث(                                        

لٌمة  المجموعة التجرٌبٌة المجموعة الضابطة االختبارات
اإلنحراؾ  المتوسط الحسابً )ت(

 المعٌاري
اإلنحراؾ  حسابًالمتوسط ال

 المعٌاري

 4.88 1.42 13.78 2.58 9.79 مهارة العد  )الدرجة (

 4.07 1.745 7.33 1.09 5.27 م )ث(20الجري مسافة 

3.35 27.701 100.12 19.138 52.10 الوثب الطوٌل من الثبات )سم(
3 

5.36 2.421 7.55 1.73 5.65 رمً كرة تنس ألبعد مسافة )م(
9 

 (2.16=) 0.05عند ة قيمة "ت" الجدكلي
التجريبية عند مستوؼ البعدؼ لمجموعتي البحث الضابطة و ( وجود فروؽ بيف القياسيف القبمي و 8يتضح مف الجدوؿ رقـ )

في ميارة العد وبعض الميارات الحركية األساسية )الجرؼ ، الوثب ، الرمي ( قيد البحث ولصالح المجموعة   0.05داللة 
ميارة العد ، مما يشير الي تميز أفراد العينة التجريبية عف أقرانيـ أفراد العينة الضابطة في دؼالتجريبية في القياس البع

في الرياضيات والميارات وبعض الميارات الحركية األساسية قيد البحث ما يؤكد أثر المعب التمثيمي في تنمية ميارة العد 
 األساسية قيد البحث .
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اإليجابي لبرنامج المعب التمثيمي الذؼ تـ تطبيقو عمي المجموعة التجريبية وما تـ وتعزؼ الباحثتاف ذلؾ الي التأثير  
مراعاتو عند وضع البرنامج مف اختيار األلعاب التمثيمية واألنشطة الحرة  وتقميد الحيوانات والطيور وغيرىا مف األلعاب 

عية وتنافسية شيقة مع االستعانة ببعض التي تشتمل عمي الجرؼ والوثب والرمي وغيرىا ، كما أنيا تؤدؼ بصورة جما
األدوات الصغيرة المختمفة األشكاؿ واألحجاـ واأللواف المحببو إلي نفوسيـ مما ساىـ في تحسف الميارات الحركية قيد 

 البحث وذلؾ نتيجة لبرنامج المعب التمثيمي المقترح .
 :كالتكصيات االستنتاجات -5

المتبعة لمتحقق مف صحة الفروض المقترحة وفي حدود عينة البحث ونتائج  في حدود موضوع البحث وأىدافو والخطوات
  :التحميل اإلحصائي توصمت الباحثتاف إلى االستنتاجات اآلتية

  .حقق برنامج المعب التمثيمي تحسنًا ممحوظا في تنمية ميارة العد لممجموعة التجريبية -1
 مية الميارات الحركية األساسيةحقق برنامج المعب التمثيمي تحسنًا ممحوظا في تن -2

  .الرمي( في المجموعة التجريبية -الوثب  –) الجرؼ 
 ووجود فروؽ دالة في ميارة العد  بيف القياسيف القبمي والبعدؼ ولصالح القياس البعدؼ . -3
لجرؼ  في الرمي ( لممجموعة الضابطة وعدـ وجود فروؽ دالة في ميارة ا -وجود فروؽ دالة في ميارتي )الوثب  -4

 القياس البعدؼ .
  وجود فروؽ دالة في )ميارة العد( بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية -5
الرمي(  في القياس البعدؼ لممجموعتيف  –الوثب  –وجود فروؽ دالة في الميارات الحركية األساسية )الجرؼ  -6

  . لتجريبيةالضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة ا
 التكصيات كالمقترحات:  5-2

 في ضوء النتائج التي توصل إلييا البحث ، توصي الباحثتاف بما يمي :
 إعداد مزيد مف البرامج ألطفاؿ الروضة واالىتماـ بتطبيقيا في رياض األطفاؿ بميبيا .  -1
 طة والوسائل تضميف منيج رياض األطفاؿ بالمفاىيـ العممية المناسبة واألساليب واألنش -2

 التعميمية المناسبة التي تساعد عمى تحقيق أىداؼ التربية العممية في رياض األطفاؿ .
 ضرورة اىتماـ معممات رياض األطفاؿ بتنمية القدرات والميارات المعرفية الحركية  – 4

 واالجتماعية  لدؼ األطفاؿ حتي يمكف إعداد إنساف قادر عمي التفاعل وتكويف عبلقات 
 مع اآلخريف . سميمة

 ضرورة تدريب معممات رياض األطفاؿ عمي مثل ىذه البرامج وغيره مف األساليب واألنشطة  -5
 والوسائل التعميمية المناسبة ألطفاؿ الروضة.

 عقد ندوات ومحاضرات لمعممات رياض األطفاؿ لتعريفيف باالحتياجات البلزمة ألطفاؿ  -6
 اليب تنميتيا وقياسيا .الروضة مف جميع النواحي  وأىميتيا وأس
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 :المراجع
:المدخل التطبيقي لمقياس في التربية البدنية ، منشاة المعارؼ ،  إبراىيـ أحمد سبلمة     

 .2000اإلسكندرية ،
االختبارات والقياس في التربية البدنية ، دار المعارؼ ، القاىرة، : إبراىيـ أحمد سبلمة 

1980. 

: دور المعب التمثيمي في التعبير المغوؼ عند األطفاؿ ، مجمد المؤتمر  أحمد السيد دمحم ابراىيـ  
األوؿ لمرياضة في مصر ) الواقع والمستقبل ( ، كمية التربية البدنية ، 

 .1994جامعة أسيوط  ،
:مؤسسات تربية الطفل العربي في مرحمة ما قبل المدرسة بيف الواقع  أحمد مختار مكي       

حماية الطفل العربي األوؿ ، جامعة  والمأموؿ " . مؤتمر
 .1998بغداد،

 .1990،  : النمو الحركي ، دار الفكر العربي ، القاىرة أسامة كامل راتب   
:أثر المعب التمثيمي في النمو المغوؼ لدؼ أطفاؿ الحضانة ، حولية  سيد محمود الطواب     

 .1986جامعة األمارات العربية المتحدة ، 
:المفاىيـ والميارات العممية والرياضية في الطفولة المبكرة ، دار الفكر  الفتاح     عزة خميل عبد 

 .2009العربي ،  القاىرة ، 
:التقويـ في التربية الخاصة ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة  فاروؽ الروساف         
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الحركية بمراكز العبلج لؤلساليب المتبعة في تشخيص كعبلج األشخاص ذكي اإلعاقة  األسس كالضكابط

 د. صالح سعيد العائب                                                                                يالطبيع
 اراتي               د. بشير دمحم الح                                                          

 ةأ. دمحم عمي خميف                                                      

 :المقدمة 1-1
تعتبر عممية التشخيص عممية دينامية وليست بمرحمة أولية منتيية بانتياء تكديس المعمومات والمعارؼ بل ىي فعل    

حدة متكاممة تصور واقع الشخص ذوؼ اإلعاقة الحركية واحتياجاتو ختامي تتكامل فيو التشخيصات الجزئية في بناء و 
وجوانب القوة والعجز وأيضا وضع الخطة التدريبية والعبلجية وتحديد نوعية البرنامج المستخدـ ، فعممية التشخيص 

تماعية وتأىيمية المتكامل لمشخص ذوؼ اإلعاقة الحركية الخطوة األولى لتقديـ خدمات متعددة ،خدمات تربوية ونفسية واج
، فكيف يمكف تقديـ خدمة لفرد ال تعرؼ قدراتو وال تعرؼ إمكانياتو بناء عمى نتائج التشخيص أمكننا تحديد البرامج 
العبلجية والخطط التربوية الفعالة والمادة التعميمية المناسبة بما يتبلءـ مع قدرات واحتياجات الفرد مف ذوؼ اإلعاقة 

  مى حياتو وحياة أسرتو.الحركية وينعكس إيجابا ع
                                                                          (3 :133)                                            

وقد تناولت ىذه الدراسة األسس والضوابط لعممية التشخيص والعبلج لؤلشخاص ذوؼ اإلعاقة الحركية ، حيث اشتممت 
ألدراسة أىمية ألدراسة أىداؼ ألدراسة تساؤالت ألدراسة  مصطمحات ألدراسة كما اشتممت عمي  أىداؼ ألتشخيص  مشكمة

مراحل ألتشخيص وأساليب ألتشخيص وعناصر التشخيص ألناجح والشروط الواجب مراعاتيا في عممية تشخيص 
ة ، الفكرية ، البصرية ، صعوبات ألتعمـ االشخاص ذوؼ اإلعاقة الحركية ، ومشكبلت التشخيص لذوؼ اإلعاقة السمعي

، ومعوقات التشخيص لذوؼ اإلعاقة( ، والعبلقة بيف التشخيص والعبلج ، األسس والضوابط لعممية  المضطربيف انفعاليا
التشخيص ، األسس والضوابط لعممية العبلج. وكذلؾ اجراءات المتبعة في الدراسة وعرض  النتائج ومناقشتيا 

 توصيات. االستنتاجات وال
عمى األبحاث العممية و الممارسة العممية في ىدا المجاؿ لمبحث تتضح  اإلطبلعمف خبلؿ :مشكمة الدراسة 1-2

مشكمة الدراسة الحالية في ضل الظروؼ التي تعيشيا خدمات التشخيص والعبلج لؤلشخاص ذوؼ اإلعاقة الحركية في 
يداف تشخيص وعبلج االشخاص ذوؼ اإلعاقة الحركية بشكل عاـ وفي ليبيا ، والتي ال ترتقي إلى التطمعات المرغوبة في م

 .الوقت نفسو ال ترتقي إلى تطمعات األسرة
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 :أىمية الدراسة 1-3

تكمف أىمية الدراسة في كوف التشخيص الدقيق والصحيح لكافة النواحي الطبية والتأىيمية والتعميمية والنفسية لؤلشخاص 
وع الخدمات والبرامج المقدمة لعبلج االشخاص ذوؼ اإلعاقة الحركية ، كما يرسـ الخطط ذوؼ اإلعاقة الحركية تحدد ن

  .والبرامج العبلجية بطريقة نوعية تتناسب مع احتياجات االشخاص ذوؼ اإلعاقة الحركية وأسرىـ
  :الدراسة ىداؼأ 1-4
 :تشتمل الدراسة عمى أربعة أىداؼ رئيسية   
 .ج لؤلشخاص ذوؼ اإلعاقة الحركيةعرض تصور عف التشخيص والعبل 1-
رفع مستوػ الوعي لدػ فريق التشخيص نحو معرفة األسس العامة لمعممية المتبعة في التشخيص والعبلج لؤلشخاص  -2

 .ذوؼ اإلعاقة الحركية
 .تقييـ واقع خدمات التشخيص والعبلج لؤلشخاص ذوؼ اإلعاقة الحركية -3

في مجاؿ التشخيص والعبلج لؤلشخاص ذوؼ اإلعاقة الحركية ، بما ينعكس عمى  تعزيز التعاوف وتبادؿ الخبرات واألفكار
 .الفرد وأسرتو

 :تتساؤال 1-5
 ماىي االسس العممية المتبعة في تشخيص االشخاص ذوؼ اإلعاقة الحركية ؟ - 1
 ماىي الضوابط المتبعة في عممية عبلج االشخاص ذوؼ اإلعاقة الحركية ؟ - 2
 :مة في الدراسةالمصطمحات المستخد 1-6
تمؾ االعاقة التي تصيب الفرد حركيا نتيجة لفقداف أو خمل او عاىة في احد اجيزة وأعضاء  " ىي :اإلعاقة الحركية -1

 (22: 5) ."الجسـ التي تؤثر عمى قدرتو في التعمـ وأداء الميمات الحياتية اليومية
مي أو عصبي أو إصابة صحية مزمنة تضعف مف يعاني مف عجز عظمي أو عض ىـ"  :األفراد المعكقيف جسميا -

وتحد مف القدرة عمى استخداميـ ألجساميـ بشكل اعتيادؼ وطبيعي ، مما يؤثر سمبا عمى مشاركاتيـ الحياتية ، مما 
 (35: 7) ."يستدعي توفير خدمات تربوية وطبية ونفسية خاصة لمساعدتيـ 

  : التشخيص -3
كتشاؼ مظير أو شكوػ أو تحديد جوانب نمو الفرد أو سموكياتو سواء كانت ىو الفيـ الكامل الذؼ يتـ عمى خطوات ال" 

نواحي عجز وقصور أو نواحي إيجابية لتقديـ العبلج والتنمية ويتطمب خطوات تبدأ بالمبلحظة والوصف وتحديد األسباب 
: 6. )"العجز األخرػ  وتسجيل الخصائص والمحددات وذلؾ   لؤلكماـ بجوانب العجز ومستواه وعبلقتو بغيره مف مظاىر

48) 
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 :ي الدراسات المشابيةاالطار النظر  -2
 االطار النظري: 2-1
 :أساليب التشخيص لؤلشخاص ذكي اإلعاقة الحركية 2-1-1

إف الغرض مف التشخيص ىو انتقاء االشخاص الذيف يحتاجوف إلى نوع معيف مف الخدمة أو تخطيط برنامج لمعبلج 
  :اليب أوالعمميات التاليةوينبغي أف يتضمف التشخيص األس

 التشخيص الطبي -1
 التشخيص النفسي -2
 :التشخيص الطبي 2-1-2

يقوـ بيذا التشخيص طبيب عاـ أو أخصائي ، لتحديد الحالة المرضية مف وجية نظر طبية وتحديد الحاجة الطبية مف 
إلعاقة الحركية  ومدػ تأثيرىا عمى عبلج أو التدخل الجراحي أو غير ذالؾ. يساعد التشخيص الطبي في تحديد طبيعة ا

،  حياة الشخص ذوؼ اإلعاقة الحركية ، وقد يمنع حدوث اإلعاقة الحركية إذا ما حدث مبكرًا أو يقمل مف أثارىا أو درجتيا
ويجب أف يكوف شامل لمشخص مف ذوؼ اإلعاقة الحركية تضح فيو الحالة الصحية واألمراض واإلصابات التي يعاني 

  كما يجب أف يوضح التقرير الطبي اإلجراءات الطبية المتخدة .،  منيا الفرد
 :التشخيص النفسي 2-1-3

ذوؼ اإلعاقة الحركية حيث يجب أف يوفر ليـ  لؤلشخاصيعتبر التشخيص النفسي أمرا ضروريا وحيويا في أؼ برنامج 
ويحتاج إلى التشخيص برنامج تعميمي معو عمى أساس إكمينيكي ويقـو عمى فيـ دقيق لخصائص وحاجات الشخص 

الكامل لخصائص الفرد العقمية واالنفعالية ، ويقوـ بيذا النوع مف التشخيص األخصائي النفسي المدرب عمى استخداـ 
 :االختبارات النفسية ويعتبر ىذا النوع مف التشخيص مف أصعب أنواع التشخيص لؤلسباب التالية

 .لحاالتعدـ وجود اختبارات مناسبة مقننة في كثير مف ا -1
 .عدـ معرفة أو إلماـ بعض األخصائييف بتطبيق كثير مف االختبارات أو المقاييس -2
 .سوء تفسير النتائج أحيانا واستخداـ أساليب التقييـ المعدلة -3
 .عدـ فيـ التعميمات مف قبل الفرد مما قد يظير وجود إعاقة عند الفرد، وىو غير ذلؾ،أو العكس -4
ارات الشائعة مما يؤدؼ إلى وصوؿ الشخص مف ذوؼ اإلعاقة الحركية إلى مستوؼ أعمى مف استخداـ بعض االختب -5

 لى استخداـ أكثر مف اختبار لمدقةالمتوقع ، مما يضطر الفاحص إ
وثمة كثير مف اختبارات الذكاء الفردية التي تعيف عمى تقويـ القدرة العقمية لمفرد مف ذوؼ اإلعاقة الحركية سواء أكاف    

بعجز بدني أو حسي أـ ال، فحيف ال يوجد عجز بدني أو حسي فإف اختبار "ستانفورد بينية " يعتبر مثبل جيدا  مصابا
 الختبارات الذكاء الفردية التي يمكف تطبيقيا. 

ويجب أف يتـ اإلرشاد مع اآلباء والمدرسيف ومع الفرد نفسو في مجاؿ الذكاء كما يتـ في مجاالت القدرات ونواحي   
البدني والحسي ويجب أف يتوفر لجميع المسؤوليف عف تشخيص الفرد وتعميمة فيـ واضح عف قدراتو وقصوره لكي القصور 

يجاىدوا في سبيل تحقيقو لنفس األىداؼ وبنفس األسموب ، ويجب أف يشترؾ كل مف اآلباء واألخصائيوف في فيـ وتقبل 
إلعاقة الحركية وتحديد مشكبلتو والبيانات التي يحصل نواحي القصور  وىذا التشخيص الدقيق لشخصية الفرد مف ذوؼ ا
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عمييا األخصائيوف واآلباء تمكنيـ مف توفير الخبرات التي تسيـ في التخفيف مف حدة المشكبلت التي يعاني منيا الفرد 
 مف ذوؼ اإلعاقة الحركية .

ية قد خضع لمفحص الطبي ومف المفترض قبل التشخيص السيكومترؼ أف يكوف الشخص مف ذوؼ اإلعاقة الحرك    
 :ويجب أف يتمتع األخصائي النفسي المؤىل بالكفايات التالية

 .اإلعداد النظرؼ في االختبارات وطبيعتيا وتطبيقيا -1
 .التدريب العممي المناسب عمى استخداـ االختبارات -2
 .القدرة عمى العمل ضمف فريق التشخيص -3
 .ريفالقدرة عمى تكويف عبلقات طيبة مع اآلخ -4
 .القدرة عمى تفسير نتائج االختبارات -5
 .معرفة التشريعات والقوانيف الخاصة بذوؼ اإلعاقة الحركية -6

 (-4445:.4) ، األسئمة التشخيصية(.  ، االستماع التشخيصي إتقاف الميارات التشخيصية )النضرة التشخيصية 7-
 :مراحل عممية التشخيص لبلشخاص ذكي اإلعاقة الحركية 2-1-2

  :يمكف تقسيميا إلى ثبلثة مراحل ىي
  المرحمة األكلى: اإلعداد لمتشخيص:

وتتـ ىذه المرحمة قبل عممية التشخيص وتشمل جمع المعمومات عف طريق دراسة الحالة، وموافقة األىل ، وتحديد 
، وتييئة المكاف االختبارات المناسبة ، وتقييـ مسحي مبدئي مف خبلؿ أنشطة التشخيص لتحديد مبدئيا طبيعة الحالة

والوقت المناسبيف لعممية التشخيص كما يتضمف ذالؾ إعبلـ األىل بحقوقيـ، وعمل الفحص الطبي البلـز ، والعمل ضمف 
 .الفريق

 :المرحمة الثانية: أثناء االختبار كتشمل ىذه المرحمة ما يمي
 .توفير بيئة مناسبة لبلختبار -1
 .عدـ إثارة الفرد أو إخافتو-2
 .ستمرار بالتسجيل أو االستغراؽ فيوعدـ اال-3
 االبتعاد عف الحديث مع ولي أمر الشخص مف ذوؼ اإلعاقة الحركية أثناء االختبار.-4

 :المرحمة الثالثة: كتابة النتائج ، كتشمل ىذه المرحمة ما يمي
 .عدـ التسرع في إصدار النتائج -1
 .تقديـ النتائج ضمف تقرير -2
 .التقرير ككتابة أف الطفل يعاني مف تخمف عقمي تجنب الكممات المثيرة في -3
  .إضافة نواحي القوة إلى التقرير -4
 .االبتعاد عف مناقشة النتائج أماـ الفرد مف ذوؼ اإلعاقة الحركية -5
 .اإلشارة إلى أماكف االستفادة والبرامج المناسبة لو -6
 (166,165: 1) توضيح جوانب القصور المرافقة أثناء التشخيص.  -7
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 :الشركط الكاجب مراعاتيا في عممية التشخيص 2-1-3
  :ىناؾ عديد مف الشروط يجب مراعاتيا مع جميع فئات اإلعاقة الحركية لموصوؿ إلى عممية تشخيص أكثر دقة

 . تشخيص طبي شامل لمشخص ذوؼ اإلعاقة الحركية  أكال:
ووضع األسرة وعدد أفراد األسرة وترتيب الطفل ، وىل دراسة الحالة: حيث يتضح فييا تقييـ شامل لمحالة األسرية  ثانيا:

يوجد حاالت أخرػ في األسرة؟ ومعمومات شاممة عف تاريخ الحمل والوالدة والمشكبلت التي رافقت ذالؾ بما في ذالؾ 
 .تعرض األـ الحامل لؤلمراض أو األشعة أو اإلصابات

 .والصعوبات التربويةتقييـ تربوؼ شامل : لنقاط القوة والضعف والمشكبلت  ثالثا:
 ( 88:   2) استخداـ االختبارات المقننة والمناسبة لمفئة والبيئة الثقافية والعمر الزمني. رابعا:
 :إجراءات الدراسة -3
 منيج الدراسة:  3-1

لمبلئمة  انطبلًقا مف طبيعة الدراسة وأىدافيا والتساؤالت التي تسعى إلييا، أستخدـ الباحثوف المنيج الوصفي المسحي نظراً 
 ىذا المنيج ألىداؼ الدراسة الحالية.  

أخصائيو العبلج الطبيعي العامميف بالمستشفيات ومراكز  عمى الدراسة ىذه مجتمع أشتمل مجتمع الدراسة: 3-2
   العبلج الطبيعي في مدينة طرابمس.

لمستشفيات ومراكز العبلج تكونت عينة الدراسة مف أخصائيو العبلج الطبيعي العامميف في ا  عينة الدراسة: 3-3
 .( وتـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية مف الذيف استجابوا ألداة الدراسة63الطبيعي بمدينة طرابمس حيث بمغ عددىـ )

 بناء أداة الدراسة:  3-4
تعمق بالمتغيرات قاـ الباحثوف بتصميـ أداة الدراسة الحالية طبقًا لمخطوات التالية: يتكوف االستبياف مف جزئيف الجزء األوؿ ي

 -المستقمة لمدراسة والتي تتضمف المتغيرات المتعمقة بالخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد الدراسة ممثمة في )الجنس 
مدة العمل  -أسـ المستشفي او المركز  - مكاف العمل -نوع العمل  -المستوؼ التعميمي  -الحالة االجتماعية  -العمر 

 عدد الدورات في مجاؿ التخصص( . - تخصصسنوات الخبرة في مجاؿ ال -
 -أما الجزء الثاني مف اإلستباف فيتكوف مف األتي:

 ( عبارة.22المحور االوؿ أسس عممية التشخيص لبلشخاص ذوؼ اإلعاقة الحركية ويشتمل عمى ) -1
 ( عبارة.12المحور الثاني ضوابط عممية العبلج لبلشخاص ذوؼ اإلعاقة الحركية ويشتمل عمى ) -2

 ويقابل كل فقرة مف فقرات المحور االوؿ والثاني قائمة تحمل العبارات التالية:
غير موافق(. وقد تـ إعطاء كل عبارة مف العبارات السابقة درجات لتتـ معالجتيا إحصائًيا  –موافق الي حد ما  -)موافق

درجة( لكبًل منيا، ويطمب مف  1)  درجات،( غير موافق 2درجات ،( موافق الي حد ما )  3عمى النحو اآلتي: )موافق( 
( أماـ واحدة مف فئات التقدير الموضوعة أماـ كل بند √افراد عينة الدراسة قراءة كل بند مف بنود المقياس بدقة ثـ يضع )

 بحيث تعكس العبلمات الموضوعة أماـ البنود إجابات افراد عينة الدراسة.
( الذؼ يحدد االستجابات المحتممة لكل Closed Questionnaireمق)وقد تبني الباحثوف في إعداد المحاور الشكل المغ

 سؤاؿ.
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 إجراءات التطبيق: 3-4-1
بعد اف تـ عرض االستبياف عمي السادة الخبراء وتصميمو في صورتو النيائية تـ توزيعو عمى أفراد عينة الدراسة المثمتمة 

الخاصة ومراكز العبلج الطبيعي بالمستشفيات العامة في أخصائيو العبلج الطبيعي العامميف بمراكز العبلج الطبيعي 
 بمدينة طرابمس .

 تحميل البيانات: 3-4-2
دخاليا إلى الحاسب اآللي وذلؾ مف خبلؿ أوراؽ العمل  تـ ترميز إجابات أفراد عينة الدراسة عمى أسئمة االستبياف وا 

، وقد  الجتماعية( والمعدة خصيصًا ليذا الغرض)حزمة البرامج اإلحصائية لمعمـو ا SPSSالممحقة بالبرنامج اإلحصائي 
تـ تقييـ أسس وضوابط عممية التشخيص والعبلج لذوؼ اإلعاقة الحركية بمراكز العبلج الطبيعي لمفقرات الواردة باالستبياف 

 مف خبلؿ متوسط إجابات الفقرات وقوة تأثيرىا وىي كاآلتي:
 (1جدكؿ )

 االستبياف نتائج اختبار ألفا لمصدؽ كالثبات لمحاكر
 مإشر الثبات فمرات االستبٌان ت

 0.773 األسس العلمٌة المتبعة فً تشخٌص االشخاص ذوي اإلعالة الحركٌة 1

 0.706 أهم الضوابط المتبعة فً عملٌة عبلج االشخاص ذوي اإلعالة الحركٌة 2

 0.841 لٌمة ألفا االستبٌان

وىذا يوضح  أف االرتباط بيف اإلجابات كاف مرتفع ومقبوؿ ( 0.841مف الجدوؿ نجد أف قيمة ألفا لممقياس بمغت )
إحصائيا وفيما يتعمق بثبات العينة فيبلحع مف الجدوؿ أف كل معامبلت آلفا الفردية والمتعمقة بالمفردات كل عمي حدة 

واف أؼ حذؼ  كانت اقل مف قيمة اختبار آلفا العاـ وىذا ما يدؿ عمي أف كل المفردات الموجودة في ىذه المجموعة ميمة
أو شطب لمفردة منيا سوؼ يؤثر سمبا عمي ثبات ومصداقية العينة ، أما فما يتعمق بمقياس الصدؽ والذؼ يتعمق بقياس 
درجة ارتباط المفردة بالمقياس العاـ فاف نتائجو تعتبر مقبولة إحصائيا كما يعتبر تبياف المقياس بالنسبة لممفردات ليس 

قياس تعتبر متقاربة ، وبالتالي فانو يمكف االعتماد عمي المجموعة بأكمميا دوف حذؼ أؼ كما أف متوسط درجات الم كبير
 .   إلي نتائج مجدية في ىذا الدراسة مف المفردات لموصوؿ

  عرض كمناقشة النتائج: - 4 
 ما ىي األسس المتبعة في تشخيص االشخاص ذوؼ اإلعاقة الحركية؟  -1

 (2جدكؿ رقـ )
نحراؼ المعياري كالنسبة المئكية إلجابات أفراد عينة الدراسة  في محكر األسس العممية المتبعة في تشخيص المتكسط الحسابي كاال 

 االشخاص ذكي اإلعاقة الحركية

 العبارات ت
المتوسط 
 المرجح

االنحراؾ 
 المعٌاري

معامل 
 االختبلؾ

النسبة 
 المبوٌة

 الرأي السابد

1 
تبار ٌجب أن تتناسب األداة أو الممٌاس أو االخ

المستخدم فً التشخٌص للبٌبة والعمر الزمنً 
 للشخص ذوي اإلعالة الحركٌة.

 موافك %97.35 %9.33 0.27 2.92

2 

فً حالة إذا أظهر التشخٌص وجود إعالة معٌنة 
فمن الضروري مساعدة إرشادٌة لآلباء 
واألمهات وأن ٌكونوا على درجة عالٌة من 

 المعرفة باإلعالة.

 موافك %96.83 %11.92 0.35 2.90

 موافك 96.80% 10.19% 0.30 2.89تعدٌل الخدمات العبلجٌة فً ضوء التشخٌص بما  3



502 
 

ٌتوافك مع احتٌاجات كل حاالت االشخاص ذوي 
 اإلعالة الحركٌة.

4 
ٌجب إتمان األخصابً التشخٌص للمهارات 
التشخٌصٌة الثبلثة وهً النظرة التشخٌصٌة ، 

 صٌة.االستماع التشخٌصً، األسبلة التشخٌ
 موافك %95.77 %11.68 0.34 2.87

5 
فً المماٌٌس النفسٌة ال ٌكرر الفحص إال بعد 

 مضً ستة أشهر على األلل لتملٌل أثر الخبرة.
 موافك %95.24 %12.35 0.35 2.86

6 

األخذ بعٌن االعتبار األخطاء فً التشخٌص التً 
لد تعود إلى الحالة من ذوي اإلعالة المراد إجراء 

لٌه أو إلى األداة المراد تطبٌمها وعدم االختبار ع
مناسبتها أو وجود خطؤ معٌن فٌها أثناء التمنٌن ، 
أو إلى الفاحص النخفاض خبرته وعدم تمٌده 

 بدلٌل الممٌاس أو ضعؾ تفسٌر النتابج.

 موافك %94.71 %14.42 0.41 2.84

7 

ٌجب أن ٌكون األخصابً على معرفة واطبلع 
ة وكذالن الخدمات بتعرٌفات اإلعالات المختلف

المساندة المتوفرة لبلشخاص ذوي اإلعالة 
 الحركٌة.

 موافك %94.18 %13.54 0.38 2.83

8 

أن ٌحصل األخصابً على أذن مسبك من ولً 
أمر الحالة للمٌام بإجراء التشخٌص. وعلٌة أن 
ٌنالش مشكلة الحالة من اإلعالة الحركٌة مع 

 األهل.

2.79 0.41 %14.60 %93.12 
 

 موافك
 

 ت
المتوسط  العبارات

 المرجح
االنحراؾ 
 المعٌاري

معامل 
 االختبلؾ

النسبة 
 المبوٌة

 الرأي السابد

9 
ٌجب أن ٌخلو مكان التشخٌص من المشتتات 
البصرٌة ومن األصوات ، وٌجب أن تتوفر فٌه 

 إضاءة كافٌة أي مراعاة العوامل الفٌزٌمٌة.
 موافك %92.59 %16.41 0.46 2.78

10 
ٌص فً ولت مبكر ، وأن ٌتضمن أن ٌتم التشخ

التشخٌص كافة النواحً الطبٌة والنفسٌة 
 والنواحً العملٌة والتؤهٌلٌة والتعلٌمٌة .

 موافك %92.06 %16.85 0.47 2.76

11 
معرفة األخصابً بؤسالٌب التشخٌص المعدلة ) 
مثل تعدٌل مكان جلوس الحالة فً ؼرفة 

 التشخٌص(.
 موافك %91.01 %17.66 0.48 2.73

12 
ٌجب أن ٌكون الفاحص على وعً كاؾ بتؤثٌرات 
المولؾ االختباري وسلوكه كفاحص على سلون 

 الشخص ذوي اإلعالة الحركٌة.
 موافك %89.42 %18.73 0.50 2.68

13 
ضرورة استكمال نواحً التشخٌص باستخدام 
أدوات ممننة ثابتة وصادلة داخل مراكز العبلج 

 الطبٌعً.
 موافك %89.42 %19.89 0.53 2.68

14 

من أسس التشخٌص أن ٌراعً األخصابٌون 
المعاٌٌر األخبللٌة بالنسبة للتشخٌص حٌث أنهم 
ٌطبمون االختبار المناسب بالطرق الصحٌحة 
وٌفسرون النتابج بحذر وموضوعٌة بعٌدا عن 

 التحٌز أو عدم الدلة.

 موافك %88.36 %20.51 0.54 2.65

15 
ٌم من أسس التشخٌص استخدام أسلوب التمٌ
 الشمولً الذي ٌموم به فرٌك متعدد التخصصات.

 موافك %85.71 %22.86 0.59 2.57

16 
الدلة فً تشخٌص حاالت االشخاص ذوي اإلعالة 
الحركٌة حٌث هً الضمان الوحٌد لنجاح 
 البرنامج العبلجً.                                      

 موافك %85.19 %24.12 0.62 2.56

17 

ركٌز فً التشخٌص على الوظابؾ أن ٌكون الت
الحالٌة والتعرؾ على المشكبلت التً ٌمكن 
الولاٌة منها ولٌس فمط االهتمام بالتبوء 
بالصعوبات التً لد ٌواجهها الحالة من 

 االشخاص ذوي اإلعالة الحركٌة فً المستمبل.

 موافك %84.66 %22.17 0.56 2.54

18 
 ضرورة االعتماد فً التشخٌص على الطرق ؼٌر
التملٌدٌة فً التعرؾ على االشخاص ذوي 
اإلعالة الحركٌة ، الن الطرق التملٌدٌة كثٌر ما 

2.54 0.64 %25.33 %84.66 
 

 موافك
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تفشل فً التوصل إلى الحاالت التً تكون فٌها 
 اإلعالة خفٌفة أو مستترة.

 ت
المتوسط  العبارات

 المرجح
االنحراؾ 
 المعٌاري

معامل 
 االختبلؾ

النسبة 
 المبوٌة

 الرأي السابد

19 

أن ٌكون تشخٌص الحالة من االشخاص ذوي 
اإلعالة الحركٌة ضمن الفبة العمرٌة لبلختبار 
المستخدم ، وإٌجاد عبللة إٌجابٌة مع األخصابً 

 لبل عملٌة التشخٌص.

 موافك %84.66 %25.33 0.64 2.54

20 
من أسس التشخٌص أن ٌمتلن األخصابً 

تشخٌص المإهبلت المناسبة لبل إجراء ال
 لبلشخاص ذوي اإلعالة الحركٌة.

 موافك %83.60 %24.68 0.62 2.51

21 

ٌجب أن ٌستخدم األخصابً أدوات وأسالٌب 
تشخٌصٌة متنوعة تمثل جمٌع الجوانب ذات 
العبللة بمشكلة الحالة من االشخاص ذوي 

 اإلعالة الحركٌة .

 موافك %80.42 %28.48 0.69 2.41

22 
االختصاصٌون من أسس التشخٌص أن ٌتوخى 

إصدار األحكام المهنٌة الموضوعٌة فً 
 ممارساتهم المهنٌة .

 موافك %78.84 %27.70 0.66 2.37

23 
ٌجب التركٌز على جمع المعلومات ذات العبللة 
بتشخٌص الشخاص ذوي اإلعالة الحركٌة 

 وتوثٌمها والتحمك من صحتها.
2.13 0.71 %33.24 %70.90 

موافك إلى 
 حد ما

 موافك 88.93% 7.91% 0.21 2.67 ٌةالدرجة الكل

( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ والنسبة المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ المحور 10الجدوؿ )
ويبلحع مف خبلؿ النسب المئوية و المتوسط الحسابي أف إجابات افراد العينة كانت تشير إلى )يجب أف  ، مرتبة تنازلياً 
ذوؼ اإلعاقة الحركية(  لؤلشخاصألداة أو المقياس أو االختبار المستخدـ في التشخيص لمبيئة والعمر الزمني تتناسب ا

% ، تأتي بعد ذلؾ )في حالة إذا أظير التشخيص وجود إعاقة معينة فمف الضرورؼ 97.35يحتل المرتبة األولى بنسبة 
%، 96.83ية مف المعرفة باإلعاقة( في المرتبة الثانية وبنسبة مساعدة إرشادية لآلباء واألميات وأف يكونوا عمى درجة عال

يمييا بالمرتبة الثالثة )تعديل الخدمات العبلجية في ضوء التشخيص بما يتوافق مع احتياجات كل حاالت االشخاص ذوؼ 
تشخيص يجب التركيز عمى جمع المعمومات ذات العبلقة ب (%، وقد جاءت العبارة96.80اإلعاقة الحركية( بنسبة 

% ، واف 70.90االشخاص ذوؼ اإلعاقة الحركية وتوثيقيا والتحقق مف صحتيا( في المرتبة األخيرة وبنسبة مئوية بمغت 
الرأؼ السائد لمدرجة الكمية لبعد األسس العممية المتبعة في تشخيص االشخاص ذوؼ اإلعاقة الحركية كاف يشير إلى 

( و بانحراؼ 2.67ؿ تمؾ األسس ، حيث بمغ المتوسط لمدرجة الكمية لممحور )موافقة أفراد عينة الدراسة وبدرجة عالية حو 
، والذؼ يبيف مدػ تجانس أفراد عينة الدراسة  حوؿ ذلؾ ، في حيف بمغت النسبة المئوية 0.21 )معيارؼ بمغ )

اص ذوؼ اإلعاقة %( ، و التي تعكس االلتزاـ العالي لعينة الدراسة باألسس العممية المتبعة في تشخيص االشخ88.93)
 الحركية.

 ما ىي الضكابط المتبعة في عممية عبلج اال شخاص ذكي اإلعاقة الحركية ؟ .
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 (3جدكؿ )
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كالنسبة المئكية إلجابات أفراد عينة الدراسة في محكر أىـ الضكابط المتبعة في عممية عبلج 

 االشخاص ذكي اإلعاقة الحركية

 العبارات ت
المتوسط 
 المرجح

االنحراؾ 
 المعٌاري

معامل 
 االختبلؾ

النسبة 
 المبوٌة

الرأي 
 السابد

1 

اختٌار البرنامج العبلجً المناسب إلشباع 
احتٌاجات الشخص ذوي اإلعالة الحركٌة 
وتحمٌك ألصً درجة من التحسن فً إطار 

 األهداؾ المراد تحمٌمها

 موافك %98.41 %7.27 0.21 2.95

2 
الخدمات العبلجٌة والخدمات  وصؾ

 المساندة والوسابل واألدوات التدرٌبٌة.
 موافك %93.15 %15.95 0.45 2.80

3 
ضرورة تدرٌب الوالدٌن واألسرة كجزء من 

 البرنامج العبلج.
 موافك %93.12 %15.95 0.45 2.79

4 
تموٌم فاعلٌة البرنامج العبلجً بشكل 

 مستمر.
 موافك %92.06 %16.85 0.47 2.76

5 

أن ٌسبك البرنامج العبلجً التشخٌص 
والتمٌٌم الشامل والدلٌك من لبل فرٌك 
متعدد التخصصات للشخص ذوي اإلعالة 
الحركٌة من جمٌع النواحً النفسٌة 

 والتعلٌمٌة والطبٌة واالجتماعٌة 

 موافك %91.53 %18.46 0.51 2.75

6 
تحدٌد األهداؾ لصٌرة المدى وطوٌلة المدى 

 بلجً.فً أي برنامج ع
 موافك %90.48 %22.37 0.61 2.71

 موافك 90.48% 20.32% 0.55 2.71 تحدٌد موعد البدء بتمدٌم الخدمات العبلجٌة. 7

9 

وصؾ المستوٌات الحالٌة لؤلداء لكل 
شخص ذوي اإلعالة الحركٌة بما فً ذلن 
التكٌؾ الشخصً ، والتكٌؾ االجتماعً ، 
ومهارات العناٌة بلذات ، والمهارات 

 كٌة، ومستوى األداء األكادٌمً.الحر

 موافك %89.95 %19.56 0.53 2.70

 العبارات ت
المتوسط 
 المرجح

االنحراؾ 
 المعٌاري

معامل 
 االختبلؾ

النسبة 
 المبوٌة

الرأي 
 السابد

10 
تحدٌد أعضاء فرٌك التشخٌص المسبولٌن 

 عن تنفٌذ البرنامج العبلجً.
 موافك %88.89 %22.34 0.60 2.67

11 

شطة التعلٌم العبلجٌة بحٌث تشتمل تنوٌع أن
على بعض األنشطة التفصٌلٌة   ) الحسٌة 
الحركٌة( ومحاولة تحوٌلها إلى نشاط 
جماعً مع مراعاة الفروق الفردٌة لكل 

 شخص من ذوي اإلعالة الحركٌة.

 موافك %87.83 %21.88 0.58 2.63

12 

الفردٌة فً البرامج العبلجٌة حٌث ال ٌمكن 
ب عبلجً واحد ٌصلح مع أن ٌكون هنان لال

كل األفراد وإن كان االضطراب أو الخلل 
 واحد إذ ٌتؤثر ذالن بمتؽٌرات عدة .

 موافك %79.37 %28.65 0.68 2.38

 موافك 90.48% 9.34% 0.25 2.71 الدرجة الكلٌة

راسة حوؿ المحور مرتبة ( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ والنسبة المئوية إلجابات أفراد عينة الد3الجدوؿ )
تنازليًا، ويبلحع مف خبلؿ النسب المئوية و المتوسط الحسابي أف إجابات المبحوثيف كانت تشير إلى )اختيار البرنامج 
العبلجي المناسب إلشباع احتياجات الحالة اإلعاقة الحركية وتحقيق أقصي درجة مف التحسف في إطار األىداؼ المراد 

% ، تأتي بعد ذلؾ )وصف الخدمات العبلجية والخدمات المساندة والوسائل 98.41األولى بنسبة  تحقيقيا( يحتل المرتبة
%، يمييا بالمرتبة الثالثة )ضرورة تدريب الوالديف واألسرة كجزء مف 93.15واألدوات التدريبية( في المرتبة الثانية وبنسبة 

في البرامج العبلجية حيث ال يمكف أف يكوف ىناؾ قالب  %، وقد جاءت العبارة )الفردية93.12البرنامج العبلج( بنسبة 



501 
 

ف كاف االضطراب أو الخمل واحد إذ يتأثر ذالؾ بمتغيرات عدة( في المرتبة األخيرة   عبلجي واحد يصمح مع كل األفراد وا 
اإلعاقة % ، واف الرأؼ السائد لمدرجة الكمية لبعد أىـ ضوابط عممية عبلج االشخاص ذوؼ 79.37وبنسبة مئوية بمغت 

الحركية كاف يشير إلى موافقة أفراد عينة الدراسة وبدرجة عالية حوؿ تمؾ الضوابط ، حيث بمغ المتوسط لمدرجة الكمية 
، والذؼ يبيف مدػ تجانس العينة حوؿ ذلؾ ، في حيف بمغت النسبة  0.25)( و انحراؼ معيارؼ بمغ )2.71لممحور )
لعالي جدًا ألفراد عينة الدراسة بأىـ ضوابط عممية عبلج االشخاص ذوؼ %( ، والتي تعكس االلتزاـ ا90.48المئوية )

 اإلعاقة الحركية.
 :االستنتاجات كالتكصيات -5
  :االستنتاجات 5-1

  أمكف التوصل إليو مف نتائج يمكف أف نستخمص مايمي : في حدود عينة الدراسة وما
 :ذكي اإلعاقة الحركية لؤلشخاصأسس عممية التشخيص * 
ذوؼ اإلعاقة  لؤلشخاصأف تتناسب األداة أو المقياس أو االختبار المستخدـ في التشخيص لمبيئة والعمر الزمني  يجب -1

 الحركية.
في حالة إذا أظير التشخيص وجود إعاقة معينة فمف الضرورؼ مساعدة إرشادية لآلباء واألميات وأف يكونوا عمى  -2

 درجة عالية مف المعرفة باإلعاقة.
 لخدمات العبلجية في ضوء التشخيص بما يتوافق مع احتياجات كل حاالت االشخاص ذوؼ اإلعاقة الحركية.تعديل ا -3

 وىي تعكس االلتزاـ العالي الفراد عينة الدراسة باألسس العممية لتشخيص االشخاص ذوؼ اإلعاقة الحركية..
 الضكابط  الخاصة بعممية العبلج  لبلشخاص ذكي اإلعاقة الحركية.* 
تيار البرنامج العبلجي المناسب إلشباع احتياجات االشخاص ذوؼ اإلعاقة الحركية. وتحقيق أقصي درجة مف اخ -1

 التحسف في إطار األىداؼ المراد تحقيقيا
 وصف الخدمات العبلجية والخدمات المساندة والوسائل واألدوات التدريبية. -2
 ج .ضرورة تدريب الوالديف واألسرة كجزء مف برنامج العبل -3

ذوؼ اإلعاقة  لؤلشخاصوىي تعكس االلتزاـ العالي جدًا ألفراد عينة الدراسة بأىـ الضوابط الخاصة بعممية العبلج 
 الحركية.

 : التكصيات 5-2
 إنطبلقًا مما أسفرت عنو نتائج ىذه الدراسة ، يوصي الباحثوف بمايمي :

عاقة الحركية. وأف يكوف شامل لكافة النواحي أىمية التشخيص الدقيق والمبكر لكل شخص مف االشخاص ذوؼ اإل -1
 الطبية والتأىيمية والنفسية.

 .العمل عمى توفير الكوادر المؤىمة في مجاؿ التشخيص -2
 .رفع مستوػ الوعي لدػ فريق التشخيص نحو معرفة األسس والضوابط لعممية التشخيص والعبلج -3
ذوؼ اإلعاقة الحركية في ليبيا بما  لؤلشخاصالتشخيص والعبلج تعزيز التعاوف وتبادؿ الخبرات واألفكار في مجاؿ  -4

 .ينعكس إيجابا عمى شخص مف ذوؼ اإلعاقة الحركية وأسرتو
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عقد ورش عمل ودورات تدريبية لتكويف قيادات في المؤسسات والمراكز الخاصة االشخاص ذوؼ اإلعاقة الحركية ،  -5
 .قات الحركية عمى إستراتجيات وأسس التشخيص والعبلجيوكل إلييا ميمة تدريب العامميف في ميداف االعا

إنشاء مراكز لمتقييـ والتشخيص متكاممة مف حيث األجيزة والمختصيف ويتـ العمل فييا بشكل فريق متعدد  -6
 .التخصصات

ية ضرورة إجراء الدراسات واإلحصائيات عف واقع تشخيص االشخاص لذوؼ اإلعاقة الحركية والخدمات والبرامج العبلج
    .المتوفرة ليـ ومدػ استفادتيـ منيا ومدػ مبلئمتيا لحاجاتيـ وقدراتيـ
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 هٌل المصابٌن بالتواء كاحل المدمممترح بالتمرٌنات العبلجٌة وبعض وسابل العبلج الطبٌعً لتؤ تؤثٌر برنامج

 حسيف الشيخ أحمد       .د                                                      
 زيداف إبراىيـ ساسي. ـ.ـ                                                     

 ػة:المقػدمػ 1-1
إف العبلج الحركي والتمرينات المقننة اليادفة بواسطة المعالج ذو الخبرة العالية ىي إحدػ الوسائل الطبيعية في مجاؿ 

        .الطبيعية العبلج الحركي حيث تعتبر ىذه المرحمة ذات أىميو إلعادة الفرد لحالتو
                                                                                            (36:3) 

إف اكتر األجزاء عمبل في جسـ اإلنساف ىي المفاصل ، وقد خص هللا المفاصل بصفات تساعد عمى طوؿ الخدمة   
والتحمل ألنيا مغطاة بالغضاريف ممساء قوية االحتماؿ ، يمؤل فراغيا سائل لزج مخاطي يقوـ بعمل)التشحيـ( البلـز 

 (47:6)لة الحركة واستمرارىا.  والمستمر لسيو 
واف أؼ شد في الرباط المثبت لممفصل يتجاوز قدرتو عمى المتمدد مما يودؼ إلي حدوث تمزؽ فيو وتختمف حدثو تبعا 
لشدة إلصابة المسببة ويعتبر اللتواء مف اإلصابات الشائعة أثناء ممارسة الرياضة وتكتر حدوثو في الرباط الخارجي 

 ( 20:9و مفصل الركبة والرسغ ويسمي الجزع في بعض األحياف بتمزؽ األربطة. )لمفصل القدـ واربط
وال يعتمد عبلج اللتواء عمى شدتو فقط بل يعتمد أيضا عمى نوع المفصل المصاب وىدؼ العبلج عادة ما يكوف حماية 

 (20:4)الرباط المصاب حتى يتـ التئامو. 
ـ مراحل لعبلج وىي التي تحدد عودة البلعب إلي الممعب والتنافس ، وتعد مرحمة العبلج والتأىيل بعد اإلصابة مف أى

ويحتاج الرياضي بعد اإلصابة لمتأىيل بدرجة كبيره مف المصاب العادؼ الف المصاب يحتاج فقط أف تعود أعضاؤه أدائيا 
 (     15:8)ل اإلصابة. الوظيفي فقط ، ويحتاج الرياضي عبلوة عمى ذلؾ أف يعود إلي كفاءتو البدنية التي كاف عمييا قب

 مشكمة البحث: 1-2
العبلج الطبيعي اىتماما كبيرا إلصابات الرياضييف وأعطاىا عناية خاصة وذلؾ إلنشاء وحدات عبلجية لطب  ىتـأ 

الرياضي مجيزة بكل اإلمكانيات مف اجل رفع درجة المياقة البدنية الوظيفية وتوفير عامل األمف والسبلمة والعناية 
 مف اجل السرعة وعودتيـ في ممارسة األنشطة بكفاءة عالية في أقل وقتبالمصابيف 

إف عمـ اإلصابات والوقاية منيا وتشخيصيا وعبلجيا مف أىـ العموـ األساسية التي ييتـ بيا العامميف في الحقل الرياضي 
 (3:6)مف مدربيف والعبيف في مختمف األلعاب والقائميف عمي العبلج واإلسعافات األولية. 

ومف خبلؿ الزيارات المستمرة لمباحثاف بمركز السبلـ لمعبلج الطبيعي بسبيا وكذلؾ البحث واإلطبلع عمي الدراسات 
والمراجع العممية ظير لمباحثاف باف ىناؾ قصور بالبرامج المستخدمة في عبلج لمفصل الكاحل وذلؾ بسبب االلتواء ، لذا 

التمرينات العبلجية وبعض وسائل العبلج الطبيعي ، وذلؾ وفق أسس رأػ الباحثاف باف يقوـ ببرنامج عبلجي مقترح ب
 عممية مما يساىـ البحث في تخفيف مف حدة األلـ لمفصل الكاحل مع أخد االعتبار عمي خصوصية أفراد عينة البحث.

المفصل  وتعتبر أمرض المفاصل مف اكتر األمراض العصر شيوعًا ، حيث إف غالبية الناس عانت أو تعاني مف الـ في
 واحد عمى األقل ، بغض النظر عف كوف سبب ىذا األلـ تنكسا.
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ويعد مفصل الكاحل مف المفاصل التي تعمل في اتجاىيف مف خبلؿ اتصالو بأسفل الساؽ مع القدـ ، فيو أوال مفصل 
الداخمي  مغمق يسمح بحركة بسيطة ألعمى وألسفل ، وثانيا ىو يسمح بحركات االنثناء والدوراف حيث يوجد الرباط

والخارجي عمى التعاقب والتوالي ، وتعد إصابة مفصل الكاحل الخارجي مف اإلصابات األكثر شيوعًا بيف العامميف 
والرياضييف  غ، حيث تحدث اإلصابة أما مفاجئة نتيجة تعرض القدـ لبلنقبلب داخمي أثناء المشي أو الجرؼ أو الوثب 

 (16:7)باشر كالضرب في بعض األنشطة. عمى أرض غير مستوية أو عند طريقة احتكاؾ م
 أىمية البحث: 1-3

لقد كرست أبحاث الطب الرياضي الجيد والوقت الكثير مف اجل إيجاد طرؽ فعالة لعبلج مثل ىذه اإلصابات واستخداـ 
فيز أحسف الوسائل لعبلج الطبيعي واليدؼ منو ىو العمل عمي تقميل األعراض الجانبية التي تصاحب اإلصابة وكذلؾ تح

 التئاـ األنسجة المصابة وتنمية وتقوية اإلحساس الحركي لدؼ المصاب.
وتعتبر استخداـ التمرينات العبلجية وبعض األجيزة  المستخدمة مف الوسائل العبلج الطبيعي في عبلج اإلصابات 

ية وكذلؾ تعمل عمي المختمفة حيت تعمل عمي زيادة معدؿ التئاـ العظاـ وتساعد عمي سرعة التخمص مف التجمعات الدمو 
 سرعة استعادة العضبلت والمفاصل المصاب لوظائفيا في اقل وقت ممكف.

ومف خبلؿ ما سبق يتضح لنا إف أىمية البحت والحاجة إليو أنو محاولة لتوفير الجيد والوقت وعودة المصاب في أسرع 
 بل حدوت اإلصابة.عمييا المصاب ق وقت ممكف لحالتو الطبيعة وينفس الكفاءة الوظيفية التي كاف

 ىدفا البحث: 1-4
تصميـ  برنامج مقترح بالتمرينات العبلجية وبعض وسائل العبلج الطبيعي لتأىيل المصابيف  بالتواء كاحل القدـ  -1

 بمركز السبلـ لمعبلج الطبيعي سبيا .
 معرفة تأثير البرنامج المقترح بالتمرينات لعبلجية وبعض وسائل العبلج الطبيعي -2

 المصابيف بالتواء الكاحل لقدـ بدرجة البسطة بمركز السبلـ لمعبلج الطبيعي سبيا. لتأىيل
 فرضاء البحث: 1-5
 إف البرنامج المقترح لو تأثير فعاؿ وايجابي في تخفيف األلـ الناتج مف التواء كاحل القدـ بدرجة -1

 البسيطة بمركز السبلـ لمعبلج الطبيعي سبيا.
 ائية بيف لقياسيف )القبمي والبعدؼ( في تخفيف األلـ لدؼ عينةىناؾ فروؽ ذات داللة إحص -2

 البحث والصالح لقياس البعدؼ.
 مصطمحات البحث: 1-6
 التمرينات العبلجية: -1
 ىي المحور األساسي والعامل المشترؾ في عبلج اإلصابات وىي إحدػ لوسائل لطبيعية اليامة"

 (1:2)في مجاؿ العبلج المتكامل لئلصابة". 
 عبلج الطبيعي:ال -2
 ىو مجموعة الطرؽ العبلجية التي تتعامل مع لمريض ككل وليس مع األمراض المرضية فقط ،" 

 (6:1)وىذا الطرؽ الطبيعية ال تمجا في عبلجيا إلي العقاقير الكيميائية التي تمجا إلييا الطب المتداوؿ". 
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 مفصل الكاحل: -3
ار مف كل جانب ،عبلوة عمي كوف العظاـ التي  تشكمو متداخمة بطريقة تساعدىا ىو مفصل زاللي تحفظو أربطة ليفية  قوية ،وأوت"

عمي زيادة تثبيت المفصل ومقاومة تقل الجسـ ويتكوف المفصل مف الطرفيف السفمييف لعظمي القصبة و الشطية ، والسطوح 
 (147:10).  "المفصمية العموؼ واألنس والوحشية العظـ القنزعي

 إجراءات البحث: -3
 منيج البحث: 3-1

تـ استخداـ المنيج التجريبي باستخداـ التصميـ التجريبي ذو المجموعة الواحدة وتطبيق القياس القبمي والبعدؼ وذلؾ 
 لمناسبتو لطبيعة البحث.

 
 
 عينة البحث: 3-2

متردديف عمي مركز تـ اختبار عينة البحث بالطريقة العمدية مف بيف المصابيف بالتواء كاحل القدـ وبالدرجة بسيطة وىـ ال
-40( مصابيف مف جنس الذكور وتتراوح أعمارىف مف )9السبلـ لمعبلج الطبيعي بسبيا وقد بمغ عدد أفراد عينة البحث)

 ـ.16/2/2017إلي  7/1/2017(سنة ، وقد أجريت الدراسة في الفترة مف 50
 (1جدكؿ رقـ )

 ىك يكضح التجانس ألفراد عينة البحث في المتغيرات األساسية ككما
 معامل االلتكاء المتكسط الحسابي كحدة القياس المتغيرات

 1.73 44 سنة العمر
 2.88 157.33 سـ الطكؿ
 2.30 74.66 كجـ الكزف 

(مما 3-، 3(إف قيـ معامل االلتواء لعينة البحث في المتغيرات األساسية كانت اقل مف )+1ويتضح مف بيانات جدوؿ رقـ)
 يدؿ عمي تجانس عينة البحث.

 كسائل كأدكات جمع البيانات: 3-3
 تـ تصميـ استمارة خاصة لجمع البيانات الشخصية. -
 الرستاميتر لقياس لطوؿ )سـ(. -
 ميزاف طبي لقياس الوزف )كجـ(. -
 ساعة إيقاؼ إلكترونية لقياس الزمف )ت/س(. -
 األشعة السينية. -
 جيتوميتر لقياس المدػ الحركي لممفصل )درجة(. -
 قياس قوة العضبلت )كجـ(.الديناميتر ل -
 (.u/sجياز موجات فوؽ الصوتية ) -
 فوطة. -.        الثمج -
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 اإلجراءات اإلدارية: 3-4
 أخد الموافقة مف مركز السبلـ لمعبلج الطبيعي بسبيا حوؿ االستعانة بالمصابيف بالتواء كاحل القدـ. -1
 ألدوات الموجودة بالمركز.أخد الموافقة مف نفس المركز حوؿ استخداـ بعض األجيزة وا -2

 أخد الموافقة مف المصابيف بالتواء كاحل القدـ حوؿ تطبيق البرنامج عمييـ.
 
 
 الدراسة االستطبلعية: 3-5

 بيدؼ التعرؼ عمي: 26/12/2016إلى غاية  2016/  12/  21تـ إجراء الدراسة االستطبلعية في الفترة مف 
 لبحث.سبلمة األجيزة واألدوات المستخدمة في ا -1
 تحديد مكاف تنفيذ البرنامج المقترح.   -2
 تحديد الزمف المستغرؽ لتنفيذ االختبارات. -3
 إجراء مسح شامل لعدد المصابيف بالتواء الكاحل. -4
 الصعوبات التي قد تواجو الباحث أثناء تنفيذ البرنامج. -5
 تحديد عدد المصابيف بالتواء الكاحل بالدرجة البسيطة. -6
 ارات المستخدمة في البحث:االختب 3-6
 اختبار المركنة: 3-6-1

 قياس مرونة القدـ  اليدؼ:
يأخذ المصاب في وضع الجموس عمي المنضدة ساؽ القدـ المصاب في وضع الراحة عمي المنضدة، وتبرز القدـ  الكضع:

 المصاب فوؽ نياية المنضدة والركبة في وضع امتداد القدـ األخرػ أسفل المنضدة.
 ركة:طريقة الح

 ثني القدـ لمصاب إلي أسفل وتؤخذ القراءة والقدـ مثنية ألسفل.
 ثني القدـ المصاب إلي اعمي وتؤخذ القراءة القدـ مثنية ألعمى.

 عدـ رفع القدـ السفمي عند أداء حركة الثني. -مبلحظات:
 وضع الركبة عند القياس تكوف مستقيمة وغير مسموح بالحركة. -          

 لقكة:اختبار ا 3-6-2
 اختبار قكة عضبلت المثنية: -1

 قياس قوة عضبلت المثنية لمقدـ. اليدؼ:
جموس طويل عمى مقعد سويدؼ ، الظير مبلمسي لعقل الحائط ، يبلحع تثبيت الساؽ عند الركبة الحزاـ ، كما  الكضع:

لحزاـ المتصل بجياز يجب تواجد سند خشبي خمف المقعد ، عندما يكوف الظير مبلمسي لعقل الحائط ، يتـ تبنيت ا
 الديناميتر بقدـ المصاب.

 عند األداء يتـ قياس قوة العضبلت المثنية. طريقة الحركة:
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 اختبار قكة عضبلت الباسطة. -2

 قياس قوة عضبلت الباسطة القدـ. اليدؼ:
جب تواجد سند جموس طويل عمي مقعد سويدؼ .مواجو لعقل الحائط ، يبلحع تثبت الساؽ عند الركبة بحزاـ ، وي الكضع:

 أماـ القدـ ،عندما يكوف مواجو لعقل الحائط ،يتـ تثبت الحزاـ المتصل بجياز الديناميتر القدـ المصاب.
 عند األداء يتـ قياس قوة العضبلت الباسطة. طريقة الحركة:

 تصميـ برنامج التمرينات العبلجية: 3-7
ة العبلج الطبيعي إلعادة تأىيل التواء كاحل القدـ بناءا عمي قاـ الباحثاف بتصميـ برنامج التمرينات العبلجية وبعض أجيز 

( ، ومف ثـ تـ عرضو عمى خبراء ومتخصصيف في العبلج الطبيعي 12(،)11(،)7العديد مف البحوث والدراسات السابقة )
يعي وكما واإلصابات الرياضية لوضعو في الشكل النيائي مف حيث نوعية التمرينات وتحديد بعض األجيزة العبلج الطب

 ىو موضح في.
 ( 2جدكؿ رقـ )

كقت العبلج  التفاصيل األسبكع
 عدد الكحدات بالدقيقة

كقت 
 الكحدة

 التأىيمية

الكقت األسبكعي 
 عدد التمريف الكمي

 األكؿ
 مكجات فكؽ الصكتية  

 تماريف عبلجية
 ثمج

 د 10
 د 35
 د 5

 
3 

 
 د50

 
 د300

 
4 

 الثاني
 مكجات فكؽ الصكتية

 تماريف عبلجية
 جثم

 د10
 د35
 د5

 4 د300 د50 3

 الثالث
 أشعة تحث الحمراء

 مكجات فكؽ الصكتية
 تماريف عبلجية

 د15
 د10
 د35

 6 د180 د60 3

 الرابع
 أشعة تحث الحمراء

 تماريف عبلجية
 مساج

 د15
 د35
 د10

 6 د180 د60 3

 الخامس
 أشعة تحث الحمراء

 تماريف عبلجية
 مساج

 د15
 د35
 د10

 8 د180 د60 3

 السادس
 عة تحث الحمراءأش

 تماريف عبلجية
 مساج

 د15
 د35
 د10

 8 د180 د60 3

 
 األىداؼ األساسية لمبرنامج: 3-7-1
 تحسيف مرونة مفصل الكاحل. -1
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 تقوية العضبلت العاممة عمي مفصل الكاحل. -2
 تخفيف األلـ عمي أفراد العينية البحث. -3
 تخفيف لتوـر إذا كاف لدػ عينية البحث. -4
 ءة  الدورة الدموية في المفصل.تحسيف كفا -5
 زيادة المدػ الحركي لممفصل. -6
 تنفيذ التجربة: 3-8

 قاـ الباحثاف بإتباع بعض الخطوات األساسية لتنفيذ التجربة عمي أفراد عينة البحث وىي كاألتي:
 القياسات القبمية:3-8-1

كز السبلـ لمعبلج الطبيعي بسبيا وتضمنت ؼ بمر 5/1/2017حتى  4/1/2017تـ إجراء القياسات القبمية في الفترة مف 
 القياسات واالختبارات اآلتية:

 تسجيل أعمار وأطواؿ وأوزاف أفراد عينة البحث. -1
 تطبيق البرنامج: -2
 ؼ وفقا األتي:16/2/2017ؼ حتى 7/1/2017(أسابيع خبلؿ الفترة مف 6تـ تطبيق البرنامج لمدة) 
 في األسبوع . ( مرات3تكرار عدد الوحدات التأىيمية) -1
 (وحدة في البرنامج.18بمغ عدد الوحدات التأىيمية ) -2
 طبق البرنامج بصورة فردية لكل مصاب. -3
 القياسات البعدية: 3-8-2

بعد االنتياء مف تطبيق البرنامج المعد قاـ الباحثاف بإجراء القياسات واالختبارات في المتغيرات األساسية قيد البحث وذلؾ 
 ؼ وتحت نفس الشروط التي أجريت في القياسات واالختبارات القبمية. 19/2/2017حتى  18/2/2017في الفترة 

 اإلجراءات اإلحصائية: 3-9
 االنحراؼ المعيارؼ.=         المتوسط الحسابي.= 
 لمعينات المرتبطة )الغير المستقمة(.   tاختبار =            معامل االلتواء.= 
 
 
 النتائج:كمناقشة عرض  -4
 عرض النتائج: 4-1

 أكال اختبار المركنة :
 (3جدكؿ رقـ )

 ( اختبار المركنة القبمي كالبعدي لثني مفصل الكاحل ألسفلT- testيبيف نتائج اختبار ت ) 
 تمريف ثني مفصل الكاحل ألسفل
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 0.03 القيمة االحتمالية 5.669 قيمة اختبار ت الحسابية

 0.05 مستكي المعنكية 4.303 القيمة الجدكلية

 30 الفرؽ بيف متكسط البعدي كالقبمي
 

 9.165 االنحراؼ المعياري 

( والذؼ يوضح نتائج اختبار المرونة لقياسات ثني مفصل الكاحل ألسفل القبمي والبعدؼ أف 3مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
حراؼ معيارؼ يساوؼ وبان 30الفرؽ بيف متوسطي قياسات اختبار المرونة ثني مفصل الكاحل ألسفل البعدؼ والقبمي بمغ 

ىي أكبر مف القيمة  5.669( لمعينات المرتبطة )غير المستقمة( T- test، وبمغت قيمة اختبار ت المحسوبة ) 9.165
 0.03وكانت القيمة االحتمالية ليذا االختبار  3وبدرجات حرية تساوؼ  0.05عند مستوؼ المعنوية  4.303الجدولية 

عميو فأننا نرفض فرض العدـ الذؼ ينص عمي " ال توجد فروؽ معنوية ذات داللة ، 0.05وىي اقل مف مستوؼ المعنوية 
إحصائية بيف متوسط قياسات اختبار المرونة القبمي والبعدؼ لثني مفصل الكاحل ألسفل " ونقبل الفرض البديل بأنو توجد 

لثني مفصل الكاحل ألسفل ولصالح  فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف متوسط قياسات اختبار المرونة القبمي والبعدؼ
 االختبار البعدؼ لتمريف ثني مفصل الكاحل ألسفل.

 (4جدكؿ رقـ )
 ( اختبار المركنة القبمي كالبعدي لثني مفصل الكاحل ألعميT- testيبيف نتائج اختبار ت ) 

 تمريف ثني مفصل الكاحل ألعمي
 0.045 القيمة االحتمالية 4.548 قيمة اختبار ت الحسابية

 0.05 مستكي المعنكية 4.303 القيمة الجدكلية
 22.33 الفرؽ بيف متكسط البعدي كالقبمي

 8.505 االنحراؼ المعياري 
( والذؼ يوضح نتائج اختبار المرونة لقياسات ثني مفصل الكاحل ألعمي القبمي والبعدؼ أف 4مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )

وبانحراؼ معيارؼ  22.33ل الكاحل ألعمي البعدؼ والقبمي بمغ الفرؽ بيف متوسطي قياسات اختبار المرونة ثني مفص
ىي أكبر مف  4.548( لمعينات المرتبطة )غير المستقمة( T- test، وبمغت قيمة اختبار ت المحسوبة ) 8.505يساوؼ 

ختبار وكانت القيمة االحتمالية ليذا اال 3وبدرجات حرية تساوؼ  0.05عند مستوؼ المعنوية  4.303القيمة الجدولية 
، عميو فأننا نرفض فرض العدـ الذؼ ينص عمي " ال توجد فروؽ معنوية 0.05وىي اقل مف مستوؼ المعنوية  0.045

ذات داللة إحصائية بيف متوسط قياسات اختبار المرونة القبمي والبعدؼ لثني مفصل الكاحل ألعمي " ونقبل الفرض البديل 
يف متوسط قياسات اختبار المرونة القبمي والبعدؼ لثني مفصل الكاحل بأنو توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية ب

 ألعمي ولصالح االختبار البعدؼ لتمريف ثني مفصل الكاحل ألعمي. 
 ثانيا/اختبار قكة العضبلت :

 (5جدكؿ رقـ )
 ( اختبار قكة العضبلت الباسطة القبمي كالبعديT- testيبيف نتائج اختبار ت )
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 اسطةتمريف قكة العضبلت الب
 0.027 القيمة االحتمالية 6.018 قيمة اختبار ت الحسابية

 0.05 مستكي المعنكية 4.303 القيمة الجدكلية
 783.333 الفرؽ بيف متكسط البعدي كالقبمي

 225.462 االنحراؼ المعياري 
لفرؽ بيف متوسطي ( والذؼ يوضح نتائج اختبار قوة العضبلت الباسطة القبمي والبعدؼ أف ا5مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )

، وبمغت  225.462وبانحراؼ معيارؼ يساوؼ  783.333قياسات اختبار قوة العضبلت الباسطة القبمي والبعدؼ بمغ 
 4.303ىي أكبر مف القيمة الجدولية  6.018( لمعينات المرتبطة )غير المستقمة( T- testقيمة اختبار ت المحسوبة )

وىي اقل مف  0.027وكانت القيمة االحتمالية ليذا االختبار  3تساوؼ وبدرجات حرية  0.05عند مستوؼ المعنوية 
، عميو فأننا نرفض فرض العدـ الذؼ ينص عمي " ال توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف 0.05مستوؼ المعنوية 

ؽ معنوية ذات داللة متوسط قياسات اختبار قوة العضبلت الباسطة القبمي والبعدؼ " ونقبل الفرض البديل بأنو توجد فرو 
إحصائية بيف متوسط قياسات اختبار قوة العضبلت الباسطة القبمي والبعدؼ ولصالح االختبار البعدؼ لتمريف قوة 

 العضبلت الباسطة.  
 (6جدكؿ رقـ )

 ( اختبار قكة العضبلت المثنية القبمي كالبعديT- testيبيف نتائج اختبار ت )
 تمريف قكة العضبلت المثنية

 0.044 القيمة االحتمالية 4.583 اختبار ت الحسابيةقيمة 
 0.05 مستكي المعنكية 4.303 القيمة الجدكلية

 700 الفرؽ بيف متكسط البعدي كالقبمي
 264.575 االنحراؼ المعياري 

 ( والذؼ يوضح نتائج اختبار قوة العضبلت المثنية القبمي والبعدؼ أف الفرؽ بيف متوسطي6مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
، وبمغت قيمة اختبار 264.575وبانحراؼ معيارؼ يساوؼ  700قياسات اختبار قوة العضبلت المثنية القبمي والبعدؼ بمغ 

عند مستوؼ  4.303ىي أكبر مف القيمة الجدولية  4.583( لمعينات المرتبطة )غير المستقمة( T- testت المحسوبة )
وىي اقل مف مستوؼ المعنوية  0.044االحتمالية ليذا االختبار  وكانت القيمة 3وبدرجات حرية تساوؼ  0.05المعنوية 
، عميو فأننا نرفض فرض العدـ الذؼ ينص عمي " ال توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف متوسط قياسات 0.05

حصائية بيف اختبار قوة العضبلت المثنية القبمي والبعدؼ " ونقبل الفرض البديل بأنو توجد فروؽ معنوية ذات داللة إ
 متوسط قياسات اختبار قوة العضبلت المثنية القبمي والبعدؼ ولصالح االختبار البعدؼ لتمريف قوة العضبلت المثنية. 

  
 :مناقشة النتائج

 في ضوء النتائج التي تـ التوصل إلييا وبناء عمى التحميل اإلحصائي تـ مناقشة نتائج البحث وفقا لآلتي:
أقل  pيوجد فروؽ ذات داللو إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدؼ حيث إف احتماؿ داللة ( إنو 3يتضح مف الجدوؿ )

،ويعزؼ الباحثاف ىذه النتيجة  5.669في متغير ثني مفصل الكاحل ألسفل وبمغت  0.05مف درجة "ت" المحسوبة عند 
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( 2014ق مع دراسة خالد أحمد حسيف )إلي أف البرنامج العبلجي المقترح لو تأثير عمي أفراد عينة البحث ،وىو ما يتف
 (.7التي وضح فييا أف البرنامج المقترح لو تأثير إيجابي عمي مرونة مفصل الكاحل )

( أنو يوجد فروؽ ذات داللو إحصائية بيف قياسيف القبمي والبعدؼ ولصالح القياس البعدؼ حيث أف 4يتضح مف الجدوؿ )
،ويعزؼ  4.548في متغير ثني مفصل الكاحل ألعمي وبمغت  0.05أقل مف درجة "ت" المحسوبة عند   Pاحتماؿ 

الباحثاف ىذه النتيجة إلي أف البرنامج العبلج المقترح لو تأثير عمي أفراد عينة البحث ، وىو ما يتفق مع دراسة خالد أحمد 
  (.7( التي توصمت إلي أف البرنامج المقترح كاف لو تأثير فعاؿ عمى متغيرات الدراسة)2014حسيف )

(انو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدؼ في قوة العضبلت الباسطة 5يتضح مف الجدوؿ )
في قياس قوة  0,05مستوػ  اقل مف درجة "ت" المحسوبة عندPوالصالح القياسيف البعدؼ حيث أف احتماؿ داللة 

يجة إلي البرنامج العبلجي المقترح الذؼ تـ تطبيقو لو ويعزػ الباحثاف ىذه النت 6.018العضبلت الباسطة والتي بمغت 
(التي توصمت إلي أف البرنامج التأىيمي المقترح كاف 2009تأثير ايجابي وىو ما يتفق مع نتائج دراسة مراـ دمحم الحسباف )

 (. 12لو تأثير ايجابي في وتطوير وقوة العضبلت)
بيف القياسيف القبمي والبعدؼ في قوة العضبلت المثنية ولصالح  (انو يوجد فروؽ ذات داللو إحصائية6يتضح مف الجدوؿ)

في قياس قوة العضبلت  0.05اقل مف درجة "ت" المحسوبة عند مستوػ Pالقياسيف البعدؼ ،حيث اف احتماؿ داللو 
لو تأثير  ،ويعزػ الباحثاف ىذه النتيجة إلي أف البرنامج العبلجي المقترح الذؼ تـ تطبيقو 4.583المثنية والتي بمغت 

(التي توصمت إلي أف البرنامج المقترح كاف لو تأثير 2006ايجابي وىو ما يتفق مع نتائج دراسة دمحم عصمت الحسيني)
 (.11ايجابي في قوة العضبلت)

 :كالتكصيات االستنتاجات -5 
 االستنتاجات: 5-1

 مف خبلؿ عرض النتائج أستنج الباحثاف األتي:
 تطوير المدػ الحركي لمرونة مفصل الكاحل.إف البرنامج المقترح أدػ ل -1
 إف البرنامج المقترح أدػ لتطوير صفة القوة العضمية لمعضبلت العاممة عمى مفصل الكاحل. -2
 إف البرنامج المقترح أدػ إلي تخفيف اآلالـ المفصل. -3
 التكصيات: 5-2

 في ضوء أىداؼ ونتائج البحث يوصي الباحثاف باالتي:.
 نات المرونة والقوة العضمية طواؿ فترة العبلج وذلؾ لحماية المفاصل مف تدىور اإلصابة.االىتماـ بتمري -1
 ضرورة القياـ ببحوث منفصمة إلصابات المفاصل عف إصابات العضبلت ومدؼ تأثير كبٌل مدؼ االنجاز. -2

 ضرورة إجراء برامج تثقيفية حوؿ اإلصابات مف حيث العبلج وكيفية التعامل معيا.
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 راجع:الم
 ،      1والتوزيع ، ط أسامو لمنشر موسوعة العبلج الطبيعي ، دار        أحمد توفيق حجازؼ:      -1

 ؼ.  2002األردف ،                                        
 التأىيل ػالمبادغ واألسس ، بدنية العرب ، مكتبو مدبولي ،         ػ احمد صالح حممي :    -2

 ؼ. 2010القاىرة ،                                      
 ، 1أطمس اإلصابات الرياضية المصورة ، دار الفكر العربي ، ط       أسامة رياض  :            -3

 ؼ. 2000القاىرة ،                                      
 الطب الرياضي والعبلج الطبيعي ، مركز الكتاب لمنشر، مصر    ػػػػػػػػػػػ   :          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 4
ماـ حسيف النجمي:            ؼ. 2000، القاىرة ، 1الجديدة ، ط       وا 
 اإلصابات الرياضية وطرؽ عبلجيا ، دار الفجر لمنشر والتوزيع        ػ إقباؿ رسمي دمحم:       -5

 ؼ. 2008،  1ط                                      
 أسيل طريق لعالـ الرشاقة ، مكتبو أبف سينا لمطبع والنشر           حسف فكرػ منصور:    -6

 ؼ. 2005                                     
 ج أثر برنامج تدريبي مقترح باستخداـ التمرينات ووسائل العبل         خالد أحمد حسيف :       -7

 الطبيعي لرياضييف المصابيف بالتواء مفصل الكاحل بوالية                                       
 الخرطـو ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة السوداف                                      
   ؼ.  2014لمعمـو والتكنولوجيا ، السوداف ،                                       

 موسوعة اإلصابات الرياضية ، الدار العممية الدولية لمنشر         رفيق كمونو:               -8
 ؼ. 2002،  1والتوزيع ، ط                                      

سعافاتيا األولية ، مركز              ػ عبد الرحمف  زاىر :-9  موسوعة اإلصابات الرياضية وا 
 ؼ. 2008،  1الكتاب لمنشر ، ط                                      
 التشريح وعمـ وظائف األعضاء ، إدارة مطبوعات     عمي الفيتورؼ عبدالجميل:    -10

  2010،  1نشر ، جامعة طرابمس ، طوال                                     
                                         االلتواء المتكرررينات تأىيمية عمى إصابة تأثير برنامج تم  ػدمحم عصمت الحسيني:      -11

 الة الرياضييف ، رسلمرباط الوحشي لمفصل الكاحل لدػ بعض                                      
 ؼ. 2006اليرموؾ، األردف ، ماجستير غير منشورة ، جامعة                                      

 تأثير تدريبات القوة والتحفيز الذاتي لمعضمة في تأىيل عدـ        ػ مراـ دمحم الحسباف :     12
 تابت مفصل الكاحل ، أطروحة دكتوراه ، غير منشورة ،                                      
 ؼ. 2009كمية الدارسات العميا، األردف                                      
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 تأثير التدريب الميداني عمى اتجاىات الطبلب المعمميف نحك مينة التدريس

 د.لطفيو إدمحم شقبلبك                                           
 د.فاطمة جمعة بف سعكد                                                      

 مقدمة كمشكمة البحث: 1-1
مـ مف مسؤوليات كميات التربية ويعتمد نجاحيا عمى قدراتيا عمى تخطيط مناىج تربوية تتمكف مف خبلليا يعد إعداد المع 

 توجيو طبلبيا الوجية التربوية الصحيحة .
( إلى أف اإلعداد لمينة التدريس يختمف عف اإلعداد لغيرىا مف 2002وتشير سامية فرغمي ونادية منصور عبد القادر)

مينتو يتعامل مع الكائنات البشرية ومع العقوؿ اإلنسانية ومع فكر اإلنساف وعقمو وثقافتو كما أنو  الميف ألف المعمـ في
 (.28: 4يتعامل مع قيمو ومثمو وسموكو وخمقو وىو في تعاممو مع ىذا اإلنساف ييتـ باتجاىاتو وميولو وصحة جسمو )

أف التدريب الميداني أىـ عناصر إعداد المعمـ ( عمى 2010(  وسياـ عفت )2002وتتفق نواؿ شمتوت وميرفت خفاجة )
حيث يساعد عمى تييئة الطالب المعمـ لحياة المدرسة والمجتمع قبل تخرجو وىو جوىر عممية إعداد المعمميف وىو السبيل 

 (.27:  5( ،)13:  15الرئيسي لتدعيـ كفاية الطالب المعمـ المينية وا عداده لحمل مسؤولياتو كاممة عند التخرج )
( أف التدريب الميداني يعمل عمى تحقيق عدة عناصر أساسية في 1994) Dricsoll & Nagelيرػ دريكسوؿ وناجل و 

تباع  دارة الفصل وا  أدوار الطالب المعمـ تتمثل في اكتسابو الخبرات التعميمية في مجاالت اإلعداد والتخطيط والتقويـ وا 
 ( . 34:  18أساليب مختمفة في التدريس )

( إلى أف التدريب الميداني وما يتضمنو مف أنشطة يسيـ في إكساب  2001) Cheung & Yinج و يف ويشير شوان
 (.17الطالب المعمـ المعمومات والميارات واالتجاىات البلزمة ليصبح معمما فعااًل في المستقبل )

ًا واقعيًا يوجو وينشط سموؾ وتعتبر االتجاىات مف المكونات الرئيسية لشخصية الطالب المعمـ حيث أنيا تشكل مكون   
 الطالب المعمـ في المواقف التربوية والتعميمية التي تستدعي منو االستجابة بالقبوؿ أو الرفض .

( إلى أف االتجاه موقف مكتسب يظيره الشخص مف خبلؿ تصرؼ ايجابي أو سمبي نحو 2004ويشير دمحم حسف عبلوؼ )
 (.214: 11رغوب أو غير المرغوب لدػ الفرد  )ظاىرة أو حدث معيف يعكس التقييـ الشخصي الم

( أف األفراد يختمفوف فيما بينيـ في درجة االتجاه ، إذ تتراوح الدرجات مف 2010ويذكر محمود أحمد وآخروف )    
 (318:  13الشعور اإليجابي التاـ إلى الشعور السمبي التاـ وبيف ىؤالء وىؤالء أفراد يختمفوف في درجة حبيـ أو كرىيـ )

 . 
وترػ الباحثتاف أف امتبلؾ المعمـ التجاىات مرغوبة يساعد في اكتساب الميارات البلزمة لعممية التدريس بصورة سميمة، 
ونظرًا ألىمية امتبلؾ الطمبة المعمميف اتجاىات إيجابية نحو مينة التدريس باعتبار ذلؾ أحد المؤشرات اليامة في نجاحيـ 

اىتمت بالتعرؼ عمى مدػ امتبلكيـ اتجاىات نحو مينتيـ مثل دراسة بريكي الطاىر  مستقببًل فقد أجريت دراسات عديدة
(، ودراسة قاسـ خزعمي وعبد المطيف مومني 6()2012(،ودراسة عبد هللا المجيدؿ وسعد الشريع )2()2014)
ة رائد الركابي (، ودراس16()2009(، ودراسة ياسيف التميمي وآخروف )1()2010(، ودراسة حاتـ أبو سالـ )10()2011)

(، ودراسة ميدؼ 7()1991(، ودراسة عبد هللا المقوشي )9()2004(، ودراسة فيد بف سعيداف )3()2008وحسيف طالب )
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(، ىدفت ىذه الدراسات إلى التعرؼ عمى اتجاىات الطبلب 8()2014(، ودراسة عبد الحكيـ حسف )14()1991الطاىر )
 طرؽ إلى معرفة تأثير التدريب الميداني عمى ىذه االتجاىات  .المعمميف نحو مينة التدريس إال أنيا لـ تت

نما أيضًا معنية بتييئة الطالب المعمـ لمتكيف مع مينتو مف   وكميات التربية ليست معنية باإلعداد التخصصي وحسب وا 
رىا وتعديميا أمرًا قابل خبلؿ تزويده باالتجاىات اإليجابية نحو المينة وخاصة أف االتجاىات رغـ ثباتيا النسبي إال أف تغي

 لمتحقيق ، كما أف النجاح المستقبمي لممعمـ في مينتو مرتبط أساسًا باالتجاىات التي يحمميا نحو مينة المستقبل .
وبما أف التدريب الميداني كاف ومزاؿ حجر الزاوية في عممية إعداد الطبلب المعمميف وذلؾ ألنو يتيح لمطالب المعمـ فرصة 

ية التدريسية في المواقف الطبيعية وتحت إشراؼ متخصص ، فالتدريب الميداني ىو فترة مف التدريب الممارسة العمم
الموجو التي يمر مف خبلليا الطبلب المعمميف بخبرات تربوية عممية مخططة في مدرسة معينة تحددىا المؤسسة التربوية 

نما ىي في واقع وتحت إشراؼ وتوجيو أعضاء مؤىميف ، فيي ليست مجرد تدريب عمى الم يارات واألساليب التدريسية وا 
األمر نمط الخبرة الواقعية التي يتعمـ بيا ومف خبلليا الطبلب المعمميف وىذه الخبرة إذا كانت بناءة تؤدؼ إلى تكويف 

توقع أف اتجاىات إيجابية نحو العمل التدريسي حيت تمعب االتجاىات دورًا أساسيًا وميمًا في نجاح مينة التدريس ومف الم
يكتسب الطالب المعمـ االتجاىات في نياية فترة التدريب إلى جانب مياراتو المعرفية والفنية ، وأيضًا ربما تؤدؼ ىذه الخبرة 
إلى تكويف اتجاىات سمبية نحو العمل بمينة التدريس ، فكثير مف الحاالت التي نراىا غير ناجحة في مزاولة مينة 

وىا، وليذا فإف تقييـ تجربة التدريب الميداني والتعرؼ عمى تأثيرىا في اتجاىات الطبلب التدريس تحمل اتجاىات سمبية نح
المعمميف نحو مينة التدريس ضرورة ىامة لمتأكد مف نجاح التجربة وتحقيق األىداؼ المرجوة منيا . وىذا ما دفع الباحثتاف 

تجاىات الطبلب المعمميف نحو مينة تدريس التربية إلى أجراء ىذا البحث لمعرفة تأثير برنامج التدريب الميداني عمى ا
 البدنية وبعض التخصصات  العممية األخرػ .

 أىمية البحث:  1-2
تسيـ ىذه الدراسة في التحقق مف مدػ صبلحية وفاعمية التدريب الميداني إلكساب الطبلب المعمميف اتجاىات ايجابية  

رتقاء ببرنامج التدريب الميداني وخدماتو التي يقدميا لمطبلب المعمميف نحو مينة التدريس وفي رسـ السياسات المختمفة لبل
باعتباره مف أىـ مراحل اإلعداد الميني لمطبلب المعمميف ، كما تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف ندرة الدراسات التي تناولت 

س، وتعتبر ىذه الدراسة وفي حدود بشكل مباشر أثر التدريب الميداني عمى اتجاىات الطبلب المعمميف نحو مينة التدري
عمـ الباحثتاف الدراسة األولى التي تناولت معرفة تأثير برنامج التدريب الميداني عمى اتجاىات الطبلب المعمميف نحو مينة 
ة التدريس في كميتي التربية والتربية البدنية جامعة الزاوية وذلؾ مف خبلؿ مقارنة اتجاىاتيـ نحو مينة التدريس قبل بداي

 التدريب الميداني وبعد االنتياء منو.      
 أىداؼ البحث:  1-3

 ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى:
 اتجاىات الطبلب المعمميف نحو مينة التدريس لطمبة كمية التربية البدنية وبعض تخصصات كمية التربية جامعة الزاوية  .

 لمتغير التخصص الدراسي .الفروؽ في اتجاىات الطبلب المعمميف نحو مينة التدريس وفقًا 
 الفروؽ في اتجاىات الطبلب المعمميف نحو مينة التدريس بيف القياسيف القبمي والبعدؼ لتطبيق برنامج التدريب الميداني .

 تساؤالت البحث:  1-4
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امعة ما ىي اتجاىات الطبلب المعمميف نحو مينة التدريس لطمبة كمية التربية البدنية وبعض تخصصات كمية التربية ج
 الزاوية ؟

 ىل توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف اتجاىات الطبلب المعمميف نحو مينة التدريس وفقًا لمتغير التخصص الدراسي ؟
ىل توجد فروؽ دالة إحصائيًا في اتجاىات الطبلب المعمميف نحو مينة التدريس بيف القياسيف القبمي والبعدؼ لتطبيق 

 برنامج التدريب الميداني ؟ 
 اءات البحث:إجر  -3
 البحث. وصفي نظرا لمبلءمتو لطبيعة ىذا : استخدمت الباحثتاف المنيج المنيج البحث 3-1
تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية مف طمبة السنة الثالثة مف طبلب كمية التربية البدنية  عينة البحث: 3-2

لتالي ات اإلسبلمية كمية التربية بجامعة الزاوية والجدوؿ اوالرياضة وطبلب السنة الرابعة مف قسمي المغة العربية والدراس
 يوضح تصنيف أفراد العينة .

 ( يكضح تكزيع أفراد العينة 1جدكؿ )
 النسبة المئكية  عدد العينة  العدد الكمي التخصص

 % 80.77 42 52 التربية البدنية
 % 88.00 22 25 المغة العربية

 % 88.89 24 27 الدراسات اإلسبلمية
 % 84.62 88 104 المجمكع

 
 أدكات البحث: 3-3
 مقياس اتجاىات الطبلب المعمميف نحك مينة التدريس: -
لتحقيق أىداؼ البحث استعانت الباحثتاف بمقياس اتجاىات الطبلب المعمميف نحو مينة التدريس الذؼ تـ إعداده مف قبل  

ثوف عبارة تمثل اتجاىات الطبلب المعمميف نحو مينة ( والذؼ يحتوؼ عمى ثبل3( )2008رائد الركابي وحسيف طالب )
 التدريس .

قامت الباحثتاف بتطبيق مقياس اتجاىات الطبلب المعمميف نحو مينة التدريس عمى الدراسة أالستطبلعية:  3-4
 ـ .2016/  11/  14 ( طمبة ومف خارج عينة البحث األصمية في يـو االثنيف الموافق8عينة بمغ عددىا )

 
 معامبلت العممية لممقياس: ال 3-5

استخدمت الباحثتاف صدؽ المحكميف حيث تـ عرض المقياس عمى مجموعة مف الخبراء وىـ أعضاء ىيئة الصدؽ : 
( خبراء ، وتراوحت النسبة المئوية آلرائيـ 6التدريس بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بكمية التربية البدنية والرياضة وعددىـ )

 ما يشير إلى صدؽ عالي لممقياس.%( م100% و 85مابيف) 
( ،  0.763تـ إيجاد معامل ثبات المقياس باستخداـ التجزئة النصفية وقد بمغ معامل االرتباط لممقياس ) ثبات المقياس : 

 وذلؾ يدؿ عمى معامل ثبات عالي لمحتويات المقياس وبذلؾ أصبح المقياس يتسـ بالثبات .
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بلب المعمميف نحو مينة التدريس مف خبلؿ المتوسطات الحسابية لبلستجابات وحتى يتـ التعرؼ عمى اتجاىات الط    
 اعتمدت الباحثتاف الدرجات التالية :

 مدى متكسطو الحسابي مستكى االتجاه 
 5.00:   3.68 اتجاه ايجابي
  3.67:   2.33 اتجاه معتدؿ
 2.32:   1.00 اتجاه سمبي

لى العينة مف تـ توزيع وجمع مقي الدراسة األساسية: 3-6 اس اتجاىات الطبلب المعمميف نحو مينة التدريس مف وا 
 الباحثتاف كما ىو موضح في الجدوؿ التالي :  قبل

 ( يبيف التكزيع الزمني لمدراسة األساسية2جدكؿ )
تكزيع المقياس قبل البدء في برنامج  التخصص

 التدريب الميداني )القياس القبمي(
ف برنامج تكزيع المقياس عقب االنتياء م
 التدريب الميداني )القياس البعدي(

/ 12/ 15ـ :  2016/ 20/11 التربية البدنية 
 ـ 2016

 ـ 30/5/2017ـ :  21/4/2017

 ـ 16/5/2017ـ :  14/5/2017 ـ 24/11/2016ـ :  22/11/2016 المغة العربية 
 ـ  18/5/2017ـ :  16/5/2017 ـ 30/11/2016ـ :  28/11/2016 الدراسات اإلسبلمية 

 
لمتوصل إلى النتائج قامت الباحثتاف بتحميل البيانات باستخداـ المعالجات اإلحصائية المعالجة اإلحصائية:  3-7

 اختبار )ت(، تحميل التبايف .، التالية : المتوسط الحسابي ، االنحراؼ المعيارؼ ، النسبة المئوية 
 ت والتحميل اإلحصائي تـ التوصل إلى النتائج التالية :مف خبلؿ أدوات جمع البيانا عرض النتائج كمناقشتيا: -4

: ما ىي اتجاىات الطبلب المعمميف نحو مينة التدريس لطمبة كمية التربية أكال / اإلجابة عمى التساؤؿ األكؿ لمبحث كىك
 البدنية وبعض تخصصات كمية التربية جامعة الزاوية ؟

 (3جدكؿ )
 ري كمجمكع الدرجة كالنسبة المئكية كالرأي السائد لبلتجاهيكضح الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيا 
المتكسط  العبػػػػػػػػػػػػػػػػارات              ت

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري 

مجمكع 
 الدرجات

النسبة 
 المئكية

الرأي 
 السائد

 عمى في الحصكؿ الطمبة طمكح تحقق الكمية 1
 . مستقبمية مينة

  إيجابي % 81.14 357 0.82 4.06

 مف أقل التدريس مينة في الطالب مستقبل يعد .2
 غيره في الميف األخرى .

 معتدؿ  % 68.18 300 1.23 3.41

 اجتماعية مكانة لمطالب التدريس مينة تحقق ال .3
 مرمكقة .

 إيجابي % 75.45 332 1.24 3.77

 كفاءة أقل التربكية الكميات خريجي أف الناس يرى  .4
 غيرىـ . مف

 معتدؿ % 69.32 305 1.12 3.47

 معتدؿ % 66.59 293 0.91 3.33 مدرسيف. أبناؤىـ يككف  أف األسر أكثر ترفض .5
 معتدؿ % 69.55 306 1.02 3.48 مينة يختاركف  الذيف ىـ المبدعيف أف أؤيد .6
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المتكسط  العبػػػػػػػػػػػػػػػػارات              ت
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

مجمكع 
 الدرجات

النسبة 
 المئكية

الرأي 
 السائد

 التدريس
 إيجابي % 83.41 367 0.85 4.17 الميف. مينة ىي التدريس تعتبر مينة .7
يات التربية يشعركف بالفخر أعتقد أف خريجي كم .8

 لممارستيـ مينة التدريس .
 إيجابي % 84.32 371 0.61 4.22

 إيجابي % 74.09 326 1.13 3.70 مدرسًا. سأككف  ككني الرضا بعدـ أشعر .9
 ليا ليست ندرسيا التي الدراسية المادة أرى أف .10

 التدريس. بمينة عبلقة
 معتدؿ % 72.27 318 1.24 3.61

 سأصبح أني اآلخركف  يعمـ حيف بالفخر أشعر .11
 مدرًسا.

 إيجابي % 81.59 359 0.90 4.08

 إيجابي % 86.14 379 0.75 4.31 الثقة. النفكس في تبعث التدريس مينة أف أرى  .12
 مع التعامل أحب لككني مدرساً  أككف  أف أرغب .13

 مستقببل. الطمبة
 إيجابي % 79.55 350 0.96 3.98

رصة االختيار لمينة أخرى فأني ال لك أتيحت لي ف .14
 أختار غير مينة التدريس .  

 معتدؿ % 62.27 274 1.17 3.11

 سأتخرج أني بسبب النفسي باإلحباط أشعر .15
 مدرسًا. 

 إيجابي % 78.86 347 0.94 3.94

 العممية القدرات تنمي التدريس مينة أف أعتقد .16
 المبدعة.

 إيجابي % 84.09 370 0.83 4.20

 لخريجييا الفرص تتيح التربية كمية أف أرى  .17
 القيادة لممارسة

 معتدؿ % 73.18 322 0.98 3.66

 التي الكاجبات بجميع لمقياـ استعداد عمى أنا .18
 التدريس مينة تتطمبيا

 إيجابي % 83.18 366 0.77 4.16

 تدرج محدكدية مف الرغـ عمى التدريس مينة أحب .19
 الكظيفي سمميا

 إيجابي % 76.36 336 0.94 3.82

 الطمكح تحقق ال التدريس مينة أف أشعر .20
 الشخصي

 معتدؿ % 69.77 307 1.07 3.49

 مادية بحاجة كنت لك حتى التدريس مينة أرفض .21
 ليا

 إيجابي % 77.95 343 1.06 3.90

 عميو يحصل ما أسمى ىك المعمـ لقب أف أشعر .22
 اإلنساف

 إيجابي % 77.05 339 0.95 3.85

 إيجابي % 82.50 363 1.00 4.13 المجتمع. تقدـ في المدرسكف  يسيـ .23
 إيجابي % 74.77 329 1.28 3.74 عالية عقمية قدرات إلى التدريس مينة تحتاج ال .24
 معتدؿ % 62.27 274 0.98 3.11 التدريس مينة لمزاكلة أىمية زمبلئي يعير ال .25
 ضعف عمى يبلً دل التربية كمية الطالب اختيار يعد .26

 مستكاه.
 إيجابي % 80.68 355 1.14 4.03

 إيجابي % 79.12 349 0.90 3.97 عندي. كبيرة قيمة التدريس مينة تحتل .27
 إيجابي % 84.77 373 1.03 4.24 لمكقت. مضيعة التدريس مينة تعد .28
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المتكسط  العبػػػػػػػػػػػػػػػػارات              ت
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

مجمكع 
 الدرجات

النسبة 
 المئكية

الرأي 
 السائد

 إيجابي % 76.59 337 1.11 3.83 معاً  كاإلناث الذككر التدريس مينة تبلءـ .29
 سيكاجيني مما الرغـ عمى التدريس مينة أحب .30

 فييا مينية مشكبلت مف
 إيجابي % 78.41 345 1.02 3.92

 إيجابي %76.45 10092 0.44 3.82 المجمكع
-23-22-21-19-18-16-15-13-12-11-9-8-7-3-1( أف الرأؼ السائد لمعبارات )3يتضح مف الجدوؿ ) 

ي بالنسبة التجاىات الطبلب المعمميف نحو مينة التدريس حيث تراوح ( ىو الرأؼ اإليجاب24-26-27-28-29-30
%( ، بينما كاف  86.14% :  74.77( ، ونسبة مئوية تراوحت بيف )4.31:  3.74المتوسط الحسابي لمعبارات بيف )

نة (ىو معتدؿ بالنسبة التجاىات الطبلب المعمميف نحو مي25-20-17-14-10-6-5-4-2الرأؼ السائد لمعبارات) 
% :  62.27(، ونسبة مئوية تراوحت بيف )3.66:  3.11التدريس حيث تراوح المتوسط الحسابي لمعبارات بيف ) 

%(، كما يبيف الجدوؿ أف الرأؼ السائد التجاىات الطبلب المعمميف نحو مينة التدريس بشكل عاـ كاف )اتجاه  73.18
%( وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة بريكي  76.45( ، ونسبة مئوية بمغت )3.82إيجابي( بمتوسط حسابي بمغ )

( 8( )2014( ، ودراسة عبد الحكيـ دمحم أحمد )7()2012( ، ودراسة عبد هللا المجيدؿ وسعد الشريع )2()2014الطاىر )
وبالتالي ، حيث أثبتت نتائج ىذه الدراسات  أف اتجاىات أفراد العينة  نحو العمل بمينة التدريس ىي اتجاىات إيجابية ، 

 تمت اإلجابة عمى التساؤؿ األوؿ لمبحث.
: ىل توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف اتجاىات الطبلب المعمميف نحو مينة ثانيًا / اإلجابة عمى التساؤؿ الثاني لمبحث كىك

 التدريس وفقًا لمتغير التخصص الدراسي .
 (4جدكؿ )

، 42=  1بايف " التجاىات الطبلب المعمميف تبعا لمتغير التخصص الدراسي )فيكضح المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كالتحميل الت
 (25=  3، ف22=  2ف

 التخصصات                                   
 
 

  دراسات إسبلمية المغة العربية تربية بدنية 
 قيمة ؼ

مستكى 
الكسط  الداللة 

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري 

الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 لمعياري ا

الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

المعالجة 
 اإلحصائية

 
3.64 

 

 
.470 

 
3.94 

 
.420 

 
4.03 

 
.220 

 
8.33 

 
.000 

وبالتالي  0.01( وىو أصغر مف مستوػ معنوية 0.000( ومستوػ داللتيا )8.33( أف قيمة ؼ )4يتبيف مف الجدوؿ )
نو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات عينة نرفض فرض العدـ ونقبل الفرض البديل وىذا يعني أ

الدراسات  -المغة العربية  -البحث عمى مقياس االتجاه نحو مينة التدريس تبعًا لمتغير التخصص ) التربية البدنية 
االتجاه نحو اإلسبلمية(، ولغرض التعرؼ عمى مكمف الفروؽ بيف األوساط الحسابية الستجابات عينة البحث عمى مقياس 

الدراسات اإلسبلمية( قامت الباحثتاف بتطبيق  -المغة العربية  -مينة التدريس لمتخصصات  الثبلث ) التربية البدنية 
 اختبار شيفيو والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ .

 (5جدكؿ )
 يكضح نتائج اختبار شيفيو بيف التخصصات )عينة البحث(
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 (25=  3، ف22=  2، ف 42= 1)ف
 الدراسات اإلسبلمية المغة العربية التربية البدنية التخصصات 
 * -0.297  التربية البدنية

0.025 
0.394 * 
0.001 

  -0.097   المغة العربية
0.723 

    الدراسات اإلسبلمية
أظيرت نتائج االختبار وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تخصص التربية البدنية وتخصص المغة العربية حيث أف 

( ، ومف خبلؿ الجدوؿ 0.05(  وىي أقل مف مستوػ الداللة )0.025( ومستوػ داللتيا ) -0.297)ؼ( بمغت ) قيمة
( يتضح أف المتوسط الحسابي الستجابات الطبلب المعمميف تخصص التربية البدنية عمى مقياس االتجاه نحو مينة 4)

لطبلب المعمميف تخصص المغة العربية عمى مقياس ( بينما كاف المتوسط الحسابي الستجابات ا3.64التدريس قد بمغ ) 
( وبيذا تكوف الفروؽ لصالح الطبلب المعمميف تخصص المغة العربية ، كما 3.94االتجاه نحو مينة التدريس قد بمغ )

أظيرت نتائج االختبار وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تخصص التربية البدنية وتخصص الدراسات اإلسبلمية حيث 
( ، ومف خبلؿ الجدوؿ 0.01(  وىي أقل مف مستوػ الداللة )0.001( ومستوػ داللتيا )0.394مة )ؼ( بمغت )أف قي

( يتضح أف المتوسط الحسابي الستجابات الطبلب المعمميف تخصص التربية البدنية عمى مقياس االتجاه نحو مينة 4)
لطبلب المعمميف تخصص الدراسات اإلسبلمية عمى ( بينما كاف المتوسط الحسابي الستجابات ا3.64التدريس قد بمغ ) 

( وبيذا تكوف الفروؽ لصالح الطبلب المعمميف تخصص الدراسات 4.03مقياس االتجاه نحو مينة التدريس قد بمغ )
أظيرت نتائج االختبار عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تخصص المغة العربية وتخصص  اإلسبلمية،  بينما
(  وىي أكبر مف مستوػ الداللة 0.723( ومستوػ داللتيا ) -0.097مية حيث أف قيمة )ؼ( بمغت )الدراسات اإلسبل

(،  وترجع الباحثتاف وجود الفروؽ في اتجاىات الطبلب المعمميف نحو مينة التدريس بيف تخصص التربية البدنية 0.05)
بدنية والذؼ يختمف عف غيره في المجاالت والتخصصات األخرػ )عينة البحث( إلى طبيعة العمل في مجاؿ التربية ال

التربوية األخرػ فيتيح قدرًا مناسبًا مف تكويف الرؤية المينية كقاعدة لتبني اتجاىات نحو العمل في مجاؿ التربية البدنية وقد 
المعمـ أنواعًا تكوف ىذه االتجاىات إيجابية أو سمبية ، فمينة تدريس التربية البدنية مف الميف الضاغطة التي يواجو فييا 

مف المشكبلت المرتبطة بعوامل متعددة ومتشابكة تؤدؼ إلى اإلجياد واإلنياؾ واالتجاىات السمبية نحو المينة حيث يؤكد 
(عمى أف واجبات تدريس التربية البدنية تختمف كميًا وجزئيًا عف معطيات 2001دمحم سعد زغموؿ ومصطفى السائح دمحم )

اخل الحجرات المغمقة كما تختمف الكفاءة األدائية لمعمـ التربية البدنية عف كفايات معممي المواد األخرػ والتي تدرس د
 ( وبذلؾ تمت اإلجابة عمى التساؤؿ الثاني لمبحث.38:  12المواد األخرػ نظرًا الختبلؼ المعطيات )

اىات الطبلب المعمميف نحو مينة : ىل توجد فروؽ دالة إحصائيًا في اتجثالثًا / اإلجابة عمى التساؤؿ الثاني لمبحث كىك
 التدريس بيف القياسيف القبمي والبعدؼ لتطبيق برنامج التدريب الميداني ؟ 
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 (6جدكؿ )

يكضح المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كقيمة "ت " التجاىات الطبلب المعمميف نحك مينة التدريس  بيف القياسيف القبمي كالبعدي  
 (25=  3ف، 22=  2، ف 42= 1)ف

 المعالجات اإلحصائية                                    
 

 التخصصات 

  القياس البعدي  القياس القبمي  
 قيمة ت

مستكى 
الكسط  الداللة 

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري 

الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

3.87 التربية البدنية 
5 

0.507 3.641 0.474 2.503 * 0.016 

4.08 لمغة العربية ا
8 

0.341 3.938 0.421 1.247 0.226 

4.00 الدراسات اإلسبلمية 
4 

0.393 4.04 0.219 0.376- 0.711 

3.96 العينة ككل 
4 

0.445 3.823 0.439 2.113 0.795 

ت الستجابات التخصصا 0.05( داللة الفروؽ بيف القياسيف القبمي والبعدؼ عند مستوػ داللة 6يتبيف مف الجدوؿ )
الثبلث عمى مقياس االتجاه نحو مينة التدريس ، حيث سجل الطبلب المعمميف تخصص التربية البدنية في القياس القبمي 

( ، بينما سجل الطبلب المعمميف نفس التخصص في القياس البعدؼ 0.507( وانحراؼ معيارؼ)3.875وسطًا حسابيًا )
( وىي أقل مف 0.016( ومستوػ داللتيا)2.503نت قيمت ت )( وكا0.474( وانحراؼ معيارؼ )3.641وسطًا حسابيًا )
وبالتالي نرفض فرض العدـ ونقبل الفرض البديل وىذا يعني أنو توجد فروؽ دالة إحصائيا في  0.05مستوػ معنوية 

ح متوسط استجابات تخصص التربية البدنية عمى مقياس االتجاه نحو مينة التدريس بيف القياسيف القبمي والبعدؼ ولصال
القياس القبمي، وترػ الباحثاف أف ىذا مؤشر سمبي لدور برنامج التدريب الميداني بكمية التربية البدنية  في إعداد الطالب 
المعمـ لمينة التدريس حيث أف ىذا اإلعداد ال يتضمف بناء االتجاىات اإليجابية نحو مينة التدريس لدػ الطبلب المعمميف 

( وانحراؼ 4.088خصص المغة العربية في القياس القبمي وسطًا حسابيًا )، بينما سجل الطبلب المعمميف ت
( وانحراؼ 3.938( ، كما سجل الطبلب المعمميف نفس التخصص في القياس البعدؼ وسطًا حسابيًا )0.341معيارؼ)
الي وبالت 0.05( وىي أكبر مف مستوػ معنوية 0.226( ومستوػ داللتيا)1.247( وكانت قيمت ت )0.421معيارؼ )

نقبل فرض العدـ ونرفض الفرض البديل وىذا يعني أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيا في متوسط استجابات تخصص المغة 
العربية عمى مقياس االتجاه نحو مينة التدريس بيف القياسيف القبمي والبعدؼ ، كما يتبيف مف الجدوؿ أف استجابات 

( وانحراؼ 4.004لقياس القبمي قد سجمت وسطًا حسابيًا )الطبلب المعمميف تخصص الدراسات اإلسبلمية في ا
( وانحراؼ 4.04( ، بينما سجل الطبلب المعمميف نفس التخصص في القياس البعدؼ وسطًا حسابيًا )0.393معيارؼ)
وبالتالي  0.05( وىي أكبر مف مستوػ معنوية 0.711( ومستوػ داللتيا)-0.376( وكانت قيمت ت )0.219معيارؼ )

العدـ ونرفض الفرض البديل وىذا يعني أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيا في متوسط استجابات تخصص  نقبل فرض
الدراسات اإلسبلمية عمى مقياس االتجاه نحو مينة التدريس بيف القياسيف القبمي والبعدؼ ،  بينما سجمت العينة ككل في 

، وفي القياس البعدؼ سجل الطبلب المعمميف )في  (0.445( وانحراؼ معيارؼ)3.964القياس القبمي وسطًا حسابيًا )
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( 0.795( ومستوػ داللتيا)2.113( وكانت قيمت ت )0.439( وانحراؼ معيارؼ )3.823العينة ككل( وسطًا حسابيًا )
وبالتالي نقبل فرض العدـ ونرفض الفرض البديل وىذا يعني أنو ال توجد فروؽ دالة  0.05وىي أكبر مف مستوػ معنوية 

ا في متوسط استجابات العينة ككل عمى مقياس االتجاه نحو مينة التدريس بيف القياسيف القبمي والبعدؼ وبيذا إحصائي
 تمت اإلجابة عمى التساؤؿ الثالث.

 االستنتاجات كالتكصيات: -5
 االستنتاجات:5-1

 في ضوء أىداؼ وتساؤالت ونتائج البحث ومناقشتيا توصمت الباحثتاف إلى النتائج التالية :
أف الرأؼ السائد التجاىات الطبلب المعمميف نحو مينة التدريس بشكل عاـ كاف )اتجاه إيجابي( بمتوسط حسابي بمغ 

 %( . 76.45( ، ونسبة مئوية بمغت )3.82)
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تخصص التربية البدنية وتخصص المغة العربية في اتجاىاتيـ نحو مينة التدريس .

ذات داللة إحصائية بيف تخصص التربية البدنية وتخصص الدراسات اإلسبلمية  في اتجاىاتيـ نحو مينة  وجود فروؽ 
 التدريس.

 ال وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تخصص المغة العربية وتخصص الدراسات اإلسبلمية.
تجاه نحو مينة التدريس بيف توجد فروؽ دالة إحصائيا في متوسط استجابات تخصص التربية البدنية عمى مقياس اال

 القياسيف القبمي والبعدؼ ولصالح القياس القبمي،
ال توجد فروؽ دالة إحصائيا في متوسط استجابات تخصص المغة العربية عمى مقياس االتجاه نحو مينة التدريس بيف  

 القياسيف القبمي والبعدؼ .
ات اإلسبلمية عمى مقياس االتجاه نحو مينة التدريس ال توجد فروؽ دالة إحصائيا في متوسط استجابات تخصص الدراس

 بيف القياسيف القبمي والبعدؼ .
ال توجد فروؽ دالة إحصائيا في متوسط استجابات العينة ككل عمى مقياس االتجاه نحو مينة التدريس بيف القياسيف  

 القبمي والبعدؼ .
 ف بالتوصيات التالية : مف خبلؿ نتائج البحث ومناقشتيا توصي الباحثتاالتكصيات:  5-2

التأكيد عمى أىمية دور التدريب الميداني كعممية تعميمية وتدريبية تقوؼ صمة الطبلب المعمميف بمينة التدريس وتساعدىـ 
 عمى فيميما وتكويف اتجاىات ايجابية نحوىا .

 لبرامج التدريب الميداني . اعتبار تكويف االتجاىات االيجابية نحو مينة التدريس وتنميتيا ىدؼ مف األىداؼ العامة
 التقييـ الدورؼ والمستمر التجاىات الطبلب المعمميف نحو مينة التدريس .

إجراء دراسة لمتعرؼ عمى األسباب التي أدت إلى التدني في اتجاىات الطبلب المعمميف تخصص التربية البدنية نحو مينة 
 التدريس .
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 المراجع:
 أكال/ المراجع بالمغة العربية: 

اتجاىات طمبة كمية التربية الرياضية بجامعة األقصى  : حاتـ جبر أبو سالـ  .1
نحو العمل بمينتي التدريس والتدريب ، مجمة جامعة 
النجاح لؤلبحاث _ العمـو اإلنسانية ، المجمد الرابع 

 2009والعشريف ، 
اتجاىات طمبة التربية البدنية والرياضة نحو العمل  : بريكي الطاىر  .2

دراسة  -نة التدريس عبلقتو ببعض المتغيرات بمي
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 التربية البدنية سبيادراسة بعض المشكبلت التي تسبب القمق لطبلب التربية العممية بكمية 
 إدريس احمد األنصاري  د/دمحم                                                            

 
 :مقدمة البحث 1-1

مى إف ينمو نموا متكامبل بدنيا وعقميا واجتماعيا ، تحتل التربية الرياضية مكانة كبيرة في عممية تربية الطفل فيي تساعده ع
والمعب مف أنجح الوسائل التربوية ألنو األسموب الطبيعي ،خاصة في مراحل الطفولة ذات الحاجة الماسة إلى الحركة 

 (2:8الدائبة واستيبلؾ الطاقة الحركية الكامنة في الطفل بحيث يكتسب الخبرات المفيدة. )
البدنية المدرسية وزيادة الحاجة إلييا داخل مدارسنا ومؤسساتنا التعميمية وبمختمف مراحميا لما تحققو  نظرا ألىمية التربية

مف أىداؼ بدنية ونفسية ومعرفية وغيرىا، وانطبلقا مف ىذا المبدأ حرصت أغمب المجتمعات عمى االىتماـ وتطوير 
ال لرغبات التبلميذ لما تساىـ بو مف تفاعل اجتماعي يعدؿ خطواتيا وبرامجيا في التربية المدرسية تمبينا الحتياجات ووصو 

 ( 28-27: 7مف سموؾ الفرد.            )
وتعتبر مينة التدريس مف الميف التي تحتاج إلي إعداد جيد لشخص الذؼ يقوـ بيا . فيي ليست مجرد أداء يمارسيا الفرد 

مية تعميمية تربوية تقوـ عمى أسس وقواعد ونظريات ولكنيا مينة ليا أصوؿ وعمـ لو مقومات وفف لو مواىب، وىي عم
متكاممة حتى يتـ بناء وتكويف األجياؿ ، ولمقياـ بيذه المينة ال بد أف تتوفر فيمف يمارسيا الكثير مف اإلمكانيات  التي 

 (173: 1تؤىمو لمقياـ بيا.)
عد عمي تييئة الطالب لحياة المدرسة والمجتمع تعتبر التربية العممية أىـ العناصر المينية في العممية التعميمية حيث تسا

قبل تخرجو فيي جوىر عممية إعداد مدرس    المستقبل وىي السبيل الرئيسي لبث روح المنافسة وتدعيـ كفاية الطالب 
المينية وا عداده لحمل مسؤولياتو كاممة ، فالتربية العممية تييئ الفرص لمطالب ألف يطبق خبلليا األساليب والطرؽ 

كتسبة مف خبلؿ توظيف معارفو وخبراتو ومياراتو في نفس الظروؼ الواقعية لحياتو المينية التي سيعيش فييا بعد الم
 تخرجو ،ومف ثـ فالتربية العممية ىي حمقة انتقالية بيف مجاؿ الدراسة ومجاؿ العمل .

                                                                 (11 :10-11) 
يعد القمق أحد الظواىر النفسية التي تؤثر تأثيرا واضحا في شخصية اإلنساف بصورة عامة وبشخصية الطالب المعمـ 
بصورة خاصة ، حينما تنعكس عمى أدائو العممي ومستوؼ تحصيمو العممي في المدرسة والذؼ يكوف لو األثر األكبر عمى 

 ما سيكوف عميو في المستقبل.
قوة البديية و قد تؤدػ إلى اختبلؿ التوافق الخاطرة و  سرعةر االنفعاالت النفسية التي تضعف في القمق ىو احد مظاى  

العضمي العصبي مما يؤثر بدرجة ممحوظة عمى مستوػ األداء . و اف القمق عبارة عف استجابة انفعاليو غير أراديو تخرج 
 (384: 5مقمق ذاتو .)عف مجاؿ الفرد حيث إف الفرد ال يستطيع إدراؾ المصدر الحقيقي ل

القمق حالة انفعالية غير سارة مقترنة باالستشارة الناتجة عف الخوؼ ، فإف زيادة القمق عف القدر المطموب يؤدػ إلي 
ارتباؾ األداء الرياضي وا عاقتو ، كما أف انخفاض مستوػ القمق عف القدر المطموب يؤدػ إلي البلمباالة في مواجية 

 (243: 3) يف )ارتفاع وانخفاض القمق( عف القدر المطموب يكوف عنصرا سمبيا.الموقف ،وفي كمتا الحالت
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غالبا ما تكوف نتيجة لعدـ التقدير الموضوعي لمموقف . كما يظير القمق لدؼ الفرد عندما يفقد اإلحساس بالسيطرة عمي 
تجا عف أسباب شخصية أو الموقف الذؼ يتعامل معو وشعوره بنقص استعداده لموجية الموقف سوأ كاف ىذا النقص نا

 أسباب تتعمق باإلمكانيات المتاحة .
 مشكمو البحث كأىميتيا: 1-2

تمعب التربية العممية دورا ىاما في مجاؿ إعداد المعمـ السيما معمـ التربية البدنية حيث تعد التربية العممية مف أىـ 
نا فتره التربية العممية لمطالب المعمـ فيي بمثابة التتويج المقررات إعداد المدرسيف و يعد تأىميـ منقوصا إذا تجاىمنا أو أىمم

النيائي لكافو الجيود األكاديمية النظرية و التطبيقية التي يمقاىا الطالب أثناء دراستو مف اجل تأىيمو و تخرجو كمدرس 
(.6 :51) 

معينو تحددىا الكمية و ىي تتحمل التربية العممية ماىي اال فترة مف التدريس الموجو يقضييا الطالب المعمـ في مدرسة 
مسؤولية توجيو مجموعو مف التبلميذ خبلؿ فترة مف األياـ و ىذه فترة تمثل الخبرة المباشرة لمطالب المعمـ مع التبلميذ في 

 (147: 13المدرسة تحت إشراؼ وتأىيل أعضاء ىيئو التدريس بالكمية .)
ة العممية منيا ما يتعمق بادرة المدرسة و منيا ما يتعمق بزمبلئو في يواجو الطالب المعمـ الكثير مف المشكبلت في التربي

المدرسة و منيا ما يتعمق باإلمكانيات و األدوات الرياضية و منيا أيضا ما يتعمق بشخصية الطالب وىذا كمو ينتج عنو 
ىـ الظواىر النفسية التي الخوؼ مف مواجيو التبلميذ و التطبيق العممي إماميـ ومف ىنا يظير القمق الذؼ يعتبر مف أ 

تؤثر عمى أداء الطالب وىذا التأثير قد يكوف ايجابيا يدفعيـ لبذؿ المزيد مف الجيد أو بصوره سمبيو يعيق أدائيـ ومف ىذا 
المنطمق جاءت فكرة ىذه الدراسة في التوصل إلى معرفة بعض مشاكل الطبلب التي تعيق أدائيـ و تزيد مف  مستوػ 

 تربية العممية.القمق لدييـ في  ال
فالمعمـ يعد حجر األساس في العممية التربوية و ىو مف أىـ العوامل التى يتوقف عمييا نجاح ىذه العممية و ذلؾ   

يستدعى و جود معمـ يسعى الف يكوف فاعبل و مؤثرا تنبع رغبتو مف التزامو المينى بتقديـ أفضل تعميـ لمطمبة مف ناحية و 
 (68: 2ظيـ و إدارة المواقف التى يجرػ فييا التعمـ مف ناحية اخرػ. ) مف حاجتو لمواجية عممية تن

ومف خبلؿ ما سبق نبلحع أف أعداد الطالب الجيد يواجو العديد مف المشكبلت التى يمكف اف تقف حائبل دوف تحقيق  
بلب التربية العممية و الكمية ألىدافيا المرجوة فقد الحع الباحث مف خبلؿ عممو في الكمية و اشرافو عمى العديد مف ط

اثناء تدريبيـ بالمدارس الشكوػ مستمرة مف الطبلب نتيجة لوجود العديد مف المشكبلت التى تعوؽ أدائيـ و تسبب ليـ 
القمق في التربية العممية ىذا األمر دفع الباحث لتناوؿ ىذه المشكمة لمتعرؼ عمى المشكبلت التى تواجو طمبة كمية التربية 

 سبيا في فترة التدريب الميداني.البدنية جامعة 
 :ؼ البحثاىدأ 1-3
 التعرؼ عمى المشكبلت التي تسبب القمق لطبلب السنة الثالثة جامعة سبيا فى التربية العممية. -1
 التعرؼ عمى المشكبلت التي تسبب القمق لطبلب السنة الرابعة جامعة سبيا فى التربية العممية . -2
 :البحثت تساؤال 1-4
 المشكبلت التي تسبب القمق لدػ طبلب السنة الثالثة بكميو التربية البدنية جامعو سبيا       ما ىي -1

 في التربية العممية ؟      
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 ما ىي  المشكبلت التي تسبب القمق لدػ طبلب السنة الرابعة بكميو التربية    -2 
 البدنية جامعو سبيا فى التربية العممية ؟    
 المشابية:الدراسات السابقة ك  -2
المشكبلت التى تواجو طمبة قسـ التربية الرياضية /كمية  :( عنكانيا12) 2009دراسة نشكاف محمكد الصفار  2-1-1

طالب و  20التربية األساسية فى التدريب الميدانى  استخدـ الباحث المنيج الوصفى باالسموب المسحى عمى عينة قواميا 
ت الدراسة الى التعرؼ عمى اىـ المشكبلت التى تواجو طمبة قسـ التربية الرياضية و طالبة مف طمبة السنة الرابعة و استيدف

اتعرؼ عمى درجة حدة المشكبلت في مجاؿ البحث و كانت اىـ النتائج اف محور المشكبلت المتعمقة بالزمبلء و مدرسى 
مشكبلت المتعمق بادارة المدرسة ؼ المدرسة ؼ الترتيب االوؿ و محور المشكبلت الشخصية في الترتيب الثانى و محور ال

 الترتيب الثاالث.
عبلقة اداء الطالب التدريب الميدانى بالمعرفة  :( عنكانيا9( )2006دراسة عبد السبلـ الفيتكرى عثماف عاـ ) 2-1-2

نة في مجاؿ التدريس لدػ طمبة كمية التربية البدنية غات ،استخدـ الباحث المنيج الوصفى باالسموب المسحى عمى عي
طالب مف طمبة كمية التربية البدنية غات واستيدفت الدراسة الى التعرؼ عمى العبلقة بيف مستوػ اداء الطالب  24قواميا 

المعمـ بالمعرفة في مجاؿ التدريس لدػ طبلب السنة الثالثة و كانت اىـ النتائج ىى وجود عبلقة طردية ذات داللة معنوية 
 اؿ التدريس لدػ طمبة كمية التربية البدنية غات. بيف مستوػ االداء و المعرفة في مج

دراسة لمدػ ادراؾ طبلب كمية التربية الرياضية  " :( دراسة عنكانيا10ـ )1996اجرى دمحم سعد زغمكؿ عاـ   2-1-3
سموب لماىية التربية العممية وعبلقتو باالتجاه نحو مينة تدريس التربية الرياضية "واستخدـ الباحث المنيج الوصفي باال

طالبا بالفرؽ الثانية والثالثة والرابعة بكمية التربية الرياضية بالمنيا ، واستخدـ الباحث  240المسحى عمي عينو قواميا 
استمارة ابداء رأػ حوؿ التربية العممية ومقياس االتجاه نحو مينة تدريس التربية الرياضية كوسائل لجمع البيانات ، وكانت 

اؾ لطبلب كمية التربية الرياضية لماىية التربية العممية ، كما أف ىناؾ تدرج في ادراؾ الطبلب أىـ النتائج أف ىناؾ ادر 
 لماىية التربية العممية كمما ار تفعنا في السمـ التعميمي بالكمية .

 -:اجراءات البحث -3
 :منيج البحث 3-1

 .استخدـ الباحث المنيج المسحي لمبلئمتو لطبيعة البحث
     ث:عينة البح 3-2

 48و قواميا   2017-2016تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية مف طبلب كمية التربية البدنية لمعاـ الجامعي 
 .طالبو مف السنو الرابعة 9طالب و 9طالبو مف السنو الثالثة و17طالب و 13طالب و طالبو . حيث تـ اختيار 

 :مجاالت البحث 3-3
 المجاؿ البشرى:  3-3-1

 .كميو التربية البدنية جامعة سبيا 2017 – 2016ية العممية السنو الثالثة و السنو الرابعة لمعاـ الجامعي طبلب الترب
 المجاؿ المكاني: 3-3-2
 .بعض مدارس التعميـ األساسي بمدينو سبيا 
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 :أدكات جمع البيانات 3-4  
و اعاد  1988صل العدوػ جماؿ سنو استخدـ الباحث قائمة مشكبلت طالب التدريب الميداني  و التي اعدىا في اال

عمى طمبو قسـ التربية الرياضية بكميو التربية االساسية في جميوريو العراؽ  2009تطبقيا  نشواف محمود الصفار عاـ 
فقرة موزعة عمى ثبلثة محاور المحور االوؿ  30بعد اف اعاد الباحث حساب المعامبلت العممية لمقائمة وتتكوف القائمة مف 

المشكبلت الشخصية لطالب التدريب الميدانى و المحور الثانى يتناوؿ المشكبلت المتعمقة بالزمبلء و مدرسى  يتناوؿ
 (12المدرسة و المحور الثالت يتناوؿ المشكبلت التى تتعمق بادارة المدرسة.)

 و البحث .قد اعاد الباحث حساب المعامبلت العممية لمقائمة بغرض التأكد مف صبلحيتيا لمتطبيق عمى عينو 
تـ حساب صدؽ المقياس بطريقة صدؽ المحتوػ حيث عرض محاور المقياس عمي بعض أعضاء ىيئة التدريس  -1

المتخصصيف إلبداء حكميـ عمي صدؽ انتماء كل عبارة عمي المحور الذؼ تمثمو باإلضافة إلي مدػ مبلئمة محاور 
 % .0.95ف القائمة لمغرض التي تقيسو، وبمغ معامل االتفاؽ بيف المحكمي

طبلب مف مجتمع البحث و مف خارج عينة البحث لمتأكد مف ثبات  10تـ إجراء تجربة استطبلعية عمى عينو قواميا  -2
القائمة ،واعادة التطبيق عمي نفس الطبلب بعد مضي اسبوع ومف ثـ حساب درجة الثبات باستخداـ معامل االرتباط 

 % مما يدؿ عمي ثبات القائمة .0.91ئمةالبسيط )بيرسوف( ،وقد بمغ معامل الثبات لمقا
 :الدراسة األساسية 3-4

في يوـ االوؿ تـ توزيع االستمارات عمى الطبلب السنو  9/4/2017-8/4/2017اجريت الدراسة األساسية خبلؿ يومي 
 ية ليا .الثالثة و السنو الرابعة وفى اليـو الثاني تـ اخذىا مف الطبلب لغرض تفريغيا واجراء المعادالت اإلحصائ

 :المعالجات اإلحصائية3-5
 .النسبة  المئوية

  .المتوسط الحسابي
 .االنحراؼ المعيارؼ 

 .معامل االرتباط البسيط )بيرسوف(
 :النتائج كمناقشة عرض -4
 عرض النتائج: 4-1
 :المشكبلت الشخصية لطمبة التربية العممية /المحكر األكؿ* 

 ( 1جدكؿ رقـ )
 حكر االكؿ )المشكبلت الشخصية( كالمتكسطات الحسابية كترتيب العبارات لطمبة السنة الثالثةيكضح درجة أىمية عبارات الم

 الترتٌب
 االنحراؾ
 المعٌاري

 المتوسط
 الحسابً

 درجة االهمٌة

 كبٌرة متوسطة ضعٌفة ؾ

 التكرار % التكرار % التكرار %

 1 4 13.3 1 3.3 25 83.3 1.300 702. التاسع

 2 7 23.3 20 66.7 3 10.0 2.133 571. االول

 3 11 36.7 9 30.0 10 33.3 2.033 850. الثانً

 4 2 6.7 11 36.7 17 56.7 1.500 630. السادس

 5 3 10.0 7 23.3 20 66.7 1.433 679. السابع

 6 5 16.7 17 56.7 8 26.7 1.900 662. الرابع
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 7 4 13.3 14 46.7 12 40.0 1.667 661. الخامس

 8 10 33.3 8 26.7 12 40.0 1.933 868. الثالت

 9 2 6.7 6 20.0 22 73.3 1.400 675. الثامن

 10 4 13.3 20 66.7 6 20.0 1.933 583. الثالت

( يبلحع اف درجة اىمية عبارات المحور االوؿ لطمبة السنة الثالثة كانت كالتالي: في الترتيب االوؿ 1مف الجدوؿ رقـ )
( اجد صعوبة 3يا اثناء التدريب بدرجة تفوؽ امكانياتي ، وفي الترتيب الثاني جاءت العبارة )( اتكفل ماد2جاءت العبارة )

( اشعر اف تخصص التربية البدنية اقل 8في الحضور خبلؿ المواعيد الرسمية بانتظاـ، وفي الترتيب الثالث جاءت العبارة )
اكثر ما يوجو لي مف نقد يسبب لي الضيق  (10أىمية مف التخصصات االخرػ ، كما جاءت ايضا في نفس الترتيب )

( انشغالي بأعداد المبلعب يسبب لي االرىاؽ الجسمي وضياعا لموقت ، بينما جاءت 6الشديد ، اما الترتيب الرابع العبارة )
ءت ( إيجاد صعوبة في اتقاف الميارات الحركية المقرر تدريسيا ، وفي الترتيب السادس جا7في الترتيب الخامس العبارة )

( لياقتي البدنية ال 5( اشعر بعدـ الثقة في نفسي اثناء التدريس لمتبلميذ ، وجاءت في الترتيب السابع العبارة )4العبارة )
( اعتقد انني انفعل عمى التبلميذ ألتفو االسباب، 9تؤىمني ألداء الدرس العممي ، بينما جاءت في الترتيب الثامف العبارة )

 ىمية مظيرؼ الشخصي يسبب لي حرجا.( مف حيث اال1العبارة )وفي الترتيب التاسع جاءت 
 ( يكضح2جدكؿ رقـ )

 درجة أىمية عبارات المحكر االكؿ )المشكبلت الشخصية( كالمتكسطات الحسابية كترتيب العبارات لطمبة السنة الرابعة

 الترتٌب
 االنحراؾ
 المعٌاري

 المتوسط
 الحسابً

 درجة االهمٌة

 ةكبٌر متوسطة ضعٌفة ؾ

 التكرار % التكرار % التكرار %

 1 3 16.7 4 22.2 11 61.1 1.666 840. الخامس

 2 5 27.8 11 61.1 2 11.1 2.166 618. االول

 3 11 36.7 9 30.0 10 33.3 1.722 669. الرابع

 4 2 6.7 11 36.7 17 56.6 1.388 698. الثامن

 5 2 11.1 6 33.3 10 55.6 1.555 705. السابع

 6 3 16.7 8 44.4 7 38.9 1.777 732. ثالتال

 7 2 11.1 8 44.4 8 44.4 1.666 686. الخامس

 8 5 27.8 1 5.6 12 66.7 1.611 916. السادس

 9 1 5.6 9 50.0 8 44.4 1.611 608. السادس

 10 4 22.2 11 61.1 3 16.7 2.055 639. الثانً

ات المحور االوؿ لطمبة السنة الرابعة كانت كالتالي: في الترتيب ( يبلحع اف درجة اىمية عبار 2تبيف مف الجدوؿ رقـ )
( اكثر 10( اتكمف ماديا اثناء التدريب بدرجة تفوؽ امكانياتي ، وفي الترتيب الثاني جاءت العبارة )2االوؿ جاءت العبارة )

الي بأعداد المبلعب يسبب لي ( انشغ6ما يوجو لي مف نقد يسبب لي الضيق الشديد ، وفي الترتيب الثالث جاءت العبارة )
( اجد صعوبة في الحضور خبلؿ المواعيد الرسمية 3االرىاؽ الجسمي وضياعا لموقت ، اما الترتيب الرابع العبارة )

( إيجاد صعوبة في اتقاف الميارات الحركية المقرر تدريسيا ، وفي 7بانتظاـ، بينما جاءت في الترتيب الخامس العبارة )
( مف حيث االىمية مظيرؼ الشخصي يسبب لي حرجا. وفي الترتيب السادس 1ءت ايضا العبارة )الترتيب الخامس جا

( اشعر اف تخصص التربية البدنية اقل أىمية مف التخصصات االخرػ ، العبارة  كما جاءت ايضا في 8جاءت العبارة )
( لياقتي 5ءت في الترتيب السابع العبارة )( اعتقد انني انفعل عمى التبلميذ ألتفو االسباب، وجا9نفس الترتيب العبارة )

( اشعر بعدـ الثقة في نفسي اثناء 4البدنية ال تؤىمني ألداء الدرس العممي ،  بينما جاءت في الترتيب الثامف العبارة )
 التدريس لمتبلميذ.
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 (3جدكؿ رقـ )

 سيةباختبلؼ متغير السنة الدرا المشكبلت الشخصيةيكضح نتائج اختبار )ت(  لمقياس 
 مستوى الداللة االستنتاج

 لٌمة ت
 

 السنة الدراسٌة ن المتوسط الحسابً االنحراؾ المعٌاري

 12. 904. ؼٌر دال
 السنة الثالثة 30 20.91 3.54

 السنة الرابعة 18 21.02 3.02

سنة الرابعة في ( أنو ال توجد فروؽ إحصائية ذات داللة معنوية بيف طمبة السنة الثالثة وطمبة ال3يتضح مف جدوؿ )
المشكبلت الشخصية المتعمقة بالتربية العممية. حيث يوضح الجدوؿ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ لممسنة الثالثة 

( 21.02( وفي المقابل أف المتوسط الحسابي لمسنة الرابعة لفقرات المحور )3.54( واالنحراؼ المعيارؼ )20.91ىو )
( وىي غير معنوية مقارنة بقيمة )ت( الجدولية 12عيارؼ وقيمة )ت(المحسوبة البالغة )(. الم3.02وبانحراؼ معيارؼ )

 مما يدؿ الى عدـ وجود فروؽ بيف السنتيف في ىذا المحور.
 :المشكبلت المتعمقة بالزمبلء كمدرسي المدرسة /المحكر الثاني* 

 (4جدكؿ رقـ )
 مقة بالزمبلء( كالمتكسطات الحسابية كترتيب العبارات لطمبة السنة الثالثةدرجة أىمية عبارات المحكر الثاني )المشكبلت المتع يكضح

 الترتٌب
 االنحراؾ
 المعٌاري

 المتوسط
 الحسابً

 درجة االهمٌة

 كبٌرة متوسطة ضعٌفة ؾ

 التكرار % التكرار % التكرار %

 11 8 26.7 14 46.7 8 26.7 1.933 739. الرابع

 12 9 30.0 13 43.3 8 26.7 2.033 764. الثالت

 13 11 36.7 13 43.3 6 20.0 2.100 758. االول

 14 4 13.3 9 30.0 17 56.7 1.567 727. التاسع

 15 6 20.0 12 40.0 12 40.0 1.733 739. السابع

 16 3 10.0 9 30.0 18 60.0 1.500 682. العاشر

 17 7 23.3 16 533 7 23.3 2.067 691. الثانً

 18 6 20.0 11 36.7 13 43.3 1.833 791. السادس

 19 6 20.0 8 26.7 16 53.3 1.667 802. الثامن

 20 7 23.3 14 46.7 9 30.0 1.867 730. الخامس

( يبلحع اف درجة اىمية عبارات المحور الثاني )المشكبلت المتعمقة بالزمبلء(  لطمبة السنة الثالثة 4مف الجدوؿ رقـ )
( عدـ انتظاـ بعض الزمبلء يمقي أعباء اضافية عمي ، وفي الترتيب 13جاءت العبارة )كانت كالتالي: في الترتيب االوؿ 

( ضعف تعاوف المدرسيف لتربية الرياضية بالمدرسة معنا، وفي الترتيب الثالث جاءت العبارة 17الثاني جاءت العبارة )
( ىناؾ 11في الترتيب الرابع العبارة )( انانية بعض الزمبلء تجعل اىتماماتيـ بدروسيـ التطبيقية فقط، كما جاءت 12)

( سمبية مدرس التربية البدنية 20ضعف بالتعاوف مع زمبلء التربية العممية ، بينما جاءت في الترتيب الخامس العبارة )
( التدخل المستمر لمدرس 18بالمدرسة ما يوجيني الى مشكبلت مع التبلميذ ، وفي الترتيب السادس جاءت العبارة )

( تممق بعض الزمبلء لممدرس او المشرؼ يؤثر 15لدنية بالمدرسة في عممنا ، وجاءت في الترتيب السابع العبارة )التربية ا
( تحيز مدرس المدرسة لبعض الزمبلء دوف االخريف، وفي الترتيب 19عمي، بينما جاءت في الترتيب الثامف العبارة )

( في المرتبة 16كشف ضعف مستواؼ ،  وجاءت العبارة )( ارتفاع مستوػ بعض الزمبلء ي14التاسع جاءت العبارة )
 العاشرة والتي تنص الى وجود خبلفات بيف زمبلء التربية العممية.
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 (5جدكؿ رقـ )
 درجة أىمية عبارات المحكر الثاني )المشكبلت المتعمقة بالزمبلء( كالمتكسطات الحسابية كترتيب العبارات لطمبة السنة الرابعة يكضح

 الترتٌب

ال
ا

ؾ
را
ح
ن

 

ي
ار
عٌ
لم
ا

 

 المتوسط
 الحسابً

 درجة االهمٌة

 كبٌرة متوسطة ضعٌفة ؾ

 التكرار % التكرار % التكرار %

 11 3 16.7 9 50.0 6 33.3 1.833 707. الرابع

 12 6 33.3 8 44.4 4 22.2 2.111 758. الثانً

 13 6 33.3 11 61.1 1 5.6 2.277 574. االول

 14 2 11.1 9 50.0 7 38.9 1.722 669. الخامس

 15 5 27.8 5 27.8 8 44.4 1.833 857. الرابع

 16 4 22.2 5 27.8 9 50.0 1.722 826. الخامس

 17 5 27.8 8 44.4 5 27.8 2.000 766. الثالت

 18 2 11.1 9 50.0 7 38.9 1.722 669. الخامس

 19 2 11.1 7 38.9 9 50.0 1.611 697. السادس

 20 4 22.2 7 38.9 7 38.9 1.833 785. الرابع

( يبلحع اف درجة اىمية عبارات المحور الثاني )المشكبلت المتعمقة بالزمبلء(  لطمبة السنة الرابعة 5مف الجدوؿ رقـ )
( عدـ انتظاـ بعض الزمبلء يمقي أعباء اضافية عمي ، وفي الترتيب 13كانت كالتالي: في الترتيب االوؿ جاءت العبارة )

( انانية بعض الزمبلء تجعل اىتماماتيـ بدروسيـ التطبيقية فقط ، وفي الترتيب الثالث جاءت 12بارة  )الثاني جاءت الع
( ىناؾ 11( ضعف تعاوف المدرسيف لتربية الرياضية بالمدرسة معنا، كما جاءت في الترتيب الرابع العبارة )17العبارة )

( سمبية مدرس التربية البدنية 20رتيب الرابع ايضا العبارة )ضعف بالتعاوف مع زمبلء التربية العممية، كما جاءت في الت
( تممق بعض الزمبلء لممدرس او 15بالمدرسة ما يوجيني الى مشكبلت مع التبلميذ ، وايضا جاءت في الترتيب الرابع )

مستواؼ ( ارتفاع مستوػ بعض الزمبلء يكشف ضعف 14) المشرؼ يؤثر عمي ، بينما جاءت في الترتيب الخامس العبارة
( وجود خبلفات بيف زمبلء التربية العممية. كما جاءت في الترتيب 16، وجاءت ايضا في الترتيب الخامس العبارة )

( التدخل المستمر لمدرس التربية الدنية بالمدرسة في عممنا ، وفي الترتيب السادس 18الخامس عمى التوالي العبارة )
 ( تحيز مدرس المدرسة لبعض الزمبلء دوف االخريف.  19العبارة )جاءت العبارة ، وجاءت في الترتيب السابع 

 (6جدكؿ رقـ )
 باختبلؼ متغير السنة الدراسية المشكبلت التي تتعمق بالزمبلءيكضح نتائج اختبار )ت(  لمقياس 

 السنة الدراسية ف المتكسط الحسابي االنحراؼ المعياري  قيمة ت مستكى الداللة االستنتاج

 32. 750. غير داؿ
 السنة الثالثة 30 19.71 3.72
 السنة الرابعة 18 19.38 2.69

( أنو ال توجد فروؽ إحصائية ذات داللة معنوية بيف طمبة السنة الثالثة وطمبة السنة الرابعة في 6يتضح مف جدوؿ )
نحراؼ المعيارؼ لممسنة المشكبلت المتعمقة بالزمبلء اثناء التدريب الميداني. حيث يوضح الجدوؿ المتوسط الحسابي واال

( وفي المقابل أف المتوسط الحسابي لمسنة الرابعة لفقرات المحور 3.72( واالنحراؼ المعيارؼ )19.71الثالثة ىو )
.( وىي غير معنوية مقارنة بقيمة )ت( 32(.  المعيارؼ وقيمة )ت(المحسوبة البالغة )2.69( وبانحراؼ معيارؼ )19.38)

 ـ وجود فروؽ بيف السنتيف في ىذا المحور.الجدولية مما يدؿ الى عد
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 المشكبلت المتعمقة بإدارة المدرسة:المحكر الثالث: * 
 (7جدكؿ رقـ )

 ثةيكضح درجة أىمية عبارات المحكر الثالث )المشكبلت المتعمقة بإدارة المدرسة( كالمتكسطات الحسابية كترتيب العبارات لطمبة السنة الثال

ؾ الترتٌب
را
ح
الن
ا

 

عٌ
لم
ا

ي
ار

 

 المتوسط
 الحسابً

 درجة االهمٌة

 ؾ
 كبٌرة متوسطة ضعٌفة

ار %
كر
لت
ا

 

ار %
كر
لت
ا

 

ار %
كر
لت
ا

 

 21 5 16.7 8 26.7 17 56.7 1.600 770. السادس

 22 11 36.7 8 26.7 11 36.7 1.933 868. الثانً

 23 10 33.3 10 33.3 10 33.3 1.933 827. الثانً

 24 9 30.0 16 53.3 5 16.7 2.133 681. االول

 25 2 6.7 10 33.3 18 60.0 1.533 681. السابع

 26 5 16.7 11 36.7 14 46.7 1.700 749. الخامس

 27 5 16.7 6 20.0 19 63.3 1.467 730. الثامن

 28 7 23.3 13 43.3 10 33.3 1.900 758. الثالث

 29 7 23.3 12 40.0 11 36.7 1.867 776. الرابع

( يبلحع اف درجة اىمية عبارات المحور الثالث )المشكبلت المتعمقة بإدارة المدرسة(  لطمبة السنة 7مف الجدوؿ رقـ )
( اثقل كاىمنا بالحصص االضافية، وفي الترتيب الثاني جاءت 24الثالثة كانت كالتالي: في الترتيب االوؿ جاءت العبارة )

( 23رسي، كما جاءت ايضا في الترتيب الثاني العبارة )( وضع حصص التربية البدنية في اخر الجدوؿ المد22العبارة )
( تتخذ 28نظرة ادارة المدرسة الى التربية الرياضية عمى انيا اقل التخصصات اىمية ، وفي الترتيب الثالث جاءت العبارة )

( ينظر إلى 29االدارة موقف سمبي واحيانا مضاد عند حدوث شكوػ مف التبلميذ، كما جاءت في الترتيب الرابع العبارة )
( الشكوػ المستمرة لممشرؼ 26طالب التربية العممية عمى انو قيل الخبرة ، بينما جاءت في الترتيب الخامس العبارة )

بإنياء التربية العممية في المدرسة إذا لـ نستجب لمتوجيات ، وجاءت ترتيب باقي العبارات كبل عمى حسب اىميتيا انظر 
 (7)الجدوؿ رقـ 
 (8جدكؿ رقـ )

 عةيكضح درجة أىمية عبارات المحكر الثالث )المشكبلت المتعمقة بإدارة المدرسة( كالمتكسطات الحسابية كترتيب العبارات لطمبة السنة الراب

 الترتٌب

ؾ
را
ح
الن
ا

 

ي
ار
عٌ
لم
ا

 

 المتوسط
 الحسابً

 درجة االهمٌة

 ؾ
 كبٌرة متوسطة ضعٌفة

ار %
كر
لت
ا

 

ار %
كر
لت
ا

 

ار %
كر
لت
ا

 

 21 3 16.7 8 44.4 7 38.9 1.777 732. الخامس

 22 8 44.4 7 38.9 3 16.7 2.277 751. االول

 23 10 33.3 10 33.3 10 33.3 1.888 963. الرابع

 24 4 22.2 9 50.0 5 27.8 1.944 725. الثالت

 25 2 11.1 5 27.8 11 61.1 1.500 707. الثامن

 26 3 16.7 5 27.8 10 55.6 1.611 777. السابع

 27 3 16.7 6 33.3 9 50.0 1.666 766. دسالسا

 28 2 11.1 8 44.4 8 44.4 1.666 685. السادس

 29 5 27.8 9 50.0 4 22.2 2.055 725. الثانً

( يبلحع اف درجة اىمية عبارات المحور الثالث )المشكبلت المتعمقة بإدارة المدرسة(  لطمبة السنة 7مف الجدوؿ رقـ )
( وضع حصص التربية البدنية في اخر الجدوؿ المدرسي ، 22الترتيب االوؿ جاءت العبارة ) الرابعة كانت كالتالي: في

( ينظر إلى طالب التربية العممية عمى انو قيل الخبرة ، وفي الترتيب 29كما جاءت ايضا في الترتيب الثاني العبارة )
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( نظرة ادارة 23لترتيب الرابع العبارة )( اثقل كاىمنا بالحصص االضافية، كما جاءت في ا24الثالث جاءت العبارة )
( تسمط 21المدرسة الى التربية الرياضية عمى انيا اقل التخصصات اىمية ، بينما جاءت في الترتيب الخامس العبارة )

 (.8إدارة المدرسة عند تعامميا معنا ، وجادات ترتيب باقي العبارات كبل عمى حسب اىميتيا )انظر الجدوؿ رقـ 
 (9جدكؿ رقـ )

 يكضح نتائج اختبار )ت(  لمقياس المشكبلت المتعمقة بإدارة
 المدرسة باختبلؼ متغير السنة الدراسية

 االستنتاج
مستوى 
 الداللة

 لٌمة ت
االنحراؾ 
 المعٌاري

 السنة الدراسٌة ن المتوسط الحسابً

 021. 983. ؼٌر دال
 السنة الثالثة 30 17.90 4.31

 السنة الرابعة 18 17.88 2.65

( أنو ال توجد فروؽ إحصائية ذات داللة معنوية بيف طمبة السنة الثالثة وطمبة السنة الرابعة في 9يتضح مف جدوؿ )
المشكبلت المتعمقة بإدارة المدرسة اثناء التدريب الميداني. حيث يوضح الجدوؿ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ 

( وفي المقابل أف المتوسط الحسابي لمسنة الرابعة لفقرات المحور 4.31ؼ )( واالنحراؼ المعيار 17.90لممسنة الثالثة ىو )
.( وىي غير معنوية مقارنة بقيمة 021(.  المعيارؼ وقيمة )ت(المحسوبة البالغة )2.65( وبانحراؼ معيارؼ )17.88)

 يوجد فروؽ في المحاور اظيرت النتائج انو ال )ت( الجدولية مما يدؿ الى عدـ وجود فروؽ بيف السنتيف في ىذا المحور.
 الثبلثة لفقرات االستبياف في مستوػ القمق بيف طمبة السنة الثالثة والسنة الرابعة اثناء فترة التدريب الميداني.

 :مناقشة النتائج 4-2
ثة و ( المتعمق بالمشكبلت الشخصية لطالب التربية العممية بالنسبة لمسنة الثال2( والجدوؿ رقـ )1يتضح مف الجدوؿ رقـ )

( جاءت في الترتيب االوؿ وىى تكمف ماديا اثناء التدريب بدرجة تفوؽ امكانيات 2السنة الرابعة  نبلحع اف الفقرة رقـ )
بالنسبة لمسنة الرابعة و يرػ الباحث اف ىدا شىء منطقى  2.166بالنسبة لمسنة الثالثة و  2.133بمتوسط حسابى بمغ 

يد في الكرات و االدوات الرياضية مما يجعل الطالب مف اشترائيا بنفسو وىدا لما تعانيو بعض المدارس مف النقص الشد
( في الترتيب 3يعتبر عبئ مادػ عمى الطالب في الظروؼ الحالية.  كما نبلحع في نفس المحور جاءت الفقرة رقـ )

اعيد الرسمية و يرجع و ىى اجد صعوبة في الحضور في المو  2.033الثانى بالنسبة لمسنة الثالثة بمتوسط حسابى بمغ 
الباحث دلؾ الى اف الظروؼ االمنية الحمية ألتي تعيشيا الببلد وخاصا في الساعات االولى مف اليوـ الدراسى مما يجعل 

في الترتيب الثانى و ىى كثرة ما  (10الطالب ينتظر طويبل لوسيمة المواصبلت المناسبة، اما لمسنة الرابعة جاءت الفقرة )
ويرجع الباحث دلؾ الى اف طالب التربية يحتاج  2.055سبب لى الضيق الشديد بمتوسط حسابى بمغ يوجو لى مف نقد 

 الى تعزيز ايجابى مف خبلؿ المبلحظات و االرشادات و التوجييات المباشرة. 
( 13)( والمتعمق بالمشكبلت مع الزمبلء و مدرسى المدرسة حيث جاءت الفقره 5( الجدوؿ رقـ )4يتضح مف الجدوؿ رقـ )

لسنة الثالثة و  2.100فى الترتيب االوؿ و ىى عدـ انتظاـ بعض الزمبلء يمقى اعباء اضافية عمي  بمتوسط حسابى بمغ 
لسنة الرابعة و يرجع الباحث دلؾ عمى تاخر بعض الطمبة و صعوبة حضورىـ التزاميـ بمواعيد الدواـ خصوصا  2.277

يجعل المشرؼ العاـ بتكميف زمبلئيـ الداء الطابور و ىدا يراه الطالب عبئ الطمبة المكمفيف بادارة الطابور الصباحى مما 
 أضافي عميو و كذلؾ انحياز بعض مدرسى بالمدرسة لبعض الزمبلء دوف االخريف.
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لصالح السنة الثالثة  2.067( عمى الترتيب الثانى بمتوسط حسابى 17كما نبلحع ايضا في ىدا المحور حصوؿ الفقرة )
عف تعاوف مدرسى التربية الرياضية بالمدرسة معنا و يرجع الباحث دلؾ لعدـ تفيـ مدرسى التربية البدنية و الفقرة ىى ض

بالمدرسة بالدور الواجب ادائو اتجاه طبلب التربية العممية و نظرتو الييـ عمى انيـ اقل خبرة و ال يعتمد عمييـ. ويمييا 
لصالح السنة الرابعة و الفقرة ىى انانية بعض   2.111بى بمغ ( تحصمت عمى الترتيب الثانى بمتوسط حسا12الفقرة )

الزمبلء تجعل اىتماماتيـ بدروسيـ التطبيقية فقط ويرجع الباحث دلؾ اف لممشرفيف دور في توزيع المياـ عمى الطمبة.  مما 
 و الحصص. يقمل حدوث ىده المشكمة بمعنى توزيع المياـ عمى الطمبة بالتساوػ فيما يتعمق الطابور الصباحى

( 24( بالمشكبلت المتعمقة بادارة المدرسة مع طالب التربية العممية نجد اف الفقرة رقـ )8( و )7يتضح مف الجدوؿ رقـ )
لصالح السنة الثالثة و الفقرة ىى اثقاؿ كاىمنا بالحصص  2.133تحصمت عمى الترتيب االوؿ بمتوسط حسابى بمغ 

المنطق في غياب بعض المدرسيف عف حصصيـ وىدا مما يجعل ادارة االضافية و يرجع الباحث دلؾ الى اف مف 
( قد تحصمت عمى 22المدرسة اف تقوـ بتوزيع الحصص الشاغرة عمى طبلب التربية العممية الدائيا. كما نجد  الفقرة رقـ )

ية في اخر لصالح السنة الرابعة و الفقرة ىى وضع حصص التربية البدن 2.277الترتيب االوؿ بمتوسط حسابى بمغ 
الجدوؿ الدراسى و يرجع الباحث دلؾ الى النظرة الدونية الدارة المدرسة لمادة التربية البدنية و كذلؾ مف ضعف مدرس 

 التربية البدنية بالمدرسة.  
 :كالتكصياتاالستنتاجات  -5
 :االستنتاجات 5-1

 في ضوء ما أسفرت عنو النتائج البحث يتضح التالي:
 :الشخصية لطمبة التدريب الميداني محكر االكؿ المشكبلتاكال: فيما يتعمق بال

 يتعرض الطمبة الى تكاليف مادية اثناء التدريب بدرجة تفوؽ إمكانياتيـ مما يسبب القمق لدييـ.
 يواجو الطمبة صعوبة في الحضور خبلؿ المواعيد الرسمية بانتظاـ وذلؾ لعدـ توفر المواصبلت و الظروؼ االمنية.

 لى الضيق الشديد نتيجة النقد المستمر مف مشرفييـ.يتعرض الطمبة ا
 ثانيا: فيما يتعمق المحكر الثاني: المشكبلت المتعمقة بالزمبلء:

 عدـ انتظاـ بعض الزمبلء يمقي أعباء اضافية عمى زمبلئيـ االخريف -1
 وجود ضعف شديد لتعاوف مدرسيف التربية الرياضية بالمدرسة مع طبلب التدريب الميداني. -2

 انانية بعض الزمبلء تجعل اىتماماتيـ بدروسيـ التطبيقية فقط.
 المشكبلت المتعمقة بإدارة المدرسة:المحكر الثالث: ثالتا: فيما يتعمق 

 .الحصص االضافية تسبب ثقل وقمق لمطمبة التدريب الميداني -1
 ميداني.وضع حصص التربية البدنية في اخر الجدوؿ المدرسي يسبب فمق لطمبة التدريب ال -2

اظيرت النتائج أنو ال يوجد فروؽ في المحاور الثبلثة لفقرات االستبياف في مستوػ القمق بيف طمبة السنة الثالثة 
 والسنة الرابعة اثناء فترة التدريب الميداني.
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 التكصيات: 5-2

 : الشخصية لطمبة التدريب الميداني اكال: المشكبلت
 الميداني والتعرؼ عمى احتياجاتيـ ومتطمباتيـ وتمبيتيا ليـ. تذليل الصعاب اماـ طمبة التدريب 

 ضرورة توفير وسيمة النقل خبلؿ المواعيد الرسمية بانتظاـ وذلؾ لتحفيز الطمبة عمى االلتزاـ. 
 ثانيا: المشكبلت المتعمقة بالزمبلء:

 ر اثناء فترة الدواـ الرسمي.ضرورة التعرؼ عمى الصعوبات والمشاكل والتي تسبب في عدـ انتظاـ الطمبة لمحضو  -1
 ضرورة  اشراؾ مدرس التربة البدنية بالمدرسة في برنامج التدريب الميداني.  -2

 ثالتا: المشكبلت المتعمقة بإدارة المدرسة:
مراعاة توزيع الحصص االضافية عمى جميع المدرسيف تحث اشراؼ إدارة المدرسة وال يتـ تحميميا عمى طمبة التدريب 

 الميداني. 
 .يجب عمى ادارة المدرسة اف تضع حصص التربية البدنية في بداية اليـو المدرسي
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 عف الدراسة بكمية التربية البدنية ألسباب عزكؼ طالبات كمية اآلداب دراسة تحميميو اجتماعية اقتصادية
 د.عاشكر سعيد مينو                                                            

 مقدمة البحث: 1-1
لتربية الرياضية ذات أىمية بالغة لؤلفراد والمجتمعات ، الصغار منيـ والكبار الشباب والشيوخ الذكور واإلناث تعد ا

األغنياء والفقراء فالرياضة في المجتمع  تعمل عمي تنمية الصفات البدنية و الميارية كما تعمل عمي زيادة عمل تقوية 
لرئتيف وتساعد الفرد عمي  التخمص مف التوتر والقمق واالضطرابات العضبلت وتحسيف عمل األعضاء الحيوية كالقمب وا

اليومية ، والتربية الرياضية تعمل أيضا عمي تنمية الصفات االجتماعية المرغوب فييا كالروح الرياضية العالية واحتراـ 
تعمـ القيـ والمعارؼ مف جية حقوؽ اآلخريف وممارسة الحياة الديمقراطية والتعاوف مع األفراد لتحقيق الفوز الشريف ، وي

 (7:5أخرػ. )
وتمعب الرياضة دورا ىاما في حياة األفراد في دولة ليبيا حيث يوجد أماكف استثمارية خاصة كصاالت لمياقة البدنية 
ومبلعب كرة القدـ المصغرة  واألزقة لمزاولة النشاط الرياضي  لتشجيع الناس عمى نمط حياة صحي مف خبلؿ ممارسة 

، فقد أكدت الدراسات  الرياضية بانتظاـ ذلؾ الف الرياضة تقوـ بتقويـ الفرد بدنيا صحيا و نفسيا واجتماعيا وفكريا التماريف
أف الرياضة تساعد عمى تحسيف صحة الفرد عف طريق تقميل فرص اإلصابة بأمراض عديدة كاليزاؿ وىشاشة العظاـ 

القواـ الجيد وزيادة عمى ذلؾ فيي تزيد قدرة الجسـ في أداء ، كما أنيا تكسب الجسـ المرونة و  والسمنة والشيخوخة
، وتساىـ مناىج التربية  ، أما مف الناحية الذىنية فيي تنشط الذاكرة األعماؿ اليومية دوف الشعور بالتعب و اإلجياد

ربية الرياضية البدنية والرياضية مساىمة فعالة في تقدـ المجتمع...حيث أف الدراسات و البحوث في مجاؿ مناىج الت
 (8:6تساىـ بفعالية في توضيح وحل الكثير مف المشكبلت التي تعوؽ مسيرة التربية الرياضية. )

وتحتل التربية البدنية والرياضة مكانة مرموقة  في حياة المجتمعات والدوؿ المتقدمة إيمانا منيا بأف النشاط البدني 
د واالنسجاـ في النمو البدني والذىبي والنفسي فضبل عمي كونيما والرياضية يكسباف مف يمارسيما القوة والصحة والجم

، وليس  ييذباف السموؾ ويكسباف العادات الحسنة فالتربية البدنية وسيمة تربوية ال يمكف تجاىل دورىا أو االستغناء عنيا
والرياضة  بوصفيا احد مف المغاالة أف نقوؿ أف مكونات الحضارة ألؼ أمة ال يمكف أف  تقاس بدوف التربية البدنية 

، وانطبلقا مف إدراؾ  الدور الريادؼ والتربوية لمتربية  الركائز األساسية ألية حضارة والي جانب العموـ والثقافة وغيرىا
البدنية والرياضية كظاىرة اجتماعية في جميع بمداف العالـ اىتـ  المسئولوف بإدارة وتنظيـ واإلشراؼ عمي ممارستيا وا عداد 

والمدرسيف  والمدربيف والمرشديف لممارستيا وفق األسس العممية السميمة لتؤدؼ دورىا الفاعل والمؤثر عمي أحسف القادة 
حاؿ ونتيجة لذلؾ أنشئت المؤسسات التعميمية األكاديمية المتخصصة ألعداد وتكويف المربيف القادريف عمي تحقيق 

يمة خضعت المناىج العممية التي تحتوؼ عمي مواد دراسية متعددة األىداؼ النبيمة ولكي تكوف عممية األعداد والتأىيل سم
   .إلي دراسة متزنة يتمقي مف خبلليا المربوف المستقبموف المعمومات والميارات والقدرات واكتساب الخبرات المبلئمة

                                                                                         (1:22.) 
 مشكمة البحث كأىميتيا:  1-2

إف التربية البدنية والرياضة في المؤسسات التعميمة المختمفة ليا أىمية كبيرة فيي تييئ فرصة النمو السميـ لؤلفراد الذيف 
التي يمارسونيا وتمكنيـ مف التفاعل السميـ الذؼ يكتسبوف مف خبلؿ الممارسة الحقيقة ألنواع األنشطة الرياضة المختمفة 
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تعمل عمى إعداد  الفرد والعناية بو والمحافظة عميو سميما في المجتمع الذؼ يعيش فيو وليس ىناؾ مف شؾ في إف 
المعمميف ىـ أفضل المبشريف ليذا المفيوـ والعامميف عمي تطبيقو مف خبلؿ ممارستيـ لمرياضة ومساىمتيـ الفعالة في 

ي جميع الموئسات التعميمة باعتبارىا التربية البدنية حقا لكل فرد وواجبا نشرىا وتحقيق برامجيا بيف التبلميذ والطبلب ف
 (   5 :6عمية ) 

وأثناء تأدية الطبلب  لحصة التدريب الميداني )التربية العممية(  في إحدػ مدارس التعميـ األساسي أثناء النشاط الخارجي 
، ومف جية  لتربية البدنية في المدارس بمدنية سبيا، الحع الباحث أف ىناؾ نقص كبير في عدد معممي مادة ا لممادة

أخرػ ىناؾ عزوؼ كبير لمطالبات بالدراسة بكمية التربية البدنية والتوجو لمدراسة في بقية األقساـ وىذا ما جعل الباحث 
 القياـ بيذه الدراسة لمعرفة األسباب بالطريقة العممية. 

المجاؿ الرياضي مجاال ميما عمي الصعيد الشخصي والعاـ في الدولة إذا  وىكذا تظير لنا جميا أىمية ىذا البحث في كونو
أنو ال يمكف بناء مجتمع صحي خالي  مف األمراض  دوف بناء الفرد وتوعيتو بما لمرياضة مف فوائد صحية كبيرة و كثيرة 

ويخدـ مجتمع بطريقة غير  وال يتـ ذلؾ إال عف طريق معمميف المتخصصيف في ىذا مجاؿ الذؼ يخدـ الفرد بطريقة مباشرة
 مباشرة والفرد والمجتمع ركائز الدوؿ المتقدمة.    

 أىداؼ البحث: 1-3
 التعرؼ عمى أسباب عزوؼ طالبات كمية اآلداب مف الدراسة بقسـ التربية البدنية.  - 1
 ألسباب مف البحث. التعرؼ عمى النسبة المئوية ألسباب عزوؼ طالبات بالدارسة بقسـ التربية البدنية في محاور - 2
 تساؤالت البحث: 1-4
 ىل مينة التربية البدنية يختص بيا الرجاؿ فقط؟ - 1
 ىل مينة التربية البدنية ليس ليا مستقبل ميني؟ - 2
 ىل التربية البدنية كمينة دخميا المادؼ ضعيف؟ - 3
 الدراسات السابقة: -2
أسباب عزوؼ طالبات المنطقة الغربية بميبيا  " :اف( دراسة بعنك 2006أجري عبد الستار الصمد كآخركف ) 2-1-1

 ممارسة رياضة السباحة. 
 عف أسباب عزوؼ طالبات المنطقة الغربية السباحة. لتعرؼا *ىدؼ البحث:
 أستخدـ الباحث الوصفي باألسموب المسحي  لمبلئمتو طبيعة البحث. *منيج البحث:
عشوائية مف بيف طالبات جامعة السابع مف ابريل لمعاـ الدراسي اختار الباحث عينو البحث بالطريقة ال*عينة البحث: 

 ( طالبة جامعية.  293 وقد بمغ عند إفراد العينة  )  2005،2006
 (5:42عدـ تشجيع األىل لمفتاة عمي ممارسة السباحة وميميا لؤللعاب الجماعية ) *أىـ النتائج:

الميوؿ الرياضية لتبلميذ المرحمة  " :راسة بعنكاف(  د1982أجري خير الديف عمي أحمد عكيس كآخركف ) 2-1-2
 اإلعدادية  واثر العوامل البيئية في توجيييا. 

التعرؼ عمي ميوؿ التبلميذ تجاه محتويات دروس التربية الرياضية واألنشطة الرياضية المدرسية النشاط  ألبحث*أىداؼ 
 الداخمي والخارجي 
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ا مف التبلميذ المرحمة اإلعدادية بمحافظة القاىرة وقد تـ االختبار بالطريقة ( تمميذ486بمغ حجـ العينة ) :*عينة البحث
 العشوائية لكل مف المناطق التعميمية 

 المتوسط الحسابي. –النسبة المئوية  المعالجة اإلحصائية:*
الرياضي التي : مف خبلؿ عرض النتائج ومناقشتيا استنتج الباحث: إف فرض الممارسة لؤلنشطة الرياضية *أىـ النتائج

 (  24  3:يميل إلييا التبلميذ ضئيمة جدا أذا قورنت بما يميل إليو تبلميذ ىذه المرحمة. )
 اجراءات البحث: -3
 استخدـ الباحث المنيج الوصفي لمبلئمتو لطبيعة البحث.   المستخدـالمنيج  3-1
 عينة البحث: 3-2

، وبمغ  (  طالبة81يارىـ بالطريقة العشوائية وبمغ عددىـ )اشتممت عينة البحث عمي طالبات كمية اآلداب وقد تـ اخت
( طالبة مف 13)، حيث تـ اختيارىـ مف مختمف األقساـ العممية بكمية اآلداب وكانت كالتالي  ( سنة22 متوسط أعمارىـ) 
قسـ المفة ( طالبات مف  4( طالبة مف قسـ المغة العربية و)  (11( طالبات مف قسـ الفمسفة و  7قسـ اإلعبلـ و) 

( طالبات مف قسـ عمـ  5،  و) طاليات مف قسـ عمـ النفس(  9، و)  طالبة مف قسـ المغة االنجميزية 21 )الفرنسية و )
( طالبات مف اجل التجربة االستطبلعية والتي تـ  6( طالبات مف قسـ التخطيط. وقد تـ إبعاد عدد)  5االجتماع و) 
 .( طالبة75صبح العينة الفعمية )لت  2016/  19/1-15/1إجرائيا بتاريخ 

 أدكات  البحث: 3-3
(  في بحثو ولتأكد مف 2013تـ استخداـ استمارة استبياف المقننة التي استخدميا عبد الباقي دفع هللا و عوض السيد الكر)

(   6د )الصدؽ والثبات تـ إخضاع محاور االستبياف لممعالجة اإلحصائية وقد أظيرت النتائج الصدؽ والثبات عمي عد
                    (             4( أياـ وقد تـ إبعادىـ مف عينة البحث. ) 4طالبات مف خبلؿ إجراء االستبياف وا عادتو بعد ) 

 ( بيف قيمة معامل الفا كركنباخ 1جدكؿ ) 
 
 
 
 

وىي قيمة عمي االتساؽ الداخمي ( 0.677كرونباخ ) ة األولية لمعامل الفا( نبلحع اف القيم1ومف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
دخاؿ كل ما يجب إدخالو مف فقرات  وثبات فقرات الدراسة ككل. وىذا مؤشر عمى دقة اختيار فقرات االستبياف وا 

 .االستبياف
 مجاالت البحث:

 كمية اآلداب. المجاؿ المكاني: 3-4-1
 .2015/2016لمعاـ الجامعي 1 /26 -22/1 المجاؿ ألزماني: 3-4-2
 طالبات كمية اآلداب. المجاؿ البشري: 3-4-3
 

 عدد الفقرات قيمة معامل الفا كركنباخ
0.677 13 
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 المعالجات اإلحصائية:

 النسبة المئوية. -المتوسط الحسابي.            -
 الوزف النسبي. –االنحراؼ المعيارؼ.           -
 عرض كمناقشة النتائج: -4
 عرض النتائج: 4-1

 (2جدكؿ )
 الشخصي( المحكرات أفراد العينة حكؿ فقرات المحكر األكؿ )المتعمق بتحميل استجاب

 

 الـفمــــــــــــــــرة م
العدد 

 والنسبة
 نعم ال

المتوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

 الوزن
 النسبً

 
التر
 تٌب

 هل تحب ممارسة األنشطة الرٌاضٌة 1
 1.66 31 16 العدد

 
0.48 
 

82.98 
 

1 
 65.96 34.04 النسبة

2 
هل كنت ترؼب بالمبول فً لسم 

 التربٌة البدنٌة

 1.11 5 42 العدد
 

0.31 
 

55.32 
 

5 
 10.64 89.36 النسبة

3 
هل مارست األنشطة الرٌاضٌة لً 
الفرق المدرسٌة والفرق الشعبٌة 

 والمنتخبات الرٌاضٌة

 1.51 24 23 العدد
 

0.51 
 

75.53 
 

2 
 51.06 48.94 النسبة

4 
لم بؤن المبول فً المسم ٌتم هل تع

 بؤجراء اختبارات رٌاضٌة

 1.30 14 33 العدد
 

0.46 
 

64.89 
 

3 
 29.79 70.21 النسبة

5 
هل لدٌن معلومات عن منهج دروس 

 لسم التربٌة البدنٌة
 12 35 العدد

1.26 0.44 62.77 4 
 25.53 74.47 النسبة

الشخصي( أف  المحورتحميل استجابات أفراد العينة حوؿ فقرات المحور األوؿ )( المتعمق ب2يتضح مف خبلؿ جدوؿ رقـ )
( المتمثمة في " ىل تحب ممارسة األنشطة الرياضية"  والتي بمغت نسبة 1اعمي نسبة لفقرات المحور كانت لمعبارة رقـ )

(، حيث بمغت نسبة كممة نعـ 3لمعبارة رقـ )  2،وكاف الترتيب رقـ 1، حيث احتمت الترتيب رقـ 56.96%كممة )نعـ (  
%، وكاف الترتيب الرابع لمعبارة 29.79( حيث بمغت نسبة كممة ) نعـ ( 4%، وكاف الترتيب الثالث لمعبارة رقـ )51.06
( المتمػػػثمة في عػػػػػػػػبارة " ىػػػػل لديؾ معمومات عف منيج دروس قسـ التربية البدنية " حيث بمغت نسبة كممة ) نعـ ( 5رقـ )

                            .10.64%( حيث بمغت نسبة كممة نعـ 2، وكاف الترتيب الخامس لمعبارة رقـ )%25.53
 (3جدكؿ )
 االقتصادي ( المحكر ) الثانيالمحكر 

 الـفمــــــــــــــــرة م
العدد 
 والنسبة

 نعم ال
المتوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

 الوزن
 النسبً

 
 الترتٌب

1 
تمد بؤن المبول فً الكلٌة سٌكلؾ مادٌا من هل تع

 اجل توفٌر المبلبس واألدوات الرٌاضٌة الخاصة بن

 27 20 العدد
1.57 

 
0.5 

 

78.7
2 
 

2 
 57.45 42.55 النسبة

2 
هل تعتمد كطالب فً لسم الرٌاضة ستحتاج إلً 

 تؽذٌة خاصة

 33 14 العدد
1.70 

 
0.46 

 

85.1
1 
 

1 
 70.21 29.79 النسبة

 71.25 0.5 1.43 20 27 العددهل تعتمد بؤن المبول فً الكلٌة سٌحرمن من  3
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 مزاولة العمل
 42.55 57.45 النسبة

  8 
 

4 
هل إن بعد مكانن عن المسم سبب فً عدم تمدٌمن 

 لها
 1.53 25 22 العدد

 
0.5 

 
76.6 

 
3 

 53.19 46.81 النسبة

5 
هٌزات الرٌاضٌة هل تعلم إن الكلٌة توفر كل التج
 الخاصة بالدروس

 21 26 العدد
1.45 0.5 

72.3
4 

4 
 27 20 النسبة

وافق أفراد عينة الدراسة عمي ثبلثة عبارات مف فقرات المحور ( والتعمق بالمحور االقتصادؼ 3مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
(  حيث أف ىذه العبارات ليا متوسطات 4،  2،  1االقتصادؼ " بالخيار " نعـ "  والعبارات ىي رقـ )  المحور الثاني "

( " ىل 2تقع في المجاؿ الثاني وىي الفئة التي تشير إلي خيار ) نعـ ( مف فئات المقياس الثنائي ، وحظيت العبارة رقـ )
 تعتقد كطالب في قسـ الرياضة ستحتاج إلي تغذية خاصة " بأعمى نسبة مئوية موافقة بالخيار )نعـ( حيث بمغ عدد العينة

( " ىل 3( بينما كاف نصيب العبارة رقـ )%70.21( شخص بنسبة بمغت )33الذيف كانت إجابتيـ موافق بالخيار )نعـ( )
تعتقد بأف القبوؿ في الكمية سيحرمؾ مف مزاولة العمل " بأقل نسبة موافقة بالخيار )نعـ( حيث بمغ عدد العينة الذيف كانت 

 (. %42.55نسبة بمغت )( شخص ب20إجابتيـ موافق بالخيار )نعـ( )
 (4جدكؿ  )

 االجتماعي ( المحكر)  الثالثتحميل استجابات أفراد العينة حكؿ فقرات المحكر 

 نعم ال العدد والنسبة الـفمــــــــــــــــرة م
المتوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

 الوزن
 النسبً

 
التر
 تٌب

1 
ن هل تعتمد بؤن عدم تشجٌع والدٌن سبب فً عدم تمدٌم

 للدراسة فً لسم التربٌة البدنٌة

 1.64 30 17 العدد
 

0.49 
 

81.91 
 

2 
 63.83 36.17 النسبة

2 
هل تعتمد بؤن والع الرٌاض المختلفة سبب فً عدم 

 تمدٌمن للدراسة فً لسم التربٌة البدنٌة

 1.47 22 25 العدد
 

0.5 
 

73.4 
 

4 
 46.81 53.19 النسبة

3 
من لسم التربٌة البدنٌة ال ٌلبً  هل تعتمد بؤن تخرجن

طموحن كونن مدرس لمادة التربٌة البدنٌة بؤن كونن ؼٌر 
 مهم فً الهٌبات التدرٌسٌة

 24 23 العدد
1.51 

 
0.51 

 
75.53 

 
3 

 51.06 48.94 النسبة

4 
هل إن النظرة االجتماعٌة بعدم االهتمام سبب فً عدم 

 ةتمدٌمن بالدراسة فً لسم التربٌة البدنٌ

 1.68 32 15 العدد
 

0.47 
 

84.04 
 

1 
 68.09 31.91 النسبة

5 
هل هنان أي سبب أخر لعدم تمدٌمن فً الكلٌة أذكرها 

 لطفا

 12 35 العدد
1.26 0.44 62.77 5 

 25.53 74.47 النسبة

      
االجتماعي( وافق  المحور) الثالثر (  المتعمق  تحميل استجابات أفراد العينة حوؿ فقرات المحو 4مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )

االجتماعي " بالخيار " نعـ "  والفقرات ىي رقـ )  المحور " المحور الثالثأفراد عينة البحث عمي ثبلثة فقرات مف فقرات 
(  حيث أف ىذه الفقرات ليا متوسطات تقع في المجاؿ الثاني وىي الفئة التي تشير إلي خيار ) نعـ ( مف فئات  1،3،4

( المتمثمة في عبارة " ىل إف النظرة االجتماعية بعدـ االىتماـ سبب في عدـ 4اس الثنائي ، وحظيت الفقرة رقـ )المقي
تقديمؾ بالدراسة في قسـ التربية البدنية " بأعمى نسبة مئوية موافقة بالخيار )نعـ( حيث بمغ عدد المبحوثيف الذيف كانت 

( " ىل ىناؾ أؼ 5( بينما كاف نصيب الفقرة رقـ )%68.09سبة بمغت )( شخص بن32إجابتيـ موافق بالخيار ) نعـ ( )
سبب أخر لعدـ تقديمؾ في الكمية أذكرىا لطفا " بأقل نسبة موافقة بالخيار )نعـ( حيث بمغ عدد أفراد العينة الذيف كانت 

شير إلي الخيار ) نعـ (. واعمي نسبة مئوية ت%25.53( شخص بنسبة مئوية بمغت )12إجابتيـ موافق بالخيار ) نعـ ( )
% وىذا يعني أف الغالبية العظمي لممبحوثيف يوافقوف عمي 75.5بنسبة مئوية موافقة  خيار (  وىي الفئة التي تشير إلي

 االجتماعي ". المحور " المحور الثالثفقرات 
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 مناقشة النتائج: 4-2
ىناؾ تبايف في إجابات عينة البحث بيف  ،  يتضح أف(4و) (3)( و2الجداوؿ رقـ )العرض السابق لمنتائج مف خبلؿ  

، في إف في المحور األوؿ المتعمق بالمحور الشخصي إف اقل نسبة كانت  مختمف العبارات في كل المحاور قيد البحث
ويعزؼ  ،  " " ىل تحب ممارسة األنشطة الرياضية ( المتمثمة في1(، واعمي نسبة مئوية كانت لمعبارة رقـ )2لمعبارة رقـ )

ث سبب ذلؾ أف معظـ أفراد عينة البحث يدركف ما لممارسة النشاط الرياضي مف فوائد جمة وذلؾ بفضل اإلعبلـ الباح
المرئي الذؼ سمط الضوء عمي أىمية ممارسة األنشطة الرياضية  مما زاد في ارتفاع المستوؼ الثقافي في الجانب الصحي 

، ويذكر انو  ذكر أف الرياضة تساعد عمي اكتساب الصحة( حيث ي1993في المجتمع ، كما يوضح عمرو احمد بدراف ) 
قد أثبتت البحوث والدراسات التي أجريت في أوربا والياباف وفنمندا إف الممارسيف لمرياضة والذيف يؤدوف أنشطة بدنية ىـ 

الرياضية  لخطرا عدـ ممارسة األنشطة ، وانو أطوؿ عمرا وأكثرىـ صحة وحيوية ولدييـ المقدرة عمي مقاومة األمراض
(7:59.) 

( المتمثمة في " ىل تعتقد كطالب في قسـ 2وفي المحور الثاني " االقتصادؼ" إف اعمي نسبة مئوية  كانت لمعبارة رقـ )
الرياضة ستحتاج إلي تغذية خاصة " ويعزؼ الباحث سبب ذلؾ اف الكثير مف الممارسيف لمرياضة ال يستطيعوف الحصوؿ 

( الرياضية تحتاج 1988فترة ممارسة النشاط الرياضي ، ويذكر احمد الصباحي حسف )عمي تغذية صحية مستمرة طمية 
ذا لـ تعوض ىذه األغذية اخذ  إلي تغذية رياضية خاصة الف الرياضة تضاعف احتراؽ األغذية داخل جسـ اإلنساف وا 

 (180: 1) الجسـ في النقصاف.
( والمتمثمة في 4ليذا المحور بكممة "نعـ" كانت لمعبارة رقـ ) نبلحع أعمي  نسبة مئوية وفي المحور الثالث " االجتماعي "

" وىي اعمي نسبة مئوية   "ىل إف النظرة االجتماعية بعدـ االىتماـ سبب في عدـ تقديمؾ بالدراسة في قسـ التربية البدنية
ويعزؼ  %1.68 بمغ % بمتوسط  حسابي 68.09بيف مختمف المحاور الثبلثة قيد البحث حيث بمغت النسبة المئوية 

  الباحث سبب ذلؾ اف معظـ الطالبات في المجتمع الميبي  بصفة  خاصة ال يستطعف  اف  يمارسف النشاط  الرياضي
اف  يدرسف في التربية  البدنية  لعدـ  قناعة المجتمع  لممارسة  النساء  لمرياضة  وال الدراسة  فوال ستطع بحرية  تامة 

نظرة االجتماعية لمرياضة المرأة الف الرياضة مف وجية نظر المجتمع تخص الذكور والتخصص في ىذا المجاؿ بسبب ال
دوف اإلناث واف المرأة ال تناسبيا الرياضية  في ثقافة  المجتمع إلي حد اآلف وتجاىل الكثير مف أفراد المجتمع ما لمرياضة 

( إف 1999د الشافعي و سوزاف احمد مرسي ) مف فوائد  عمي المرأة أثناء ممارستيا لمنشاط الرياضي كما يذكر حسف احم
المرأة الرياضية التي تتمتع بصحة جيدة ال تتأثر مطمقا بالمشاركة في المجيود البدني، حيث أف أجيزتيا الداخمية لدييا 

)  ياضة.الوقاية الكافية ليذه الحركات وأوصت بضرورة  اىتماـ  المرأة  بمياقتيا البدنية عف التدريب المنتظـ لممارسة الر 
2 :48 ) 

( نقبل عف حسف احمد الشافعي و سوزاف احمد مرسي اف مينة التربية 1984كما قالت عفاؼ دمحم محمود في دراستيا ) 
، حيث نجد اف معممة  الرياضية  كغيرىا مف  الميف ليا أصوليا العممية وميارتيا العممية التي تحتاج إلي أعداد خاص

، فتؤثر بشخصيتيا وكفاءتيا تأثيرا كبيرا وتسيـ في نجاح ىذه  في مجاؿ العممية التربويةالتربية البدنية تقوـ بدور ىاـ 
 ( 318 : 2) لمتبلميذالعممية مف خبلؿ طريقة تدريس التربية 
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 كالتكصيات: االستنتاجات -5
 االستنتاجات: 5-1

        ستنتج الباحث مايمي:يقشة النتائج مف خبلؿ ما تقدـ مف عرض كمنا
 معظـ فقرات المحور االقتصادؼ احتمت الترتيب األخير في النسب المئوية بيف أفراد عينة البحث.اف -1
 أف فقرات المحور االجتماعي احتمت الترتيب األوؿ في النسب المئوية آلراء أفراد عينة البحث ككل. -2
 تربية البدنيةاف المحور االجتماعي يمثل السبب األكبر لعزوؼ الطالبات بالدراسة  بكمية ال -3
  التكصيات: 5-2

 كصي الباحث ما يمي:يفي ظل ما تقدـ 
 رفع المستوؼ الثقافي  لتغير النظرة السمبية السائدة في المجتمع  عف طريق الندوات والمقاءات الشخصية      -1

  لممتخصصيف في المجاؿ الرياضي.    
 توفير أماكف خاصة لممرأة لممارسة النشاط الرياضي.   -2
 زيادة المرتب الشيرؼ لمعممات التربية الرياضة. -3
 تسميط الضوء عمي مناىج التربية الرياضية وما تتضمنو مف مواد عممية متنوعة . -4
 جعل التربية البدنية مف ضمف المواد األساسية في المدارس التعميمية.  -5
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  عبلقة االستجابة االنفعالية بفاعمية األداء لبلعبي كرة السمة بمدينة بنغازي 

 تكفيق مفتاح الحداد  أ.                                                  
   ي البلفيأ. فتحي عبد الياد                                                     

 أ. دمحم يكسف عبد الكىاب                                                      
 : البحثمػقػػػػػدمػػة  1-1
إف ممارسة األنشطة البدنية المختمفة تكسب البلعب سمات شخصية بدرجات متباينة ، وبقدر ما تكوف ىذه الممارسة  

يب الرياضي ، فأؼ تغير جسماني نتيجة لمممارسة الرياضة المستمرة ، لو تأثيره منظمة بقدر ما تظير فعالية  برامج التدر 
 في ظيور وتطور سمات الشخصية. 

( بأف ارتباط االستجابة االنفعالية بعممية التفكير بالنسبة لبلعب كرة السمة 2003سف عبلوؼ وآخروف )ويذكر دمحم ح  
فالبلعب يتخذ القرارات الميارية أو الخططية في ظروؼ  ة البلعب االنفعالية ،أثناء التدريب أو المباراة ارتباطًا وثيقًا بحال

التنافس المؤثرة ،والمشبعة باألشكاؿ المختمفة مف تأثرات االستجابة االنفعالية مما يتطمب مف البلعب قوة إرادة كبيرة، 
الحالة ال يمكنو التركيز وال المبلحظة وال فالزيادة في االستجابة االنفعالية  تؤثر سمبيا في التفكير الخططي ،وفي ىذه 

التميز بدقة والوضوح في تفاصيل وضعية المعبة الميمة وتبقي أفكاره مختمفة ومشوشة ،ويضيع الفيـ المتبادؿ بيف 
يد البلعبيف مما يؤدؼ إلي وجود أخطاء عند القياـ بتنفيذ الجوانب الخططية ، وعندما تكوف االستجابة االنفعالية إيجابية يز 

الشعور بالثقة بالنفس ، ويجعمو منتجا ويساعد عمي التفكير المبدع في تنفيذ الخطط  أثناء التدريب أو المباراة ، ويرجح 
إلي أف االستجابة االنفعالية وخاصة في مجاؿ التربية البدنية ،التي ليا التأثير الكبير في ظيور وتطور سمات الشخصية 

 ( 65:  37لمرياضي . )
 :البحثمشكمة  1-2
إف عممية التعمـ والتدريب التي تستيدؼ تنمية القدرات و الميارات الرياضية تدفع البلعب لموصوؿ إلي نتائج معينة  

مرتبطة بشكل وجوىر أداء البلعب الذؼ يعكس مستوؼ االستجابة االنفعالية لبلعب  أثناء عمميات التدريب والمباريات في 
 مختمف األنشطة الرياضية التنافسية.

ومف خبلؿ القراءات النظرية لمدارس فقد توصمت العديد مف الدراسات الميدانية إلي أف البلعبيف في كرة السمة يتعرضوف  
لمستويات عالية مف التوتر االنفعالي و أف أكثر األنواع االنفعالية لدػ البلعبيف ىو الضبط الذاتي بكل أشكالو و 

فعالية يمكف أف تحدث انفعااًل آخر وىو ثقة البلعب في أدائو، والتي تمكف مستوياتو، كما أف مستويات االستثارة االن
البلعب مف توجيو التمرير أو التصويب نحو السمة بإتقاف ، وفي المستويات المتقدمة يمتمؾ البلعب القدرة عمي توجيو 

 حالتو االنفعالية والخاصة في تمؾ المواقف التي تتطمب ضبطًا انفعاليًا عاليًا  .
خبلؿ اإلطبلع عمى الدارسات العممية في مجاؿ كرة السمة يتضح مدػ األىمية الكبيرة التي تحظى بو عمي المستوؼ  ومف

مكانية تطويرىا، كما أظيرت نتائج الدراسات أف الصفات اإلرادية تشكل مكانة فاعمو في  الدولي الصفات الشخصية وا 
يذا أىتـ األخصائيوف النفسيوف والباحثوف في المجاؿ الرياضي توجيو حركة وسموؾ و المواجية السيكولوجية البلعب ول

 (67:37عامة وكرة السمة خاصة في قياس ىذه الصفات و البحث في تطويرىا .  )
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ومف خبلؿ المتابعة لممباريات تـ مبلحظة العديد مف المواقف السمبية لبلعبيف أثناء المعب وخاصة في بعض المباريات  
تنافسي القوؼ ومف ىذه المواقف  التسرع في األداء وعدـ التحكـ في االنفعاالت واالضطراب النفسي التي تتميز بالطابع ال

وكثر األخطاء األمر الذؼ اثر سمبا عمي شكل وطريقة األداء أثناء عمميات المعب الدفاعية واليجومية ، وتـ مبلحظة  أف 
ل عاـ قد تكوف محدودة،  وأف االىتمامات قد استيدفت تنمية برامج اإلعداد النفسي لفرؽ األندية الميبية لكرة السمة بشك

المياقة البدنية والميارية والخططية لبلعب دوف الجانب النفسي واالجتماعي وبناء عمى أىمية األعداد النفسي في تنمية 
ية وفاعمية األداء ، وتوظيف سمات االستجابة االنفعالية في تحسيف األداء ومعرفة العبلقة بيف سمات االستجابة االنفعال

بعنواف" عبلقة االستجابة االنفعالية بفاعمية األداء لبلعبي كرة السمة بالدرجة األولي بنوادؼ  البحثفقد تحددت مشكمة 
 مدينة بنغازؼ"

 أىدؼ البحث: 1-3
ولي بمدينة الدرجة األاألولي لكرة السمة بأندية التعرؼ عمى مدػ مستوؼ االستجابة االنفعالية لدػ العبي الدرجة  -

 بنغازؼ .
 ة الدرجة األولى بمدينة  بنغازؼ مستوػ فاعمية األداء الميارؼ لدؼ العبي كرة السمة بأندي التعرؼ عمى -
التعرؼ عمى  نوع العبلقة اإلحصائية بيف درجات سمات االستجابة االنفعالية وفاعمية األداء الميارؼ لدػ العبي كرة  -

 مدينة بنغازؼ.  السمة بأندية الدرجة األولي ب
 تساؤالت البحث: 1-4
 بنغازؼ ؟الدرجة األولي  بمدينة األولي لكرة السمة بأندية ما مستوؼ االستجابة االنفعالية لدػ العبي الدرجة  - 
 ما مستوػ فاعمية األداء الميارؼ لدؼ العبي كرة السمة بأندية الدرجة األولى بمدينة  بنغازؼ ؟ -
ة بيف درجات سمات االستجابة االنفعالية وفاعمية األداء الميارؼ لدػ العبي كرة السمة بأندية ما نوع العبلقة اإلحصائي-

  الدرجة األولي بمدينة بنغازؼ ؟
 :البحثمصطمحات 

  بأنيا خاصية دائمة وثابتة نسبيا لدؼ الفرد والتي يمكف بيا تمييزه عف غيره " : السمػػػػة -1
 (6:2مف األفعاؿ السموكية التي تتغير معًا ".)األفراد وىي مجموعة  مف           

 تمثل أنواع النشاط التي عند البلعب عف طريق المبلحظة الفعمية الخارجية   " الشخصية: -2
 (20: 12.) " لفترة طويمة كافية مف الزمف تسمح لنا بالتعرؼ الكامل عمييا                   
      بلعب في سبع سمات منفصمة ذات تأثير في : ىي " اتجاىات الاالستجابة االنفعالية -3

 (365:37المجاؿ الرياضي " . )                     
  ىي" السموؾ الفردؼ المبلحع لبلعب خبلؿ المباريات متصفا بعدد فاعمية  األداءفاعمية  -4

 (7:14تنفيذ بعض الميارات األساسية لمعبة " . )                
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 عالية لدى الرياضي :السمات االنف* 
 : الضبط الذاتي -أ 
وىو حالة االستعداد لتطوير "خطة المعب" وااللتزاـ بيا واالندماج فييا والوصوؿ بيا إلى مستوػ اإلتقاف طوؿ الوقت " 

د بالمرونة الكافية لتغييرىا. وتمثل ىذه السمة القدرة في الحفاظ عمى "خطة المعب" طالما كانت صالحة والتخمي عنيا بع
 (7،8: 4. )" ثبوت عدـ صبلحيتيا

 :الثقة -ب 
ىي إيماف البلعب بقدرتو وثقتو في مواىبو وتقبل التحديات التي تختبر حدوده، وىي معرفة البلعب بكل نواحي أو نقاط "  

ات القوة والضعف لديو واستخداميا جميعًا في الوصوؿ إلى أفضل النتائج، وىي تعني أف ىناؾ استعداد لمواجية أؼ عقب
في حدود قدرات البلعب ،  وأثناء المنافسات الرياضية يصل بعض البلعبيف إلػى حالة عدـ الوثوؽ بأنفسيـ وقدراتيـ مما 

األفضل واألمثل أف يكوف ىنالػؾ توازف لدػ البلعبيف ليصل   يكوف ليا التأثير المباشر عمى أداء البلعب سمبيًا، ولكف مف
 (33: 29. )" لثقة بالنفس المثمىالبلعب لممستػوػ المرغوب فيو مف ا

 ضبط التكتر:  -ج
"ىي القدرة عمى التغمب بفعالية عالية عمى ما يعترؼ البلعب مف قمق وخوؼ ومعالجة الضغوط واالنفعاالت الحادة بطريقة 

  ( 483: 34)  ". إيجابية
 :المسؤكلية الشخصية -د

وىي اإلرادة في مواجية البلعب بشجاعة ألخطائو، وبذؿ "ىي تحمل المسؤولية الشخصية عف أداء البلعب في المباراة 
  الجيد في المحاولة الجادة لتصحيح ىذه األخطاء".

  الرغبة : -ىػ
ىي الدافع الشخصي لمزاولة الرياضي أو ىي الدافع لمنجاح والكفاح مف أجل التفوؽ واالمتياز وتعتبر مقياسًا عمى مدػ " 

ؼ أفضل ما عنده"، وغالبًا ما يكوف الدافع الشخصي لذلؾ الرياضي نحو ممارسة محاولة البلعب أف يكوف األفضل أو يؤد
النشاط الرياضي أثناء المنافسات الرياضية بسبب تبادؿ النجاحات الذؼ بدوره يقع عمى البلعب ببذؿ قصارػ جيده مف 

 (120: 38. )"أجل تحقيق أفضل ما عنده لتحقيق الفوز
     :اإلصرار -ك
البلعب يستطيع أف يفعل في مباراتو شيئًا ما يحدث تغييرًا. وتشير إليو المخاطرات المعقولة التي يجازؼ ىو الشعور بأف " 

بيا البلعب وعدـ لجوئو الدائـ إلى الطرؽ السيمة ، واإلصرار السميـ يتضمف معرفة البلعب لحدوده والخضوع عند 
 ( 483: 34يد طريقة أداءه ". )الضرورة مع عدـ السماح ال لبلعبيف وال لصعوبة المنافسة بتحد

ويتبيف مف خبلؿ ذلؾ أف جميع السمات االنفعالية لدػ العبي الكرة تختمف عف بعضيا البعض مف حيث نشاطيا ومدػ 
تأثيرىا عمى تطور اإلرادة لدػ شخصية البلعب وكيفية التعامل معيا لتحقيق الفوز في المباراة وكيفية بناء عمميات القدرة 

درة العالية لمعمل الرياضي "وجميع السمات االنفعالية يعيشيا البلعب بمستوػ مختمف التفاوت في الذاتية والمق
 (60: 9) الكثافة. 
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 الدراسات السابقة: -2
" دراسة تحميمية لمسمات الشخصية لبلعبي المستويات  بعنكاف:( 21( )1981دراسة عمي دمحم مطاكع ) 2-1-1

لمتعرؼ عمى السمات الشخصية المرتبطة باإلنجاز الرياضي لدػ العبي المستويات  البحثالرياضية العالية " ، و ىدفت 
الرياضية العالية مف المنتخب القومي في لعبة الكرة الطائرة ،استخدـ المنيج الوصفي باألسموب المسحي ، وتكوف مجتمع 

( العبا 11ذو مستوػ رياضي عالي )( العبا 52( العبا في لعبة اليوكي والكرة الطائرة وىي مكونة مف )63مف ) البحث
( 11%وذلؾ )100( العب ناشئيف اختيروا بطريقة الحصر الشامل بنسبة 24( العبا ىوكي رجاؿ ،)17لمكرة الطائرة ،)

العب الكرة الطائرة بالدورؼ الممتاز اختيروا بالطريقة العمدية ومف النادؼ الممتاز اإلسكندرية في الدورؼ الممتاز لبطولة 
ة،  وقد أظيرت النتائج وجود فروؽ دالو إحصائيًا في سمة الثقة بالنفس لصالح البلعبيف األكثر خبرة تنافسية في الجميوري

لعبة اليوكي ، كما ظير فرؽ معنوؼ في سمة القابمية لمتدريب لصالح العبي المنتخب لممقارنة مع العبي النادؼ الممتاز 
نادؼ الممتاز في الكرة الطائرة في سمة العدوانية بالمقارنة مع العبي في الكرة الطائرة ،كما ظير فرؽ لصالح فريق ال

 المنتخب القومي.
" سمات الدافعية الرياضية وعبلقتيا بفاعمية أداء العبي كرة  بعنكاف: (1( )2009دراسة أحمد عبد هللا عمي ) 2-1-2

بيف سمات الدافعية الرياضية وفاعمية أداء العبي إلى معرفة العبلقة  البحثاليد بالدرجة األولى بمدينة بنغازؼ " ، وىدفت 
(العبًا تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية 42كرة اليد، و استخدـ المنيج الوصفي باألسموب المسحي ، اشتممت العينة عمى )

ميـ والقيادة عمى وجود عبلقة إيجابية دالو إحصائيا بيف سمات الثقة بالنفس والصرامة والتص البحثالبسيطة ، ودلت نتائج 
والمسؤولية والقابمية لتدريب مع مراعاة التمرير واالستقباؿ والتصويب ، كما .توجد عبلقة إيجابية دالة معنويًا بيف سمة 

 العدوانية والدخوؿ الخاطئ وخطوات المشي بالكرة ولمس الخط وكذلؾ بيف سمة الثقة بالنفس وخطوات المشي بالكرة.
 " دراسة  السمات االنفعالية المميزة : بعنكاف( 10( )1987دراسة رضا حنفي أحمد ) 2-1-3

إلى التعرؼ عمى السمات  البحثسنة لكرة السمة" ، حيث ىدفت 19لبلعبي منتخبات بعض الدوؿ العربية لمشباب تحت 
الية بيف االنفعالية المميزة لبلعبي منتخبات بعض الدوؿ العربية في كرة السمة والتعرؼ عمى الفروؽ في السمات االنفع

الفرؽ المتقدمة والفرؽ المتأخرة تبعًا لنتائج ىذه الفروؽ وكذلؾ عمى الفروؽ في ىذه السمات لدػ البلعبيف ،واستخدـ 
سنة مف )منتخبات  19العبا تحت سف  72عمى عدد  البحثالمنيج الوصفي باألسموب المسحي ، واشتممت عينة 

عمى وجود فروؽ دالة إحصائية بيف العبي الفرؽ التي احتمت  حثالبقطر(، وأكدت نتائج  -الكويت -مصر –السعودية 
المركزيف األوؿ والثالث ) مصر و السعودية ( وبيف الفرؽ التي احتمت المركزيف الثامف والتاسع) قطر والكويت (في سمات 

 اإلصرار و الثقة بالنفس والضبط الذاتي لصالح العبي الفرؽ المتقدمة. 
 دراسات السابقة: مدى االستفادة مف ال 2-2

واختيار العينة ، وكيفية  البحثكيفية تحديد مجتمع بقة في معرفة المنيج المناسب ، و تمت االستفادة مف الدراسات السا
 .البحث،   واألدوات المستخدمة في البحثتحديد أىداؼ 
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 إجراءات البحث:  -3
 منيج البحث: 3-1

 .   البحثتـ استخدـ المنيج الوصفي لمناسبتو إلجراءات 
 مجتمع كعينة البحث:  3-2
( العبًا لمموسـ الرياضي 40مف العبي كرة السمة بالدرجة األولى بأندية مدينة بنغازؼ وعددىـ ) البحثتكوف مجتمع  

عمى جميع البلعبيف األساسييف واالحتياط لكرة السمة بأندية ) األىمي  البحثـ ، واشتممت عينة 2018 –ـ 2017
 %  .                                     100بنسبة مئوية  البحثالنجمة ( وىـ  يمثموف عينة والتحدؼ والنصر و 

       أدكات جمع البيانات: 3-3
مع بعض الخبراء في مجاالت عمـ النفس الرياضي والقياس والتدريب الرياضي لكرة  :المقاببلت الشخصية 3-3-1

 السمة.                 
ودمحم العربي  التي ترجمو إلي المغة العربية وقننو دمحم حسف عبلوؼ  :ستجابة االنفعاليةمقياس اال 3-3-2

 (. 1988شمعوف)
 : تحميػػل المباريات كأىمػيػتػػو 3-3-3
تعتبر كرة السمة مف أكثر األلعاب الجماعية مناسبة الستخداـ ما يعرؼ بنظاـ وأسموب تحميل المباراة حيث تتيح ىذه  

ممارستيا  الفرصة المناسبة لتتبع المباراة ، وذلؾ مف خبلؿ الطرؽ واألساليب المتعددة المستخدمة في ىذا المعبة وأسموب 
 النوع مف المتابعة التقويمية . 

فأسموب تحميل المباراة في كرة السمة يعتبر أحد مياـ المدرب في التعرؼ عمى مستوػ كل العب مف العبي فريقو أو 
كاف ذلؾ خبلؿ فترات التدريب أو المباريات نفسيا ، وتحميل المباراة يعد أحد طرؽ وأساليب مستوػ الفريق ككل ، سواء 

القياس ، حيث يمكف عف طريقو جمع مبلحظات ومعمومات كمية عف أداء البلعبيف والفرؽ ومستوياتيـ ، وتقدير ىذه 
ة البلعب بنفسو ، ومقارنتو بغيره مف نفس المستويات تقديرًا كميًا وفق إطار معيف مف المقاييس ، وىذا يتيح لنا مقارن

 ( 274: 25الفريق أو الفرؽ المنافسة ككل. ) 
( إلى أف أسموب تحميل المباراة يعتبر تربويًا تعميميَا لتتبع حالة الفريق ، ويعتمد 2003يشير كماؿ الديف درويش وآخروف )و 

و توضيح طرؽ المباريات و تحقيق األىداؼ المحددة  التي يتمتع بيا البلعب والفريق أواًل عمى توضيح وتحديد القدرات
 ( 274: 25لمفريق . ) 

المسؤولية  -الثقة  -ضبط التوتر -الحساسية  -اإلصرار - ويشمل المقياس عمي سبع سمات شخصية ىي: ) الرغبة
 الضبط الذاتي ( -الشخصية 

ل ارتباط عالية ودالة إحصائيًا ، وقد تكوف ( و حقق معامل صدؽ ذاتي ومعام1994طبق المقياس في البيئة الميبية ) -
( عبارة تتيح لبلعب التعبير عف اتجاىاتو في سبع سمات منفصمة ذات التأثير في المجاؿ الرياضي، 42المقياس مف )

(عبارات لكل سمة، ثبلث منيا تتصف بالسمة اإليجابية وثبلث األخرػ 6وتتوزع العبارات بالتساوؼ عمى السمات بواقع )
 بالسمبية.تصفيا 



511 
 

ويتميز المقياس بأنو وضع خصيصًا لمرياضييف وبصفة خاصة لممستويات العالية التنافسية ،باإلضافة إلي أف المقياس ال  
 يحتاج إلي وقت طويل في إجراءاتو . 

ء اإلجابة عمى أبدًا (، وأثنا –نادرًا  –أحيانًا  –غالبًا  –ويتكوف مدرج اإلجابة مف خمسة مستويات لكل عبارة وىي )دائمًا  
( 3( وأحيانا تعطى )4درجات وعاليا تعطى) (5العبارات اإليجابية أف تكوف الدرجات عمى النحو التالي )دائما تعطى )

درجة وأبدًا تعطى درجة واحدة ( ويطبق العكس في حالة العبارات السمبية .والجدوؿ التالي رقـ)  (2درجات ونادرا تعطى )
 ة والسمبية في كل سمة ت اإليجابي( يبيف العبارا 1

 (1الجدوؿ )                                     
  أرلام  العبارات        السمات

 السمات    
 أرلام العبارات        

 السلبٌة اإلٌجابٌة  السلبٌة     اإلٌجابٌة 

 40,26,12 33,19,5 الثمة بالنفس    36,22,8 39,15,1 الرؼبة

 41,27,13 34,20,6 المسإولٌة الشخصٌة 30,16,2 37,23,9 اإلصرار 

 42,28,14 35,21,7 الضبط الذاتً  38,24,10 31,17,3 الحساسٌة

    39,25,11 32,18,4 ضبط التوتر

وىي تحتوؼ عمى  ( 2009اعدىا أحمد عبد هللا عمي) والتي: المباريات األداء أثناء استمارة تحديد فاعمية 3-3-4
فنية والمتمثمة في ميارة التمرير واالستقباؿ والتصويب والدخوؿ الخاطئ والخطوات ولمس الخط ، و العديد مف الميارات ال

سيتـ تقييـ االستمارة عمى النحو التالي بالنسبة لمميارة التمرير سيتـ حساب المحاوالت الصحيحة والمحاوالت الخاطئة  كما 
المحاوالت الصحيحة والحرؼ )ف( بالمحاوالت الخاطئة وىذا  ىو موجود في استمارة فاعمية األداء حيث يرمز الحرؼ )ؼ(
 ينطبق أيضًا عمى االستقباؿ والتصويب ويتـ حسابو بطريقة: 

  مجموع المحاوالت الخاطئة                            
 x100 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  نسبة األخطاء  =  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     

 )ـ( محاوالت االخاطئة + )ـ( محاوالت الصحيحة                     
 
 حساب الثبات كالصدؽ لممقياس: 3-4
االستطبلعية تـ حساب معامل الثبات بطريقة التطبيق وا عادة التطبيق بفارؽ زمني  البحثمف نتائج الثبات:  3-4-1
( يبف معامبلت االرتباط بيف درجات التطبيقيف لسمات االستجابة 2ف التطبيق األوؿ والثاني والجدوؿ )( أياـ بي10)

 االنفعالية.
 ( معامل االرتباط كمعامل الصدؽ الذاتي لسمات االستجابة االنفعالية2جدكؿ)

 السمات         
 المعامل

ضبط  الحساسٌة اإلصرار الرؼبة
 التوتر

 الثمة
 بالنفس

 المسبولٌة
 الشخصٌة

 الضبط
 الذاتً

 0.78 0.86 0.89 0.80 0.76 0.89 0.81 االرتباط

 0.88 0.93 0.91 0.92 0.87 0.94 0.90 الصدق الذاتً

 0.497= 0.05القيمة الجدكلية عند مستكي 
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 ( و أف معامبلت الصدؽ الذاتي بمغت0.05( إف معامبلت االرتباط جميعيا دالة إحصائيا عند مستوػ )2يوضح جدوؿ )
( وىي جميعيا دالة إحصائيا والنتائج تؤكد عمى ثبات وصدؽ عبارات سمات االستجابة االنفعالية 0.94إلي  0.87)

 . البحثالمستخدمة في ىذه 
 الصدؽ: 3-4-2

تـ االعتماد عمى الصدؽ المرجعي لممقياس ثـ الصدؽ الذاتي الذؼ تحقق مف حساب مربع الجذر التربيعي لمعامل 
( يبف قيـ معامبلت الصدؽ الذاتي  3االستطبلعية والجدوؿ رقـ )  البحثبيق األوؿ والثاني عمى عينة االرتباط بيف التط

( .وبمغ معامل االرتباط بيف 0.05حيث حققت كميا معامل صدؽ ذاتي داؿ إحصائيًا عند مستوػ ) البحثلمسمات قيد 
(، وذلؾ 0.97سمة ،المحددة في االستمارة المستخدمة )درجتي محكمي استمارة تقييـ فاعمية األداء لمميارات الفنية لكرة ال

( وىذا 0.05االستطبلعية ، وىو داؿ إحصائيا عند مستوػ ) البحثفي إحدػ المباريات التجريبية التي تـ تصويرىا في 
 يؤكد صدؽ تقييـ محكمي فاعمية األداء الميارؼ لدػ العبي كرة السمة.  

 البحث األساسية: 3-5
ؼ وقد تضمنت تطبيق المقياس وتـ في األسبوع الخامس  2017/ 6/ 25 -10ة األساسية في الفترة مف تـ تنفيذ الدارس 

مف بداية دورؼ الذىاب ، وكذلؾ تضمنت تصوير المباريات والتي تـ فييا تقييـ فاعمية األداء مف قبل حكميف عامميف 
 مة.ومسجميف بالمجنة الفنية لحكاـ كرة السمة باالتحاد الميبي لكرة الس

 -:spssباستخداـ البرنامج اإلحصائي   اإلحصائية:المعالجات  3-6
 .االنحراؼ المعيارؼ  -.         المتوسط الحسابي -
 .أصغر وأكبر قيمة -             .معامل االلتواء -
 .النسب المئوية  -            .معامل االرتباط -
 عرض كمناقشة نتائج البحث: -4
 عرض النتائج:  4-1
 (3ػػػػػدكؿ )جػ

 تجابة االنفعالية لعينة البحث يكضح المتغيرات اإلحصائية  لدرجة مقياس االس
 معالجات اإلحصابٌة                             

 السمات
المتوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

معامل  الوسٌط
 االلتواء

 اكبر
 لٌمة

 اصؽر
 لٌمة

النسبة 
 المبوٌة

 %59 1.00 4.00 0.23 3.50 2.49 3.28 الرؼبة

 %71 2.00 5.00 0.92 4.33 0.93 3.96 اإلصرار

 %62 1.67 4.67 0.53 3.67 0.89 2.46 الحساسٌة

 %77 3.00 5.00 0.71 4.50 0.62 3.31 ضبط التوتر

 %67 2.67 5.00 0.22 4.17 0.87 3.92 الثمة بالنفس

 %67 2.33 5.33 1. 11 3.66 0.85 3.72 المسبولٌة الشخصٌة

 %51 2.64 3.52 0.61 3.67 0.78 3.76 ط الذاتًالضب

 %64.85 3.36 4.64 0. 61 3.92 1.06 3.03 متوسط جمٌع السمات

( درجة  3.96إلى   2.46( أف المتوسط الحسابي لدرجات االستجابة االنفعالية لدػ قد تراوحت ما بيف )3وضح الجدوؿ)
قيـ النسب المئوية لوجود السمات االستجابة االنفعالية لدػ ( وأف 1.11. إلى22و أف معامل االلتواء قد امتدت مف )

 % .  64.85%(  ، وبمغ متوسط السمات بنسبة 77% إلى 51البلعبيف قد بمغت مف )
 ( 4جػػػػػػدكؿ )
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 يكضح فاعمية األداء لبلعبي أندية الدرجة األكلى في كرة السمة 
 معالجات                       
 ةاإلحصابٌ             
 فاعلٌة األداء

 المتوسط
 الحسابً

 االنحراؾ
 المعٌاري

 معامل الوسٌط
 االلتواء

 اكبر
 لٌمة

 أصؽر
 لٌمة

 النسبة
 المبوٌة

% 

 %82 14.00 43.25 1.87 36.75 5.70 35.35 التمرٌر

 %81 2.75 37.00 2.46 32.88 8.86 30.06 التنطط 

 %30 0.00 2.50 0.81 0.50 0.73 0.77 التصوٌب

 %28 0.00 0.50 1.00 0.00 0.19 0.14 االستمبال 

 %12 0.00 0.50 1.62 0.00 0.12 0.06 خطوات

 %18 0.00 0.50 1.38 0.00 0.15 0.09 أخطاء الولت

 % 45.89 10.11 14.04 1.52 11.69 2.62 11.07 متوسط فاعلٌة األداء

وىي تؤكد أف فاعمية األداء لممتغيرات  (2.46إلى  0.81( معامبلت االلتواء التي تراوحت قيميا مف )4يوضح الجدوؿ )
المستيدفة تعبر عف  وجود مستوػ متقارب جدًا بيف البلعبيف مع وجود تبايف نسبي وخاصة في ميارة االستقباؿ والتمرير 

 % ( . 45.89، وبمغ متوسط نسبة فاعمية األداء تساوؼ ) 
 (5جدكؿ )

  ية ك فاعمية األداء لدى العبي أندية بنغازي الدرجة األكلى في كرة السمةيكضح معامبلت االرتباط بيف سمات االستجابة االنفعال 
 المهارات           

 السمات 
المتوسط العام  أخطاء الولت الخطوات التنطٌط التصوٌب االستمبال التمرٌر

 لفاعلٌة األداء

  *0.823 0.095 0.128 0.018 0.054 0.169 الرؼبة
 
 

64.85% 

 0.772 0.105 0.086 *0.688 0.067 *0.409 اإلصرار

 0.072 *0.505 0.086 *0.846 *0.897 *0.611 الحساسٌة

 *0.696 *0.858 0.076 *0.985 0.036 0.0043 ضبط التوتر

 *0.726 *0.419 *0.625 *0.860 0.063 0.128 الثمة 

 *0.652 0.061 0.162 0.047 *0.297 *0.370 المسبولٌة

 *0.726 0.096 0.187 0.020 *0.283 *0.375 الضبط الذاتً

المتوسط العام 
 للسمات

45.89% 74 .0 * 

 0.243(= 0.05عند مستكي )(   R*القيمة الجدكلية )
( والخاص بمعامبلت االرتباط بيف درجة سمات االستجابة االنفعالية وفاعمية األداء لبلعبي كرة 5يتضح مف الجدوؿ رقـ )

( 20ى، السمات )الرغبة، اإلصرار، الحساسية، ضبط التوتر، الثقة( قد تحقق عدد )السمة بأندية بنغازؼ الدرجة األول
الجدولية مع قيمة  ( R )ارتباطا ذات داللة إحصائية موجبة مع ميارات فاعمية األداء، وىذا تأكد مف خبلؿ مقارنة  قيمة 

(R )( عند مستوؼ )لجدولية . ( حيث كانت )قيمة المحسوبة( أكبر مف قيمتو ا0.05المحسوبة 
 مناقشة النتائج: 4-2

 التساؤؿ األكؿ:
 ؟بنغازؼ الدرجة األولى بمدينة األولى لكرة السمة بأندية ما مدػ مستوػ االستجابة االنفعالية لدػ العبي الدرجة  -
( والخاص بتحديد سمات االستجابة االنفعالية لدػ العبي كرة السمة ،حيث أتضح 3مف خبلؿ معطيات الجدوؿ رقـ ) 
وقد تراوح المتوسط الحسابي لدرجات  ، البحث( سمات مرتفعة مف خبلؿ النسبة المئوية الستجابات عينة 3ود عدد )وج

( مما يدؿ عمى 1.11. إلي 22أف معامل االلتواء قد امتدت مف )( درجة  و 3.96إلي  2.46ما بيف )االستجابة االنفعالية 
% 51)       سمات االستجابة االنفعالية لدػ البلعبيف قد بمغت مف ، وأف قيـ النسب المئوية لوجود البحثتجانس عينة 

% ، وىذا يدؿ عمى توفر سمات االستجابة االنفعالية بدرجة فوؽ  64.85%(  ، وبمغ متوسط السمات بنسبة 77إلي 
 المتوسط . 
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 :التساؤؿ الثاني
  ؟األولى بمدينة  بنغازؼ ما مستوػ فاعمية األداء الميارؼ لدػ العبي كرة السمة بأندية الدرجة  -

( وىي تؤكد أف فاعمية األداء 2.46إلي  0.81( نجد أف معامبلت االلتواء قد تراوحت قيميا مف ) 4مف خبلؿ جدوؿ ) 
لممتغيرات المستيدفة تعبر عف  وجود مستوػ متقارب جدًا بيف البلعبيف مع وجود تبايف نسبي وخاصة في ميارة االستقباؿ 

 % ( .45.89سط نسبة فاعمية األداء تسػػػػػػػػاوؼ ) والتمرير ، وبمغ متو 
ي لفاعمية األداء قد بمغ ولئلجابة عمى التساؤؿ الثاني الخاص بفاعمية األداء الميارؼ فإننا نجد أف  المتوسط الحساب

ده يساوؼ لتواء نجومف خبلؿ معمل اال ( ،45.89( وكانت النسبة المئوية لممتوسط العاـ لفاعمية األداء كانت )11.07)
،كما يتضح وجود بعض الضعف في فاعمية أداء ميارات أخطاء  البحث( مما يدؿ عمى تجانس عينة 2.46إلي  0.81)

واالستقباؿ والخطوات ويرجع السبب األساسي إلى التوتر االنفعالي لمرياضييف والقمق والتسرع في عمميات  الوقت ،
 ومحاصرة الفريق المنافس . التصويب وكذلؾ عدـ القدرة عمى التحرؾ نتيجة ضغط

 التساؤؿ الثالث :
 ما نوع العبلقة اإلحصائية بيف درجات سمات االستجابة االنفعالية وفاعمية األداء الميارؼ لدػ العبي كرة السمة بأندية -

  الدرجة األولي بمدينة بنغازؼ ؟ 
( سمات 7ؾ لتحديد نوع العبلقة بيف )وذل( معامل ارتباط 42ط والتي بمغ عددىا )( معامبلت االرتبا5يبيف جدوؿ )

( معامل ارتبط 20لكرة السمة ، ويتضح أف ىناؾ ) ( ميارات تمثل مستوػ فاعمية األداء الميارؼ 6لبلستجابة االنفعالية و)
 ( .0. 05موجبة ودالة إحصائيا عند مستوػ )ذات عبلقة 

ت االستجابة االنفعالية وفاعمية األداء أتضح ( والخاص بمصفوفة معامل االرتباط بيف سما5مف خبلؿ معطيات الجدوؿ)
( ، وكاف ىناؾ عبلقة ارتباط دالة إحصائيا بيف سمة 0.05( ارتباطات دالة إحصائيا عند مستوػ معنوية )20وجود عدد )

الرغبة وميارة وأخطاء الوقت ، و وجود عبلقة معنوية بيف سمة اإلصرار ومياراتي التمرير والتصويب ويوجد ارتباط 
ابي  بيف سمة الحساسية وميارة االستقباؿ والتمرير والتصويب ، ويوجد ارتباط إيجابي  بيف سمة  ضبط التوتر وميارة إيج

التصويب والخطوات وأخطاء الوقت ، ويوجد ارتباط إيجابي  بيف سمة الثقة وميارة التنطيط والتصويب والخطوات وأخطاء 
ولية وميارة التمرير واالستقباؿ وأخطاء الوقت ، ويوجد ارتباط إيجابي  بيف الوقت ، ويوجد ارتباط إيجابي  بيف سمة المسؤ 

 سمة الضبط الذاتي وميارات التمرير واالستقباؿ وأخطاء الوقت . 
ولئلجابة عمى التساؤؿ الثالث لمدراسة الحالية فإننا نبلحع وجود عبلقة ارتباط قوية موجبة بيف متوسط فاعمية األداء 

(  0. 74) ت درجة  معامل االرتباط المحسوبةمات االستجابة االنفعالية لبلعبي كرة السمة ، حيث بمغالميارؼ ومتوسط س
الحالية مع  البحثكما اتفقت نتائج ( ، 0.243) (0.05)ية التي تساوؼ عند مستوػ ( الجدول  (rوىي أكبر مف قيمة 

عمى فاعمية األداء الميارؼ لبلعبيف وخاصة في زيادة ، في تأثير االستجابة االنفعالية  2006نتائج دراسة مريـ البكوش 
األخطاء أثناء التمرير واالستقباؿ وىذا ما أكدتو عمى أىمية وجود عبلقة إيجابية مع سماتي المسئولية والضبط الذاتي 

  والمتاف تعمبلف عمى المحافظة و تحديد حيوية المعب أثناء المباراة .  
                                                                        (6   :48     ) 
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(  إلى أف البلعبيف ذوؼ المستويات العالية يمتمكوف 1994( ، و عمي دمحم مطاوع ) 1998ويشير كبل مف دمحم عبدالعزيز) 
ضبط الذاتي رغـ الضغوط القدرة العالية في المحافظة عمى الرغبة واإلصرار والحساسية والثقة والمسئولية وضبط التوتر وال

 ( 157: 10( ، )251: 16أثناء المباراة . ) واالنفعاالت النفسية لبلعبيف
 االستنتاجات كالتكصيات:  -5
 االستنتاجات: 5-1
 وجود عبلقة ارتباط دالة إحصائيا بيف سمة الرغبة وميارة وأخطاء الوقت ، و وجود عبلقة    -
 تمرير والتصويب.    معنوية بيف سمة اإلصرار وميارتي ال   
 وجود عبلقة معنوية بيف سمة اإلصرار ومياراتي التمرير والتصويب، ويوجد ارتباط إيجابي   -
 بيف سمة الحساسية وميارة االستقباؿ والتمرير.    
 وجود ارتباط إيجابي  بيف سمة الحساسية وميارة االستقباؿ والتمرير والتصويب ، وكذلؾ  - 

 ية  بيف سمة  ضبط التوتر وميارة التصويب والخطوات وأخطاء الوقت. وجود عبلقة إيجاب   
وجود ارتباط إيجابي  بيف  -التصويب والخطوات وأخطاء الوقت وجود ارتباط إيجابي  بيف سمة الثقة وميارة التنطيط و   -

 سمة المسؤولية وميارة التمرير واالستقباؿ وأخطاء الوقت . 
 مة الضبط الذاتي وميارات التمرير واالستقباؿ وأخطاء الوقت . وجود عبلقة إيجابية  بيف س   
 وجود عبلقة ارتباط قوية موجبة بيف متوسط فاعمية األداء الميارؼ ومتوسط سمات  -
 االستجابة االنفعالية لبلعبي كرة السمة .   
 التكصيات:  5-2
 .  االىتماـ باإلعداد النفسي لمرياضييف عمى جميع المستويات - 
جراء المباريات التجريبية الكتساب الخبرة التنافسية و مواجية الضغوط و المواقف المحرجة دوف التأثير عمى أداء إ -

 الرياضي .
 االىتماـ بميارة التصويب وىي إحدػ الميارات المؤثرة عمي فاعمية األداء وسمات االستجابة االنفعالية.  -
 ة االنفعالية لدػ لبلعبيف وخاصة المستويات العالية .ضرورة تعرؼ المدربيف عمى مستويات االستجاب -
أجراء دراسات وبحوث اخرػ تستيدؼ الكشف عف العبلقة واألثر لمسمات مع بعض المتغيرات األخرػ مثل عناصر  -

 المياقة البدنية ،عدد مرات التدريب وغيرىا مف المتغيرات 
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 سنكات بمدينة بنغازي  10اختبارات الصفات البدنية الخاصة كاألداء المياري لناشئي الجمباز الفني تحت  العبلقة بيف 

 
 أ. فتحي عبد اليادي الكرشفاني .                                                             

 ػػػػػػػػػػػػاتيأ. عادؿ عمػػػػػػػػػػػػػػر السحػ                                    
 المقدمة:  1-1

إف تدريب رياضة الجمباز الفني يستند عمى أسس ومبادغ عممية عديدة تساعد عمى تطوير وارتفاع مستوػ العبييا في 
كافة النواحي الميارية والبدنية والنفسية ، ويتطمب البرنامج التدريبي لبلعب الجمباز الفني عدة سنوات حتى يصل إلى 

تقاف الميارات الحركية يعتمد بدرجة كبيرة عمى الصفات البدنية الخاصة والتي  أعمى المستويات الرياضية ، كما أف تعمـ وا 
 (  27: 12ترتبط بدرجة كبيرة بالمسارات الحركية لؤلداء الميارؼ . )

الجمباز ( إلى أف الدراسات الحديثة في مجاؿ رياضة 2008( ، ودمحم سامي )1997ويتفق كبل مف أشرؼ عبد العالي )
الفني تؤكد عمى أىمية تنمية المجموعات العضمية العاممة عند أداء الميارة الحركية ، ولكل ميارة حركية مجموعة مف 

تقانيا .)  (73: 19( ، )8: 5العضبلت تساىـ بشكل حاسـ في وصوليا إلى األداء المثالي لمميارة المراد تعمميا وا 
 مشكمة الدراسة: 1-2

لعبلقة بيف المتغيرات في مجاؿ الرياضة بصفة عامة وفي مجاؿ تدريب رياضة الجمباز بصفة إف عممية الكشف عف ا
لموصوؿ إلى المستويات الرياضية العالمية  إتباعوخاصة مف أىـ األساليب العممية  السميمة التي تعتبر السبيل الذؼ يجب 

( .23 :241) 
ية المتاحة مف خبلؿ النشرات الدولية  والدوريات العممية المحمية عمى الدراسات السابقة والبرامج العمم اإلطبلعمف خبلؿ  

، فقد تـ مبلحظة ندرة الدراسات العممية في مجاؿ رياضة الجمباز الفني وخاصة في مجاؿ العبلقات العممية بيف الصفات 
جع عمى القياـ بدراسة العبلقة ، األمر الذؼ ش البدنية النوعية ومستوػ األداء الميارؼ ألجيزة الجمباز الفني فئة الناشئيف

 بيف الصفات البدنية الخاصة واألداء الميارؼ لناشئي الجمباز الفني بمدينة بنغازؼ .
 :أىمية الدراسة 1-3
( إلى أف استخداـ وسائل القياس واالختبارات أصبح ضروريا لتقييـ البرامج الرياضية ، 2002يشير إبراىيـ سبلمة ) 

تدريب المستخدمة ، وكذلؾ معدالت التقدـ ، وتحديد الخمل وعبلجو ، فاالختبارات والقياس تعد ومعرفة مدػ فاعمية طرؽ ال
 ( 21: 1جزء أساسي في الخطة التدريبية وأحد الدعامات األساسية لمعمل الجيد. )

بر ذات أىمية ( إلى أف االختبارات المقننة المستندة عمى معايير خاصة برياضة الجمباز تعت1992كما يشير دمحم شحاتة )
 ( 21: 15كبيرة لمعرفة العبلقة بيف الصفات البدنية الخاصة واألداء الميارؼ ألجيزة الجمباز الفني .  ) 

(  بأف معرفة نوع العبلقة يعتبر مف أنسب األساليب لتقييـ مستوػ األداء الرياضي ، حيث 2002وتبيف سعاد بسيوني )
ت االختبارات البدنية ، وىي مف أىـ المراحل نحو اإلعداد لممستويات العالية تستخدـ لتفسير درجات األداء الميارؼ ودرجا

( .9 :55 ) 
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 أىداؼ الدراسة: 4 -1
  التعرؼ عمى العبلقة بيف اختبارات الصفات البدنية الخاصة واألداء الميارؼ عمى جياز  –1 

 ة بنغازؼ .سنوات بمدين 10الحركات األرضية  لناشئي الجمباز الفني لفئة تحت       
 التعرؼ عمى العبلقة بيف اختبارات الصفات البدنية الخاصة واألداء الميارؼ عمى جياز  –2 

 سنوات بمدينة بنغازؼ . 10حصاف الحمق  لناشئي الجمباز الفني لمفئة تحت       
  التعرؼ عمى العبلقة بيف اختبارات الصفات البدنية الخاصة واألداء الميارؼ عمى جياز   -3
 سنوات بمدينة بنغازؼ . 10الحمق  لناشئي الجمباز الفني لفئة تحت       
  التعرؼ عمى العبلقة بيف اختبارات الصفات البدنية الخاصة واألداء الميارؼ عمى جياز  - 4

 سنوات بمدينة بنغازؼ .  10طاولة القفز  لناشئي الجمباز الفني لفئة تحت       
  ارات الصفات البدنية الخاصة واألداء الميارؼ عمى جياز التعرؼ عمى العبلقة بيف اختب -5

 سنوات بمدينة بنغازؼ . 10المتوازييف  لناشئي الجمباز الفني لفئة تحت      
  التعرؼ عمى العبلقة بيف اختبارات الصفات البدنية الخاصة واألداء الميارؼ عمى جياز العقمة   -6

 سنوات بمدينة بنغازؼ . 10لناشئي الجمباز الفني لفئة تحت      
  التعرؼ عمى العبلقة بيف اختبارات الصفات البدنية الخاصة واألداء الميارؼ لمتوسط المجموع  -7

 سنوات بمدينة بنغازؼ . 10الكمي أجيزة الجمباز الفني فئة الناشئيف تحت      
 تساؤالت الدراسة:   1-5
واألداء الميارؼ عمى جياز الحركات األرضية  لناشئي الجمباز  ما العبلقة بيف اختبارات الصفات البدنية الخاصة –1

 سنوات بمدينة بنغازؼ ؟ 10الفني لفئة تحت 
ما العبلقة بيف اختبارات الصفات البدنية الخاصة واألداء الميارؼ عمى جياز حصاف الحمق  لناشئي الجمباز الفني  – 2

 سنوات بمدينة بنغازؼ؟ 10لفئة تحت 
ف اختبارات الصفات البدنية الخاصة واألداء الميارؼ عمى جياز الحمق  لناشئي الجمباز الفني لفئة ما العبلقة بي  -3

 سنوات بمدينة بنغازؼ ؟ 10تحت 
ما العبلقة بيف اختبارات الصفات البدنية الخاصة واألداء الميارؼ عمى جياز طاولة القفز  لناشئي الجمباز الفني  - 4

 غازؼ ؟ سنوات بمدينة بن 10لفئة تحت 
ما العبلقة بيف اختبارات الصفات البدنية الخاصة واألداء الميارؼ عمى جياز المتوازييف  لناشئي الجمباز الفني لفئة  -5

 سنوات بمدينة بنغازؼ ؟  10تحت 
ة تحت ما العبلقة بيف اختبارات الصفات البدنية الخاصة واألداء الميارؼ عمى جياز العقمة  لناشئي الجمباز الفني لفئ -6

 سنوات بمدينة بنغازؼ ؟  10
ما العبلقة بيف اختبارات الصفات البدنية الخاصة واألداء الميارؼ لممتوسط الكمي  ألجيزة الجمباز الفني فئة الناشئيف  -7

 سنوات بمدينة بنغازؼ ؟   10تحت 
 مصطمحات الدراسة:  6 -1
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لدػ البلعب لتحقيق أداء ميارؼ ناجح عمى  أجيزة الجمباز متطمبات بدنية يجب توفرىا "  الصػفات البػدنػية الخاصة: -1
 (  58: 16.  ) "، و تتمثل في القوة العضمية ، والسرعة ، والمرونة ، ، والجمد ، والميارة ، والتوازف ، والرشاقة 

جمباز الفني ، يشير إلى  مجموعة الميارات الحركية  المصنفة مف قبل القانوف الدولي لرياضة ال " األداء المياري: -2
حيث يوجد ستة أجيزة ولكل جياز العديد مف الميارات المدرجة يؤدييا البلعب وفقا لمقانوف الدولي بشروط فنية محددة 

 (  84: 8)  ". مسبقا
مجموعة مف االختبارات النوعية تعطى لمرياضي بيدؼ التعرؼ عمى قدراتو واستعداداتو وكفاءتو "  المقننةاالختبارات  -3

 (  36: 21. )" النشاط الرياضي الممارس في نوع
 (  41: 10)  ".تقدير األشيػاء كمػػػػيًا وفػػػػق إطار معيف مف المقاييػػس المدرجة "  القياس -4
 ( 32 : 26. )"الدرجة التي يحققيا البلعب قبل أف تعالج إحصائيا " الدرجة الخاـ:  -5
 إجراءات الدراسة: -3
 اـ المنيج الوصفي بأسموبو المسحي   .تـ استخد منيج الدراسة: 3-1
بمدينة  بنغازؼ ، حيث بمغ  سنوات 10شممت العينة جميع ناشئي الجمباز الفني تحت مجتمع كعينة الدراسة:  3-2

      ( يوضح ذلؾ2،  1( ناشئا .والجدوؿ رقـ )22مجتمع وعينة الدراسة )
 

 (1جدكؿ )
 ( 22ف = )             ة  يكضح عينة كمجتمع الدراس                     

 
 
 
 

ناشئيف سنوات بمدينة بنغازؼ ، حيث  شممت عينة الدراسة جميع ال (10)( ناشئي الجمباز الفني تحت 1يوضح جدوؿ )
 . ( ناشئا22سنوات وعددىـ ) 10تحت 

  تجانس عينة الدراسة: 3-2-1
 ( تجانس عينة الدراسة2جدكؿ )

وحدة  والمتؽٌر
 المٌاس

المتوسط 
 الحسابً

 معامل االلتواء الوسٌط االنحراؾ المعٌاري

 -0. 317 9.80 1.86 9.56 سنة العمر الزمنً

 - 1.048 4.60 .56 4.48 سنة العمر التدرٌبً

 0. 611 129 4.27 129.57 سم الطول

 0. 287 28 48. 27.85 كجم نالوز

( ، ويدؿ ذلؾ عمى أف عينة الدراسة تقع تحت المنحى  -3+3( أف قيـ معامبلت االلتواء وقعت ما بيف ) 2يبيف جدوؿ )
 االعتدالي ،وىو ما يعبر عف تجانس عينة الدراسة .

 

 الفبة  العمرٌة
 

 ناشا الجمباز الفنً
 المجموع

 النسبة المبوٌة العدد

 22 %100 22 سنوات  10تحت 
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 كسائل جمع البيانات:  3-3
 االختبارات البدنية: 3-3-1

( 6لصفة تحمل األداء الميارؼ ، و ) ( اختبارات4( صفات بدنية خاصة ،وىي )7)ا مقننا لقياس ( اختبار 23تـ استخداـ )
( اختبارات  لصفة القوة المميزة 4المتحرؾ ، و) –العضمي الثابت  ( اختبارات لصفة الجمد6اختبارات لصفة المرونة ، و)

 (78: 13توازف. )، والبالسرعة ، واختبارا واحدا كل مف صفة السرعة ، والقوة االنفجارية 
عف طريق دراسة فتحي وضع  لكل اختبار درجة معيارية لكل درجة خاـ ، وىذه االختبارات المقننة وضعت لنفس المجتمع 

(  لمحصوؿ عمى  t( ، وتـ استخداـ اختبار )  0.99 – 0.89( ، وتراوحت درجة الثبات ما بػػػػػػػػػػػػيف ) 2012البلفي )
 ونستعرض الدرجات المعيارية لبلختبارات البدنية مف خبلؿ.ات البدنية ر صدؽ التمايز لبلختبا
 تقييـ األداء المياري:

تـ االستعانة بثبلثة خبراء لتقييـ األداء الميارؼ بناء عمى قواعد القانوف الدولي لرياضة الجمباز الفني ، وتحويل الدرجات 
( ، ونبيف الدرجات المعيارية 2012خبلؿ دراسة فتحي البلفي )الخاـ إلى الدرجة المعيارية المقابمة ليا التي وضعت مف 

 (                                           136: 17( ، )65: 13لؤلداء الميارؼ عمى أجيزة الجمباز الفني )
 وكانت شروط اختيار الخبراء ما يمي :  -
 خبرة في تدريب رياضة الجمباز الفني ال تقل عف عشر سنوات . -
 أف يكوف حاصبل عمى درجة ماجستير في مجاؿ رياضة الجمباز الفني . -
االختبارات البدنية المستخدمة ىي اختبارات مقنػػػػػػػػػػنة وضعت ليا مستويات معيارية لنفس المجتمع قيد الدراسة ، وقد  -

 (.2012سبق صدقيا وثباتيا مف خبلؿ دراسة فتحي البلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي )
 ألجيزة كاألدكات المستخدمة في الدراسة: ا 3-4

جياز ميزاف طبي ، جياز رستاميتر ، ساعة توقيت اإللكترونية ، شريط قياس المسافة ، جياز الحركات األرضية ، جياز 
 4.5حصاف حمق ، جياز حمق ، جياز طاولة قفز، جياز متوازؼ ، جياز عقمة ، جياز سمـ قفز ، حبل تسمق بطوؿ 

 ، مراتب لميبوط ،عقل حائط ، لوحة لقياس الوثب العمودؼ ، صندوؽ مقسـ ، استمارة تسجيل وأقبلـ .   ؼمتر، مقعد سويد
 الدراسة االستطبلعية:  3-5

، و  سنوات 10الجمباز تحت  ناشئـ( ، و الحصوؿ عمى أسماء  2017/  5/  22حصر مجتمع الدراسة بتاريخ )
قيت المناسب لمتقييـ الميارؼ  ، و االتفاؽ عمى فترة زمنية تقدر بأسبوع  بيف معاينة األجيزة واألدوات المستخدمة ، و التو 
 تطبيق االختبارات البدنية  والتقييـ الميارؼ .  

 الدراسة األساسية: 6 -3
 : تطبيق اختبارات الصفات البدنية 3-6-1

  سنوات ، و استغرؽ يوميف ، بتاريخ 10الجمباز تحت  ناشئتـ تطبيق االختبارات عمى 
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لى الساعة  (5)ـ( بالفترة المسائية مف  2017 - 6 - 15، 14) ، و نبيف الدرجات الخاـ والمعيارية   (7)مساء وا 
 لبلختبارات البدنية.

 : تقييـ األداء المياري  3-6-2
 ( ،2017 -6 -22 ، 21تـ تقييـ األداء الميارؼ ألجيزة الجمباز بواسطة المحكميف بتاريخ )

 مساء ،  7وحتى  5الميارؼ يوميف ، في الفترة المسائية مف الساعة  وأستغرؽ تقييـ األداء
  ونستعرض الدرجات الخاـ لتقييـ األداء الميارؼ وما يقابميا مف الدرجات المعيارية .

 (:(SPSSتـ استخدـ البرنامج اإلحصائي    المعالجات اإلحصائية:7 -3
 (Average eormean ): المتوسط الحسابي -(  Percentageالنسب المئوية : )  -
   (Standard deviation)االنحراؼ المعيارؼ :  -          (Median)    الوسيط  :  -
 . (Pearso) معامل ارتباط :   -     (Skewness) االلتواءمعامل  -
(18 :156( ، )7 :189( ، )20  :246) 
 عرض كمناقشة نتائج الدراسة: -4
 عرض نتائج الدراسة:   1 –4

 (3رقـ ) جدكؿ
              الخاصة لعينة الدراسة  الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كأقل قيمة كأعمى قيمة الختبارات الصفات البدنية               

                                            22ف = 

 م 

 االختبارات البدنٌة الخاصة

الوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

 مةألل لٌ
 

 أكبر لٌمة

 64.00 57.00 2.44949 60.000 ( الثبات فً الوضع  v) ارتكاز زاوٌة شكل   1

 76.00 52.00 8.95757 61.714 الولوؾ على الٌدٌن ( –) ارتكاز زاوٌة فتحا  2

الولوؾ على الٌدٌن من المرجحة  –جهاز المتوازٌٌن  3
) 

64.000 6.97615 56.00 73.00 

 77.00 50.00 1.096 65.142 عش الؽراب (  مرجحات دابرٌة ) ارتكاز على جهاز 4

M1 65.14 49.36 6.26263 58.7557 متوسط اختبارات  تحمل األداء المهاري 

 64.00 56.00 2.58199 60.000 ) ملخة الكتفٌن بالعصا ( 5

 64.00 53.00 3.25869 57.428 ) ارتكاز برجل أمامً ( 6

 67.00 54.00 4.79583 57.000 ) ارتكاز برجل جانبً ٌمٌن ( 7

 63.00 53.00 3.33809 56.142 ) ارتكاز برجل جانبً ٌسار ( 8

 67.00 56.00 3.68394 62.285 لمس أبعد مسافة ( –) ولوؾ ثنً الجذع أماما أسفل  9

 65.00 56.00 3.40168 59.714 أداء كوبري (  –) رلود لرفصاء  10

M2           65.80 53.12 4.14847 61.544 المرونةمتوسط  اختبارات صفة 

 76.00 57.00 6.90411 63.000 ثنً الذراعٌن  ( –) انبطاح أفمً  11

 68.00 53.00 6.34710 61.571 ثنً الجذع أماما ( –) رلود لرفصاء  12

 70.00 56.00 6.26783 62.428 ) انبطاح منحنً عالٌا   ( رفع الجذع عالٌا والثبات 13

 70.00 56.00 5.976 62.0000 سند الرجلٌن  ( والثبات    –مابل أفمً ) انبطاح  14

M3  63.00 51.00 4.70994 58.8543 متوسط  اختبارات  الجلد الثابت والمتحرن 
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عمى قيمة لبلختبارات البدنية الخاصة والتي طبقت ( الوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ وأقل قيمة وأ 3يوضح جدوؿ )
( صفات بدنية متعمقة باألداء الميارؼ 7( اختبارا تمثل عدد )23ية )، حيث كاف عدد االختبارات البدن عمى عينة الدراسة

 لرياضة الجمباز الفني رجاؿ .
 ( 4جدكؿ رقـ ) 

 المياري عمى أجيزة الجمباز الفنيقيمة لؤلداء  الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كأقل قيمة كأعمى
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( الوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ وأقل قيمة وأعمى قيمة لؤلداء الميارؼ ألجيزة الجمباز الفني مف 4يوضح جدوؿ )
ضية ، حصاف الحمق الحركات األر عمى التوالي ) ( أجيزة موزعة 6كميف ، حيث كاف  التقييـ لعدد )خبلؿ تقييـ لجنة المح

 ، الحمق ، طاولة القفز ، المتوازييف ، العقمة ( باإلضافة لمتوسط األداء الميارؼ لجميع األجيزة .
 
 
 

 69.00 54.00 5.92814 60.8571 العملة ( ثنً الذراعٌن -) تعلك بالمسن من أسفل  15

 71.00 55.00 6.47707 62.4286 ذراعٌن (ثنً ال –) ارتكاز مماطع على المتوازٌٌن  16

 65.00 56.00 1.97605 58.7143 الذراعان عالٌا ( رفع الجذع   –) انبطاح منحنً عال  17

 65.00 56.00 3.04725 59.5714 رفع الرجلٌن عالٌا –) تعلك على عمل الحابط  18

 74.00 62.00 5.16398 66.0000 متر( 4.5تسلك حبل   –) جلوس طوال فتحا  19

 74.00 58.00 5.85540 65.4286 م( 15الوثب  –) جلوس على أربع  20

M4  69.00 56.00 5.06153 62.5714 متوسط اختبارات  صفة الموة الممٌزة بالسرعة 

21   M5   ) 69.00 55.00 4.42934 64.5714 لوة انفجارٌة  ) الوثب العمودي من الثبات 

22   M6  ن البدء العالً (متر م 25) الجري مسافة 
 السرعة 

61.5714 3.50510 55.00 66.00 

23  M7  الولوؾ على الٌدٌن على جهاز المتوازٌٌن (
 التوازن 

62.1429 8.19407 50.00 74.00 

     المتوسط الكلً  لبلختبارات البدنٌة الخاصة   

 م
 ألداء المهاري ألجهزة الجمباز الفنً

الوسط 
 الحسابً

اؾ االنحر
 المعٌاري

 ألل لٌمة
 

 أكبر لٌمة

 70.34 61.02 3.484 65.8000 لجهاز الحركات األرضٌة  األداء المهاري  1

 65.12 49.00 2.209 50.5220 األداء المهاري لجهاز حصان الحلك 2

 66.57 58.63 2.368 53.9651 لجهاز الحلكاألداء المهاري  3

 66.57 44.76 2.274 52.3130 لجهاز طاولة المفزاألداء المهاري  4

 65.12 59.62 2.062 63.3571 األداء المهاري لجهاز المتوازٌٌن 5

 65.31 61.33 1.558 63.5271 لجهاز العملةاألداء المهاري  6

 65.80 59.34 2.27189 62.4829 متوسط األداء المهاري لجمٌع األجهزة 7
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 (5جدكؿ رقـ )
 الجمباز الفني لعينة الدراسة زة مصفكفة ارتباط بيف اختبارات الصفات البدنية الخاصة كاألداء المياري عمى أجي

 م

 االختبارات البدنٌة
 

 N= 22األداء المهاري على أجهزة الجمباز الفنً  

الحركات 
 األرضٌة

حصان 
 الحلك

طاولة  الحلك
 المفز

المتوازٌٌ
 ن

المتوسط  العملة
 المهاري

( الثبات فً   v) ارتكاز زاوٌة شكل  1
 زمن   – الوضع

84  .0* 62  .0 85  .0 * 65 .0 - 82 .0 * 93 .0 * 32 .0 

الولوؾ على  –) ارتكاز زاوٌة فتحا  2
 تكرار الٌدٌن(

79  .0* 60  .0 89   .0* 63 .0 - 83 .0* 91 .0 * 32 .0 

الولوؾ على  –جهاز المتوازٌٌن  3
 تكرار الٌدٌن من المرجحة (

66  .0 66  .0 49  .0 50 .0 - 84 .0 * 89 .0 * 34 .0 

) ارتكاز على جهاز عش الؽراب (   4
 تكرار  -مرجحات دابرٌة

81  .0 * 97  .0 * 40  .0 - 41 .0 - 94 .0 * 91 .0 * 53 .0 

M 
1 

متوسط اختبارات  تحمل االداء 
 المهاري

78  0* 71 .0 53 .0 55 .0 - 86 .0 * 91* . 36 .0 

 0. 37 * 0.  86 *0.  90 - 0. 61 * 0. 92 - 0.  58 0.  68 سم ) ملخة الكتفٌن بالعصا ( 5

 *0. 80 0. 70 0. 68 * 0. 86 *0. 86 * . 0 84 *0.  86 سم ) ارتكاز برجل أمامً ( 6

 *0. 78 0. 70 0. 57 * 0. 88 * 0. 88 * 0.  86 *0.  79 ) ارتكاز برجل جانبً ٌمٌن ( سم 7

 *0. 81 0. 75 0. 71 * 0. 87 * 0. 87 * 0.  85 *0.  81 سم ) ارتكاز برجل جانبً ٌسار ( 8

لمس  –) ولوؾ ثنً الجذع أماما أسفل  9
 سم افة (أبعد مس

76  .0* 47  .0 - 50 .0 - 81 .0 * 94 .0 * 76 .0* 38 .0 

 0. 13 * 0. 92 * 0. 82 - 0. 62 - 0. 62 - 0.  59 *0.  85 سم أداء كوبري (  –) رلود لرفصاء  10

M 
2 

 0.  57 * 0. 94 *0. 77 0. 37 0. 40 0.  15 *0.  79 متوسط  اختبارات صفة  المرونة

 ثنً الذراعٌن  ( –) انبطاح أفمً  11
 تكرار

35  .0 74  .0 - 78 .0 * 76 .0 * 84 .0* 56 .0 82 .0* 

 ثنً الجذع أماما ( –) رلود لرفصاء  12
 تكرار

50   .0 34  .0 - 39 .0 - 37 .0 - 80 .0 * 80 .0 * 33 .0 

) انبطاح منحنً عالٌا   ( رفع الجذع  13
 زمن – عالٌا والثبات

43  .0 43  .0 - 95 .0 * 46 .0 - 73.0 99 .0 * 27 .0 

سند الرجلٌن  (  –) انبطاح مابل أفمً  14
 زمن  -والثبات 

49  .0 88  .0 * 91 .0 * 50 .0 - 77 .0 * 98 .0 * 29 .0 

  
 االختبارات البدنٌة

 

 N= 22األداء المهاري على أجهزة الجمباز الفنً  

الحركات 
 األرضٌة

حصان 
 الحلك

طاولة  الحلك
 المفز

لمتوازٌٌا
 ن

المتوسط  العملة
 المهاري

M3  متوسط  اختبارات  الجلد الثابت
 والمتحرن

44  .0 24  .0 - 56 .0 14 .0 - 79  .0 * 83 .0* 37 .0 

العملة ( ثنً  -) تعلك بالمسن من أسفل  15
 ث15– الذراعٌن

49  .0 49  .0 - 63 .0 52 .0 78 .0 * 95 .0* 48 .0 

ثنً  –لمتوازٌٌن ) ارتكاز مماطع على ا 16
 ث15 -الذراعٌن (

59  .0 77  .0 * 84 .0 * 91 .0  * 84 .0 * 97 .0* 82 .0* 

الذراعان عالٌا  –) انبطاح منحنً عال  17
 ث15-( رفع الجذع  

50  .0 41  .0 - 73 .0 74 .0 97 .0 * 97 .0* 85 .0* 
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 (.0. 754= )   0.05( الجدكلية عند مستكى معنكية  r*  قيمة )  
( إلى مصفوفة االرتباط ) بيرسوف( بيف اختبارات الصفات البدنية الخاصة واألداء الميارؼ لناشئي الجمباز 5يشير جدوؿ )
( معامل ارتباط 100(  معامل ارتباط ، حيث كاف ىناؾ  )194لمصفوفة عمى )سنوات ، وقد اشتممت ا 10الفني تحت 

وجود عبلقة إيجابية بيف اختبارات الصفات البدنية الخاصة  واألداء ( وىو يعبر عمى % 52دالة إحصائيا بنسبة مئوية )
 %(   48( ارتباطا غير داؿ إحصائيا بنسبة مئوية )94الميارؼ عمى أجيزة الجمباز الفني ، بينما كاف ىناؾ  )

 مناقشة نتائج الدراسة:  4-2
 مناقشة نتائج التساؤؿ األكؿ:  -
موجبة دالة إحصائيا بيف األداء الميارؼ لجياز الحركات األرضية وبعض ( وجود عبلقة ارتباطية 5يبيف جدوؿ ) 

اختبارات الصفات البدنية الخاصة ، حيث كانت الدرجة المحسوبة لمعامل االرتباط  لممتوسط الكمي لمعبلقة بيف 
( الجدولية rقيمة ) ( وىي أكبر مف0.  79الحركات األرضية تساوؼ )االختبارات البدنية الخاصة واألداء الميارؼ لجياز 

  0.05) . ( عند مستوػ )0.75والتي تساوؼ )
( ، 4، 1،2مل األداء الميارؼ  رقـ )واالختبارات ذات العبلقة الموجبة باألداء الميارؼ عمى التوالي ىي اختبارات تح

ار ( ، واختب18،20القوة المميزة بالسرعة رقـ  )( ، واختبارات صفة 10،  9، 8، 7،  6فة المرونة رقـ )واختبارات ص
( ، وتتفق نتائج التساؤؿ األوؿ مع نتائج دراسة كبل مف   22( واختبار صفة السرعة رقـ)21صفة القوة االنفجارية رقـ)

( عمى أف تحسف وتطور مستوػ األداء الميارؼ في رياضة الجمباز يمكف 2009(  ، ونبيل كامل )1997أحمد اليادؼ )
 ( 56: 25( ، )491: 2) .ات البدنية المرتبطة بالمياراتالتوصل إليو عف طريق تطوير الصف

 :مناقشة نتائج التساؤؿ الثاني -
( يبيف وجود عبلقة موجبة دالة إحصائيا بيف األداء الميارؼ لحصاف الحمق وبعض اختبارات الصفات البدنية  5جدوؿ )

 الختبارات البدنية الخاصة واألداء الميارؼ الخاصة ، فكانت الدرجة المحسوبة  لمعامل االرتباط  لممتوسط الكمي بيف ا
( 0.05( عند مستوػ) 0.75)( الجدولػػية التي تسػػػػػاوؼ r( وىي أكبر مف قيمة )0.  78لجياز حصاف الحمق تساوؼ )

(  8، 6،7( واختبارات المرونة رقـ )4تحػػمل األداء الميارؼ رقـ )واالختبارات ذات العػػبلقة الموجبة ىي اختبارات 
( ، فكمما كاف األداء مرتفع في 19،  18،  16ميزة بالسرعة رقـ )( واختبارات القوة الم14تبارات الجمد الثابت رقـ )واخ

رفع  –) تعلك على عمل الحابط  18
 ث 15 -الرجلٌن عالٌا

79  .0* 78  .0 * 97 .0  * 73 .0 81 .0 * 81 .0* 88 .0* 

 4.5تسلك حبل   –) جلوس طوال فتحا  19
 زمن متر (

33  .0 89  .0 * 86 .0 * 61 .0 84 .0 * 53 .0 42 .0 

 م( 15الوثب  –) جلوس على أربع  20
 زمن

85  .0* 55  .0 58 .0 85 .0* 93 .0 * 93 .0* 78 .0* 

M 
4 

لموة الممٌزة متوسط اختبارات  صفة ا
 بالسرعة

59 .0 35  .0 77 .0 * 68 .0 86 .0 * 86 .0* 69 .0 

21 M5   ) الوثب العمودي من الثبات (  
 سم

77  .0* 36  .0 - 59 .0 89 .0 * 77 .0 * 77 .0* 79 .0* 

22 M6  متر من البدء  25) الجري مسافة
 زمن  العالً (

85  .0* 68  .0 64 .0 97 .0 * 83 .0 * 93 .0* 82 .0* 

23 M7   الولوؾ على الٌدٌن على جهاز (
 زمن  المتوازٌٌن

67  .0 54  .0 - 87 .0 * 69 .0 97 .0 * 67 .0 95 .0* 

 *0. 89 *0. 90 *0. 89 *0. 76 0. 68 *0. 78 * 0. 79 لمتوسط الكلً  لبلختبارات البدنٌة
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ة تطبيق االختبارات البدنية كمما كاف مستوػ األداء الميارؼ عمى جياز حصاف الحمق مرتفع ، و يشير دمحم شحات
يارؼ لجياز حصاف الحمق يحتاج بدرجة كبيرة إلى صفة المرونة ( إلى أف األداء الم2009( ، وأحمد الشاذلي )2003)

ػ عضبلت حزاـ الكتفيف في مستوػ الحوض والكتفيف ومفصمي الرسغيف وكذلؾ إلى صفة القوة المميزة بالسرعة في مستو 
 ( 58:  4( ، ):230 16والحوض . )

 مناقشة نتائج التساؤؿ الثالث: -
األداء الميارؼ لجياز الحمق وبعض اختبارات الصفات البدنية الخاصة ، فكانت ( وجود عبلقة موجبة بيف 5يبيف جدوؿ )

درجة االرتباط المحسوبة لممتوسط الكمي لمعبلقة بيف اختبارات صفة المرونة والقوة المميزة بالسرعة وبيف األداء الميارؼ  
 لجياز الحمق تساوؼ عمى التوالي

واالختبارات ذات   (0.05)( عند مستوػ 0.75دولية والتي تساوؼ )( الج r( وىي أكبر مف قيمة )0.85( )0.  86)
( ، 8،  7،  6،  5رات  المرونة رقـ )،  واختبا ( 2، 1العبلقة الموجبة ىي اختبارات  تحمل األداء الميارؼ رقـ) 

( ، واختبار 1،  18،  16مميزة بالسرعة رقـ )( ، واختبارات القوة ال14،  13، 11رات الجمد الثابت والمتحرؾ رقـ )واختبا
( بأف 2006( ، وحسف الورفمي )1998( ، وتتفق مع نتائج دراسة كبل مف عادؿ عبد البصير ) 23التوازف رقـ ) 

الصفات البدنية التي ليا عبلقة قوية مع أداء العب الجمباز ىي  صفة المرونة لمفصمي الكتفيف والقوة المميزة بالسرعة 
وتحمل األداء الميارؼ المعتمد عمى تنمية نظاـ الطاقة المتعمق بأداء الجممة الميارية .  ت الجذع  ، والتوازف ، لعضبلت

(11 :364( ، )6 :63  ) 
 مناقشة نتائج التساؤؿ الرابع: -
( وجود عبلقة موجبة بيف األداء الميارؼ لجياز طاولة القفز وبعض اختبارات الصفات البدنية الخاصة ، 5يبيف جدوؿ ) 

طاولة ة  االرتباط المحسوبة لممتوسط الكمي لمعبلقة بيف االختبارات البدنية الخاصة واألداء الميارؼ  لحيث كانت درج
 ( وىي أكبر مف قيمة 0. 76القفز تساوؼ )

(r( الجدولية والتي تساوؼ )واالختبارات ذات العبلقة الموجبة ىي اختبارات المرونة رقـ )  0.05)( عند مستوػ )0.75
قوة االنفجارية ( وكذلؾ وجود عبلقة موجبة بالنسبة الختبارات ال11الجمد الثابت والمتحرؾ رقـ ) واختبار ( 9،  8،  7، 6

" بأف  "Heinz Rich( نقبل عف ىينز ريش 1997( ، حيث يشير أحمد اليادؼ )22( ، واختبار السرعة رقـ )21رقـ )
 (  :28)مية األولى لبلعب الجمباز الفني ي في األىمرونة المفاصل في حزاـ الكتفيف وفي العمود الفقرؼ والحوض تأت

 مناقشة نتائج التساؤؿ الخامس: -
( وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف األداء الميارؼ لجياز المتوازييف وبعض اختبارات الصفات البدنية ، 5بيف جدوؿ )ي  

لجياز تبارات البدنية واألداء الميارؼ حيث كانت درجة معامل االرتباط المحسوبة لممتوسط الكمي لمعبلقة بيف االخ
، واالختبارات  0.0)( عند مستوػ ) 0.75( الجدولية والتي تساوؼ ) r( وىي أكبر مف قيمة )0.  89المتوازييف  تساوؼ )

 5( واختبارات المرونة متمثمة رقـ ) 4،  3،  2،  1ذات العبلقة الموجبة ىي اختبارات صفة تحمل األداء الميارؼ رقـ ) 
،  15،  16) ( ، واختبارات القوة المميزة بالسرعة رقـ 14،  12، 11( واختبارات الجمد الثابت والمتحرؾ رقـ ) 10،  9 ،

إليو  ( ، وىذا يتفق مع نتائج ما أشار22( واختبار السرعة رقـ )21اختبار القوة االنفجارية رقـ )و  (19،  20،  18،  17
( عمى أف جياز المتوازييف يحتاج بشكل خاص إلى القوة  2000د الشاذلي ) ( ،وأحم1997كبل مف أشرؼ عبد العالي )

 ( 162: 3( ، )235: 5في األداء الميارؼ . ) المميزة بالسرعة والمرونة وصفة الجمد المتحرؾ لمعضبلت العاممة
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 :مناقشة نتائج التساؤؿ السادس -
ة لممتوسط الكمي لمعبلقة بيف االختبارات البدنية الخاصة ( نجد أف درجة معامل االرتباط المحسوب13ومف خبلؿ جدوؿ ) 

( عند مستوػ  0.75( الجدولية والتي تساوؼ )r( وىي أكبر مف قيمة ) 0.  90واألداء الميارؼ لجياز العقمة  تساوؼ )
،  3،  2،  1تحمل األداء الميارؼ وىي اختبار)، واالختبارات البدنية ذات العبلقة متمثمة في اختبارات صفة   0.05))
( ، كما توجد عبلقة 10،  9،  8،  5تمثمة في اختبار )( ، كما توجد عبلقة ارتباطية موجبة الختبارات صفة المرونة م4

( وتوجد عبلقة الختبارات صفة القوة 14،  13،  12تمثمة في اختبارات )موجبة الختبارات صفة الجمد الثابت والمتحرؾ م
( ووجود عبلقة الختبار صفة القوة االنفجارية متمثمة في 20، 18، 16،17، 15تبارات)ميزة بالسرعة متمثمة في اخالم

 ( .22ر صفة السرعة متمثمة في اختبار )( ، كما توجد عبلقة موجبة الختبا21)اختبار
 : مناقشة نتائج التساؤؿ السابع -

يا بالمتوسط الكمي لمجموع األداء ( مف خبلؿ المتوسط الكمي الختبارات كل صفة بدنية خاصة وعبلقت5يوضح جدوؿ )
الميارؼ ألجيزة الجمباز الستة  ، حيث تبيف وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف األداء الميارؼ ألجيزة الجمباز الفني 

لجدولية عند مستوػ ا r( وىي أكبر مف قيمة 0.89( المحسوبة )rلبدنية الخاصة ، فقد بمغت قيمة )واختبارات الصفات ا
( ،  وىذه العبلقة الموجبة لبعض االختبارات البدنية مع األداء الميارؼ تؤكد عمى أنو 0.75( والتي بمغت )0.05معنوية )

كمما ازدادت عممية تنمية الصفات البدنية الخاصة كمما تطور مستوػ األداء الميارؼ لرياضة الجمباز الفني بصفة عامة 
لبدنية التي تتعمق بالعمل العضمي لكل جياز مف أجيزة الجمباز ،واألداء الميارؼ لكل جياز مف خبلؿ تطوير الصفات ا

( ، و مسمـ 1999محػػمد عبػاس وأحمد اليادؼ)الفني رجاؿ ، وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كل مف 
الميارات ( ، والتي تشير إلى أف لكل جياز مف أجيزة الجمباز الفني مجموعة عضبلت عاممة تتحكـ في أداء 1993بدر)

الحركية ، والحصوؿ عمى نتيجة مرتفعة في االختبارات البدنية الخاصة يعبر عمى ارتفاع المستوػ الميارؼ لناشئي 
سنوات ، ويتفق عمى وجود عبلقة بيف مستوػ األداء وبعض مكونات المياقة البدنية فاإلعداد  10الجمباز الفني لفئة تحت 

مستمرة ، واإلعداد الفني الفعاؿ يتضمف استخداماً  اقتصادياً  لمصفات البدنية ، وىو البدني يرتبط باإلعداد الميارؼ بصفة 
أحد العوامل الميمة المحددة لمستوػ الفورمة الرياضية ، والربط بيف الصفات البدنية والجانب الميارؼ ىو أساس تطور 

 .( 47: 24)(،107 :22مستوػ البلعب .  )
 االستنتاجات كالتكصيات: -5
 الستنتاجات: ا 5-1

 في حدكد العينة كخصائصيا نستنتج ما يمي:
 18، 10، 9، 8، 7، 6، 4، 2، 1توجد عبلقة ارتباط طردية دالة إحصائيا بيف اختبارات الصفات البدنية رقـ ) – 1
( عند مستوػ داللة  0.79)  المحسوبة R( واألداء الميارؼ لجياز الحركات األرضية بمغت قيمة  22، 21، 20،
(0.05. ) 
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(  19، 18، 16، 14، 8، 7، 6، 4توجد عبلقة ارتباط طردية  دالة إحصائيا بيف اختبارات الصفات البدنية رقـ )   - 2
 ( .0.05( عند مستوػ داللة ) 0.78)  ( المحسوبة Rواألداء الميارؼ لجياز حصاف الحمق ، حيث بمغت قيمة ) 

 14، 13، 11، 8، 7، 6، 5، 2، 1ارات الصفات البدنية رقـ )توجد عبلقة ارتباط غير دالة إحصائيا بيف اختب  -3
( عند مستوػ داللة 0.68المحسوبة ) R( واألداء  الميارؼ لجياز الحمق ، حيث بمغت قيمة  23، 19، 18، 16،
(0.05. ) 
 21، 20، 16، 11، 9، 8، 7، 6توجد عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية  بيف اختبارات الصفات البدنية رقـ )  -4
 (r( واألداء الميارؼ لجياز طاولة القفز، حيث بمغت قيمة )22،
 ( .0.05( عند مستوػ داللة )0.79)
 12، 11، 10، 9، 5، 4، 3، 2، 1ف اختبارات الصفات البدنية رقـ )توجد عبلقة ارتباط طردية دالة إحصائيا بي -5
( rاز المتوازييف ، حيث بمغت قيمة )جي( واألداء الميارؼ ل23،  22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14،

 ( .0.05( عند مستوػ داللة )0. 89المحسوبة )
 10، 9، 5، 4، 3، 2، 1بعض اختبارات الصفات البدنية : )توجد عبلقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بيف   -6
(  rث بمغت قيمة ) ( واألداء الميارؼ لجياز العقمة ، حي 22، 21، 20، 18،  17، 16، 15، 14، 13، 12،

 ( .0.05( عند مستوػ داللة )0.90المحسوبة )
توجد عبلقة ارتباط طردية بيف المتوسط  الكمي الختبارات الصفات البدنية واألداء الميارؼ لمتوسط المجموع الكمي  -7

غ عدد االختبارات ( ، حيث بم 0.05( عند مستوػ داللة )0.89( المحسوبة )rألجيزة الجمباز الفني ، حيث بمغت قيمة )
( اختبارا ، والتي يمكف االعتماد عمييا عند الحصوؿ عمى دالة التنبؤ 11البدنية التي ليا عبلقة موجبة باألداء الميػػػػػػػػارؼ )

 بمستوػ األداء الميارؼ لرياضة الجمباز الفني بداللة االختبارات البدنية التي ليا عبلقة موجبة مع األداء الميارؼ . 
 كصيات: الت 5-2

 بناء عمى النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة نكصي بما يمي: 
                               االعتماد عمى نتائج العبلقات االرتباطية التي توصمت إلييا الدراسة  عند  العمل في  

 سنوات . 10مجاؿ تدريب رياضة الجمباز الفني لفئة الناشئيف تحت 
تبارات البدنية التي لـ تظير عبلقة موجبة مع األداء  الميارؼ ألجيزة الجمباز الفني إليجاد اختبارات زيادة االىتماـ باالخ

 بدنية جديدة تكوف ليا عبلقات ذات داللة إحصائيا.   
استخداـ معادالت التنبؤ عف طريق إيجاد معادالت االنحدار المتعدد لعبلقات االرتباط بيف االختبارات البدنية الخاصة 

 سنوات. 10األداء الميارؼ ألجيزة الجمباز الفني لفئة تحت و 
 إجراء المزيد مف الدراسات االرتباطية عمى باقي الفئات العمرية لناشئي الجمباز الفني بمدينة بنغازؼ وعمى مستوػ ليبيا.
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 .  2000المعارؼ ، 
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األساسية الميػػػارات  " تصػػػميـ نمػػػػوذج إعػػػػػػداد خػػػػػػاص الكتػػػػػساب شرؼ عبد العالي الزىيرؼ:أ -5

كميػػػػة  التربية  ة دكتػػػوراه غػير منشػػورة ، الجمباز المبتدئيف " ، رسػػػال
 .1997الرياضية ، جامعة اإلسكندرية ، 

وعبلقتو  الميارؼ في الجمناستؾ الفني نسبي لؤلداء"تقويـ المستوػ ال حسف الورفمي وآخروف : -6
بعضيا بمتغيرؼ الطوؿ والوزف لدػ طمبة المرحمة الثانية بكمية التربية 

 ـ  2006البدنية بجامعة طرابمس "، المجمة العممية ،العدد السادس ، 
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 المصرية ، القػػػػػاىرة ، مطبعة ألنجموالتػػػقويـ والقػػػػياس النفسي والتػػربوؼ  رمػػػػػػزية الغريػػػػػػػػػػػب : -8

 ،1988 
د الحػركي النتػػقاء المبتدئات فػػػػػي " بناء بطارية اختبارات لبلستعدا سعاد أحػػػمد بسيوني : -9

ضية  التربية الريارسالة ماجستير غير منشورة ، كمية الجمباز الفنػػػي "، 
 . 2002، لمبنات ، جامعة اإلسكندرية 

الجزء األوؿ  ، ممية في تدريب الجمباز الحديث ،النظريات واألسس الع عػػادؿ عبد البصػػير عمى : -10
 .  1998القاىرة ، دار الفكر العربي ، 

، الثاني  في تدريب الجمباز الحديث ،الجزءالنظريات واألسس العممية  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -11
    .  1998القاىرة ،  دار الفكر العربي ،

  3تطبيػػػػػػػقات ، ط –التدريػػػب الريػػػاضي ، نظريػػػػات   عصػػػاـ الديف عبد الخػػالق : -12
 .1997،القاىرة ، دار الكتاب الجامعي ، 

 " وضع معايير قياسية لؤلداء الميارؼ واختبارات  فتحي عبد اليادؼ دمحم البلفي : -13
سنة"،  12ني الميبييف تحت الصفات البدنية الخاصة لناشئي الجمباز الف

ماجستير غير منشورة ، قسـ التربية البدنية ، جامعة بنغازؼ ،  رسالة
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 ـ. 2012
 . 1992دليل الجمباز الحديث ، القاىرة ، دار المعارؼ ،  :محػػمد إبػػراىيـ شػػحاتة -14
 .2002أسػػػس تعػػػميـ الجمػػػباز ، القاىرة ،  دار الفكر العربي ،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: -15
 . 2003تػػػػدريب الجمبػاز المعاصر ، القاىرة ، دار الفكر العربي،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:ػػػػػػػ -16
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 الديف رضواف:
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الفكر  العربي وعػػػػمـ النفس ، القاىرة ، دار القياس في التربية الريػػػػاضية  محػػػػػمد حسػػػػػف عبلوػ : -18
 ،1994. 

القانػػػوف  دريبي في ضوء محددات التقييـ في" توجيو محتوػ برنامج ت محػػػمد سػػامي سػػػػػػعيد: -19
غير  ػػاف الحمق "، رسالػػػة دكتوراه الدولي لمجمباز عمى جػػػياز حصػػ

 .  2008منشورة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة المنوفية ، 
،عماف ، دار   spssمبادغ وتحميل باستخداـ  -مقدمة في اإلحصاء  محػػمد صبػحي أبو صػالح :   -20

 . 2004المسيرة ، 
دار  القاىرة ،، 4، ط 1ة البدنية والرياضية ، جالقياس والتقويـ في التربي محمػد صػبحي حسػانيف : . -21

 .2001الفكر العربي ، 
وأحمد اليادؼ  محػػمد محمود عبػاس -22

 يوسف :
 األسس العممية في تعميـ وتػػػدريب 

  1999الجػػػػمباز ، القاىرة ، دار الفكر العربي ، 
  2002دار الوفاء لمطباعة ،  ، يػػف  ، اإلسػػكػػػػندريػػػةالجػػمبػاز لممبػػتدئ محمػػػد محمػػػود عبػػػػد السػػػػبلـ : -23
عبلقػػػػة مستػػػوػ األداء الميارؼ ببػػػعض مكػػػػػػػونات الميػػػاقػػػػة البدنػػػية " مػػػسمـ بػػػػػدر عػػػػواد  -24

الخاصػػػػة بانتقاء ناشئي الجمػػػباز الفني "رسالة ماجستير غير منشورة ، 
 .1993بػػػغداد ، العراؽ ،جامعة 

اإلعداد  اء المػػػيػارؼ في ضوء معايير" دالالت التنبػػػؤ بمػػستوػ األد نػػػبػػػػيػػػػل أحمػػػػد كامػػػػػػل : -25
 ي لبلعبي المنتخبات السعودية في البػػػػدني الخػػاص لبلتحاد الدول
 سنة "، رسالة ماجستير غير16-11 رياضة  الجمباز الفنػػػػػي مف

 . 2009رة ، كمية  التربية الرياضية لمبنيف ، جامعة الزقازيق ، منشو 
  

 المراجػػع األجنػػبية:  /ثػػانػػيا
               . International Gymnastic . Code of  points for men's artistic 26 

  gymnastics competition sat world championships, 2010 . 
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 الذاتي في رفع مستكى الكظائف البيداغكجية لمعمـ التربية البدنية  دكر التقكيـ
 د.أسػػػػػػػػػامو سالـ غريبػػػػػػػػي                                                       
  د. حناف عبد القادر كحيل                                                                

 أ. إبراىيػػػػػـ حسيف أبكصيػػػد                                                               
 مقدمة البحث:  1-1

إف معيار رقي الشعوب ىو التعميـ فيو المجاؿ الذؼ ييدؼ إلى إكساب التبلميذ المعرفة النظرية والميارة العممية 
 .واالتجاىات السموكية

نقطة االنطبلؽ األولى لتحقيق التنمية الشاممة لممجتمع بكل  ىيالعناية بالتعميـ  إف( 2003)دمحم يناس إ عميوتؤكدىذا ما و 
    قطاعاتو ومجاالتو، فقد أصبح ينظر إليو في وقتنا الحاضر، عمى أنو " صناعة إستراتيجية تخضع لقواعد وتنظيمات 

دارة  اً و) ديناميات ( عصر العمـ والتقدـ التقني ، في ميثاؽ المعمومات ، فكر  ونظامًا وتنظيمًا وعمميات وأىداؼ وبرامج وا 
 تسيطر اآلف بتقدميا عمى عالمنا المعاصر".  يوىندسة وبناء ، وىذا ما قد حدث بالفعل فى المجتمعات المتقدمة ، والت

مسئوليتو  والمعمـ وسيمة التعميـ في تحقيق أىدافو، ألنو المنفذ الفعمي لمسياسات التربوية في المجتمع، باإلضافة إلى
 المباشرة في ترجمة القيـ، والمثل، واألىداؼ العامة إلى إجراءات سموكية.

كما أشارت بضرورة إحداث تغييرات جذرية في معايير اختيار المعمـ، ومعايير تقويـ أدائو التدريسي  محاولة منيا لمعالجة 
                      الفجوة بيف الجانبيف النظرؼ والتطبيقي في إعداد المعمميف.          

                                                                          (2 :13 ) 
( أف عمميات التقويـ ألداء معممي التربية 2008) Rick, Sawa، ريؾ ساوا  (2009عبد الرزاؽ شنيف الجنابي )ويشير 

مختمفة في التدريس والبحث العممي وخدمة المجتمع وعمى إمكانية الرياضية تسعى إلى مساعدتيـ في تنمية مياراتيـ ال
 ( 96: 6( )22: 4التطور الذاتي المستمر الذؼ البد منو لمواكبة التطورات والمستجدات العممية .)

تتطمب فى جوىرىا الحصوؿ عمى بيانات أو معمومات عف الذاتي ( أف عممية التقويـ 1999يذكر أحمد زكى صالح )و 
نوعية عمـ ، ومقارنتيا فى ضوء معايير تتحدد عمييا مستويات مقبولة لؤلداء المرغوب فيو ، ثـ إصدار حكـ عمى أداء الم

األداء ، ومستواه تمييدًا التخاذ القرار المناسب ، والقرارات التربوية في ىذا المجاؿ عديدة منيا التعميمية التي تتعمق 
رشاده مينيًا ، ومنيا إدارية تتعمق بالترقية، أو المكافأة ، ومنيا اإل بمختمف جوانب العممية التعميمية رشادية لتوجيو المعمـ وا 

 أىداؼ تقويـ أداء المعمـ وىى : عمى إنجاز، أو تطوير، أو لبلختيار ضمف بعثات خارجية ، وىذه القرارات ترتبط أساسًا ب
األداء المدرسي ، وتوفير التغذية  يضعف فتشخيص االحتياجات الفردية لممعمميف مف خبلؿ تحديد جوانب القوة ، وال

الراجعة لكيفية توجيو التبلميذ نحو التعميـ الفاعل ، وىو ما يمكف اعتباره تقويمًا مرحميًا ، وغالبًا ما يتسـ بالوصف أكثر 
 .ي منو حكمًا ، أو تقييمًا لؤلداء المدرس

 مـ، أو وضعو في وظيفة أخرػ، أو إنياء خدمتو .توفير معمومات يمكف أف تؤدػ إلى تعديل، أو تطوير مسئوليات المع
توفير معمومات، أو بيانات تساىـ في مكافأة األداء المتميز، أو الترقية لوظائف قيادية، أو مياـ تدريبية ، أو بعثات 

 خارجية .
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التحديث المستمر  تنمية ميارات ، ومعمومات المعمـ المينية إلمكاف مساىمتو بفاعمية في عمميات التطوير المستقبمية أو
 (                                                                         42: 1.  ) يلمنظومة المنيج المدرس

اآلونة األخيرة سواء أكاف عالميًا أو محميًا، مف حيث مسئولياتو  يأف إعداد المعمـ يحظى باىتماـ كبير ف وف رؼ الباحثيو 
 بصورة مستمرة في ضوء معايير أدائية . يتدريبو عمى أسموب التقويـ الذاتو، وتقويمو مف خبلؿ وبرامج إعداده وتدريب

 مشكمة البحث:  2 – 1
تعتبر عممية تقييـ األداء التدريسي مف أىـ الخطوات الواجب إتباعيا في العممية التعميمية فيي العممية التي تجعل المعمـ 

ليصل إلى النضج الميني  الجياعيعي دائـ بجوانب قوتو ويعززىا وجوانب ضعفو و يعيد ىندسة عممية التعمـ ليصبح عمى و 
ومف خبلؿ خبرة الباحثوف في مجاؿ اإلشراؼ عمى التدريب الميداني الحظوا إف معمـ التربية البدنية غير متمكف مف 

فاقتناعو مية لمعرفة مستواه يضع وسائل تقيو و تقييـ المعمـ لذاتو أخوض برامج التربية البدنية بشكل عاـ وذلؾ لعدـ 
تحسيف نوعية التعميـ مف خبلؿ تحديد نوعية التغيرات المطموبة مف والذؼ ينعكس في   بضعفو يحفزه عمى تطوير مستواه

 األمر الذؼ استدعى الباحثوف لتصميـ استمارة تقييـ، المعمـ لطريقة التدريس، أو في بيئة التعمـ ، أو في مصادر التعميـ
 معمـ .مء التدريسي تكوف شاممة لجميع الوظائف البيداغوجية وىذه االستمارة تكوف بمثابة معيار لتقييـ الذاتي لخاصة باألدا

 أىمية البحث:1-3
 -الضكء عمى : البحثيمقي      
 تحسيف العممية التعميمية.التقويـ الذاتي في اطبلع معممي التربية البدنية بانعكاسات  -
الخاصة ية راجعة عف كل ما يريدوف مف معمومات تعتمد في ترشيد القرارات المدرسية تزود صانعي القرار بتغذ -

 .بالمعمميف 
فكرة عف الكفاءات المتاحة لمعممي التربية البدنية لبلستفادة القصوػ مف طاقاتيـ وجيودىـ في تحقيق مياـ  اءعطإ  -

 .المدرسة
 ىدؼ البحث:  4 – 1  
في  بدنيةداغوجية لمعممي التربية اليالوظائف البلتقويـ الذاتي في رفع مستوػ عمى دور اإلي التعرؼ  ييدؼ البحث  

  -مرحمة التعميـ األساسي وذلؾ مف خبلؿ : 
    . البدنيةلمعممي التربية  الذاتياألداء التدريسي  يـيتقمتصميـ استمارة ل

 فركض البحث:  1-5
 .البدنية عممي التربيةلم الذاتيموضوعية استمارة تقييـ األداء التدريسي  - 1  
 توجد فروؽ بيف تقييـ المعمـ لذاتو وبيف تقييـ المعمـ بواسطة الموجييف.  -2  
 مصطمحات البحث:  6 – 1

 )األداء التدريسي( : الكظائف البيداغكجية 
وية بما يحقق كل أنواع السموؾ الصادر عف المدرس والمعبر عنو بأنشطة وممارسات تمكنو مف أداء ميامو التعميمية والترب

 ) تعريف إجرائي (       أىداؼ معدة سمفًا.



511 
 

 الدراسات السابقة:    -2
 في التدريس ىيئة ألعضاء التدريسي األداء تقويـ بعنكاف: ( 4 ) (2009) الجنابي شنيف الرزاؽ عبددراسة  2-1-1

 األداء تقويـ بأىمية الجامعة في التدريس ىيئة عضو اطبلع إلى وتيدؼ ، العالي التعميـ جودة في وانعكاساتو الجامعة

  التعميـ، جودة لتحقيق التدريسي األداء تحسيف بسبل الجامعة في التدريس ىيئة عضو اطبلع ، التعميـ جودة في التدريسي

 ىو التدريس ىيئة لعضو التدريسي األداء أف  النتائج أىـ وكانت الكوفة، بجامعة التدريس ىيئة أعضاء عمى العينة واشتممت

 ىيئة لعضو التدريسي األداء وتقويـ ورسالتيا، الجامعة أىداؼ تحقيق في وتساىـ الجامعات تؤدييا التي الرئيسية المياـ دػإح

 الضعف ونقاط والتمييز القوة نقاط عمى ولموقوؼ العالي التعميـ جودة لتحقيق الجامعات تؤديو ممحة ضرورة أصبح التدريس

 إلعادة التدريس ىيئة لعضو راجعة تغذية عمميات توفر التدريس ىيئة لعضو التدريسي ءلؤلدا التقويـ وعمميات واالسترخاء،

 األداء. في الجودة لتحقيق المعتمدة واألساليب بالوسائل تحسينو وكيفية األداء بمستوػ  النظر
 التربية لمعممي التدريسي األداء لتطوير مقترحة إستراتيجية بعنكاف:( 5) (2005)  المصري  سبلمة كائلدراسة  2-1-2

 لمعممي التدريسي األداء فاعمية مدػ عمى التعرؼ إلىوتيدؼ  اإلعدادية، المرحمة لتبلميذ التعمـ نواتج عمي وأثرىا الرياضية

 األداء مستوؼ  عمي المقترحة اإلستراتيجية أثر عمي والتعرؼ التدريسي، السموؾ مبلحظة بطاقة خبلؿ مف الرياضية التربية

(  60واشتممت العينة عمى )  التعمـ، نواتج بعض عمي وأثرىا التدريس مجاؿ في المعرفي والمستوؼ  لرياضيةا التربية لمعممي
تأثيرا إيجابيا عمى إف اإلستراتيجية المقترحة أثرت  أىـ النتائج، وكانت  معمما ومعممة تربية رياضية لممرحمة اإلعدادية

عمى المستوػ المعرفي في مجاؿ التدريس ، وبالتالي كاف األثر إيجابيا مستوػ األداء التدريسي لمعممي التربية الرياضية و 
 في بعض نواتج التعمـ.  التبلميذ مف الصف الثالث إعدادؼعمى مستوػ 

 -إجراءات البحث: -3
  منيج البحث: 3-1

 .أستخدـ الباحثوف المنيج الوصفي لمبلءمتو لطبيعة البحث
 مجاالت البحث: 3-2 
 المجاؿ البشري: 3-3-1

 لمرحمة التعميـ األساسي. البدنيةمعممي ومعممات التربية 
 المجاؿ الزماني: 3-3-2

 ـ . 2017 -2016لقد تـ إجراء البحث خبلؿ العاـ 
 المجاؿ المكاني : 3-3-3

 بعض المدارس في منطقة طرابمس . 
 مجتمع كعينة البحث: 3-3

( معمـ 172لبحث، حيث تتكوف عينة البحث مف )الحالي في اختيار عينة تمثل أىداؼ وفروض ا لبحثتكمف أىمية ا
 داخل مدينة طرابمس  .  بدنيةومعممة تربية 

 أداة البحث: 3-4



022 
 

كأداة لجمع البيانات حيت تكونت االستمارة  ياستمارة تقييـ  األداء التدريس بتصميـألغراض البحت العممي قاـ الباحثوف   
 عبارة( 30وتتألف مف ) األدوار المينية(عبارات، والمحور الثاني 8ف)األوؿ المسئوليات األخبلقية وتتألف م محوريف مف

  .بدنيةداغوجية لمعممي التربية اليالوظائف البعمى دور التقويـ الذاتي في رفع مستوػ لمتعرؼ وذلؾ 
 الدراستاف االستطبلعيتاف: 3-5
اف مف خبلؿ عرضيا عمى مجموعة مف : وتيدؼ لمتأكد مف صدؽ استمارة االستبي الدراسة االستطبلعية األكلى 3-5-1

 .طرؽ التدريسالمحكميف المتخصصيف في مجاؿ 
 أكال الصدؽ :

 صدؽ االتساؽ الداخمي لمفردات محاور استمارة تقييـ  األداء التدريسي الذاتي لممعمـ   -
 ( 1جدكؿ ) 

        مـ   المحكر األكؿ : معامل االتساؽ الداخمي لمفردات محاكر استمارة تقييـ  األداء التدريسي الذاتي لممع
 (30ف =  )         المسئكليات األخبلقية                                                                     

 محتوى المفردة رلم المفردة المحور
معامل االتساق 

 الداخلً

 المسبولٌات األخبللٌة

 **0.715 واإللزام .ذو لدوة حسنة فً المسلن والمظهر  أكون 1

 **0.679 لتزم بتعلٌمات إدارة المدرسة فٌما ٌخص العملٌة التعلٌمٌة.أ  2

 **0.737 لتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة. ًتعاون مع زمبلبأ  3

 **0.666 التربوٌة والتعلٌمٌة. ًتمن برسالأإ   4

 **0.701 تحلً باإلخبلص فً العمل المنوط به.أ  5

 **0.625 م اإلفصاح عن أسرار المتعلم ومحاولة حل مشاكله .عمل على عدأ 6

 **0.722 وار الهادؾ والبناء .حعلى التفكٌر السلٌم وال يتبلمٌذأعود  7

 **0.755 جنب العنؾ وٌنهً عنه. وأتكون نموذج للحكمة أ  8

 0.355=  0.05* معنكى عند مستكى       0.456=   0.01* معنكى عند مستكى *
 يالذات ير استمارة تقييـ  األداء التدريسلمفردات محاك ( و الخاص بمعامل االتساؽ الداخمي  1ف جدوؿ )يتضح م

 0.625، ارتفاع قيـ معامل االتساؽ الداخمي و التي تراوحت  ما بيف )  لممعمـ    المحكر األكؿ : المسئكليات األخبلقية
ير إلى الصدؽ االحصائى لمفردات المحور ، و أف المفردات مما يش 0.01( وىذه القيـ معنوية عند مستوػ 0.755إلى 

ما  تساىـ في بناء المحور وتقيس ىترتبط إرتباطأ وثيقًا بالمحور الذؼ تنتمي إليو وأنيا تقيس ما يقيسو المحور ولذلؾ في
 .   تتسـ بالصدؽ الذاتي يوضعت مف أجمو ولذا في

 (2جدكؿ ) 
تقكيـ مرحمة  -1استمارة تقييـ  األداء التدريسي الذاتي لممعمـ  المحكر الثاني : األدكار المينية  معامل االتساؽ الداخمي لمفردات محاكر 

                                                                                     (  30  )ف =تقكيـ مرحمة تنفيذ درس التربية البدنية     -2 تخطيط درس التربية البدنية

 األبعاد
رلم 

 المفردة
 محتوى المفردة

معامل االتساق 
 الداخلً

مرحلة تخطٌط 
درس التربٌة 

 الرٌاضٌة

 **0.758 حدد األهداؾ بصورة مناسبة وممكنة التحمٌك .أ  1

 **0.652 صٌػ األهداؾ التعلٌمٌة بصورة سلوكٌة أ  2

 **0.598 سابمة .صٌػ أهداؾ مناسبة لمستوى نضج المتعلم وخبراتهم الأ  3

 **0.584 تشمل أهداؾ الدرس المجاالت الثبلث "المعرفً،الوجدانً،النفسحركً" .أن   4

 **0.658 ختار األنشطة المناسبة للمحتوى حتى تحمك األهداؾ المحددة .أ  5

 **0.644 ختار طرق وأسالٌب التدرٌس التً تحمك األهداؾ .أ 6
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 **0.754 متمركزة على نشاط المتعلم الذاتً.تبنى فلسفة حدٌثة للتدرٌس أ  7

 **0.590 ركز على أثارة دافعٌة المتعلم للتعلم.أ  8

 **0.653 وفر األدوات واألماكن الخاصة بالتعلمأ  9

مرحلة تنفٌذ 
درس التربٌة 

 الرٌاضٌة     

 **0.674 نفذ الخطط واألنشطة التعلٌمٌة لتحمٌك األهداؾ المنشودة .أ  1

 **0.731 ح طرٌمة سٌر العمل لضمان اإلستمرارٌة فً العمل .وضأ  2

 **0.679 راعً تطبٌك أجزاء الدرس بطرٌمة سلٌمة وسلسة.أ  3

 **0.643 ستعمل الوسابل التعلٌمٌة الجذابة والمناسبة .أ  4

 **0.722 ستخدم طرابك التدرٌس الحدٌثة.أ  5

 **0.670 وع فً استخدام أسالٌب التدرٌس الحدٌثة.أن 6

 **0.750 راعً المبادئ العلمٌة فً تعلٌم المهارة الحركٌة أ  7

 **0.741 تٌح الفرصة للمشاركة الفعلٌة أكثر من الشرح اللفظً .أ  8

 **0.635 ستخدم التشكٌبلت المناسبة لكل جزء من أجزاء الدرس للرإٌة الواضحة للنموذج .أ  9

 **0.595 الة.ستثمر ولت التدرٌس بصورة فع  أ  10

مرحلة خبلل 
درس التربٌة 

 الرٌاضٌة

 **0.641 وفر الجو االجتماعً واالنفعالً الذي ٌحمك العدل واالحترام فً الصؾ.أ  1

 **0.808 المتعلم فً الموالؾ المختلفة .تؽلب على المشكبلت التً تواجه أ  2

 **0.700 ذات .ي ٌمكن المتعلم من التفاعل والتعبٌر عن الذوفر األمان الأ  3

 **0.722 ٌا بٌبة مشجعة للتعلم .أه  4

 **0.587 نمً لدٌه مهارات التعلم الذاتً .شارن المتعلم خبراته ومعارفه ألأ  5

 **0.770 كسب المتعلم اتجاهات إٌجابٌة  ضرورٌة لحٌاته المستمبلٌة .أ  6

 **0.688 لادر على التفاعل مع المستوٌات المختلفة للتبلمٌذ .أنا   7

مرحلة تموٌم 
خبلل درس 

 التربٌة 
 الرٌاضٌة

 **0.711 بدئ اإلعجاب والتمدٌر النجازات المتعلم أمام زمبلبه.أ  1

 **0.598 عمل مع المتعلمٌن وفك مبدأ "تصٌد النجاحات".أ  2

 **0.744 حدد أسالٌب التموٌم المناسبة.أ  3

 **0.708 لتعلم وتطوٌرها.ستفٌد من نتابج التموٌم فً تعدٌل عملٌة اأ 4

 0.35=  0.05* معنكي عند مستكى       0.456=   0.01* معنكي عند مستكى *
لممعمـ     يالذات يرة تقييـ  األداء التدريسلمفردات محاكر استما( و الخاص بمعامل االتساؽ الداخمي 2يتضح مف جدوؿ )

  البدنية، تقكيـ مرحمة تنفيذ درس التربية   البدنيةس التربية المحكر الثاني : األدكار المينية  تقكيـ مرحمة تخطيط در 
ارتفاع ،  البدنية، تقكيـ مرحمة تقكيـ خبلؿ درس التربية   البدنية،  تقكيـ مرحمة التفاعل كالتكاصل خبلؿ درس التربية 

مما  0.01عند مستوػ ( وىذه القيـ معنوية 0.808إلى  0.584و التي تراوحت  ما بيف ) قيـ معامل االتساؽ الداخمي
رتباطا وثيقًا بالمحور الذؼ تنتمي إليو وأنيا تقيس لمفردات المحاور ، و أف المفردات ترتبط ا يشير إلى الصدؽ اإلحصائي

  ي .المحور ولذلؾ فيي تساىـ في بناء المحور وتقيس ما وضعت مف أجمو ولذا فيي تتسـ بالصدؽ الذات وما يقيس
( معمـ ومعممة التربية 30حيث قاـ الباحثوف بتوزيع استمارة االستبياف عمى عدد ): الثانية الدراسة االستطبلعية 3-5-2

البدنية بمرحمة التعميـ األساسي كعينة استطبلعية تـ اختيارىا مف مجتمع البحث وذلؾ لغرض التأكد مف وضوح وسيولة 
الستمارة ، تـ إعادة توزيع استمارة االستبياف مرة األسئمة وعباراتيا لممبحوثيف وأخذ فكرة مسبقة عف مدػ تجاوبيـ ليذه ا

أخرػ عمى نفس عينة الدراسة االستطبلعية وذلؾ بعد مرور أسبوعيف مف تطبيق االختبار األوؿ ليتـ التأكد مف ثبات 
 :االستبياف عف طريق استخداـ طريقتيف 

 طريقة إعادة التطبيق:
التربية البدنية في مرحمة التعميـ األساسي عف طريق طريقة إعادة  يلمعمم الذاتي قاـ الباحثوف بحساب ثبات استمارة التقييـ

 ( 3التطبيق كما يتضح مف جدوؿ )
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 (3جدكؿ )

 المؽٌرات

 التطبٌك األول
 30ن=

 التطبٌك الثانً
 30ن = 

 معامل
 االرتباط
 ع± -س ع± -س " ر "

 *0.887 1.49 20.73 1.43 20.86 المسبولٌات األخبللٌة

 *0.925 1.98 23.94 1.89 23.92 ٌط درس التربٌة الرٌاضٌةمرحلة تخط

 *0.888 1.96 26.13 2.07 26.04 مرحلة تنفٌذ درس التربٌة الرٌاضٌة     

 *0.921 1.67 18.17 1.58 18.16 خبلل درس التربٌة الرٌاضٌة التفاعل والتواصلمرحلة 

 *0934 0.95 10.45 0.94 10.51 مرحلة تموٌم خبلل درس التربٌة الرٌاضٌة

 معامل ألفا لكركنباخ : -2
التربية البدنية في مرحمة التعميـ األساسي عف طريق معامل ألفا  يلمعمم الذاتي قاـ الباحثوف بحساب ثبات استمارة التقييـ

 ( . 4لكرونباخ كما يتضح مف جدوؿ )
 ( 4جدكؿ )  

 30اء التدريسي الذاتي لممعمـ  ف = لمفردات محاكر كمراحل استمارة تقييـ  األد خمعامل ألفا لكركنبا

 المحاور
معامل ألفا لكرونباخ 

 للمحاور
معامل الفا لكرونباخ 

 لبلستمارة ككل

 0.692 المسبولٌات األخبللٌة  -1

0.764 

  األدوار المهنٌة -2

 0.712 مرحلة تخطٌط درس التربٌة الرٌاضٌة -2/1

 0.704 مرحلة تنفٌذ درس التربٌة الرٌاضٌة-2/2

 0.741 مرحلة التفاعل والتواصل خبلل درس التربٌة الرٌاضٌة -2/3

 0.696 مرحلة تموٌم خبلل درس التربٌة الرٌاضٌة -2/4

األداء التدريسي  المحور لمفردات محاكر استمارة مبلحظة ( و الخاص بمعامل ألفا لكرونباخ  4يتضح مف جدوؿ ) 
، تقويـ مرحمة  البدنيةالثاني : األدوار المينية  تقويـ مرحمة تخطيط درس التربية األوؿ : المسئوليات األخبلقية و المحور 

، تقويـ مرحمة تقويـ خبلؿ درس  البدنية ،  تقويـ مرحمة التفاعل والتواصل خبلؿ درس التربية البدنية تنفيذ درس التربية
لممفردات وبمغ معامل الفا لكرونباخ لممقياس ككل  (0.741إلى  0.692، بمغ معامل ألفا لكرونباخ ما بيف ) البدنيةالتربية 

. مما يؤكد إف المفردات تتسـ بالتجانس  في مجموعيا و  0.6( . وىذه القيـ اكبر مف 0.764متمثبل في المجموع الكمى )
قيمتو اكبر  تتكامل لتكوف مقياس جيدا لقياس األداء التدريسي كما يؤكد ذلؾ معامل الفا لكرونباخ لممجموع الكمى الذػ تعد

 مف قيـ المفردات.
 الدراسة األساسية:  6 – 3

بعد التأكد مف صدؽ وثبات االستمارة ، قاـ الباحثوف  بإجراء الدراسة األساسية ، وذلؾ بتوزيع استمارات عمى عينة      
 . 27/1/2017إلى 2016/ 11/  6البحث خبلؿ فترة مف 

 المعالجػػػػػات اإلحصائيػػػػة: 7 – 3
 الباحثوف بمعالجة بيانات البحث باستخداـ المعالجات اإلحصائية التالية  :  قاـ     

 المتوسط الحسابي .
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 االنحراؼ المعيارؼ .
 اختبار "ت" لمعينات المستقمة .

 بيرسوف( .معامل االرتباط ) 
 . معامل ألفا لكرونباخ 

 عرض النتائج كمناقشتيا: 
ومناقشتيا، مف خبلؿ جمع البيانات وفي ضوء أىداؼ  لباحثيفا ايتضمف ىذا الفصل عرض النتائج التي توصل إليي

 البحث، وفي حدود عينة البحث، واإلجراءات اإلحصائية.
 ـ المعمـ بكاسطة المكجييف :يالفركؽ بيف تقييـ األداء التدريسي الذاتي بكاسطة المعمـ كتقي

 (5جدكؿ )
 ـ المعمـ بكاسطة المكجييف  في) األداء التدريسي(الفركؽ بيف تقييـ المعمـ الذاتي لنفسو كتقيي            

 الدالالت اإلحصابٌة
 
 

 األداء التدرٌسً

 التمٌٌم الذاتً
 172ن = 

 تمٌٌم الموجهٌن
الفرق بٌن  172ن = 

 المتوسطٌن
 لٌمة
 ت

نسبة الفروق 
% 

 ع± س ع± س

 17.707 12.016* 3.134 3.135 17.698 1.368 20.831 المسبولٌات األخبللٌة

مرحلة تخطٌط درس التربٌة 
 الرٌاضٌة

23.634 1.988 19.994 3.473 3.640 *11.927 18.203 

مرحلة تنفٌذ درس التربٌة 
 الرٌاضٌة

25.866 2.055 21.808 3.436 4.058 *13.294 18.608 

مرحلة التفاعل والتواصل خبلل 
 درس التربٌة الرٌاضٌة

18.145 1.566 14.890 2.953 3.256 *12.775 21.866 

مرحلة تموٌم خبلل درس التربٌة 
 الرٌاضٌة

10.448 0.951 8.727 1.571 1.721 *12.290 19.720 

 19.019 14.793* 15.808 12.748 83.116 5.822 98.924 مجموع األداء التدرٌسً

 1.9=  0.05* معنكي عند مستكى 
احل األداء التدريسي )المسئوليات ( وجود فروؽ معنوية في جميع مر 1( والشكل البياني رقـ )5يتضح مف جدوؿ )

األخبلقية ، مرحمة تخطيط درس التربية الرياضية ، مرحمة تنفيذ درس التربية الرياضية  ، مرحمة التفاعل والتواصل خبلؿ 
درس التربية الرياضية ، مرحمة تقويـ خبلؿ درس التربية الرياضية ، مجموع األداء التدريسي( لصالح التقييـ الذاتي حيث 

، كما بمغت نسبة  0.05( وىذه القيمة معنوية عند مستوػ 14.793إلى  11.927غت قيمة ت المحسوبة ما بيف )بم
 %( . 21.866% إلى 17.707الفروؽ ما بنيف )
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( المتكسط الحسابي لدرجات تقييـ أداء المعمـ لذاتو كتقييـ أداء المعمـ بكاسطة المكجيي في) األداء 1شكل )
 يسي(التدر 
 االستنتاجات كالتكصيات:  -5
 :االستنتاجات 5-1

  -في ضوء أىداؼ وفروض البحث توصل الباحثوف إلى االستنتاجات التالية:
وجود تبايف واضح لمفردات محاور استمارة تقييـ األداء التدريسي الذاتي لمعمـ التربية البدنية وذلؾ لصالح مرحمة  -1 

ذا يظير باف معمـ التربية الرياضية يركز عمى الجانب النظرؼ أكثر مف الجانب التطبيقي التخطيط لدرس التربية البدنية وى
وىذا يرجع لعدـ إلمامو بكل وظائف التدريس ونتيجة لعدـ تقييمو لذاتو ليكشف عف نواحي القوة في األداء لتعزيزىا 

مكانية نقميا لآلخريف عبر وسائل متعددة، وتحديد نقاط ا لضعف لتبلفييا ووضع الحموؿ لمعالجتيا واالستفادة منيا وا 
 وبالتالي يرتقي إلى المستوػ المطموب .

وجود فروؽ معنوية في جميع مراحل األداء التدريسي )المسئوليات األخبلقية ، مرحمة تخطيط درس التربية الرياضية  -2
ة الرياضية ، مرحمة تقويـ خبلؿ درس ، مرحمة تنفيذ درس التربية الرياضية  ، مرحمة التفاعل والتواصل خبلؿ درس التربي

 التربية الرياضية ، مجموع األداء التدريسي( لصالح التقييـ الذاتي لمعمـ التربية البدنية .
 التكصيات: 5-2

ظيارىا مف خبلؿ المواقف التعميمية. البدنيةإعطاء معمـ التربية   حيز مف الحرية والديمقراطية لتطبيق أفكاره الذاتية وا 
يشعره بانتمائو  لممدرسة وبالتالي يزيد مف رغبتو في خدمة المدرسة البدنية  وافز المادية والمعنوية لمعمـ التربيةتقديـ الح

 ويتحسف أدائو التدريسي.
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في عممية التدريس وتقديـ دورات تدريبية أثناء الخدمة إلكسابيـ العديد مف البدنية  التعرؼ عمي حاجات معمـ التربية
 ة التي تسيـ في تحقيق األىداؼ المدرسية الموضوعة.الميارات التدريسي

البحث عف المشكبلت التي تعيق نشاط معمـ التربية الرياضية مف أجل معالجتيا منيا وتدعيـ المواقف اإليجابية وتعزيزىا 
 تو التدريسية.وتوفير كافة اإلمكانات المادية والمعنوية التي تزيد ىذا النشاط وتساعد عمى تحسيف أدائو وزيادة  فّعالي

مساعدة المعمـ عمى التطور الميني في مجاؿ تخصصو مف خبلؿ استخداـ وسائل التكنولوجيا الحديثة بحيث يتصل بأفراد 
 في نفس التخصص ومف دوؿ مختمفة وبيئات مختمفة فتتسع مداركو وتزيد خبراتو وبالتالي يطور مف أدائو التدريسي .
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 بالضغكط المينية لدى معممي التربية البدنية بمدينة سبيا االلتزاـ كعبلقتو
 إصبلح دمحم شافعي          /أ.ـ.د                                                
 دمحم إدريس األنصاري  /أ.ـ.د                                                

 مقدمة البحث: 1-1
أف تربية أجياؿ المستقبل وا عداد قواه البشرية عمل نبيل يمزمو توجو سميـ ومتابعة منتظمة وىذا يعني ضرورة لوجود   

ة التعميمية لتيسير قياميا بمياميا ووظائفيا جيازيف أحدىما إدارؼ واآلخر تعميمي يوجياف العمل التربوؼ داخل المؤسس
 (203:  11المختمفة وتحقيق أىدافيا . )

ويعد االلتزاـ مف الظواىر اليامة في حياة البشر بشكل عاـ منذ بداية الخميقة وركزت عميو جميع األدياف والشرائع   
ظمات أو المؤسسات بغرض التحفيز وزيادة السماوية ، ولذلؾ ظيرت الحاجة لدراسة السموؾ اإلنساني في الوظيفة والمن

 ( 34:  2االلتزاـ وتحديد العوامل المؤثرة فيو .)
حيث يعد االلتزاـ إستراتيجية ىامو وأساسية في مسيرة التغيير واإلصبلح في التعميـ واإلدارة ، فقد برزت الدعوة إلى تفعيل 

 (353:  15بعضيـ البعض .) دور المعمـ في صناعة القرارات المدرسية واستفادة الزمبلء مف
وااللتزاـ مظير مف مظاىر السموؾ اإلنساني الذؼ يشمل جميع أوجو النشاط العقمي والحركي واالنفعالي واالجتماعي التي 

شباع حاجاتو وحل مشكبلتو .  )  (284:  7يقوـ بيا الفرد مف أجل التوافق والتكيف مع بيئتو وا 
لتزاـ الميني ىما الرؤية النظرية حيث يعكس االلتزاـ الميني جودة العبلقة بيف رؤيتيف لبلإلى  Meyer  &Allenوقد أشار 

، واستعداد لبذؿ  الفرد والمؤسسة ، وعميو  فالفرد ذو االلتزاـ الميني المرتفع لديو إيماف عميق بأىداؼ المؤسسة وقيميا
السموكية حيث يعكس االلتزاـ الميني  ، ورغبة صادقة في البقاء فييا واألخرػ ىي الرؤية الجيد الكبير في سبيميا

سموكيات الفرد لمحفاظ عمى المكاسب وكل ما ىو قيمة نتيجة ارتباطو بالمؤسسة التي يعمل فييا والتي قد يخسرىا في حالة 
 (18 - 1: 14تركيا .)

مى حد سواء وذلؾ تعتبر ضغوط العمل إحدػ العوامل المؤثرة في سموؾ العامميف في جميع المنظمات الحكومية واألىمية ع
لما ليا مف آثار سمبية عمى مستوػ األفراد والمنظمات فبل تكاد تخمو أؼ وظيفة أو مينة منيا ولكف تختمف حدة ىذه 
الضغوط مف منظمة إلى أخرػ ، ومف شخص إلى أخر حسب طبيعة عمل المنظمة واالستعداد النفسي والجسمي لمفرد. 

(2  :2) 
غوط الوظيفية باىتماـ متزايد مف قبل العديد مف الباحثيف والمفكريف في الكثير مف لذلؾ حظى ما يسمي بموضوع الض  

المجاالت المختمفة كعمـ النفس والطب والعموـ اإلدارية وغيرىا وعمى اعتبار أف الفرد ىو أساس الموارد البشرية فقد أىتـ 
 (33:  4المنظمة . ) العمماء بدراسة سموكو ومحاولة التأثير في ىذا السموؾ ليتوافق مع سموؾ

عندما ترتفع مسػػتويات ضغػػط العمػل إلى أقصى الدرجات فإف االلتزاـ ينخفػض بصػورة ممحوظة نتيجػة لتكريس الفرد قدرا 
مف جيده وطاقتو لتخفيض الضغط الواقع عميو بدال مف توجيو جيده نحو األداء وعندما يستمر الضغط عمى المستوػ 

الفرد بضرورة التغيير قبل أف يصيبو االنييار وتظير في ىذه المرحمة أعراض متعددة مف أىميا العالي لفترة طويمة يشعر 
 العدوانية والتخريب أو ترؾ العمل والغياب .
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 (8  :87) 
ذا كاف االلتزاـ الوظيفي يولد لمفرد إحساسا عاليا باالنتماء واالندماج مع المنظمة فيو ببل شؾ ينعكس إيجابيا عمى بعض  وا 

 غيرات مثل المواظبة التنظيمية أو تخفيف حدة ضغوط العمل.المت
                                                                           (4 :43) 

إف لطبيعة العبلقة بيف ضغوط العمل وااللتزاـ الوظيفي أىمية خاصة ذلؾ ألف الكفاءة والفعالية في المنظمات تحتاج إلى 
ذا كانت ضغوط العمل محددا لبللتزاـ الوظيفي مستوػ عاؿ ، فإنو مف الممكف التأثير تأثيرا  مف االلتزاـ بيف العامميف ، وا 

 (67:  1غير مباشر في االلتزاـ الوظيفي مف خبلؿ زيادة الرضاء الوظيفي .)
 مشكمة البحث كأىمية: 1-2
ت إدارية ، ترتبط بالنظرة الشاممة لمتقويـ التربوؼ وبحركة الدعوة إلى االلتزاـ ليست عبثا بل إنيا جزء مف منظومة عمميا  

 (204:  11اإلصبلح التربوؼ المنشود  لتحقيق الكفاءة والتميز . )
ويعد االلتزاـ الميني مف الركائز اليامة لتحقيق المؤسسة أىدافيا وىو مف المفاىيـ الحديثة التي القت اىتماما في ميداف 

نجاز أعماليا . ونظرا لحداثة ىذا المفيوـ يجد الباحثوف صعوبة في تحديده اإلدارة التربوية نظرا لعبل قتو بفعالية المؤسسة وا 
وتمييزه عف غيره مف المصطمحات ، ويشير االلتزاـ الميني إلى االرتباط النفسي الذؼ يربط الفرد بالمؤسسة التي يعمل 

لى السموكيات التي يقوـ بيا المدير أو المعمـ في المدرسة ، وتدؿ عمى مدػ التزامو بالقواعد  فييا واتجاىاتو نحوىا  وا 
األخبلقية التي تحدد عبلقتو بعممو ، وعمى الراحة النفسية والرضا عف شغمو لوظيفتو ، واالعتزاز بيا وتفضيميا عمى غيرىا 

( .3  :13) 
ا وبيف العامميف فييا لضماف ومما ال شؾ فيو أف كثير مف المؤسسات والمنظمات تعمل جاىدة عمى تنمية العبلقة بيني

يجاد الدافع لمعامميف لمتوافق مع أىداؼ المؤسسة والمشاركة  استمرار القوػ العاممة ذات الكفاءة وتنمية السموؾ االيجابي ، وا 
 الفعالة في أنشطتيا ، مما يؤثر ايجابيا عمى مستوػ اإلنجاز

(.2  :4 ) 
ػ التوافق بيف األفراد مف جية وبيف االلتزاـ الوظيفي مف جية وتعد ضغوط العمل مف العناصر الرئيسية لقياس مد  

األخرػ ؛ فاألفراد ذو االلتزاـ الوظيفي المرتفع يمموف إلى بذؿ المزيد مف الجيد ألجل مؤسساتيـ ووظائفيـ  وبالتالي فأنو 
تحقيق أىدافيا عمى أكمل كمما كاف لدػ العامميف التزاـ لوظائفيـ ومؤسساتيـ استطاعت ىذه المؤسسات القياـ بدورىا و 

 (99:  5)                                 وجو .
وتعد المؤسسات التربوية والتعميمية مف أىـ مؤسسات الدولة وذلؾ لمطبيعة الخاصة بمياميا والمتمثمة في كل مف إعداد   

ع مف جية وأيضا إعداد وتنمية أجياؿ الكوادر المؤىمة عمميا ومعرفيا وتربويا لكي تأخذ مكانيا الصحيح في تكويف المجتم
 المستقبل عمميا وثقافيا وبدنيا وحركيا ونفسيا واجتماعيا مف جية أخرػ .  

ومف ىنا نبعت فكرة إجراء ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مدػ االلتزاـ الوظيفي لدػ معمميف التربية البدنية وعبلقتو بضغوط   
 الضعف ومعرفة مجاالت التحسيف واالرتقاء بمعدالت االلتزاـ الوظيفي .العمل مف أجل الوقوؼ عمى نقاط القوة ونقاط 

 ىدؼ البحث:  1-3
 ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى االلتزاـ وعبلقتو بالضغوط المينية لدؼ معممي التربية البدنية بمدينة سبيا. 
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 تساؤالت البحث: 1-4
 ا  ؟ما ىي درجة االلتزاـ لدػ معممي التربية البدنية بمدينة سبي
 ما ىي درجة الضغوط المينية لدػ معممي التربية البدنية ؟

 ىل توجد عبلقة بيف االلتزاـ والضغوط المينية لدػ معممي التربية البدنية ؟
 الدراسات السابقة: -2
"أبعاد الضغوط المينية وعبلقتيا بااللتزاـ لدػ تدريسيوف  :بعنكاف( 6( )2011دراسة عمي قادر عثماف  سنة ) 2-1-1

بعض كميات التربية الرياضية في إقميـ كردستاف العراؽ"  بيدؼ التعرؼ عمى درجة الضغوط المينية وااللتزاـ التي يوجييا 
تدريسيوف كميات التربية الرياضية في إقميـ كردستاف العراؽ والتعرؼ عمى عبلقة أبعاد الضغوط المينية بااللتزاـ لدييـ 

ة ، ومقياس االلتزاـ ، وتـ إجراء التجربة الرئيسة في كميات التربية الرياضية في واستخدـ الباحث مقياس الضغوط الميني
جامعات )السميمانية ، وصبلح الدىف ، وكوبة ، وكرميات( ، ونتج عنيا أف تدريسيوف كمية التربية الرياضية في جامعة 

مييا تدريسيوف كمية التربية الرياضية صبلح الدىف يواجيوف ضغوط مينية في خمسة أبعاد المرتبطة بالضغوط المينية ، ي
 في جامعة كوبة في أربعة أبعاد ، ثـ تدريسيوف كميتي التربية الرياضية  في جامعي السميمانية وكرمياف ببعديف 

"درجة االلتزاـ الوظيفي لدػ أعضاء ىيئة التدريس في إلىة  :بعنكاف( 10( )2010دراسة حمادات كعياصرة ) 2-1-2
ردنية مف وجية نظرىـ" بيدؼ التعرؼ عمى درجة االلتزاـ الوظيفي لدػ أعضاء ىيئة التدريس في إلىة الحصف الجامعة األ

( 91الحصف الجامعية في األردف مف وجية نظرىـ ، باستخداـ المنيج الوصفي وتطبيق استبانة معدلة عمى عينة مف )
لتدريس نحو كل مف : المينة ، الطمبة ، عضو ىيئة تدريس ، وأظيرت النتائج ترتيب مجاالت مسؤولية عضو ىيئة ا

الزمبلء ، أولياء األمور والمجتمع المحمي عمى الترتيب ، كما أشارت إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا لممبحوثيف تعزا 
 لمتغيرات الجنس أو المؤىل العممي 

وعبلقتو بضغوط العمل لدػ االلتزاـ الوظيفي  " :( بعنكاف12( )2010دراسة ميا بف فاضل السبيعي سنة )  2-1-3
بيدؼ تحديد مستوػ كل مف االلتزاـ الوظيفي وضغوط العمل لدػ   " معممات المدارس الثانوية لمبنات بمدينة الرياض

معممات المدارس الثانوية بالرياض والكشف عف مدػ تأثير ضغوط العمل عمى االلتزاـ الوظيفي لدػ المعممات باستخداـ 
معممة( وأظيرت النتائج أف ىناؾ عبلقة ارتباط سالبة بيف االلتزاـ  440مسح أراء عينة البحث )المنيج الوصفي مف خبلؿ 

لمتغيرؼ "سنوات  الوظيفي وضغوط العمل لدػ المعممات وىناؾ فروؽ دالة إحصائيا في مستوػ االلتزاـ الوظيفي تعزػ 
 الخدمة والراتب 

مصادر ضغوط العمل ومستوػ الضغط المدرؾ في  أثر " :( بعنكاف13( )2006دراسة مكسى السعكدي ) 2-1-4
" تـ  دراسة تحميمية ميدانية –االلتزاـ التنظيمي لدػ العامميف في كميات المجتمع الحكومية التابعة لجامعة البمقاء التطبيقية 

ىـ النتائج : ، وكانت أ  ( موظفا236تصميـ وتطوير استبانة بغرض جمع البيانات وتوزيعيا عمى أفراد العينة التي بمغت )
( وجود عبلقة إرتباطية سمبية بيف مصادر ضغوط العمل المختمفة التي تشمميا الدراسة وااللتزاـ التنظيمي بأبعاده 1

 .( وجود أثر ىاـ ذؼ داللة إحصائية لمصادر ضغوط العمل في أبعاد االلتزاـ التنظيمي2المختمفة . 
 إجراءات البحث: -3
 :       المنيج المستخدـ 3-1
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 لمنيج الوصفي باألسموب المسحي لمبلءمتو لطبيعة ىذه الدراسة.ا
 مجاالت البحث: 3-2
 .معممي التربية البدنية بمدينة سبياالمجاؿ البشري:  3-2-1
  .بعض مدارس سبيا  المجاؿ المكاني: 3-2-2
  ـ. 2015 – 2014العاـ الدراسي المجاؿ الزمني:   3-2-3
 مجتمع كعينة البحث: 3-3

( 54حث يشمل جميع معممي التربية البدنية بكل مف مدارس التعميـ األساسي والثانوؼ بمدينة سبيا بإجمالي )مجتمع الب
( محمة ، ونظرا لعدـ وجود معمـ لمتربية البدنية في بعض المدارس أو لتواجد بعض المدارس في 9مدرسة تمثل عدد )

( مدرسة وتـ تطبيق التجربة عمى المدارس 13عددىا )منطقة يقل بيا عنصر األمف ؛ فقد تـ استبعاد تمؾ المدارس و 
( معمـ ومعممة تربية بدنية ؛ تمثل عينة عشوائية لمبحث مف 132( مدرسة بإجمالي عدد معمميف )41المتبقية وعددىا )

نة والجدوؿ التالي يوضح وصف تفصيمي لمجتمع وعي % لممجتمع األصمي ، 64.7( معمـ أؼ بنسبة تمثيل 204أصل )
 البحث بما تحتويو كل محمة مف مدارس ومعمميف وعدد المشاركيف ونسبة المشاركة لممجتمع األصمي .

 (1جدكؿ )
 كصف مجتمع كعينة البحث

وسط  المنشٌة المحلة
 المدٌنة

المر
 ضة

الثانو
 ٌة

الكرام
 ة

سكر
 ة

المهد الجدٌد
 ٌة

اإلجمال حجارة
 ي

 39 5 3 4 5 3 2 4 6 6 عدد مدارس التعلٌم األساسً

 15 1 2 5 1 - 1 1 3 2 عدد مدارس التعلٌم الثانوي

 54 6 5 9 6 3 3 5 9 8 إجمالً عدد المدارس

عدد المدارس )ال ٌوجد معلم / سبب 
 أمنً(

4 2 - 1 3 - 1 - 2 13 

 41 4 5 8 6 - 2 5 7 4 عدد المدارس المشاركة

 % 75.9(  = 54ا )( إلى إجمالً عدد مدارس سبه41نسبة إجمالً عدد المدارس المشاركة )

 204 19 16 41 25 5 16 24 30 28 إجمالً عدد معلمً التربٌة البدنٌة

 132 17 13 26 16 - 8 17 22 13 عدد المعلمٌن المشاركٌن فً التجربة

 نسبة إجمالً عدد معلمٌن التربٌة البدنٌة المشاركٌن فً البحث إلجمالً عدد معلمً
 % 64.7التربٌة البدنٌة بمدارس سبها = 

 أدكات جمع البيانات: 3-4
 مقياس االلتزاـ: 3-4-1

والذؼ صممو كل مف كوباسا ومادؼ لمحاولة قياس عامل االلتزاـ ، ويعتبر ىذا  ](1مرفق رقـ )[تـ استخداـ مقياس االلتزاـ 
شخصية اليامة التي المقياس وسيمة لقياس االلتزاـ باعتباره بعد ىاـ مف أبعاد سمة الصبلبة والتي تعتبر مف بيف السمات ال

عبارة  يقوـ الفرد باالستجابة عمى  12تشكل وسيمة مقاومة عندما يواجو الفرد بعض ضغوط الحياة  ويتضمف المقياس 
عبارات فقط ، وقد قاـ بحساب معامل  10عبارات المقياس وقد قاـ دمحم حسف عبلوؼ باقتباسو وتعريبو ثـ اقتصر عمى 

، كما تـ قاـ بحساب الصدؽ المرتبط بالمحؾ باستخداـ بعض االختبارات  0.89ألفا( االتساؽ الداخل لممقياس )معامل 
التي تقيس تحمل المسئولية والصبلبة والتصميـ . عند تصحيح المقياس تمنح درجة واحدة في حالة أوافق تماما ، درجتاف 
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، ويتـ جمع الدرجات كميا ، وكمما  درجات في حالة ال أوافق تماما 4درجات في حالة ال أوافق ،  3في حالة أوافق ، 
 ( 77 -75:  9ارتفعت الدرجات كمما دؿ ذلؾ عمى وجود سمة االلتزاـ لدػ الفرد بصورة واضحة . )

 مقياس الضغكط المينية: 3-4-2
والذؼ قاـ بتصميمو دمحم حسف عبلوؼ  ](2مرفق رقـ )[تـ استخداـ مقياس الضغوط المينية لمعممي التربية البدنية   
عرؼ عمي األسباب أو العوامل التي تسيـ  في زيادة  الضغوط المينية عمى معمـ التربية البدنية ، ولحساب ثبات لمت

المقياس قاـ بحساب " معامل إلفا " لبلتساؽ الداخمي لممقياس وتراوحت معامبلت االتساؽ الداخمي ألبعد المقياس مابيف 
الصدؽ المنطقي لممقياس عف طريق خبراء في مجاؿ توجيو  ، ولحساب صدؽ المقياس قاـ بإيجاد 0.79إلى  0.57

محاور ، ويقـو  6( عبارة موزعة عمي 36، ويتضمف المقياس ) التربية الرياضية ، كما قاـ بإيجاد الصدؽ المرتبط بالمحؾ
رة جدا ، معمـ التربية البدنية باإلجابة عمى عبارات المقياس في ضوء مقياس خماسي التدريج )تنطبق عمي بدرجة كبي

( ، والجدوؿ التالي يوضع محاور 495 -494:  9بدرجة كبيرة ، بدرجة متوسطة ، بدرجة قميمة ػ بدرجة قميمة جدا( .)
 المقياس وأرقاـ العبارات اإليجابية والسمبية لكل محور منيا وكيفية تصحيحيا وحساب الدرجات . 

 (2جدكؿ )
 بية لكل محكر منيا ككيفية تصحيحيامحاكر المقياس كأرقاـ العبارات اإليجابية كالسم

 أرلامها العبارات المحـاور
 حساب الدرجات

بدرج
ة 

كبٌرة 
 جدا

بدر
جة 
كبٌر
 ة

بدرج
ة 
متو
 سطة

بدر
جة 
 للٌلة

بدرجة 
أسباب أو عوامل مرتبطة بالعمل مع  للٌلة جدا

 التبلمٌذ فً المدرسة
 1 2 3 4 5 31،  19،  13،  7 اإلٌجابٌة

 5 4 3 2 1 25،  1 السلبٌة

أسباب أو عوامل مرتبطة باإلمكانات 
 المادٌة بالمدرسة

 1 2 3 4 5 32،  20،  8،  2 اإلٌجابٌة

 5 4 3 2 1 26،  14 السلبٌة

 أسباب مرتبطة بالراتب الشهري للمعلم
 1 2 3 4 5 33،  27،  15،  3 اإلٌجابٌة

 5 4 3 2 1 21،  9 السلبٌة
أسباب أو عوامل مرتبطة بالتوجٌه 

 ربوي الرٌاضًالت
 1 2 3 4 5 34،  16،  10،  4 اإلٌجابٌة
 5 4 3 2 1 28،  22 السلبٌة

أسباب أو عوامل مرتبطة بالعبللة بٌن 
 المعلم وإدارة المدرسة

 1 2 3 4 5 29،  23،  17،  11 اإلٌجابٌة

 5 4 3 2 1 35،  5،  السلبٌة

أسباب أو عوامل مرتبطة بالعبللات مع 
 المعلمٌن اآلخرٌن

 1 2 3 4 5 36،  30،  18،  6 اإلٌجابٌة

 5 4 3 2 1 24،  12 السلبٌة

 
  :الدراسة األساسية 3-5
  10/1/2015( معمـ ومعممة تربية بدنية في فترة مف تاريخ 132أجريت الدراسة األساسية عمى عينة البحت وعددىا )  

ي التربية البدنية ومقياس قائمة االلتزاـ عمى حيث تـ تطبيق كل مف مقياس الضغوط المينية لمعمم ، 27/1/2015حتى 
معممي التربية البدنية ببعض مدارس سبيا وبعد التطبيق تـ تجميع االستمارات ، وذلؾ لتصحيحيا وتفريغ بياناتيا وفقا 

 الستجابات العينة وجدولتيا ومعالجتيا إحصائيا. 
 المعامبلت اإلحصائية لمبحث:

 \.امل االرتباط بيرسوف مع -النسبة المئوية  -التكرارات 
 عرض كمناقشة النتائج: -4
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(  كالتي تساعد في اإلجابة عمى التساؤؿ األكؿ 5( ، )4( ، )3عرض كمناقشة النتائج بالجداكؿ التالية أرقاـ ) 4-1
 ما ىي درجة االلتزاـ لدى معممي التربية البدنية بمدينة سبيا ؟ لمبحث : 
 (3جدكؿ )

 40لمقياس االلتزاـ لدى عينة البحث كتكرارىا ، حيث الدرجة القصكى لممقياس =  النسب المئكية لمدرجة الكمية
 132ف =                                                                                          

 التكرار النسبة المبوٌة الدرجة الكلٌة

 

 التكرار النسبة المبوٌة الدرجة الكلٌة

12 30 %  1 24 60 %  16 

13 32.5 %  1 25 62.5 %  7 

14 35 %  2 26 65 %  10 

15 37.5 %  3 27 67.5 %  7 

16 40 %  2 28 70 %  6 

17 42.5 %  6 29 72.5 %  8 

18 45 %  8 30 75 %  6 

19 47.5 %  5 32 80 %  7 

20 50 %  9 33 82.5 %  2 

21 52.5 %  10 34 85 %  2 

22 55 %  6 35 87.5 %  1 

23 57.5 %  6 39 97.5 %  1 

 عند المبلحظة الدقيقة لمجدوؿ السابق نستنتج الجدوؿ التالي :
 (4جدكؿ )

لدى عينة البحث كتكرار حدكثيا كنسبة ىذا التكرار إلجمالي عينة البحث ، حيث الدرجة  النسب المئكية لمدرجة الكمية لمقياس االلتزاـ
 132، ف =  40القصكى لممقياس = 

 % 100% ــــــ  85 %  ـــــ 75 %  ـــــ 65 % ـــــ 50 % 50ألل من  نسبة الدرجة الكلٌة *

 4 15 31 54 28 تكرار حدوثها

 % 3.03 % 11.36 % 23.48 % 40.90 % 21.21 نسبة التكرار **

 .* نسبة الدرجة الكمية لمعينة عمى المقياس إلى الدرجة القصكى لممقياس
 .نسبة التكرار إلجمالي عدد العينة** 

 :تضح أفمف الجدكؿ السابق ي
 %( مف الحد األقصى لمدرجة الكمية لمقياس االلتزاـ 50%( مف عينة البحث تقل درجاتيـ عف )21.21نسبة )
%( مف الحد األقصى لمدرجة الكمية 65%( إلى أقل مف )50%( مف عينة البحث تتراوح درجاتيـ مف )49.90نسبة )

 لمقياس االلتزاـ .
%( مف الحد األقصى لمدرجة الكمية 75%( إلى أقل مف )65جاتيـ مف )%( مف عينة البحث تتراوح در 23.48نسبة )

 لمقياس االلتزاـ .
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%( مف الحد األقصى لمدرجة الكمية 85%( إلى أقل مف )75%( مف عينة البحث تتراوح درجاتيـ مف )11.36نسبة )
 لمقياس االلتزاـ .

 لحد األقصى لمدرجة الكمية لمقياس االلتزاـ .%( فأكثر مف ا85%( مف عينة البحث تتراوح درجاتيـ مف )3.03نسبة )
%( مف إجمإلى عدد العينة تقل درجاتيـ الكمية عمى 62.12( مف أفراد العينة أؼ ما يعادؿ )82وعميو يكوف حوالي )

 مقياس االلتزاـ عف المستوػ الجيد وىو مؤشر يثير االنتباه .
 (5جدكؿ )

 132لدى عينة البحث ، حيث ف =  مقياس االلتزاـالتكرار كالنسبة المئكية لكل عبارة مف عبارات 
اال

ستج
 ابة
العبا
 رة

 ال أكافق تماماً  ال أكافق أكافق إلى حد ما أكافق تماماً 
 النسبة المئكية التكرار النسبة المئكية التكرار النسبة المئكية التكرار النسبة المئكية التكرار

1 43 32.57 % 41 31.06 % 32 24.24 % 8 6.06  % 
2 12 9.09 % 40 30.30 % 59 44.69 % 21 15.90 % 
3 29 21.96 % 41 31.06 % 39 29.54 % 23 17.42 % 
4 14 10.60 % 18 13.63 % 52 39.39% 48 36.36 % 
5 60 45.45 % 33 25 % 20 15.15 % 19 14.39 % 
6 18 13.63 % 17 12.87 % 52 39.39 % 45 34.09 % 
7 25 18.93 % 44 33.33 % 40 30.30 % 23 17.42 % 
8 46 34.84 % 36 27.27 % 38 28.78 % 12 9.09 % 
9 38 28.78 % 27 20.45 % 48 36.36 % 19 14.39 % 

10 67 50.75 % 35 26.51 % 13 9.84 % 17 % 

 يتضح مف الجدكؿ السابق أف :
( )أحبلمي وتخيبلتي ىي أكثر األشياء إثارة في حياتي ( بأوافق تمامًا بنسبة 10استجابة عينة البحث نحو العبارة رقـ )* 
%( مف عينة البحث ال يرػ 77.26%( وىو ما يشير إلى أف حوالي )26.51%( ، وبأوافق إلى حد ما بنسبة )50.75)

 اتو مثيرة أؼ أنو عمل ال يدعو لئلثارة والمتعة .في عممو ما يجعل حي
( )بالرغـ مف بذلي جيد كبير في عممي فأف العائد يبدو لي قميبل جدا( بأوافق 5استجابة عينة البحث نحو العبارة رقـ )* 

لبحث %( مف عينة ا70.45%( وىو ما يشير إلى أف حوالي ) 25%( ، وبأوافق إلى حد ما بنسبة )45.45تمامًا بنسبة )
 ال يرػ جدوػ أو عائد مف عممو .

( )أود أف تكوف حياتي بسيطة وال تتطمب اتخاذ أية قرارات( بأوافق تمامًا بنسبة 8استجابة عينة البحث نحو العبارة رقـ )* 
%( مف عينة البحث ال 62.11%( وىو ما يشير إلى أف حوالي ) 27.27%( ، وبأوافق إلى حد ما بنسبة )34.84)

ة تتطمب اتخاذ أؼ قرارات وبالتالي عمل ال يتطمب أؼ مسؤوليات وال اتخاذ أؼ قرارت ، وىو ما يدعو يرغب في حيا
 لمتساؤؿ  .

( )أجد صعوبة في اكتسابي الحماس في عممي( بأوافق إلى حد ما بنسبة 7استجابة عينة البحث نحو العبارة رقـ )* 
%( مف عينة البحث يجد صعوبة 52.26إلى أف حوالي ) %( ، وىو ما يشير18.93%( وبأوافق تمامًا بنسبة )33.33)
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في اكتساب الحماس في عممو ، ربما ألنو ال يرػ جدوػ أو عائد مف ىذا العمل ، أو ربما ألف عممو ال يدعو لئلثارة 
 والمتعة .

مًا بنسبة ( )أتعجب غالبا مف بذلي لمجيد الواضح في عممي( بأوافق تما1استجابة عينة البحث نحو العبارة رقـ )* 
%( مف عينة البحث يتعجب 63.63%( وىو ما يشير إلى أف حوالي )31.06%( ، وبأوافق إلى حد ما بنسبة )32.57)

مف بذؿ الجيد في العمل ، ربما لعدـ الرغبة في بذؿ الجيد ألنو ال يرػ جدوػ أو عائد مف ىذا العمل ، أو ربما ألف عممو 
 تعةال يدعو لئلثارة والم

( )معظـ أوقات الحياة تضيع في أنشطة ببل معنى( بأوافق إلى حد ما بنسبة 3ة البحث نحو العبارة رقـ )استجابة عين* 
%( مف عينة البحث يرػ أف 53.02%( ، وىو ما يشير إلى أف حوالي )21.96%( وبأوافق تمامًا بنسبة )31.06)

 أنشطة الحياة وعميو فيـ يروا أنو ببل جدوػ . معظـ أوقات الحياة تضيع في أنشطة ببل معنى ، وبالتي العمل فيو مف أىـ
( )ال أفيـ الناس الذيف يقولوف أف العمل الذؼ يقوموف بو لو قيمة في المجتمع( 9استجابة عينة البحث نحو العبارة رقـ )* 

ف %( م49.23%( وىو ما يشير إلى أف حوالي )20.45%( ، وبأوافق إلى حد ما بنسبة )28.78بأوافق تمامًا بنسبة )
عينة البحث يتعجب مف الذيف يقولوف أف العمل لو قيمة في المجتمع ، أؼ أنيـ ال يروا أف العمل لو قيمة ، وىو ما يدعوا 

 لمبحث عف السبب الذؼ أدػ بيـ إلى ىذا التفكر أو .
اني لمبحث: ( كالتي تساعد في اإلجابة عمى التساؤؿ الث7( ، )6عرض كمناقشة النتائج بالجداكؿ التالية أرقاـ ) 4-2

 ما ىي درجة الضغكط المينية لدى معممي التربية البدنية بمدينة سبيا؟ 
 

،ف  180لدى عينة البحث كتكرارىا ، حيث الدرجة القصكى لممقياس =  (النسب المئكية لمدرجة الكمية لمقياس الضغكط المينية6جدكؿ )
 =132 

 التكرار النسبة المبوٌة الدرجة الكلٌة

150 % 83.33 1 

131 % 72.77 1 

125 69.44% 1 

124 68.88 % 1 

122 % 67.77 1 

121 67.22 % 2 

120 66.66 % 1 

119 66.11 % 4 

118 65.55 % 2 

117 65 % 2 

116 64.44 % 2 

115 63.88 % 4 

114 63.33 % 4 

112 62.22 % 3 

111 61.66 % 1 

110 61.11 % 1 

109 60.55 % 3 

108 60 % 4 

107 59.44 % 5 

106 58.88 % 3 
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105 58.33 % 5 

104 57.77 % 5 

103 57.22% 5 

102 56.66 % 8 

101 56.11% 5 

100 55.55 % 1 

99 55 % 5 

98 54.44 % 7 

97 53.88 % 1 

96 53.33 % 3 

95 52.77 % 2 

93 51.66 % 4 

92 51.11 % 2 

91 50.55 % 2 

90 50 % 3 

89 49.44 % 3 

88 48.88 % 1 

87 48.33 % 1 

85 47.22 % 1 

 (6تابع / جدكؿ )
 132، ف =  180لدى عينة البحث كتكرارىا ، حيث الدرجة القصكى لممقياس =  النسب المئكية لمدرجة الكمية لمقياس الضغكط المينية

 التكرار النسبة المبوٌة الدرجة الكلٌة

84 46.66 % 3 

83 46.11 % 1 

81 45 % 2 

79 43.88 % 5 

78 43.33 % 1 

77 42.77 % 2 

76 42.22 % 1 

75 41.66 % 1 

71 39.44 % 1 

70 38.88 % 1 

69 38.33 % 1 

65 36.11 % 2 

62 34.44 % 1 

52 28.88 % 1 

 عند المبلحظة الدقيقة لمجدكؿ السابق نستنتج الجدكؿ التالي :
 (7جدكؿ )

لدى عينة البحث كتكرار حدكثيا كنسبة ىذا التكرار إلجمالي عينة البحث ، حيث  النسب المئكية لمدرجة الكمية لمقياس الضغكط المينية
 132، ف =  180الدرجة القصكى لممقياس = 

 % 85%  ػػػػػ   75 %  ػػػػػ 65 % ػػػػػ 50 % 50أقل مف  نسبة الدرجة الكمية *
 1 15 88 29 تكرار حدكثيا

 % 0.75 % 11.36 % 66.66 % 21.96 نسبة التكرار **
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 نسبة الدرجة الكمية لمعينة عمى المقياس إلى الدرجة القصكى لممقياس*  
 نسبة التكرار إلجمالي عدد العينة** 

%( مف الحد األقصى لمدرجة 50%( مف عينة البحث تزيد درجاتيـ عف )66.66مف الجدوؿ السابق يتضح أف نسبة )
%( ، بينما نسبة 65لبحث تزيد درجاتيـ عف )%( مف عينة ا11.63الكمية لمقياس الضغوط المينية ، ونسبة )

%( مف الحد األقصى لمدرجة الكمية لممقياس. مما يعني أف حوالي 75%( مف عينة البحث تزيد درجاتيـ عف )0.75)
%( مف عينة البحث يزداد لدىيـ درجة الضغوط المينية وىي تعد نسبة عالية 78.78( بنسبة )132( مف أصل )104)

 جدًا.
( ، كالتي تساعد في اإلجابة عمى التساؤؿ الثالث لمبحث: ىل تكجد 8اقشة النتائج بالجدكؿ رقـ )عرض كمن 4-3

 عبلقة بيف االلتزاـ كالضغكط المينية لدى معممي التربية البدنية ؟
 (8جدكؿ )

ضغكط )س( ، االلتزاـ ، ال 132حساب معامل االرتباط بيرسكف بيف درجات كل مف االلتزاـ كالضغكط المينية لعينة البحث حيث ف = 
 )ص(

 2ص 2س س ص ص س  2ص 2س س ص ص س

150 12 1800 22500 144 108 20 2160 11664 400 

131 13 1703 17161 169 108 20 2160 11664 400 

125 14 1750 15625 196 108 21 2268 11664 441 

124 14 1736 15376 196 107 21 2247 11449 441 

122 15 1830 14884 225 107 21 2247 11449 441 

121 15 1815 14641 225 107 21 2247 11449 441 

121 15 1815 14641 225 107 21 2247 11449 441 

120 16 1920 14400 256 107 21 2247 11449 441 

119 16 1904 14161 256 106 21 2226 11236 441 

119 17 2023 14161 289 106 21 2226 11236 441 

119 17 2023 14161 289 106 21 2226 11236 441 

119 17 2023 14161 289 105 21 2205 11025 441 

118 17 2006 13924 289 105 22 2310 11025 484 

118 17 2006 13924 289 105 22 2310 11025 484 

117 18 2106 13689 324 105 22 2310 11025 484 

117 18 2106 13689 324 105 22 2310 11025 484 

116 18 2088 13456 324 104 22 2288 10815 484 

116 18 2088 13456 324 104 22 2288 10815 484 

115 18 2077 13225 324 104 23 2392 10815 529 

115 18 2077 13225 324 104 23 2392 10815 529 

115 18 2077 13225 324 104 23 2392 10815 529 

115 18 2077 13225 324 103 23 2369 10609 529 

114 19 2166 12996 361 103 23 2369 10609 529 

114 19 2166 12996 361 103 23 2369 10609 529 

114 19 2166 12996 361 103 24 2472 10609 576 

114 19 2166 12996 361 103 24 2472 10609 576 
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112 19 2128 12544 361 102 24 2448 10404 576 

112 19 2128 12544 361 102 24 2448 10404 576 

112 20 2240 12544 400 102 24 2448 10404 576 

111 20 2220 12321 400 102 24 2448 10404 576 

110 20 2200 12100 400 102 24 2448 10404 576 

109 20 2180 11881 400 102 24 2448 10404 576 

109 20 2180 11881 400 102 24 2448 10404 576 

109 20 2180 11881 400 102 24 2448 10404 576 

108 20 2160 11664 400 101 24 2424 10201 576 

 (8تابع / جدكؿ )
، الضغكط )س( ، االلتزاـ  132حساب معامل االرتباط بيرسكف بيف درجات كل مف االلتزاـ كالضغكط المينية لعينة البحث حيث ف = 

 )ص(
 2ص 2س س ص ص س  2ص 2س س ص ص س

101 24 2424 10201 576 89 29 2581 7921 841 
101 24 2424 10201 576 89 29 2581 7921 841 
101 24 2424 10201 576 88 29 2552 7744 841 
101 24 2424 10201 576 87 29 2523 7569 841 
100 24 2400 10000 576 85 29 2465 7225 841 
99 25 2475 9801 625 84 29 2436 7056 841 
99 25 2475 9801 625 84 29 2436 7056 841 
99 25 2475 9801 625 84 29 2436 7056 841 
99 25 2475 9801 625 83 30 2490 6889 900 
99 25 2475 9801 625 81 30 2430 6561 900 
98 25 2450 9604 625 81 30 2430 6561 900 
98 25 2450 9604 625 79 30 2370 6241 900 
98 26 2548 9604 676 79 30 2370 6241 900 
98 26 2548 9604 676 79 30 2370 6241 900 
98 26 2548 9604 676 79 32 2528 6241 1024 
98 26 2548 9604 676 79 32 2528 6241 1024 
98 26 2548 9604 676 78 32 2496 6084 1024 
97 26 2522 9409 676 77 32 2464 5929 1024 
96 26 2496 9216 676 77 32 2464 5929 1024 
96 26 2496 9216 676 76 32 2432 5776 1024 
96 26 2496 9216 676 75 32 2400 5625 1024 
95 26 2470 9025 676 71 33 2343 5041 1089 
95 27 2565 9025 729 70 33 2310 4900 1089 
93 27 2511 8649 729 69 34 2346 4761 1156 
93 27 2511 8649 729 65 34 2210 4225 1156 
93 27 2511 8649 729 65 35 2275 4225 1225 
93 27 2511 8649 729 62 

 
 
 

39 2418 3844  
 
 
 
 
 
 
 
 

 2مج ص 2مج س مج س ص مج ص مج س 729 8464 2484 27 92
92 27 2484 8464 729 13226 3153 306087 13534

31 
78873 

91 28 2548 8281 784       
91 28 2548 8281 784      
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90 28 2520 8100 784      
90 28 2520 8100 784      
90 28 2520 8100 784      
89 28 2492 7921 784      

بيرسوف بيف درجات كل مف االلتزاـ والضغوط المينية لعينة البحث وقد كانت قيمة معامل تـ حساب معامل االرتباط 
نو كمما تزداد الضغوط المينية وىو ما يدؿ عمى عبلقة عكسية قوية بيف المتغيريف قيد الدراسة أؼ أ،  (0.98 -) االرتباط

لدػ معممي التربية البدنية كمما تقل درجة االلتزاـ لدىيـ والعكس بالعكس ، وىذه النتيجة تتوافق مع ما أظيرتو نتائج 
( ، والتي كاف مف أىـ نتائجيا وجود ارتباط عكسي 2( )2013دراسة بشير بف مبارؾ حمد العنزؼ )الدراسات السابقة مثل 

دراسة ميا بف فاضل السبيعي سنة ) ، وأيضا  ضغوط العمل ومستوػ االلتزاـ الوظيفي لدػ عينة البحثمتوسط بيف 
(  والتي أظيرت نتائجيا أف ىناؾ عبلقة ارتباط سالبة بيف االلتزاـ الوظيفي وضغوط العمل لدػ المعممات ، 12( )2010

ارتباطية سمبية بيف مصادر ضغوط العمل (  وجود عبلقة 13( )2006دراسة موسى السعودؼ ) كما أظيرت نتائج
المختمفة التي تشمميا الدراسة وااللتزاـ التنظيمي بأبعاده المختمفة ، وأيضا وجود أثر ىاـ ذؼ داللة إحصائية لمصادر 

 ضغوط العمل في أبعاد االلتزاـ التنظيمي .
 كالتكصيات االستنتاجات -5
 :االستنتاجات 5-1

 أظيرت نتائج ىذا البحث عف :
 ستوػ منخفض لدرجة االلتزاـ لدػ عينة البحث وذلؾ لعدة أسباب منيا :م

)وجود صعوبة في اكتساب الحماس في العمل ؛ حيث أف العمل بالنسبة لعينة البحث نشاط ببل معنى ال يجعل الحياة 
 مثيرة  ، ال جدوػ أو عائد منو ، وال قيمة لو في المجتمع ...( 

 ة لدػ عينة البحث وذلؾ لعدة أسباب منيا :مستوػ عالي لدرجة الضغوط الميني
 عدـ مناسبة الراتب لممعمـ وعدـ توفر الحوافز المادية لو .-
ما يخص حالة المبلعب ، االعتمادات المالية البلزمة لمصرؼ عمى النشاط الرياضي ، واإلمكانيات الرياضية مف أدوات -

 وأجيزة رياضية .
 ية اليـو الدراسي .وضع معظـ حصص التربية البدنية في نيا-
ما يخص مبلبس التبلميذ التي ال تساعد عمى أداء الحركات الرياضية ، وأيضًا تغيب تبلميذ السنوات النيائية عف -

 حصص التربية البدنية .
 .لمينية وااللتزاـ لدػ عينة البحثوجود عبلقة ارتباط قوية عكسية بيف درجات كل مف الضغوط ا

 التكصيات: 5-2
ة عكسية قوية بيف التزاـ معمـ التربية البدنية والضغوط المينية التي يواجييا مؤشر ىاـ يجب أف يؤخذ في وجود عبلق -

عيف االعتبار إذا أردنا حقا زيادة فاعمية درس التربية البدنية وتطوير العممية التعميمية واكتشاؼ المواىب الرياضية وتنمية 
ليـ مستقبل أفضل وتؤىميـ ألف يقودوا المجتمع نحو غدا أفضل فعمينا أف نبدأ  أطفالنا وشبابنا التنمية الشاممة التي تضمف

 بالمعمـ .
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ذا كاف مف الضرورؼ لتحقيق األىداؼ التربوية والتعميمية والرياضية المنشودة أف يكوف المعمميف في مدارسنا عمى  - وا 
جب أف نعمل عمى تخفيف الضغوط التي درجة عالية جدا مف االلتزاـ نحو مينتيـ وطبلبيـ ومدارسيـ ومجتمعيـ في

 يواجيونيا ويكوف ذلؾ مف خبلؿ عمى سبيل المثاؿ :
زيادة راتب المعمـ بما يتناسب مع متطمبات المينة وصعوباتيا ، مع توفير الحوافز المادية والمعنوية لو في حالة تفوقو  -

 وتميزه في تحقيق متطمبات مينتو .
دة عددىا واالىتماـ بجودتيا وصبلحيتيا لبلستخداـ وصيانتيا الدورية وكذلؾ األدوات زيادة االىتماـ بالمبلعب مف زيا -

 واألجيزة الرياضية مف توفيرىا وصيانتيا باستمرار .
زيادة االعتمادات المالية المخصصة لمصرؼ عمى النشاط الرياضي بالمدرسة لما ليا مف دورىا الفعاؿ في إثراء النشاط  -

 دة قاعدة الممارسيف لؤلنواع المختمفة مف األنشطة الرياضية وأيضا اكتشاؼ الموىوبيف رياضيًا .الرياضي المدرسي وزيا
عادلة توزيع الحصص بالجدوؿ المدرسي ومراعاة أف تكوف حصص التربية البدنية في بداية الجدوؿ في أغمب األوقات  -

 وأف يكوف الحد األقصى ليا ىو الحصة الخامسة في أضيق الحدود.
 ير المبلبس الرياضية لطبلب المدارس مف ميزانية النشاط الرياضي بالمدرسة . توف -
تشجيع الطبلب بالسنوات النيائية عمى حضور حصص التربية البدنية مف خبلؿ درجات تضاؼ إلى المجموع تحت بند  -

 التفوؽ الرياضي .
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ا الدـ في ببلزمدراسة العبلقة بيف حمل المنافسة كمستكى تركيز بعض ىرمكنات الغدة الدرقية كالكظرية كالنخامية 
                                                                                                                   لمتسابقي المضمار
 أ.ـ.د.سعد عمي سالـ التائب                                                 

 المقدمة كمشكمة البحث: 1-1
ة بيف تأثير حمل المنافسة في عمل الغدد الصماء حديث العيد ومرتبط بشكل كبير مع التطورات الكبيرة أف دراسة العبلق  

في عمـ بيولوجيا وفسيولوجيا الرياضة ومف المعروؼ جيدًا أف الجيد البدني يؤثر عمى نشاط عديد مف الغدد        
(  والتي تدور في صورة حرة T3)( والثيرونيف  T4كسيف )ومعدالت إنتاج اليرموف كالغدة الدرقية التي تفرز ىرموف الثيرو 

(F)   FREE والنمو وتبايف   الغذائياو متحدة في الدـ  ومف المعروؼ أنيا تؤثر عمى التنظيـ العاـ لؤليض "التمثيل
نسجة تقريبا  حيث يزيد ىرموف الغدة الدرقية مف الفعاليات االستقبلبية في كل اال ، األنسجة  وكذلؾ تعبير الجيف الوراثي

كما تزيد مف حجـ وعدد الميتوكوندريا في الخبليا ودرجة فعاليتيا وتزيد ىذه بدورىا مف سرعة تكويف ثبلثي فوسفات 
( ليغذؼ الفاعمية الخموية بالطاقة البلزمة لبذؿ المجيود الذؼ يحتاج اليو كل فرد والسيما الفرد الرياضي ATPاالدينوزيف )

 (139: 2مف الطاقة وفقا لمتطمبات كل نشاط حسب النظاـ المعموؿ بو  . )  الذؼ يحتاج الى قدر كبير
ف غالبية األجيزة في أجسامنا تعتمد عمى الطاقة في شكل    مف خبلؿ  ATPوتتحوؿ الجزيئات الكبيرة إلى  ATPوا 

جسامنا أداء عمل بحيث يمكف أل ATPواألكسدة الفوسفورية في الميتكوندريا  والتي تنتج   TCAالجبليكوجيف ، ودورة 
عف المستوػ المثالي تبدأ العمميات الفسيولوجية تقل فى األداء دوف األمثل  ATPااليض وعند بدء ىبوط مستويات الػ 

ذا ، وتظير إشارات وأعراض الطوارغ  رجعنا الى ىرمية االجيزة فأننا سنرػ إف انخفاض أيض الطاقة البد واف يشمل  وا 
و الغدة النخامية ىي " الغدة السائدة " التي تحكـ أقصى  ،االسراع باأليض في الجسـ  الغدة الدرقية والتي تعمل عمى

 ، والغدة الكظرية التي تتعامل مع الضغوط بكل أشكالو بيرموف الكورتيزوؿ ، TSHنشاط لمغدة الدرقية مف خبلؿ ىرموف 
 .( 8( )  7وىذه الغدد الثبلث تمعب دورًا ىائبًل في عممية االيض الطاقة ) 

ورغـ أف ىرموف الغدة الدرقية حيوؼ لعديد مف األجيزة الفسيولوجية إال إف اآلثار البيولوجية لمتغيرات قصيرة األمد في  
مستويات ىرموف الغدة الدرقية الناتج عف الجيد البدني غير مفيوـ كامبل حتى أالف ، وذكرت عديد مف الدراسات البحثية 

 T4 (14 .)و T3في تركيزات أف الجيد البدني يتسبب في نقص داؿ 
 (.13في حيف ذكرت دراسات أخرؼ إف الجيد البدني ال أثر لو عمي أيًا مف ىذه اليرمونات )

 ( .9ولكف دراسات أخرؼ ذكرت زيادة مستويات ىرموف الدرقية كاستجابة لمتمريف)  
، او اختبلفات في قياسات  تجريبيةونقض االتفاؽ بيف نتائج األبحاث قد يكوف بسبب الفروؽ في الطريقة واإلجراءات ال

، وىذا الغموض بيف نتائج األبحاث يشير إلي ضرورة إجراء دراسات أخرؼ في ىذا الموضوع في محاولة لتوضيح  العينة
اما الغدة الكظرية ليا العديد مف وظائف األيض في الجسـ ، وأكثر الوظائف أىمية ىو مساعدة الجسـ لمحفاظ عمى  ، ذلؾ

واجية كل مف الضغوط الداخمية والخارجية في إشكاؿ عديدة كالضغوط البدنية واالنفعالية والبيولوجية واإلثارة االتزاف في م
الزائدة لبليض مف إفراز زائد لمدرقية ، ويتـ التعامل مع الضغوط مف خبلؿ إنتاج ىرموف الكورتيزوؿ ، وليرموف 

                                                                                      (.    7)تأثير ىاـ عمى تسريع عمميات األيض الكورتيزوؿ 
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عف ىرموف الكورتيزوؿ حيث تبيف اختبلؼ في بعض نتائج الدراسات في زيادة وقد أجريت العديد مف الدراسات البحثية  
دة ،بينما بعض النتائج تشير إلى نقص تركيز تركيز مستوػ ىرموف الكورتيزوؿ بعد الجيد البدني الخفيف والمتوسط الش

 .(426: 4(،)113: 1الكورتيزوؿ مع نفس الشدة السابقة،ونتائج أخرػ تشير إلى عدـ وجود تغيرات.  )
مف جانب وىرموف الكورتيزوؿ مف جانب أخر فزيادة مستوػ  T3&T4حيث أقترح وجود تنظيـ رجعي سالب بيف كبل مف  

ويرجح سبب ذلؾ إف ىاتاف المجموعتاف مف اليرمونات تعمبلف بالتناوب مع  ، ز األخراػ منيما تسبب نقص في إفرا
 (.222: 3بعضيما إلنتاج الطاقة )

ومما سبق عرضو تتضح األىمية الكبرػ ليذه اليرمونات والتي لـ تحدد بدقة متناىية نتيجة العبلقة بيف تأثير حمل  
مونات ليا دور كبير في عممية االيض األمر الذؼ دفع الباحث إلى إجراء المنافسة و ىذه اليرمونات والسيما أف ىذه الير 

 T3&T4مثل ىذه الدراسة وأىميتيا لمتعرؼ عمى ايجاد العبلقة بيف تركيز مستوػ ىرموني الغدة الدرقية المرتبطة والحرة 
الدـ وفقا لحمل المنافسة لدػ بببلزما  TSHوىرموف الغدة النخامية الثيروتروبيف  COوىرموف الغدة الكظرية الكورتيزوؿ

 متسابقي المضمار لعل ذلؾ يقدـ نتائج بنوعييا تسيـ في إلقاء الضوء في ىذا الميداف.
 أىمية البحث: 1-2
وىرموف T4&T3 المتحدة والحرة تبرز األىمية العممية إضافة جديدة  لتحديد العبلقة بيف كل مف ىرموني الغدة الدرقية  

في ببلزما الدـ وفقًا  لحمل المنافسة لمتسابقي  TSHوىرموف الغدة النخامية الثيروتروبيف COؿالغدة الكظرية الكورتيزو 
 .  ( ـ5000، ـ 1500،  ـ400،  ـ100 )المضمار 

 ىدؼ البحث: 1-3
 وىرموف T4&T3 المتحدة والحرة الغدة الدرقيةييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف حمل المنافسة و ىرموف    

 (. ـ5000 ، ـ1500، ـ400،  ـ100 في الدـ لدػ متسابقي المضمار  ) TSH وىرموف الثيروتروبيف COوؿالكورتيز 
 تساؤالت البحث: 1-4
 المتحدة والحرة الغدة الدرقيةتوجد عبلقة ارتباط دالة إحصائيًا بيف حمل المنافسة وتغير مستوػ ىرموني ىل   -1

T4&T3 و الكورتيزوؿCO  والثيروتروبيفTSHـ  1500، ـ 400 ، ـ100متسابقي المضمار)لدػ زما الدـ في ببل
 ـ( في القياس القبمي. 5000

 المتحدة والحرة الغدة الدرقيةىل توجد عبلقة ارتباط دالة إحصائيًا بيف حمل المنافسة وتغير مستوػ ىرموني  -2
T4&T3 و الكورتيزوؿCO  والثيروتروبيفTSH 5000ـ  1500،ـ 400،ـ100متسابقي المضمار )لدػ في ببلزما الدـ 

 ـ( في القياس البعدؼ )بعد السباؽ مباشرة (.
  COوىرموف الكورتيزوؿT4&T3 المتحدة والحرة الغدة الدرقيةتوجد عبلقة ارتباط دالة إحصائيًا بيف ىرموني ىل  

قياسيف ـ( في ال 5000، ـ  1500 ، ـ 400 ، ـ 100متسابقي المضمار )لدػ في ببلزما الدـ TSHوالثيروتروبيف 
 القبمي مع البعدؼ.

 
 المصطمحات المستخدمة في البحث: 

  :THYROXINE (T4)الثيرككسيف  -
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ىو حمض أميني يحتوؼ عمى عنصر اليود حيث يحتوؼ عمى خمس كمية اليود الموجود بالجسـ و يوجد مخزنًا في "    
بط بالبروتيف وترجع أىميتو الحيوية بأف الغدة الدرقية في صورة مركب بروتيني يسمى ثيروجموبيف وفي شكل حر غير مرت

لو تأثيرا عمى جميع عمميات التمثيل الغذائي سواء مف حيث سرعتيا  أو تنظيميا فيعمل عمى زيادة سرعة استعماؿ 
                                                                                .                   " العضبلت لؤلوكسجيف و زيادة انبعاث الطاقة البلزمة لمجسـ و يعمل عمى تقميل سرعة األكسدة الفوسفاتية

  :Triiodothyronine(T3)  ثبلثي يكد الثيركنيف - 
ىو احدػ اليرمونات التي تفرزىا الغدة الدرقية و ينتج مف اتحاد الثيرونيف أحادؼ اليود مع الثيرونيف ثنائي اليود أو عف " 

  "لثيروكسيف بنزع عنصر يود منو في األنسجة الخارجية ويوجد في صورة مرتبطة وغير مرتبطة بالبروتيف طريق استقبلب ا
 (2  :8. )  
  :Thyrotropin (TSH)ثيركتركبيف  -
اليرموف المنبو لمغدة الدرقية عبارة عف ىرموف جميكوبروتينى يفرز مف الفص األمامي لمغدة النخامية  إذ انو ينظـ ويوجو " 
.                                                                                                     "ط الدرقية بواسطة تمقيـ راجع طبقا لنظرية االرتباط العكسي و ذلؾ بواسطة ىرموف الغدة الدرقية  نفسيانشا
 :cortisol  ( co )الككرتيزكؿ  -
ينتج مف قشرة الغدة الكظرية لو عدة تأثيرات   الرئيسي في اإلنساف  Glucocorticoidىرموف الكورتيزوؿ ىو الػ " 

                                                                                              ". Stressesأيضيو وخاصة عمى أيض الكربوىيدرات والبروتيف والدىوف ومقاومة األنواع المختمفة مف الضغوط 
                                                                                        (3 :169، 354 ) 

 إجراءات البحث: -3
 منيج البحث: 3-1

 استخدـ الباحث المنيج التجريبي وذلؾ بطريقة القياس القبمي والبعدؼ لمبلئمتو لطبيعة البحث.
 -مجاالت البحث: 3-2
ـ( والمتوسطة  400ـ و 100:  متسابقي الدرجة األولى بالمنطقة الغربية لممسافات القصيرة )المجاؿ البشري  3-2-1
 ـ( . 5000ـ( والطويمة ) 1500)
أجريت القياسات القبمية والبعدية لسحب عينات الدـ مف المتسابقيف في الميداف والمضمار  المجاؿ المكاني: 3-2-2

 ، وتـ نقميا الى مختبر تحميل الدـ المرجعي بطرابمس. بمسبالمدينة الرياضية طرا
 تمت القياسات الخاصة بالبحث خبلؿ الفترة الصباحية لبطولة المنطقة الغربية بميبيا. المجاؿ الزمني: 3-2-3
 عينة البحث: 3-3

سابقي الدرجة سنة تـ اختيارىـ مف مت 29الى  20متسابق مف الذكور تراوحت اعمارىـ مف  24تضمنت عينة البحث 
 -األولى بالمنطقة الغربية وتمثمت في:

 :المجمكعة األكلى
 ـ ( حيث تمثل جيد بدني ألىوائي  فوسفاتي.100قواميا ستة متسابقي مسافات قصيرة )   

 :المجمكعة الثانية
                       ـ ( حيث تمثل جيد بدني ألىوائي  الكتيكي .              400قواميا ستة متسابقي مسافات قصيرة )   
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 المجمكعة الثالثة:
 ـ( حيث تمثل جيد بدني مختمط. 1500قواميا ستة متسابقي  مسافات متوسطة )

 المجمكعة الرابعة :
 ـ( حيث تمثل جيد بدني )ىوائي(.5000قواميا ستة متسابقي مسافات طويمة )

 -اعتدالية تكزيع المتغيرات ) البيانات ( : 3-3-1
مو العينة مف عيوب التوزيعات االعتدالية قاـ الباحث بحساب الوسط الحسابي ، االنحراؼ المعيارؼ ، لمتأكد مف خ   

 معامل االلتواء والتفرطح  لممتغيرات قيد البحث وىى عمى النحو التالي:
 (1جدكؿ رقـ )

 رات البيككيميائيةيكضح الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كمعامل االلتكاء كالتفرطح لعينة البحث في المتغي
 24ف=                                                                                                    

       
 الدالالت اإلحصابٌة           

 
 أسماء المتؽٌرات   

وحدة 
 المٌاس

 التفرطح معامل االلتواء االنحراؾ المعٌاري الوسط الحسابً

T3 NMOL/L 1.07 0.15 0.21 -1.29 

FT3 NMOL/L 2.93 0.28 -0.46 -0.11 

T4 NMOL/L 7.36 0.82 0.50 -0.88 

TSH NMOL/L 2.06 0.74 0.54 0.35 

FT4 NMOL/L .97 0.19 0.00 -1.18 

CO NMOL/L 28.96 8.82 0.10 -1.27 

ث تتبع التوزيع التكرارؼ المعتدؿ ) المنحنى ( بأف المتغيرات البيوكيميائية ألفراد عينة البح1يتضح مف الجدوؿ رقـ )  
وىذا يعطى داللة مباشرة عمى أف  3± ( أؼ ال يزيد عف 0.54، 0.46-االعتدالي ( حيث يتراوح معامل االلتواء مابيف )

 العينة تمثل مجتمعًا اعتداليا مما يدؿ عمى خمو العينة مف عيوب التوزيعات غير االعتدالية
 االساسية: خطكات تنفيذ الدراسة 3-4
 مرحمة ادارية كتنظيمية: 3-4-1

 سحب عينات الدـ خبلؿ يـو المسابقة.باخذ موافقة المدربيف والبلعبيف بعد توضيح ىدؼ الدراسة  -1    
 اعداد استمارة تسجيل البيانات لممتسابقيف. -2    
 -الدـ ) جياز طرد مركزؼ   اعداد جميع االدوات الخاصة بأجراء الدراسة و الخاصة بإجراءات سحب عينة -3    

سرنجات  –كحوؿ ابيض لمتطيير  –حامل أنابيب  –أنابيب اختبار لتحميل عينة الدـ  –السنتر فيوج لفصل عينات الدـ 
 حافظة لنقل الدـ (. –قطف طبي  –ببلستيكية 

 
 
 مرحمة تنفذيو: 3-4-2
وذلؾ  15/7/2012مة بالمنطقة الغربية ليوـ البطولة تـ اجراء الدراسة خبلؿ الموعد المحدد مف قبل لجنة المسابقات العا 

متسابق أللعاب القوػ مف أندية المنطقة الغربية خبلؿ الفترة  24بمضمار المدينة الرياضية بطرابمس عمى عينة مف 
 الصباحية ضمف البرنامج الزمني لمبطولة وفق التوقيت التالي:
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 ـ 100صباحا   مسابقة   9.13
 ـ 400صباحا   مسابقة  9.30
 ـ1500صباحا  مسابقة  9.45
 ـ5000صباح  مسابقة 10.00

  :القياسات المستخدمة في الدراسة 
 :القياسات البيك كيميائية 3-5-1

 الحر(.  FT4المتحد و T4ويشمل ) * ىرموف الثيروكسيف      
 الحر(. FT3المتحد و (T3* ىرموف ثبلثي يود الثيرونيف  ويشمل  
 .{TSHوبيف }* ىرموف محفز الثيروتر   
 .CO}* ىرموف الكورتزوؿ }   
 القياسات القبمية 3-5-2
سـ مف قبل فني تحميل ثـ وضع عينات الدـ في  5القياس القبمي قبل بدء السباؽ حيث تـ سحب عينة دـ مقدارىا    

 حافظات خاصة لمدـ.
 :القياسات البعدية 3-5-3

ة االولى مف انياء السباؽ تـ سحب عينة دـ بنفس الخطوات االولى القياس البعدؼ بعد انتياء السباؽ مباشرة خبلؿ الدقيق
 .نقميا الى المختبر مباشرة  ك ثـ وضع عينات الدـ في  حافظات خاصة لمدـ

 المعالجات اإلحصائية: 3-6
 :SPSSاجريت باستخداـ الحقيبة االحصائية 

 المتوسط الحسابي.   
 االنحراؼ المعيارؼ.

     .االلتواء
   .التفرطح   -
 .االرتباط البسيط   -
 عرض كمناقشة النتائج: -4
 :عرض النتائج 4-1

 ( 2جدكؿ )
 COكىرمكف الككرتيزكؿT4&T3 المتحدة كالحرة يكضح مصفكفة االرتباط البسيط بيف حمل المنافسة كمستكى تغيرات ىرمكني الغدة الدرقية    

 ـ( في القياس القبمي 5000ـ  1500ـ،  400ـ، 100ر )متسابقي المضمالدى  في ببلزما الدـ TSHكىرمكف الثيركتركبيف
 متر 5000 متر 1500 السبالات

1
0
0

 
متر
 

 T3 FT3 T4 TSH FT4 CO T3 FT3 T4 TSH FT4 CO المتؽٌرات

1
5
0
0

 
متر
 

T3 1.000                       

FT3 -0.770 1.000                     

T4 0.936
**

 -0.497 1.000                   

TSH -0.590 -0.062 0.836-
*

 1.000                 
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FT4 0.985
**

 -0.649 0.983
**

 -0.719 1.000               

CO 0.777 1.000-
**

 
0.506 0.051 0.658 1.000             

5
0
0
0

 
متر
 

T3 -0.044 0.672 0.310 -0.781 0.127 -0.663 1.000           

FT3 0.213 0.460 0.543 0.915-
*

 0.377 -0.450 0.967
**

 1.000         

T4 0.499 0.170 0.771 0.994-
**

 0.639 -0.159 0.844
*

 0.953
**

 1.000       

TSH 0.482 0.188 0.759 0.992-
**

 0.625 -0.178 0.854
*

 0.959
**

 1.000
**

 1.000     

FT4 0.831-
*

 0.995
**

 -0.583 0.040 -0.724 0.996-
**

 0.592 0.367 0.068 0.087 1.000   

CO 0.951-
**

 0.930
**

 -0.781 0.310 0.884-
*

 0.934-
**

 0.351 0.100 -0.205 -0.187 0.962
**

 
1.000 

   0.811( =  0.05*معنكي عند )                                 0.917( =   0.01** معنكي عند )
( وجود عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف حمل المنافسة ومستوػ تغيرات ىرموف الغدة الدرقية  2يتضح مف جدوؿ )  

وعبلقة ارتباط ذات داللة  TSHرموف الثيروتروبيفوى COوحمل المنافسة وىرموف الكورتيزوؿT3 ، T4الحرة والمتحدة 
ـ 400ـ ، 100احصائية بيف مستوػ تغيرات ىرموف الغدة الدرقية وىرموف الكورتيزوؿ لدػ متسابقي المضمار ) 

ـ ( في القياس القبمي .5000ـ ،1500،
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 ( 3جدكؿ ) 
كىرمكف  COكىرمكف الككرتيزكؿT4&T3 المتحدة كالحرة غدة الدرقيةيكضح مصفكفة االرتباط البسيط بيف حمل المنافسة كمستكى تغيرات ىرمكني ال

 ـ( في القياس البعدي ) بعد السباؽ مباشرة ( 5000ـ  1500ـ،  400ـ، 100متسابقي المضمار )لدى  في ببلزما الدـ TSHالثيركتركبيف
 متر 400 متر 100 السبالات

1
0
0

 
متر
 

المتؽ
 ٌرات

T3 FT3 T4 TSH FT4 CO T3 FT3 T4 TSH FT4 CO 

T3             

FT3 
-

0.998(
**) 

           

T4 
1.000(

**) 
-0.998(**)           

TSH 
0.836(

*) 
-0.803 

.839(*)
0 

         

FT4 
0.956(

**) 
-.971(**) 

.954(**)
0 

0.637         

CO -0.26 0.205 -0.266 -0.748 0.036        

4
0
0

 
متر
 

T3 
0.861(

*) 
-.831(*) .864(*) .999(**) 0.673 -0.715       

FT3 -0.373 0.32 -0.379 -.821(*) -0.084 .993(**) -0.793      

T4 0.382 -0.433 0.376 -0.189 0.637 0.793 -0.142 0.715     

TSH 
1.000(

**) 
-.997(**) 

1.000(*
*) 

0.849(*) .948(**) -0.284 .873(*) 
-

0.396 
0.359    

FT4 0.354 -0.407 0.349 -0.217 0.614 0.811 -0.17 0.735 
1.000(**
) 

0.331   

CO -0.804 0.836(*) -0.801 -0.346 -.944(**) -0.364 -0.39 
-
0.251 

-.856(*) -0.789 
-
.841(*) 

 

1
5
0
0

 
متر
 

T3 
-
0.879(
*) 

0.817(*) -0.552 0.241 -0.261 -0.73 -0.999(**) 0.41 -0.051 -0.286 0.266 -0.281 

FT3 .851(*) -0.848(*) 0.598 -0.295 0.315 0.768 0.771 0.23 -0.567 0.811 -0.798 -0.361 

T4 
-
.882(*) 

0.813(*) -0.547 0.235 -0.255 -0.726 0.105 
.845(*
) 

-
0.981(**
) 

.989(**) 
-
.992(**
) 

-
.910(*) 

TSH 
-
.996(**
) 

0.366 -0.004 -0.332 0.312 -0.235 -.891(*) 0.802 -0.531 0.217 -0.237 -0.713 

FT4 -0.7 0.951(**) -0.773 0.516 -0.534 -.899(*) 0.134 
.829(*
) 

-
.975(**) 

.993(**) 
-
.995(**
) 

-
.898(*) 

CO 0.689 0.344 -0.661 .874(*) -.864(*) -0.47 0.424 
-
1.000
(**) 

.940(**) -0.77 0.784 
.993(**
) 

5
0
0
0

 
متر
 

T3 
0.999(
**) 

0.886(*) 0.407 0.093 0.553 0.454 0.882(*) 
.999(*
*) 

.815(*) 0.587 0.053 -0.062 

FT3 
-
.995(**
) 

-0.859(*) -0.355 -0.037 -0.599 -0.504 -0.412 -0.76 
-
.999(**) 

-
.959(**) 

0.566 0.657 

T4 
.999(**
) 

0.889(*) 0.412 0.1 0.548 0.449 0.342 -0.09 -0.689 -.885(*) 
.981(**
) 

.997(**
) 

TSH .858(*) 0.995(**) .842(*) 0.625 0.005 -0.109 1.000(**) 
.898(*
) 

0.429 0.118 0.532 0.432 

FT4 
.942(**
) 

0.711 0.12 -0.204 0.774 0.697 0.315 
-
0.119 

-0.71 -.898(*) 
.975(**
) 

.994(**
) 

CO -0.301 -0.678 
-
.988(**) 

-.986(**) 0.66 0.742 -0.779 
-
0.438 

0.216 0.516 
-
.940(**
) 

-
.895(*) 

 
 متر 5000 متر 1500 السبالات

رتم 100
 

 T3 FT3 T4 TSH FT4 CO T3 FT3 T4 TSH FT4 CO المتؽٌرات

1
5
0
0

 
متر
 

T3             

FT3 -0.443            

T4 0.088 -.932(**)           

TSH 0.251 0.756 -.942(**)          

FT4 -0.231 
-0.77 .949(**) 

-
1.000(*
*) 

 
       



001 
 

CO 0.316 
-.991(**) .973(**) -.839(*) 

.850
(*) 

 
      
5
0
0
0

 
متر
 

T3 
-
0.898(*) 0.792 -0.517 0.2 

-
0.22 

-
0.701 

 
     

FT3 
-
1.000(**
) 0.457 -0.103 -0.236 

0.21
6 

-
0.331 .905(*) 

 
    

T4 
-0.793 -0.195 0.537 -0.789 

0.77
6 0.327 0.445 0.783 

 
   

TSH 
-0.557 -0.498 0.779 

-
0.944(*
*) 

.937
(**) 0.612 0.135 0.544 

.948(**
) 

 
  

FT4 

-0.089 .932(**) -1.00(**) 
.942(**
) 

-
0.94
9(**
) 

-
.973(
**) 0.518 0.105 -0.536 

-
0.778 

 

 

CO 
0.025 .885(*) -.99(**) 

.974(**
) 

-
.98(
**) 

-
0.94(
**) 0.417 -0.01 -0.629 

-
.844(*
) 

0.993(**
) 

 

  0.811( =  0.05*معنكي عند )                               0.917( =   0.01** معنكي عند )
( وجود عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف حمل المنافسة ومستوػ تغيرات ىرموف الغدة الدرقية  3يتضح مف جدوؿ )

بلقة ارتباط ذات داللة وعTSHوىرموف الثيروتروبيف COوحمل المنافسة وىرموف الكورتيزوؿ T3  ،T4الحرة والمتحدة 
وىرموف الثيروتروبيف COو وىرموف الكورتيزوؿ T3  ،T4الحرة والمتحدة احصائية بيف مستوػ تغيرات ىرموف الغدة الدرقية

TSH  ( في القي5000ـ ،1500ـ ،400ـ ، 100لدػ متسابقي المضمار ) اس البعدؼ )بعد االسباؽ مباشرة( ـ 
 ( 4جدكؿ ) 

كىرمكف  COكىرمكف الككرتيزكؿ t3   ،t4ياس القبمي كالقياس البعدي في ىرمكنات الغدة الدرقية المتحدة كالحرة معامل االرتباط بيف الق
 6ـ      ف =  100في  ببلزما الدـ لدى متسابقي المضمار في   TSHالثيركتركبيف

 
 الدالالت

 اإلحصابٌة
 

 المتؽٌرات

 بعدى CO بعدى FT4 بعدى TSH بعدى T4 بعدى FT3 بعدى T3 وحدة المٌاس

T3 لبلى NMOL/L 0.960** -0.974** 0.958** 0.648 1.000** 0.021 

FT3 لبلى NMOL/L -0.967** 0.951** -0.968** -0.948** -0.849* 0.499 

T4 لبلى NMOL/L 0.584 -0.629 0.579 0.042 0.797 0.632 

TSH لبلى NMOL/L 0.861* -0.831* 0.864* 0.999** 0.673 -0.715 

FT4 لبلى NMOL/L 0.547 -0.593 0.541 -0.003 0.769 0.666 

CO لبلى NMOL/L 1.000** -0.996** 1.000** 0.852* 0.946** -0.290 

   0.811( =  0.05*معنكي عند )                     0.917( =   0.01** معنكي عند )
معظـ ىرمونات الغدة الدرقية وىرموف الكورتيزوؿ ( وجود عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية في  4يتضح مف جدوؿ رقـ ) 

 ( 0.01)         ( ، 0.05متر عند مستوػ داللة معنوية ) 100وىرموف الثيروتروبيف بيف القياس القبمي والبعدؼ لسباؽ 
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 ( 5جدكؿ ) 
كىرمكف  COكىرمكف الككرتيزكؿ t3   ،t4رة معامل االرتباط بيف القياس القبمي كالقياس البعدي في ىرمكنات الغدة الدرقية المتحدة كالح

 6ـ      ف =  400في  ببلزما الدـ لدى متسابقي المضمار فى   TSHالثيركتركبيف
 الدالالت   
 اإلحصابٌة   
 

 المتؽٌرات

 بعدى TSH بعدى T4 بعدى FT3 بعدى T3 وحدة المٌاس
FT4 
 بعدى

CO 
 بعدى

T3 لبلى NMOL/L 0.740 -0.996** -0.771 0.318 -0.789 0.331 

FT3 لبلى NMOL/L 0.982-** 0.895* 0.328 -0.765 0.355 0.208 

T4 لبلى 
NMOL/L 

0.131 0.500 0.963** 0.597 0.955** 
0.964-

** 

TSH لبلى NMOL/L 0.900* -0.979** -0.559 0.573 -0.583 0.051 

FT4 لبلى NMOL/L -0.930** 0.962** 0.496 -0.632 0.521 0.024 

CO لبلى NMOL/L -0.990** 0.700 0.001 -0.933** 0.030 0.516 

   0.811( =  0.05*معنكي عند )                         0.917( =   0.01** معنكي عند )         
( وجود عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية في معظـ ىرمونات الغدة الدرقية وىرموف الكورتيزوؿ  5يتضح مف جدوؿ رقـ ) 

 ( . 0.01( ، )  0.05متر عند مستوػ داللة معنوية )  400لثيروتروبيف بيف القياس القبمي والبعدؼ لسباؽ وىرموف ا
 

 ( 6جدكؿ ) 
كىرمكف  COكىرمكف الككرتيزكؿ t3   ،t4معامل االرتباط بيف القياس القبمي كالقياس البعدي في ىرمكنات الغدة الدرقية المتحدة كالحرة 

 6ـ       ف =  1500زما الدـ لدى متسابقي المضمار فى في  ببل  TSHالثيركتركبيف

 الدالالت
 اإلحصابٌة

 
 المتؽٌرات

وحدة 
 المٌاس

T3 بعدى FT3 بعدى T4 بعدى TSH بعدى FT4 بعدى CO بعدى 

T3 لبلى NMOL/L -0.231 -0.770 0.949** -1.000** 1.000** 0.850* 

FT3 لبلى NMOL/L -0.443 1.000** 0.932-** 0.756 -0.770 -0.991** 

T4 لبلى NMOL/L -0.558 -0.497 0.778 -0.943** 0.936** 0.611 

TSH لبلى NMOL/L 0.922** -0.062 -0.305 0.606 -0.590 -0.076 

FT4 لبلى NMOL/L -0.394 -0.649 0.881* -0.989** 0.985** 0.747 

CO لبلى NMOL/L 0.433 -1.00** 0.936** -0.763 0.777 0.992** 

   0.811( =  0.05*معنكي عند )                          0.917( =   0.01عنكي عند )** م
( وجود عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية في معظـ ىرمونات الغدة الدرقية وىرموف الكورتيزوؿ  6يتضح مف جدوؿ رقـ ) 

 .(0.01)      ،(0.05داللة معنوية ) عند مستوػ متر  1500وىرموف الثيروتروبيف بيف القياس القبمي والبعدؼ لسباؽ 
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 ( 7جدكؿ ) 

     كىرمكف  COكىرمكف الككرتيزكؿ t3   ،t4معامل االرتباط بيف القياس القبمي كالقياس البعدي في ىرمكنات الغدة الدرقية المتحدة كالحرة 
 6ف =                ـ     5000في  ببلزما الدـ لدى متسابقي المضمار فى   TSHالثيركتركبيف        

 الدالالت
 اإلحصابٌة   
 

 المتؽٌرات

وحدة 
 المٌاس

T3 بعدى FT3 بعدى T4 بعدى 
TSH 
 بعدى

FT4 بعدى CO بعدى 

T3 لبلى NMOL/L 0.984** 0.966** 0.596 0.308 0.358 0.249 

FT3 لبلى NMOL/L 0.906* 1.000** 0.782 0.542 0.107 -0.007 

T4 لبلى NMOL/L 0.736 0.954** 0.934** 0.770 -0.198 -0.309 

TSH لبلى NMOL/L 0.749 0.959** 0.927** 0.758 -0.180 -0.291 

FT4 لبلى NMOL/L 0.726 0.364 -0.294 -0.584 0.964** 0.928** 

CO لبلى NMOL/L 0.512 0.098 -0.542 -0.782 1.000** 0.994** 

   0.811( =  0.05*معنكي عند )                       0.917( =   0.01** معنكي عند )         
( وجود عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية في معظـ ىرمونات الغدة الدرقية وىرموف الكورتيزوؿ  7يتضح مف جدوؿ رقـ ) 

 .( 0.01( ، )0.05متر عند مستوػ داللة معنوية ) 5000وىرموف الثيروتروبيف بيف القياس القبمي والبعدؼ لسباؽ 
 النتائج: مناقشة 4-2
( والذؼ يوضح مصفوفة االرتباط البسيط بيف حمل المنافسة ومستوػ تغيرات ىرموني الغدة الدرقية 2يتضح مف جدوؿ )  

في ببلزما الدـ لدػ متسابقي المضمار  TSHوىرموف الثيروتروبيف  COوىرموف الكورتيزوؿ T3  ،T4المتحدة والحرة 
البيوكيميائية القبمي ، حيث وجد عبلقة ارتباط في بعض المتغيرات  ـ( في القياس5000ـ ، 1500ـ ، 400ـ ، 100)

 عمى النحو التالي:
( وبمغت قيمة 0.05عند مستوػ داللة معنوؼ ) FT3  ،T4متر وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموف  100في سباؽ 

( قد 0.01داللة معنوية )عند مستوػ   TSH  ،FT3(بينما وجدت عبلقة ارتباط عكسية بيف 0.859-معامل االرتباط )
وقد بمغت قيمة معامل FT4  ، T4( ووجد أيضًا عبلقة ارتباط طردية قوية بيف  0.962-بمغت قيمة معامل االرتباط )

T3 ( ،CO )( ، CO( ، كما وجد عبلقة ارتباط طردية عند متغيرؼ )0.01( عند مستوػ داللة معنوية )0.999االرتباط )
 ،(TSH) ( 0.876( ، )0.951( عمى الترتيب ، كما بمغت قيمة معامل االرتباط )0.05( ، )0.01عند مستوػ داللة ، )

 ( . 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) CO  ،(FT3)كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف متغير 
عامل ( وبمغت قيمة م0.05عند مستوػ داللة معنوية ) FT3  ،T3عكسية بيف  ارتباطيو(متر وجد عبلقة 400وفى سباؽ )
( وقد بمغت 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) TSH  ،T3قوية بيف  طرديو( ، كما وجد عبلقة ارتباط 0.854-االرتباط )

( وقد بمغت 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) TSH  ،FT4( وعبلقة ارتباط عكسية بيف 0.959قيمة معامل االرتباط )
عند مستوػ داللة معنوية  FT4  ،FT3قوية بيف  طرديورتباط ( ، كما وجد عبلقة ا0.966-قيمة معامل االرتباط _

عند  T3  ،TSH ومتغيرؼ  FT4(** ووجد عبلقة ارتباط عكسية بيف  0.983( ، وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )0.01)
قة ( بينما وجد عبل0.997-(** ، )0.936-( ، وبمغت قيمة معامل االرتباط عمى الترتيب )0.01مستوػ داللة معنوية )
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( وبمغت قيمة معامل االرتباط 0.05( ، )0.01عند مستوػ داللة معنوية ) CO  ،FT3  ،FT4بيف متغيرؼ  طرديوارتباط 
عند مستوػ داللة  CO  ،TSH(* ، بينما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف متغيرؼ 0.869(** ، )0.945عمى الترتيب )

 * .(0.830-( وبمغت قيمة معامل االرتباط _0.05معنوية )
( وقد بمغت 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) T4  ،T3قوية بيف متغيرؼ  طرديومتر وجد عبلقة  (1500وفى سباؽ )  

( وبمغت 0.05) مستوػ  عند TSH  ،T4(** ، كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف متغيرؼ 0.936قيمة معامل االرتباط )
عند مستوػ داللة  T3  ،T4، ومتغيرؼ  FT3اط طردية قوية بيف (* ، كما وجد عبلقة ارتب0.836قيمة معامل االرتباط )

( ، كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف متغيرؼ 0.983( ، )0.985االرتباط ) كما بمغت قيمة معاممي،  (0.01معنوية )
CO  ،T3  ( 1.00( وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )0.01عند مستوػ داللة معنوية . ) 

( وقد بمغت 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) FT3  ،T3ر وجد عبلقة ارتباط طردية بيف متغيرؼ ( مت5000وفى سباؽ )
عند مستوػ داللة   T3  ،FT3، ومتغيرؼ   T3(** ، كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف 0.953قيمة معامل االرتباط )

 طرديو** ووجد أيضًا عبلقة ارتباط (0.953( ، )0.844(وقد بمغت قيمة معاممي االرتباط )0.01( ، )0.05معنوية )
( ، وقد بمغت قيمة معامبلت 0.01( ، )0.05عند مستوػ داللة معنوية ) T3  ،, FT3 T4، ومتغيرات  TSHقوية بيف 

  CO  ،FT4بيف متغيرؼ  طرديوكما وجد عبلقة ارتباط   (** ،1.00(** ، )0.959( ، )0.854االرتباط عمى الترتيب )
 (** .0.962( ، وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )0.01) ويةعند مستوػ داللة معن

في القياس القبمي بيف ( ـ 5000ـ ، 1500ـ ، 400ـ ، 100) كما اتضح وجود عبلقة ارتباط بيف السباقات األربعة   
دـ حيث في ببلزما ال TSHوىرموف الثيروتروبيفCOوىرموف الكورتيزوؿ  T3  ،T4ىرموني الغدة الدرقية المتحدة والحرة 

 عمى النحو التالي : (ـ 400ـ ، 100 )وجد عبلقة ارتباط بيف سباقي
( وقد بمغ قيمة 0.05ـ( عند مستوػ داللة معنوية )400ـ ، 100في سباؽ )  FT3وجود عبلقة ارتباط طردية في ىرموف 

اللة معنوية عند مستوػ د FT3  ،TSH(* ، كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموني 0.893معامل االرتباط )
عند مستوػ داللة  T4( ** ووجد أيضًا عبلقة ارتباط طردية قوية في ىرموف 0.982-( كما وجد معامل االرتباط )0.01)

،  T3وىرموني T4(** ، كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموف 0.999( وقد بمغ قيمة معامل االرتباط )0.01معنوية )
FT4 ( 0.05عند مستوػ داللة معنوية) ( ،كما وجد 0.996(* ، )0.813( عمى الترتيب وقد بمغ قيمة )0.01 **)

(** كما 0.900(** وقد بمغ معامل االرتباط )0.01عند مستوػ داللة معنوية ) TSHعبلقة ارتباط طردية في ىرموف 
-االرتباط )( ، كما بمغ معامل 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) FT4  ،TSHوجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموني  

0.930.**) 
( وقد بمغ معامل االرتباط              0.01عند مستوػ داللة معنوية ) COكما وجد عبلقة ارتباط عكسية في ىرموف 

( وقد بمغ 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) CO  ،TSH(** ، كما وجد عبلقة ارتباط عكسية في ىرموف 0.935-)
عند مستوػ داللة معنوية  CO  ،FT3عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموني (** كما وجد 0.990-معامل االرتباط )

 (** . 0.991( ، وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )0.01)
عند مستوػ داللة   T4  ،FT4وىرموني   T3ـ( قد وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموف 1500ـ( ، )100أما في سباؽ )

(* ، كما وجد عبلقة ارتباط طردية 0.951-(* ، )0.936-مى الترتيب )( ، وقد بمغ معامل االرتباط ع0.01معنوية )
( وقد بمغ معامل االرتباط عمى الترتيب 0.01عند مستوػ داللة معنوية )T3  ،T4  ، FT4وىرمونات  FT3بيف ىرموف 
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وية عند مستوػ داللة معن TSH(** كما وجد عبلقة ارتباط عكسية في ىرموف 0.929(** ، )0.945(* ، )0.946)
  T4  ،FT4وىرموني   FT4(** كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموف  0.936-( وبمغ معامل االرتباط )0.01)

 (* . 0.884-(* ، )0.862-( ، وقد بمغ معامل االرتباط )0.05عند مستوػ داللة معنوية )
( وقد بمغ 0.01وػ داللة معنوية )عند مست   T3  ،T4   ،FT4وىرمونات  COكما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموف 

 (** . 0.933-(* ، _0.949-(** ، )0.942-معامل االرتباط عمى الترتيب )
( وقد 0.05، عند مستوػ داللة معنوية ) T3ـ( قد وجد عبلقة ارتباط طردية في ىرموف 5000ـ( ، )100أما في سباؽ )

عند مستوػ  TSH  ،CO، وىرموني  T3بيف ىرموف  (* ، كما وجد عبلقة ارتباط طردية0.875بمغ معامل االرتباط )
 T3(** كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموني 0.982(** )0.951( وقد بمغ معامل االرتباط )0.01داللة معنوية )

 (** . 0.999-( وقد بمغ معامل االرتباط )0.01عند مستوػ داللة معنوية )  FT3، وىرموف 
-( وقد بمغ معامل االرتباط            )0.01عند مستوػ داللة معنوية )  FT3ي ىرموف كما وجد عبلقة ارتباط عكسية ف

( 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) TSH  ،COوىرموني  FT3(** ووجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموف 0.976
  T4  ،FT3ىرموني  (* ، كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف0.901(** ، )0.988( وقد بمغ معامل االرتباط )0.05)

 T4(* ، كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموني 0.864-وقد بمغ معامل االرتباط ) (0.05عند مستوػ داللة معنوية )
 ،TSH ( 0.968( وقد بمغ معامل االرتباؾ )0.01عند مستوػ داللة معنوية.**) 
( وقد بمغ معامل االرتباط              0.01ة )عند مستوػ داللة معنوي COكما وجد عبلقة ارتباط عكسية في ىرموف   
( وقد بمغ 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) CO  ،TSH(** ، كما وجد عبلقة ارتباط عكسية في ىرموف 0.935-)

عند مستوػ داللة معنوية  CO  ،FT3(** كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموني 0.990-معامل االرتباط )
 (** . 0.991يمة معامل االرتباط )( ، وقد بمغت ق0.01)
عند مستوػ   T4  ،FT4وىرموني   T3ـ( قد وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموف 1500ـ( ، )100أما في سباؽ )  

(* ، كما وجد عبلقة ارتباط 0.951-(* ، )0.936-( ، وقد بمغ معامل االرتباط عمى الترتيب )0.01داللة معنوية )
( وقد بمغ معامل االرتباط عمى 0.01عند مستوػ داللة معنوية )T3  ،T4  ، FT4مونات وىر  FT3طردية بيف ىرموف 

عند مستوػ داللة  TSH(** كما وجد عبلقة ارتباط عكسية في ىرموف 0.929(** ، )0.945(* ، )0.946الترتيب )
،  T4وىرموني   FT4 (** كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموف 0.936-( وبمغ معامل االرتباط )0.01معنوية )

FT4  ( 0.884-(* ، )0.862-( ، وقد بمغ معامل االرتباط )0.05عند مستوػ داللة معنوية . *) 
( وقد بمغ 0.01عند مستوػ داللة معنوية )   T3  ،T4   ،FT4وىرمونات  COكما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموف 

 (** . 0.933-* ، _(0.949-(** ، )0.942-معامل االرتباط عمى الترتيب )
( 0.05، عند مستوػ داللة معنوية ) T3ـ( قد وجد عبلقة ارتباط طردية في ىرموف 5000ـ( ، )100أما في سباؽ )  

عند  TSH  ،CO، وىرموني  T3(* ، كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموف 0.875وقد بمغ معامل االرتباط )
(** كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف 0.982(** )0.951االرتباط )( وقد بمغ معامل 0.01مستوػ داللة معنوية )

 (** . 0.999-( وقد بمغ معامل االرتباط )0.01عند مستوػ داللة معنوية )  FT3، وىرموف  T3ىرموني 
-)( وقد بمغ معامل االرتباط            0.01عند مستوػ داللة معنوية )  FT3كما وجد عبلقة ارتباط عكسية في ىرموف 

( 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) TSH  ،COوىرموني  FT3(** ووجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموف 0.976
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  T4  ،FT3(* ، كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموني 0.901(** ، )0.988( وقد بمغ معامل االرتباط )0.05)

 T4(* ، كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموني 0.864-وقد بمغ معامل االرتباط ) (0.05عند مستوػ داللة معنوية )
 ،TSH ( 0.968( وقد بمغ معامل االرتباؾ )0.01عند مستوػ داللة معنوية.**) 
( وقد بمغ معامل االرتباط 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) TSHكما وجد عبلقة ارتباط طردية في ىرموف   
( وقد بمغ 0.05عند مستوػ داللة معنوية )  TSH  ،FT3رموف (** ، كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ى0.973)

عند مستوػ   T3  ،T4  ،FT4 وىرمونات FT4(** ، كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموف  0.874معامل االرتباط )
 (** ،0.962( ** ، )0.974(* ، )0.908( وقد بمغ معامل االرتباط عمى الترتيب )0.01( ، )0.05داللة معنوية )

( وقد بمغ معامل االرتباط 0.01عند مستوػ داللة )  T4  ،FT4وىرموني  COكما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموف 
(0.999( ، **)1.00 . **) 
( وقد بمغ 0.05عند مستوػ داللة معنوية ) T3ـ فقد وجد عبلقة ارتباط طردية في ىرموف 1500ـ ، 400أما في سباؽ   

( وقد 0.1عند مستوػ داللة معنوية ) T3  ،T4، كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموني  (*0.846معامل االرتباط )
 (** . 0.921-بمغ معامل االرتباط )

(** ، 0.958( وقد بمغ معامل االرتباط )0.01عند مستوػ داللة معنوية ) FT3  ،T4كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف 
( وقد 0.05( ، )0.01عند مستوػ داللة معنوية ) T3  ،TSH، وىرموني  T4  كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموف 

عند مستوػ  T4  ،FT4(* ، كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموني 0.882(** ، )0.797بمغ معامل االرتباط )
 TSHىرموف (* كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف 0.845-( وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )0.05داللة معنوية )

( ، كما بمغت قيمة معامل االرتباط عمى 0.05( ، )0.01عند مستوػ داللة معنوية ) FT3  ،FT4  ،COوىرمونات 
،  T3وىرموني  TSH(* ، كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموف 0.877(** ، )1.00(* ، )0.986الترتيب )

TSH ( كما بمغت قيمة م0.01عند مستوػ داللة معنوية ، **)( كما 0.996-(** ، )0.930-عامل االرتباط ، **)
(* ، كما بمغ معامل االرتباط 0.05عند مستوػ داللة معنوية )  FT4وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموني  

( وبمغ قيمة 0.05عند مستوػ داللة معنوية ) FT4  ،T4(** ، كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموني 0.924)
( 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) CO   ،T4(* ، كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموف 0.840-معامل االرتباط )

 (** . 0.961-وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )
عند مستوػ  FT3  ،COوىرموني   T3متر فقد وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف  5000متر  مع 400أما في سباؽ    

(* ، كما وجد عبلقة ارتباط عكسية 0.985-(* ، )0.875-قد بمغ معامل االرتباط )( و 0.01( ، )0.05داللة معنوية )
( وبمغت قيـ معامل 0.01( ، )0.05عند مستوػ داللة معنوية ) FT3  ،FT4  ،CO، وىرمونات  FT3بيف ىرموف 

ف ىرموني (** ، كما وجد عبلقة ارتباط طردية بي0.996-(* ، )0.908-(** ، )0.970-االرتباط عمى الترتيب )
FT3  ،TSH ( كما وجد عبلقة ارتباط 0.875( وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )0.05عند مستوػ داللة معنوية *)

( وقد بمغت قيـ معامل االرتباط 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) FT3  ،FT4  ،COوىرمونات  T4عكسية بيف ىرموف  
وىرموف  T4(* كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموف  0.924-(** ، )0.992-(** ، )0.998-عمى الترتيب  )

T3  ،TSH ( 0.980(** ، )0.884( وقد بمغت قيمتي معامل االرتباط )0.01( ، )0.05عند مستوػ داللة معنوية **)
( وقد 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) FT3  ،FT4  ،COوىرمونات  TSH، كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموف 
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(** كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف 0.931-(** ، )0.99-(** ، )0.999-قيـ معامل االرتباط بالترتيب ) بمغت
( وقد بمغت قيمتي معامل االرتباط 0.01( ، )0.05عند مستوػ داللة معنوية ) T3  ،TSHوىرموف  TSHىرموف 

وبمغت قيمة  0.01مستوػ داللة معنوية  عند FT4  ،T4(** كما وجد ارتباط طردية بيف ىرموني 0.976(* ، )0.875)
( 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) CO  ،T4(* كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموني 0.982معامل االرتباط )

 ( ** . 0.996وبمغت قيمة معامل االرتباط )
عند مستوػ داللة  FT3  ،TSHمتر فقد وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموني  5000متر مع  1500أما في سباؽ 

عند  T4  ،TSH(* ، كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموني 0.915-( وبمغت قيمة معامل االرتباط )0.05معنوية )
(* كما وجد عبلقة ارتباط عكسية في ىرموف 0.994-( وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )0.1مستوػ داللة معنوية )

TSH ( و 0.01عند مستوػ داللة معنوية *)( كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف 0.992-قد بمغ معامل االرتباط ، **)
-( وقد بمغت قيمتي معامل االرتباط )0.01( ، )0.05عند مستوػ داللة معنوية ) T3  ،COوىرموني  FT4ىرموف  
ية عند مستوػ داللة معنو  FT4  ،FT4(** ، كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموني 0.996-(*    )0.831

،  T3وىرموني  CO(** ، كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموني 0.995( وبمغت قيمة معامل االرتباط )0.01)
CO ( 0.951-( وقد بمغت قيمتي معامل االرتباط )0.01عند مستوػ داللة معنوية_ ، **)-كما وجد 0.934 ، *)

وقد بمغت قيمة معامل االرتباط  0.01ة عند مستوػ داللة معنوي CO  FT3عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموف 
(0.930             . **) 

( والذؼ يوضح مصفوفة االرتباط البسيط بيف حمل المنافسة ومستوػ تغيرات ىرموني الغدة الدرقية 3وبالنظر إلى جدوؿ )
ابقي المضمار          في ببلزما الدـ لدػ متس TSHوىرموف الثيروتروبيف COالكورتيزوؿ وىرموف  T3  ،T4المتحدة والحرة 

ـ( في القياس البعدؼ حيث وجد عبلقة ارتباط في بعض المتغيرات البيوكيميائية عمى 5000ـ ، 1500ـ ، 400ـ ، 100)
 النحو التالي : 

( وقد بمغت 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) FT3  ،T3متر وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموني  100ففي سباؽ      
عند مستوػ داللة معنوية  T3  ،T4( ، كما وجد عبلقة ارتباط طردؼ تاـ بيف ىرموني 0.998-االرتباط )قيمة معامل 

عند مستوػ  T4  ،FT4( ، كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموني 1.00( وقد بمغ قيمة معامل االرتباط )0.01)
 TSHوجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموف  ( ، كما0.998-( وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )0.01داللة معنوية )

( 0.839(* ، )0.836( وبمغت قيمة معامل االرتباط عمى الترتيب )0.05عند مستوػ داللة معنوية ) T3  ،T4وىرموني 
( وقد بمغت قيمة 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) T3  ،T4وىرموني  FT4كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموف 

عند مستوػ  FT4  ،FT3( كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموني 0.954( ، )0.956عمى الترتيب ) معامل االرتباط
 ( .0.971-( ، كما بمغت قيمة معامل االرتباط )0.01داللة معنوية )
( وقد بمغت 0.05عند مستوػ داللة معنوية ) TSH  ،T3متر وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموني  400وفى سباؽ 

 (* 0.873عامل االرتباط بيف اليرمونييف )قيمة م
( ، كما بمغت قيمة معامل االرتباط 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) FT4  ،T4كما وجد عبلقة طردية تامة بيف ىرموني 

( وقد 0.05عند مستوػ داللة معنوية ) T4  ،FT4وىرموني  CO(* ، كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموف 1.00)
 (* 0.841-(* ، )0.856-معامل االرتباط عمى الترتيب ) بمغت قيمتي
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عند مستوػ داللة معنوية  T4  ،CO، وىرموني  FT3متر وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموف  1500وفى سباؽ 
(** ، كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف 0.991-(** ، )0.932-( ، وقد بمغت قيمتي معامل االرتباط )0.01)

(** كما وجد عبلقة ارتباط 0.942( وقد بمغ قيمة معامل االرتباط )0.01عند مستوػ داللة معنوية ) T4  TSHىرموني 
( وقد بمغت قيمة معامل االرتباط 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) FT4  ،COوىرموني  T4طردية بيف ىرموف  

عند مستوػ داللة  FT4  ،COي وىرمون TSH( ، كما توجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموف 0.973(    )0.494)
(* كما وجد 0.839-(** ، )1.00-(* وقد بمغت قيمتي معامل االرتباط عمى الترتيب )0.05(** )0.01معنوية )

( ، وقد بمغت قيمة معامل االرتباط 0.05عند مستوػ داللة معنوية ) FT4  ،COعبلقة ارتباط طردية بيف ىرموني 
(0.850 . **) 
( وقد بمغ 0.05عند مستوػ داللة معنوية ) T3  ،T4وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموني متر  5000وفى سباؽ   

( وقد 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) T4 ،TSH(* كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموني 0.905معامل االرتباط )
 (** 0.948بمغت قيمة معامل االرتباط )

-( وقد بمغ معامل االرتباط )0.05عند مستوػ داللة معنوية ) TSH  ،COي كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرمون
( وقد بمغت قيمة 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) FT4  ،CO(* ، كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموني 0.844

 (** .0.993معامل االرتباط )
متر في القياس  5000متر ،  1500متر ،  400متر ،  100كما اتضح وجود عبلقة ارتباط بيف السباقات األربعة 

في ببلزما  TSHوىرموف الثيروتروبيف  COوىرموف الكورتيزوؿ  T3  ،T4البعدػ بيف ىرموني الغدة الدرقية المتحدة والحرة 
 متر عمى النحو التالي :  400ر ، مت 100الدـ حيث وجد  عبلقة ارتباط بيف سباؽ 

( وقد 0.05متر( عند مستوػ داللة معنوية ) 400متر ،  100في سباؽ ) T3وجود عبلقة ارتباط طردية في ىرموف  -
عند مستوػ  T4  ،TSH، وىرموني  T3(* كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموف 0.861بمغت قيمة معامل االرتباط )

قة ارتباط عكسية ( ، كما وجد عبل0.999(* ، )0.864( وقد بمغ قيمة معامل االرتباط )0.01( ، )0.05داللة معنوية )
( ، كما وجد عبلقة 0.831-( وقد بمغ قيمة معامل االرتباط )0.05عند مستوػ داللة معنوية ) T3  ،FT3بيف ىرموني 

(** 0.993( وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )0.01عند مستوػ داللة معنوية ) FT3  ،COارتباط طردية بيف ىرموني 
( وقد بمغت قيمة معامل 0.05عند مستوػ داللة معنوية ) FT3  ،TSHني كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرمو 

عند مستوػ داللة  T3  ،T4  ،TSH  ،FT4وىرمونات  TSH(* ، كما وجد عبلقة ارتباط بيف ىرموف 0.821-االرتباط 
(* ، 0.849(** ، )1.00(** ، )1.00( ، كما بمغت قيـ معامل االرتباط عمى الترتيب )0.01( ، )0.05معنوية )

( وقد بمغت 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) TSH  ،FT3(** . كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموني 0.948)
 (**0.997-قيمة معامل االرتباط )

( وقد بمغ قيمة معامل االرتباط 0.05عند مستوػ داللة معنوية )  CO  ،FT3كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموني 
( وقد بمغت قيمة 0.1داللة معنوية ) عند مستوػ  CO  ،FT4وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموني (* ، كما 0.836)

 (** .0.944-معامل االرتباط )
( وقد 0.05عند مستوػ داللة معنوية ) T3  ،FT3( قد وجد عبلقة ارتباط بيف ىرموني مــ( ، )100أما في سباؽ )  

( 0.05عند مستوػ داللة معنوية ) T3وجد عبلقة ارتباط عكسية في ىرموف (* ، كما 0.817بمغت قيمة معامل االرتباط )
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عند مستوػ داللة معنوية   FT3(* ، كما وجد عبلقة ارتباط عكسية في ىرموف 0.879-وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )
عند  FT3  ،T3(* ، كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموني 0.848-( حيث بمغت قيمة معامل االرتباط )0.05)

 (* 0.851( وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )0.05مستوػ داللة معنوية )
( وقد بمغ قيمة معامل االرتباط 0.05عند مستوػ داللة معنوية ) T4  ،FT3كما وجد عبلقة ارتباط بيف ىرموني   
( وقد بمغت قيمة معامل 0.05عند مستوػ معنوية ) T4  ،T3(* ، كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرمونى 0.813)

 (*0.882-االرتباط )
( وقد بمغ قيمة معامل االرتباط 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) TSH  ،T3كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموني 

( وقد بمغ معامل 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) FT4  ،FT3بيف ىرموف  طرديو( وقد وجد عبلقة ارتباط 0.966-)
( وقد 0.05عند مستوػ داللة معنوية ) FT4  ،CO(** كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموني 0.951) االرتباط

عند مستوػ داللة  CO  ،TSH(* ، كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموني 0.864-بمغت قيمة معامل االرتباط )
 CO   ،FT4بلقة ارتباط عكسية بيف ىرموني (* ، كما وجد ع0.874(* وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )0.05معنوية )

 (* 0.864-( وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )0.05عند مستوػ داللة معنوية )
( وقد بمغ 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) T3متر فقد وجد عبلقة طردية في ىرموف 5000متر مع 100أما في سباؽ   

عند مستوػ داللة معنوية  T3  ،FT3ارتباط طردية بيف ىرمونتى  (** ، كما وجد عبلقة0.999قيمة معامل االرتباط )
   T3، وىرموف  FT3(* ، كما وجد عبلقة ارتباطية عكسية بيف ىرموف 0.886(* وقد بمغ قيمة معامل االرتباط )0.05)

FT3 ( 0.995-( ، وقد بمغ معامل االرتباط عمى الترتيب )0.05( ، )0.01عند مستوػ داللة معنوية( **)-
( ، 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) T3  ،FT3، وىرموني  T4(* كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموف 0.0859

(** ، كما وجد عبلقة ارتباط بيف ىرموف 0.889(** ، )0.999( وقد بمغت قيمة معامل االرتباط عمى الترتيب )0.05)
TSH  وىرموناتT3  FT3  ،T4 ( وقد بمغت قيـ معامل االرتباط لميرمونات 0.05( ، )0.11عند مستوػ داللة معنوية )

 (* . 0.842(** ، )0.995(* ، )0.858عمى الترتيب )
( وقد بمغت قيمة معامل 0.1عند مستوػ داللة معنوية )FT4  ،  T3بيف ىرموني  طرديو ارتباطيوكما وجد عبلقة  \

عند مستوػ داللة معنوية  T4  ،TSHوىرموني  CO(** ، كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموف 0.942االرتباط )
 (** . 0.986-(** ، )0.988-( وقد بمغ قيمة معاممي االرتباط )0.01)
( وقد 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) T3ـ  فقد وجد عبلقة ارتباط عكسية في ىرموف 1500 –ـ 400أما في سباؽ    \

          (FT4)    (T4وىرمونات )  T4ة ارتباط عكسية بيف ىرموف  ( ، كما وجد عبلق0.999-بمغت قيمة معامل االرتباط )
(CO)  ( 0.981-( ، كما بمغت قيـ معامل االرتباط عمى الترتيب )0.01( ، )0.05عند مستوػ داللة معنوية         **)
عند مستوػ  (TSH)، ( FT3وىرموف)  T4( ، كما يوجد عبلقة ارتباطية طردية بيف ىرموف  0.910-(** ، )0.992-)

 (**0.898(* ، )0.845( وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )0.01( )0.05داللة معنوية )
( وقد بمغت قيمة معامل 0.05عند مستوػ داللة معنوية ) TSH  ،T3كما يوجد عبلقة  ارتباطية عكسية بيف ىرموف  

عند مستوػ داللة معنوية  T4  ،FT4  ،COوىرمونات  FT4(* ، كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف  0.891-االرتباط )
( كما وجد عبلقة 0.898-( )0.995-( ، )0.975-( وقد بمغت قيـ معامل االرتباط عمى الترتيب )0.01( ، )0.05)

( وقد بمغت قيمة معامل االرتباط 0.01( ، )0.05عند مستوػ داللة معنوية ) FT4  ،TSHارتباط طردية بيف ىرموف 
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( وقد 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) T4  ،COما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموف (** ك0.993(* )0.829)
 CO(** ، كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموني 0.993(** ، )0.940بمغت قيمة معامل االرتباط عمى الترتيب )

 . (**1.00-( وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )0.01عند مستوػ داللة معنوية )  FT3،ػ 
،  T3  ، T3 ،FT3، وىرمونات  T3متر قد وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموني  5000متر مع  400أما في سباؽ   
T4 ( 0.999(* ، )0.882( وقد بمغت قيـ معامل االرتباط عمى الترتيب )0.01( ، )0.05عند مستوػ داللة معنوية **)
( 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) T4  ،TSH، وىرموف  FT3( ، كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموف 0.815)

 بيف ىرموف  طرديو(** ، كما وجد عبلقة ارتباط 0.959-(** ، )0.999-وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )
T4  وىرمونىFT4  ،CO ( 0.981( وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )0.01عند مستوػ داللة معنوية ، **)
( وقد بمغت قيمة معامل 0.05عند مستوػ داللة معنوية ) T4  ،TSHة ارتباط عكسية بيف (** كما وجد عبلق0.997)

 (**0.885-االرتباط )
( وقد 0.01( ، )0.05عند مستوػ داللة معنوية ) T3  ،FT3وىرموني  TSHكما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموف   

عند  FT4  ،COعبلقة ارتباط طردية بيف ىرموف  (* ، كما وجد 0.898، ) (**1.00بمغت قيمة معامل االرتباط )
(** كما وجد عبلقة ارتباط 0.994(** ، )0.975( وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )0.01مستوػ داللة معنوية )
(* كما 0.898-( وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )0.05عند مستوػ داللة معنوية ) FT4  ،TSHعكسية بيف ىرموني 

( وقد بمغت 0.01( )0.05عند مستوػ داللة معنوية ) FT4  ،COوىرموني  COط عكسية بيف ىرموف وجد عبلقة ارتبا
 (* .0.895-(** )0.940-قيمة معامل االرتباط )

عند مستوػ داللة معنوية  T3متر فقد وجد عبلقة ارتباط عكسية في ىرموف  5000متر مع  1500أما في سباؽ   
عند  FT3  ،T3(** كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموني 0.898-باط )( وقد بمغت قيمة معامل االرت0.05)

عند  TSH(** كما وجد عبلقة ارتباط عكسية في ىرموف 1.00-( وقد بمغ معامل االرتباط )0.01مستوػ داللة معنوية )
ط طردية بيف ىرموني (** ، كما وجد عبلقة ارتبا0.944( وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )_0.01مستوػ داللة معنوية )

TSH  FT4  ( كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف 0.937( وقد بمغت قيمة االرتباط )0.01عند مستوػ داللة معنوية )
( وقد بمغت قيمة معامل االرتباط 0.01( عند مستوػ داللة معنوية )TSH، ) FT3)وىرموني ) FT4ىرموف  

عند مستوػ داللة  T4  ،FT4  ،CO وىرموف  FT4سية بيف ىرموف (** كما وجد عبلقة ارتباط عك0.942(** )0.932)
(** كما وجد عبلقة ارتباط عكسية 0.973-(** )1.00( وقد بمغت قيـ معامل االرتباط عمى الترتيب )0.01معنوية )

ب ( وقد بمغت قيـ معامل االرتباط عمى الترتي0.01عند مستوػ داللة معنوية ) T4 FT4  ،CO وىرموف  COبيف ىرموف 
 FT3  ،TSHوىرموني  CO(** ، كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموف 0.94-(**     )0.98-(** )0.99-)

 (**0.974(* ، )0.885( وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )0.05( )0.01عند مستوػ داللة معنوية )
عدؼ في ىرمونات الغدة الدرقية المتحدة ( والذؼ يوضح معامل االرتباط بيف القياس القبمي والب4وبالنظر إلى جدوؿ رقـ )

متر  100في ببلزما الدـ لدػ متسابقي المضمار TSHوىرموف الثيروتروبيف  COوىرموف الكورتيزوؿ  T3  ،T4والحرة 
عدو حيث يتضح وجود عبلقة ارتباط في معظـ المتغيرات بيف القياس القبمي والبعدؼ حيث يتضح وجود عبلقة ارتباط 

(* 0.960( وقد بمغ معامل االرتباط )0.01بيف القياس القبمي والبعدؼ عند مستوػ داللة معنوية )  T3طردية في ىرموف 
عند مستوػ داللة  T4  ،FT4، في القياس البعدؼ وىرموني  T3، كما اتضح وجود عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموف 
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( ، كما وجد عبلقة ارتباط بيف 0.001* ، )(0.958( ، وقد بمغت قيمة معامل االرتباط عمى الترتيب )0.01معنوية )
 (** 0.974-قيمة معامل االرتباط )( وبمغت 0.01بعدػ عند مستوػ داللة معنوية )  FT3، قبمي وىرموف  T3ىرموف 

عند مستوػ داللة  T3  ،T4   ،TSH  ،FT4، في القياس القبمي وىرموف  FT3كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموف 
-( )0.948-( ، )0.968-( ، )0.967-( ، وقد بمغت قيـ معامل االرتباط عمى الترتيب )0.05( ، )0.01معنوية )
( 0.01(** كما وجد عبلقة ارتباط طردية في ىرموف ذاتو بيف القياس القبمي والبعدؼ عند مستوػ داللة معنوية )0.849

 (* 0.951وبمغت قيمة معامل االرتباط )
عند مستوػ داللة معنوية  T3  ،T4  ،TSHفي القياس القبمي وىرمونات  TSHيف ىرموف كما وجد عبلقة ارتباط طردية ب

( كما وجد عبلقة 0.999( ، )0.864( )0.861( وقد بمغت قيمة معامل االرتباط عمى الترتيب )0.01( ، )0.05)
( وقد بمغت 005معنوية )، في القياس البعدؼ عند مستوػ داللة  FT3في القياس القبمي  TSHارتباط عكسية بيف ىرموف 

 T3 ، T4في القياس القبمي وىرمونات  CO(* كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموف 0.831-قيمة معامل االرتباط )
TSH  ،T4 ( 1.50( وقد بمغت قيـ معامل االرتباط عمى الترتيب )0.01( ، )0.05عند مستوػ داللة معنوية ، )

،  FT3في القياس القبمي وىرموف  COوجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموف ( ، كما 0.946( ، )0.852( ، )1.00)
 (** .0.996-وقد بمغ قيمة معامل االرتباط ) 0.01عند مستوػ داللة معنوية 

( والذؼ يوضح معامل االرتباط بيف القياس القبمي والقياس البعدؼ في ىرمونات الغدة الدرقية 5وبالنظر إلى جدوؿ )
في ببلزما الدـ لدػ متسابقي المضمار في  TSHوىرموف الثيروتروبيف  COوىرموف الكورتيزوؿ T3  ،T4المتحدة والحرة 

متر حيث يتضح وجود عبلقة ارتباط في معظـ المتغيرات بيف القياس القبمي والبعدؼ حيث يتضح وجود عبلقة  400
( وقد بمغت قيمة 0.01داللة معنوية )، عند مستوػ  FT3، في القياس القبمي وىرموف  T3ارتباط عكسية بيف ىرموف 

،  T3، وىرموف  FT3(** كما اتضح وجود عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموف 0.996-معامل االرتباط بيف اليرمونييف  )
، بيف  FT3( كما وجد عبلقة طردية في ىرموف 0.982-( وبمغت قيمة معامل االرتباط )0.01عند مستوػ داللة معنوية )

(* كما اتضح وجود 0.895( وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )0.05البعدؼ عند مستوػ داللة معنوية )القياس القبمي و 
في القياس البعدؼ عند مستوػ داللة معنوية  T4 FT4في القياس القبمي وىرموني ،  T4عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموف  

في  T4وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموني ، ( ، كما 0.955( ، )0.963( وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )0.01)
-( وبمغت قيمة معامل االرتباط )0.01في القياس البعدؼ عند مستوػ داللة معنوية ) COالقياس القبمي وىرموف 

، عند مستوػ داللة معنوية  FT3في القياس القبمي وىرموف  TSH(** كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموف 0.964
،  T3وىرموف  TSH(* كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموف 0.797-مغت قيمة معامل االرتباط )( حيث ب0.01)

،  FT4( كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموف 0.90( وبمغت قيمة معامل االرتباط )0.05عند مستوػ داللة معنوية )
( كما وجد عبلقة عكسية بيف 0.962رتباط )( وقد بمغت قيمة معامل اال0.01عند مستوػ داللة معنوية ) FT3وىرموف 
( ، كما وجد 0.930-( وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )0.01، عند مستوػ داللة معنوية ) T3وىرموف  FT4ىرموف  

في القياس البعدؼ عند مستوػ داللة معنوية  T3  TSHفي القياس القبمي وىرموني  COعبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموف 
 ( .0.993-( ، )0.990-بمغت قيمة معامل االرتباط )( وقد 0.01)

( والذؼ يوضح معامل االرتباط بيف القياس القبمي والقياس البعدؼ في ىرمونات الغدة الدرقية 6وبالنظر إلى جدوؿ )
 1500وىرموف الثيروتروبيف في ببلزما الدـ لدػ متسابقي المضمار في  COوىرموف الكورتيزوؿ T3  ،T4المتحدػ والحرة 
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متر جرػ حيث اتضح وجود عبلقة ارتباط في معظـ المتغيرات بيف القياس القبمي والبعدؼ حيث يتضح وجود عبلقة 
في القياس البعدؼ عند  T4  ،FT4  ،CO، في القياس القبمي وىرمونات  T3ارتباط عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموف 

(** 1.00(** )0.949االرتباط عمى الترتيب ) ( وقد بمغت قيـ معامل0.05( ، )0.01مستوػ داللة معنوية )
( وبمغ 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) TSH، وىرموف  T3(* كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموف 0.850)

عند مستوػ داللة  T4 ،COوىرموني   FTS(** كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموف 1.00معامل االرتباط )
(* وجد أيضًا عبلقة ارتباط طردية 0.991-( ، )0.932ت قيمة معامل االرتباط عمى الترتيب )( كما بمغ0.01معنوية )

(** كما وجد عبلقة ارتباط 1.00( وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )0.01، عند مستوػ داللة معنوية ) FT3في ىرموف 
(* كما وجد 0.936معامل االرتباط ) ( وقد بمغت قيمة0.01عند مستوػ داللة معنوية ) T4  ،FT4طردية بيف ىرموني 

-( وقد بمغ قيمة معامل االرتباط )0.01عند مستوػ داللة معنوية ) T4  ،TSHأيضًا عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموني 
، عند مستوػ داللة معنوية  T3في القياس القبمي وىرموف  TSH(** كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموف 0.943

في القياس القبمي  FT4(** كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموف  0.922عامل االرتباط )( وقد بمغ م0.01)
( كما وجد عبلقة ارتباط 0.989-( وبمغت قيمة معامل االرتباط     )0.01عند مستوػ داللة معنوية ) TSHوىرموف 

(* كما 0.881معامل االرتباط ) ( وبمغت قيمة0.05عند مستوػ داللة معنوية ) T4وىرموف   FT4طردية بيف ىرموف  
في القياس البعدؼ عند مستوػ داللة  T4  ،COفي القياس القبمي وىرموف   COوجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموف 

(** كما وجد عبلقة ارتباط عكسية بيف ىرموف 0.992(* ، )0.936( وبمغت قيمتي معامل االرتباط )0.01معنوية )
CO  وىرموفFT3  (** 1.000( وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )0.01داللة معنوية )، عند مستوػ 

( والذؼ يوضح معامل االرتباط بيف القياس القبمي والقياس البعدػ في ىرمونات الغدة الدرقية 7وبالنظر إلى جدوؿ رقـ )
سابقي المضمار في في ببلزما الدـ لدػ مت TSHوىرموف الثيروتروبيف COوىرموف الكورتيزوؿ T3  ،T4المتحدة والحرة 

متر جرػ حيث يتضح وجود عبلقة ارتباط في معظـ المتغيرات بيف القياس القبمي والبعدؼ حيث اتضح وجود  5000
( وقد 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) T3  ،FT3، في القياس القبمي وىرموني  T3عبلقة ارتباط طردية  في ىرموف 

في القياس القبمي   FT3( كما وجد ارتباط طردية بيف ىرموف 0.966(**  ، )0.984بمغت قيمة معامل االرتباط )
( وقد بمغت قيمة معامل االرتباط 0.01( ، )0.05في القياس البعدؼ عند مستوػ داللة معنوية ) T3  ،FT3وىرموني 

في  FT3  ،T4في القياس القبمي وىرموني  T4(** كما وجد عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموف  1.00(* ، )0.906)
( ووجد أيضًا عبلقة 0.934( ، )0.954( وبمغت قيمة معامل االرتباط )0.01القياس البعدؼ عند مستوػ داللة معنوية )

( وقد بمغت قيمة 0.01عند مستوػ داللة معنوية ) FT3  ،TSHفي القياس القبمي وىرموني  TSHارتباط بيف ىرموني 
في  FT4** كما وجد أيضًا عبلقة ارتباط طردية بيف ىرموف  (0.927(** ، )0.959معامل االرتباط عمى الترتيب )

( وقد بمغت قيمة معامل 0.01في القياس البعدؼ عند مستوػ داللة معنوية ) FT4  ،COالقياس القبمي وىرموني  
(1.00( ، **)0.994 . **) 

ج فييا إلى وجود عبلقة ارتباط ( والتي أظيرت النتائ 7،  6،  5،  4،  3،  2ومف خبلؿ العرض السابق لمجداوؿ أرقاـ )
متر( وفقًا لحمل  5000متر ،  1500متر ،  400متر ،  100بيف معظـ متغيرات قياس البحث في كل مسابقات )

المنافسة كما أوضحت النتائج حدوث تغيرات في عبلقة ىرمونات الغدة الدرقية الحرة والمتحدة وىرموف الكورتيزوؿ في 
نافسة ويرجع الباحث ىذا التغير في العبلقة بيف اليرمونات وحمل المنافسة سواء كاف ذلؾ قبل ببلزما الدـ تأثرت بحمل الم
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أداء المنافسة أو بعدىا أو العبلقة االرتباطية بيف اليرمونات قبل المنافسة وبعدىا حيث يتكيف الجياز اليرموني مع 
لتدريب وىذه التكيفات ليا األثر البالغ األىمية في التأثير التغيرات الحادثة نتيجة التدريب الرياضي وفقًا لطبيعة ونوع حمل ا

عمى تغيرات وظائف عمل اليرمونات حيث تحدث ىذه االستجابات نتيجة االستمرار لفترات طويمة في التدريب سواء كاف 
ذؼ أوضح تفسير في االتجاه العمل البلىوائى أو المختمط أو اليوائي مما يؤثر بدوره في طبيعة عمل اليرمونات األمر ال

أو عكسية ليرمونات الغدة الدرقية أو ىرموف الكورتيزوؿ متأثرًا بطبيعة حمل المنافسة وىذا  طرديو ارتباطيووجود عبلقات 
يتفق مع ما تشير إليو المراجع والدراسات والتي توضح إلى تأثر ىرموف الغدة النخامية والتي تتحكـ بدورىا في نشاط الغدة 

    غدة الكظرية بالضغوط المختمفة والواقعة عمى الجسـ حيث تمعب ىذه الغدد دورًا ىامًا في عمميات األيض الدرقية وأيضًا ال
                                                                                                            (7 .) 

 االستنتاجات: 5-1
ليا الباحث وفي إطار المعالجات اإلحصائية المستخدمة في حدود عينة البحث يستنتج ما  مف واقع البيانات التي توصل

 -يمي :
 المتحدة والحرة الغدة الدرقيةوجود عبلقة ارتباط دالة إحصائيًا بيف حمل المنافسة وتغير مستوػ ىرموني   -1

T4&T3 الكورتيزوؿ  ىرموف وCO  وىرموف الثيروتروبيفTSH ـ،  400ـ، 100متسابقي المضمار )لدػ في ببلزما الدـ
 ـ( في القياس القبمي وكانت أىـ النتائج الخاصة بيا ىي  5000ـ  1500

( 0.05متر ( عند مستوػ داللة معنوية ) 5000متر ، 100بيف سباؽ )  T3وجود عبلقة ارتباط طردية في ىرموف 
 ( .0.875وبمغت قيمة معامل االرتباط ) 

متر ( عند مستوػ داللة معنوية           400متر ،  100بيف سباؽ )  FT3ىرموف وجود عبلقة ارتباط طردية في 
متر ( عند  5000متر ،  100( وعبلقة ارتباط عكسية بيف سباؽ ) 0.893( وبمغت قيمة معامل االرتباط )  0.05)

 ( .0.976-( وبمغت قيمة معامل االرتباط )  0.01مستوػ داللة معنوية ) 
(  0.01متر ( عند مستوػ داللة معنوية )  400متر ،  100بيف سباؽ )  T4طردية في ىرموف وجود عبلقة ارتباط 

 (0.999وبمغت قيمة معامل االرتباط ) 
متر( وعبلقة ارتباط عكسية  5000متر  ،  400متر ،  100بيف سباقات )  TSHوجود عبلقة ارتباط طردية في ىرموف 

( وبمغت قيـ معامل االرتباط عمى الترتيب )  0.01وػ داللة معنوية ) متر ( عند مست 1500متر ،  100بيف سباؽ ) 
0.900 ( ، )0.973  ( ، )- 0.936  ) 

متر( وعبلقة ارتباط عكسية بيف سباؽ )  5000متر ،  100بيف سباقات )  FT4وجود عبلقة ارتباط طردية في ىرموف 
( وبمغت قيـ معامل االرتباط عمى الترتيب )  0.01( ، )  0.05متر ( عند مستوػ داللة معنوية )  1500متر ،  100

0.884 ( ، )- 0.962 . ) 
(  0.01متر ( عند مستوػ داللة معنوية     ) 400متر ،  100بيف سباؽ )  COوجود عبلقة ارتباط عكسية في ىرموف 

 ( .0.935 -وبمغت قيمة معامل االرتباط ) 
متر ( عند مستوػ داللة معنوية             1500متر ،  400 بيف سباؽ ) T3وجود عبلقة ارتباط طردية في ىرموف 

 ( .0.846( وبمغت قيمة معامل االرتباط )  0.05)
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متر ( عند مستوػ داللة معنوية          5000متر ، 400بيف سباؽ )  FT3وجود عبلقة ارتباط عكسية في ىرموف 
 ( .0.970 -( وبمغت قيمة معامل االرتباط )  0.01)

متر( وعبلقة ارتباط عكسية بيف سباؽ )  5000متر ،  400بيف سباقات )  TSHة ارتباط طردية في ىرموف وجود عبلق
( 0.976( وبمغت قيـ معامل االرتباط عمى الترتيب      ) 0.01متر ( عند مستوػ داللة معنوية )  1500متر ،  400
( ،- 0.996 . ) 

 0.01متر ( عند مستوػ داللة معنوية ) 5000متر ،  1500) بيف سباؽ  TSHوجود عبلقة ارتباط عكسية في ىرموف 
 ( .0.992 -( وبمغت قيمة معامل االرتباط )

(  0.01متر ( عند مستوػ داللة معنوية ) 5000متر ،  1500بيف سباؽ )  COوجود عبلقة ارتباط عكسية في ىرموف 
 ( .0.924 -وبمغت قيمة معامل االرتباط ) 

 ىرموف و T3 المتحدة والحرة الغدة الدرقيةة إحصائيًا بيف حمل المنافسة وتغير مستوػ ىرموني وجود عبلقة ارتباط دال -2
 5000ـ  1500ـ،  400ـ، 100متسابقي المضمار )لدػ في ببلزما الدـ TSHوىرموف الثيروتروبيف  COالكورتيزوؿ 

 -ىي : ـ( في القياس البعدؼ     )بعد السباؽ مباشرة ( وكانت أىـ النتائج الخاصة بيا
متر وعبلقة ارتباط عكسية بيف  5000متر ، 400متر ،  100بيف سباؽ  T3وجود عبلقة ارتباط طردية في ىرموف 

( وبمغت قيـ معامل االرتباط عمى التوالي  0.01( ، )  0.05متر عند مستوػ داللة معنوية )  1500متر ،  100سباؽ 
 (0.861  ( ، )- 0.879  ( ، )0.999 . ) 

متر ( عند مستوػ داللة  5000متر  ،  1500متر ،  100بيف سباؽ )  FT3ارتباط عكسية في ىرموف  وجود عبلقة
 ( .0.859 -( ، )  0.848 -( وبمغت قيـ معامل االرتباط عمى الترتيب )  0.05معنوية ) 

(  0.05ة ) متر ( عند مستوػ داللة معنوي 5000متر ،  400بيف سباؽ )  T3وجود عبلقة ارتباط طردية في ىرموف 
متر عند مستوػ داللة  1500متر ،  400( وعبلقة ارتباط عكسية بيف سباؽ 0.882وبمغت قيمة معامل االرتباط ) 

 (  . 0.999 -( وبمغ قيمة معامل االرتباط )  0.01معنوية ) 
( 0.01) متر ( عند مستوػ داللة معنوية 1500متر ،  400بيف سباؽ )  T4وجود عبلقة ارتباط عكسية في ىرموف 

 ( .0.981 -وبمغت قيمة معامل االرتباط )
(  0.01متر ( عند مستوػ داللة معنوية ) 5000متر ،  400بيف سباؽ )  FT4وجود عبلقة ارتباط عكسية في ىرموف 

 ( .0.940 -وبمغت قيمة معامل االرتباط ) 
(  0.05ند مستوػ داللة معنوية )متر ( ع 5000متر ،  1500بيف سباؽ )  T3وجود عبلقة ارتباط عكسية في ىرموف  

 ( .0.898 -وبمغت قيمة معامل االرتباط ) 
متر ( عند مستوػ  5000متر ،  1500بيف سباؽ )  TSH   ،FT4  ،COوجود عبلقة ارتباط عكسية في ىرمونات 

 (.0.940 -(           )0.949 -( ، ) 0.944 -( وبمغت قيـ معامل االرتباط عمى التريب )  0.01داللة معنوية ) 
وىرموف  COالكورتيزوؿ  ىرموف و T4&T3 T3 المتحدة والحرة الغدة الدرقيةعبلقة ارتباط دالة إحصائيًا بيف ىرموني  -3

ـ( في القياسيف القبمي مع  5000ـ  1500ـ،  400ـ، 100متسابقي المضمار )لدػ في ببلزما الدـ TSHالثيروتروبيف 
 -: البعدؼ وكانت أىـ النتائج الخاصة بيا ىي
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( عند مستوػ داللة معنوية )  T3  ،FT3  ،TSHمتر اتضح وجود عبلقة ارتباط طردية في ىرمونات )  100في سباؽ 
 (  0.999( ، )  0.951( ، )  0.960( وبمغت قيـ معامل االرتباط عمى الترتيب )  0.01

 0.05مستوػ داللة معنوية  ) ( عند FT3  ،T4 4متر اتضح وجود عبلقة ارتباط طردية في ىرموني )  400في سباؽ 
متر اتضح وجود  1500في سباؽ  0.963( ، )  0.895( وبمغت قيمتي معامل االرتباط عمى الترتيب )  0.01( ، ) 

( وبمغت قيـ معامل االرتباط  0.01( عند مستوػ داللة معنوية ) FT3  ،FT4  ،COعبلقة ارتباط طردية في ىرمونات )
 ( 0.992( ، )  0.985( ، )  1.00عمى الترتيب )

( عند مستوػ  T3  ،FT3  ،T4  ،FT4  ،COمتر اتضح وجود عبلقة ارتباط طردية في ىرمونات )  5000في سباؽ 
 (  0.994( ، )  0.934) ( ،  1.00( ، )  0.984الترتيب ) ( وبمغت قيـ معامل االرتباط عمى  0.01داللة معنوية ) 

 وىرموف الغدة الكظرية الكورتزوؿ.ات في دورة ىرمونات الغدة الدرقية ادػ حمل المنافسة الى احداث بعض التغير 
 التكصيات: -5-2

   -بناء عمى االستنتاجات السابقة والنتائج اإلحصائية وفي إطار مجتمع عينة البحث يوصي الباحث باالتي:
 COالكورتيزوؿ  ىرموف و T3  ،T4 T3ضرورة االىتماـ بطبيعة العبلقات بيف نشاط ىرمونات الغدة الدرقية الحرة والمتحدة 

 .وفقا لحمل المنافسة TSHوىرموف الثيروتروبيف 
ضرورة االىتماـ بطرؽ التدريب وفقا لنظـ انتاج الطاقة والتي تحسف بدورىا مف عمل ىرمونات الغدة الدرقية والكظرية  

 .وىرموف الغدة النخامية )ىرمونات الطاقة(
والكظرية  )ىرمونات الطاقة( والنخامية كمؤشرات لتقييـ مدػ فاعمية البرامج  ضرورة استخداـ ىرمونات الغدة الدرقية

 التدريبية وفقا لنظـ انتاج الطاقة .
عمل اختبارات دورية ليرمونات الغدة الدرقية والكظرية  )ىرمونات الطاقة( والنخامية لموقوؼ عمى مدػ التحسف في مستوػ 

 الكفاءة البيولوجية لمرياضييف .
مزيد مف األبحاث والدراسات العممية التي تتعمق بيرمونات الغدة الدرقية والكظرية)ىرمونات الطاقة( والنخامية إجراء ال

 لتقنيف الكفاءة الوظيفية وعمميات االنتقاء االولي والمرحمي وفقًا لطبيعة وخصائص حمل المنافسة .
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 (1مرفق )

 
:مقياس االلتزاـ  

 م
أوافك  العبـــــــــــارات

 تماما
أوافك إلى 

 حد ما
ال 

 أوافك
ال أوافك 

 تماما

     أتعجب ؼالباً من بذل الجهد الواضح فً عملً . 1

     المدرة على التفكٌر لٌست مٌزة حمٌمة . 2

     معظم أولات الحٌاة تضٌع فً أنشطة ببل معنى . 3

     عرفتً نفسً على حمٌمتها مضٌعة للولت .محاولتً م 4

     بالرؼم من بذلً جهد كبٌر فً عملً فإن العابد ٌبدو للٌبلً جداً . 5

     الحٌاة تبدو لً ببل معنى . 6

     أجد صعوبة فً اكتسابً الحماس فً عملً . 7

     أود أن تكون حٌاتً بسٌطة وال تتطلب اتخاذ أٌة لرارات . 8

9 
هم الناس الذٌن ٌمولون أن العمل الذي ٌمومون به له لٌمة ال أف

 فً المجتمع .
    

1
0 

     أحبلمً وتخٌبلتً هً أكثر األشٌاء إثارة فً حٌاتً .

 (2مرفق )
 :مقياس الضغكط النفسية                                                            

 بدرجة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتالعبــــــــــــــــــــــــــــــ م
 كبٌرة جدا

 بدرجة
 كبٌرة

 بدرجة
 متوسطة

 بدرجة
 للٌلة

 بدرجة
للٌلة 
 جدا

      المبلعب الضرورٌة لمٌامً بعملً للٌلة جدا وتكاد تكون ؼٌر موجودة . 1

      راتبً ال ٌتناسب مع مسإولٌاتً وواجباتً . 2

      موجهً التربٌة البدنٌة تسبب لً الملك .الزٌارات المفاجؤة ل 3

      أشعر بؤن المدٌر )ناظر( المدرسة ٌمدر جهدي الذي ألوم به فً عملً . 4

مناخ العمل فً مدرستً ٌتمٌز بخبلفات بٌن المدرسٌن وهو األمر الذي ٌسبب لً المزٌد من  5
 الضٌك .

     

      التربٌة البدنٌة . التبلمٌذ لٌس لدىهم الدافع لبلشتران فً حصة 6

      االعتمادات المالٌة البلزمة للصرؾ منها على النشاط الرٌاضً ؼٌر كافٌة . 7

      راتبً بمفرده ٌكفً حاجاتً الضرورٌة . 8

      ٌضاٌمنً تركٌز الموجه على الجوانب السلبٌة وإؼفال الجوانب اإلٌجابٌة فً عملً . 9

      سة .رأي ؼٌر مهم لمدٌر المدر 10

      أشعر بؤن العبللات بٌنً وبٌن معظم المدرسٌن وثٌمة جداً. 11

      مشكلة ضبط النظام مع التبلمٌذ تؤخذ منً ولت طوٌل وتجعلنً عصبً . 12

      األدوات واألجهزة البدنٌة بالمدرسة مناسبة لكً ألوم بعملً على خٌر وجه . 13

      ي المناسب .مهنتً ال توفر لً األمان الماد 14

      توجٌه الموجه لً ال ٌتؤسس على أسس موضوعٌة . 15

      مدٌر المدرسة ال ٌمدر عملً التمدٌر الكافً . 16

      ٌوجد نوع من التعصب ضد مدرسً التربٌة البدنٌة فً مدرستً . 17
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      مبلبس التبلمٌذ ال تساعد على أداء الحركات فً حصة التربٌة البدنٌة . 18

      حالة المبلعب بالمدرسة ال تشجع على التدرٌس  . 19

      أحصل على حوافز مادٌة ال بؤس بها باإلضافة إلى مرتبً . 20

      الموجه التربوي ٌمنحنً الفرصة للمنالشة وٌسعى جاهدا لمعاونتً . 21

      أشعر من إدارة المدرسة بضعؾ التمدٌر للعمل الجٌد الذي ألوم به  22

      معظم المدرسٌن بالمدرسة ٌمدرون لٌمة عمل مدرس التربٌة البدنٌة . 23

      أعداد التبلمٌذ فً الفصل الواحد للٌلة مما ٌساعد على استفادتهم من حصة التربٌة البدنٌة . 24

      بالمدرسة مناسبة لئلعداد التبلمٌذ .  الرٌاضٌةاإلمكانٌات  25

      راتب ؼٌر مناسب .أشعر بؤنً أعمل ب 26

      أسلوب التوجٌه التربوي الحإلى ٌشجعنً على بذل المزٌد من الجهد فً العمل . 27

      إدارة المدرسة تضع معظم حصص التربٌة البدنٌة فً نهاٌة الٌوم الدراسً . 28

      نظرة بعض المدرسٌن لمدرس التربٌة البدنٌة نظرة ؼٌر عادٌة . 29

      كثٌر تؽٌب تبلمٌذ السنوات النهابٌة عن حصص التربٌة البدنٌة . ٌضاٌمنً 30

      بالمدرسة .  الرٌاضٌةأعداد التبلمٌذ ال ٌتناسب مع اإلمكانٌات  31

      راتبً الذي أحصل علٌه ال ٌتناسب مع ما ألوم  به  من جهد . 32

صورة حرفٌة ٌسبب لً إصرار الموجه التربوي على ضرورة تطبٌك المنهج الموضوع ب 33
 الضٌك .

     

      مدٌر المدرسة ٌمنحنً لدر كبٌر من السلطة والحرٌة للمٌام بعملً . 34

      أشعر بوجود تباعد بٌنً وبٌن عدد كبٌر من مدرسً المواد األخرى بالمدرسة . 35
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عمـك التربية البدنية ابقة الكثب العالي لطبلب كمية لمستأثير برنامج تعميمي ذاتي عمى جكانب التعمـ 
 جامعة طبرؽ  –كالرياضة 
            د.يحي محمكد لممـك                                                          

       د.إيماف فرج بشير                                                                
 د.عطية صالح عبدالرسكؿ                                                          

 المقدمة كمشكمة البحث: 1-1
يعتبر التعمـ الذاتي أحد االساليب التي يكتسب مف خبلليا المتعمـ المعمومات والميارات نتيجة الجيد الذؼ 

ـ مدفوعا برغبتو الذاتية بيدؼ تنمية يبذلو لموصوؿ لمغاية النيائية ، وىو نشاط تعميمي يقوـ بو المتعم
مكاناتو وقدراتو مستجيبًا لميولو واىتماماتو بما يحقق تنمية شخصية واكتماليا والتفاعل الناتج  استعداداتو وا 
مع مجتمعو عف طريق االعتماد عمى نفسو والثقة بمقدرتو في كيفية الحصوؿ عمى مصادر التعمـ خبلؿ 

أف يمر خبلليا ببعض المواقف التعميمية ويكتسب المعارؼ والميارات بما  العممية التعميمية ومف الطبيعي
يتوافق مع سرعتو وقدراتو الخاصة ويمكف أف يستخدـ المتعمـ في ذلؾ ما أسفرت عنو التكنولوجيا مف مواد 

 (44:12مبرمجة ووسائل تعميمية متعددة.  )
المبرمج مف أحدث أساليب التعمـ في ( أف التعمـ 1992ويرػ أحمد بسيوني السيد وعمي عبدالمجيد )

مجاؿ التربية الرياضية ، حيث يقوـ المعمـ بإعداد كتيب يتضمف شرح الميارات المراد تعميميا مستعينًا 
في ذلؾ بالرسػػػػوـ والصور والنصوص وأيضًا موضحًا فيو مستوػ األداء المطموب ، ثـ يترؾ الُمعمِّـ 

 (150:1ـ تقويـ ادائو وتعديمو وفقًا لما جاء في البرنامج. )لتدارس الكتيب وتنفيذ ما جاء فيو ، ث
( أف التعمـ المبرمج في الوقت الحالي يعتبر مف أحدث طرؽ 1990ويشير رفاعي مصطفى حسيف )

التدريس المعاصرة التي تعتمد عمى الخبرة التعميمية التي تحل فييا الوحدات المبرمجة محل التعميـ ، 
وعة معينة مف أنماط السموؾ المخطط والمنظـ والمتابع بحيث يسمؾ طريقًا فتعود الفرد مف خبلؿ مجم

 (:723مرغوب فيو ، وىذا يعني أف يتعمـ الطالب ما قصد أف يتعممو مف خبلؿ الوحدات المبرمجة. )
( عمى أف التعميـ المبرمج نوع مف أنواع 1991ويتفق كل مف مػكػاـر حممي أبو ىرجو ودمحم سعد زغموؿ )

الذاتي ، فيو برنامج يعده المتعمـ بأسموب خاص ويعرضو مف خبلؿ كتيب مبرمج يتكوف مف التعميـ 
مجموعة مف األطر ويتكوف كل إطار مف خطوات صغيرة تتدرج مف األعماؿ البسيطة السيمة إلى 
األعماؿ األكثر صعوبة ، ومف خبلؿ معرفة المتعمـ لؤلخطاء التي يقع فييا يستطيع أف يصححيا بالتالي 

 (10:51نػاؿ التعزيز عمى استجابتو الصحيحة. )يػ
( نقبًل عف رمزية الغريب أف التعميـ المبرمج في الوقت الحالي مف أحدث 1996ويؤكد خالد نبيل محمود )

 وأفضل طرؽ التدريس المعاصرة حيث تعتبر ثورة عمى طرؽ التعميـ التقميدية.     
                                                                                (5:3) 
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( أف عممية تعميـ مسابقات ألعاب القوػ يجب أف ُيراعى فييا التخطيط في 2001ويرػ أحمد عبد الفتاح )
توزيعيا إلى توجيو نشاط الطبلب الفكرؼ والحركي بشكل دقيق وأف يعمل المعمـ عمى تنظيـ وتوجيو أداء 

اركة الطبلب بإيجابية في العممية التعميمية ، لذا وجب استخداـ طرؽ المتعمميف باستمرار مع ضماف مش
التدريس المختمفة والوسائل المعينة التي تؤدؼ إلى تحسيف جودة التعميـ حتى تصل إلى درجة عالية مف 
اتقاف األداء الحركي ليذه المسابقات ، كما أف التخطيط لتدريس مسابقات القوػ يجب أف يتـ بشكل دقيق 

 (2:2تعراض جميع المياـ الحركية المركبة لممسابقات المستيدؼ بتعميميا لمطبلب. )مت اس
وتعتبر مسابقة الوثب العالي مف أقدـ مسابقات الميداف وىي تتميز بصعوبة األداء الفني حيث يحتاج 

عمى  المتسابق إلى استغبلؿ كامل القدرات الجسمية والبدنية والحركية التي تتوفر لديو الجتياز عارضة
ارتفاع ما مف األرض. وليس ىناؾ شؾ في أف مسابقة الوثب العالي مف المسابقات التي تتطور أرقاميا 
بسرعة كبيرة ويرجع الفضل في ذلؾ إلى اىتماـ الباحثيف في تطوير األداء بصورة مستمرة وذلؾ لمرغبة 

 الجامحة في كسر األرقاـ القياسية وعدـ الجمود.
                                                                              (2:99) 

وحيث أف تكنولوجيا التعمـ قد غزت معظـ الميارات الرياضية ، لذا يجب أف تناؿ مسابقات الميداف 
والمضمار وخاصة مسابقة الوثب العالي نصيبيا منيا ، فينتقل التدريس مف طرؽ وأساليب تعتمد عمى 

لمعمـ إلى أساليب متطورة تحتـر كمييما أساليب جديدة يقبل فييا المعمـ عمى العطاء بحب سمبية المتعمـ وا
واقتناع ويتفاعل فييا المتعمـ مع تعمـ الميارات بميل ورغبة صادقة ، وتنتقل العممية التعميمة مف المعمـ 

فة الدور الذؼ يمعبو إلى المتعمـ ، وىذا ما جعل الباحثوف يتجيوا بتفكيرىـ إلى اجراء ىذا البحث لمعر 
البرنامج التعميمي الذاتي في تعمـ مسابقة الوثب العالي بالطريقة الظيرية عمى الجانب المعرفي واألداء 

 ية البدنية والرياضة جامعة طبرؽ.الفني لطبلب كمية عمـو الترب
 أىداؼ البحث: 1-2

 ييدؼ البحث إلى:     
لطبلب كمية عموـ التربية البدنية والرياضة  جامعة  تصميـ كتيب مبرمج لتعمـ مسابقة الوثب العالي

 طبرؽ.
التعرؼ عمى تأثير الكتيب المبرمج عمى التحصيل المعرفي واألداء الفني لطبلب كمية عمـو التربية البدنية 

 جامعة طبرؽ. -والرياضة 
 تساؤالت البحث: 1-3
 يًا عمى تعمـ مسابقة الوثب العالي       ىل يؤثر أسموب التعمـ المبرمج )الكتيب المبرمج( تأثيرًا إيجاب -
 في جوانب التحصيل المعرفي واألداء الفني.   
 ىل ىناؾ فروؽ معنوية بيف المجموعتيف )التجريبية والضابطة( في مستوػ التحصيل المعرفي    -
 واألداء الفني لمسابقة الوثب العالي.   
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 مصطمحات البحث: 1-4
 التعمـ المبرمج:
ػمػكػف الػفػرد مف أف يعمـ نفسو ذاتيًا بواسطة برنامج معد بأسموب يسمح بتقسيـ المعمومات إلى "ىػو وسػيػط ي

أجزاء صغيرة وترتيبيا ترتيبًا منطقيًا وسموكيًا بحيث يستجيب ليا المتعمـ تدريجيًا فيتأكد مف صػحة 
 (3:5)  استجابتو حتى يػصػل في النياية إلى الػسػموؾ الػمػرغػوب فيو". 

 ب المبرمج:الكتي
" ىو كتيب منظـ بطريقة تختمف عف طرؽ العرض العادية وىي احد طرؽ عرض المادة التعميمية حيث 
تعد المادة التعميمية مقدمًا وتقسـ إلى أجزاء أو وحدات صغيرة وكل وحدة عبارة عف فقرة تعميمية تعتمد 

الدارس استجابة يسجميا في مكاف عمى خبرة الدارس السابقة ، تستعيف بالتمميح واألمثمة و تستدعي مف 
 (8:8خاص ثـ يوجو الدارس فورًا إلى مقارنة اجابتو باإلجابة الصحيحة المسجمة في مكاف خاص".  )

 اإلطار: 
" يعتبر االطار الوحدة االساسية التي يتركب منيا البرنامج التعميمي المبرمج كما أنو يمكف اعتباره الوحدة 

 (6:5السموكية في البرنامج.  )
 الكثب العالي: 

(: " أف مسابقة الوثب العالي ىي إحدػ مسابقات 1984) Jonath, Krempelيعرفو يونات وكرمبل  
التي يتحدد فييا المستوػ مف خبلؿ القوة المميزة بالسرعة )القوة السريعة(  Schnellkraftالقوة السريعة 

 (361:11بجانب القواعد الميكانيكية والصفات البدنية األخرػ".  )
 -الدراسات المرتبطة كالمرجعية : -2
" التعميـ المبرمج وأثره عمى تعمـ الوثب  (  بعنكاف:9( )1992دارسة ماىر أحمد عمي ) 2-1-1

العالي بطريقة فوسبرؼ " والتي تيدؼ إلى التعرؼ عمى أثر طريقة التعميـ المبرمج في تعمـ الوثب العالي 
رشاد المعمـ أفضل الطرؽ "بطريقة فوسبرؼ ". وأسفرت أىـ النتائج  عمى أف التعميـ المبرمج تحت توجيو وا 

 المتبعة في تعمـ ميارة الوثب العالي بطريقة "فوسبرؼ ".
" تأثير العميـ المبرمج عمى تنمية بعض  ( بعنكاف:5( )1996دراسة خالد نبيل محمكد ) 2-1-2

تبلميذ المرحمة االعدادية " بيدؼ الصفات البدنية وتعمـ الميارات الحركية بدرس التربية الرياضية ل
تصميـ ُكتيب مبرمج لتبلميذ الصف األوؿ االعدادؼ والتعرؼ عمى تأثيره عمى تنمية بعض الصفات 
البدنية وتعمـ بعض الميارات الحركية. وأسفرت أىـ نتائج عمى أف طريقة التعميـ المبرمج ليا تأثير إيجابي 

فات البدنية وتعمـ الميارات الحركية بدرس التربية الرياضية أفضل مف الطريقة التقميدية عمى تنمية الص
 لتبلميذ الصف األوؿ بالمرحمة االعدادية.

" تأثير استخداـ التعميـ المبرمج عمى تعمـ  ( بعنكاف:6( )1999دراسة رانيا دمحم حسف ) 2-1-3
بيدؼ تصميـ كتيب مبرمج جامعة المنيا "  و  –مسابقة الوثب الثبلثي لدػ طالبات كمية التربية الرياضية 
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لتعميـ مسابقة الوثب الثبلثي والتعرؼ عمى آثره في التحصيل المعرفي واألداء الميارؼ ، واألداء الرقمي 
والجانب الوجداني لدػ طالبات كمية التربية الرياضية. وأسفرت اىـ النتائج عمى أف أسموب التعميـ 

مسابقة الوثب الثبلثي لدػ طالبات كمية التربية الرياضية  المبرمج )الكتيب المبرمج( أثر ايجابيًا عمى تعمـ
 الجانب الوجداني(. -األداء الرقمي  –األداء الميارؼ  –جامعة المنيا في كل مف )التحصيل المعرفي  –
 -االستفادة مف الدراسات المرتبطة كالمرجعية : 2-2

يا في اجراءات البحث منيا منيج البحث بعد االطبلع عمى الدراسات المرتبطة والمرجعية تـ االستفادة من
 وعينة البحث وأساليب التعمـ كما تـ االسترشاد بيا في مناقشة ىذا البحث.

 اجػػراءات البحث: -3
ستخدـ الباحثوف المنيج التجريبي باستخداـ مجموعتيف احداىما تجريبية واألخرػ منيج البحث: ا 3-1

عميمي باستخداـ الكتيب المبرمج واألخرػ ضابطة يطمق ضابطة ، التجريبية يطمق عمييا البرنامج الت
 عمييا البرنامج التعميمي التقميدؼ.

 مجتمع البحث: 3-2
يتمثل مجتمع البحث في طبلب السنة األولى بكمية عموـ التربية البدنية والرياضة جامعة طبرؽ ، والبالغ 

 عددىـ خمسوف طالب.
 عينة البحث: 3-3

طالب تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف  30يقة العشوائية والبالغ عددىـ تـ اختيار عينة البحث بالطر 
 متساويتيف.

( طالبًا وىـ الذيف طبق عمييـ البرنامج التعميمي باستخداـ الكتيب المبرمج ) 15المجموعة األولى )
 المجموعة تجريبي (.
 عة ضابطة (.( طالبًا وىـ الذيف طبق عمييـ البرنامج التقميدؼ )المجمو 15المجموعة الثانية )

 مجاالت البحث: 3-4
 جامعة طبرؽ. –: مبلعب وصاالت كمية عمـو التربية البدنية والرياضة المجاؿ المكاني 3-4-1
 ـ.4/2/2018إلى  15/9/2017في الفترة مف  المجاؿ الزماني: 3-4-2
 كسائل جمع البيانات: 3-5

 بالسنتيمتر.جياز الرستاميتر لقياس الطوؿ  - شريط قياس مرف بالسنتيمتر. -
 ساعة ايقاؼ.  - ميزاف طبي. -
 جياز وثب عالي..  - اقماع ببلستيكية. -
 استمارات تسجيل. -
 
 
 
 
 

 
 االختبارات البدنية: 3-6
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 اختبار الوثب العريض مف الثبات. -
 جرؼ زجزاجي. –متر عدو )بدء طائر(.                   30 – 
 تجانس العينة: 3-7

لتأكد مف تجانس العينة عمى أفراد البحث في متغيرات معدالت النمو) العمر، الطوؿ ، قاـ الباحثوف با
متر ، اختبار الجرؼ الزجزاجي (  30الوزف ( ، والمتغيرات البدنية )الوثب العريض مف الثبات ، عدو 

 واختبار التحصيل المعرفي ، وقياس مستوػ األداء الفني لمسابقة الوثب العالي )بطاقة تقييـ(.
 ( 1جدكؿ )

 التكصيف االحصائي لبيانات عينة البحث )التجريبية كالضابطة( في متغيرات البحث

 المتؽٌرات
المتوسط 
 الحسابً

 الوسٌط
االنحراؾ 
 المعٌاري

معامل 
 االلتواء

 0.94 0.83 18 18.60 العمر )سنة( 1

 0.63 0.05 1.71 1.72 الطول )سم( 2

 0.26 6.85 70.5 71.40 الوزن )كجم( 3

 0.36 0.13 1.48 1.58 الوثب العرٌض من الثبات )متر( 4

 1.77 0.46 5.33 5.18 متر )ث( 30عدو  5

 1.08 0.61 1.18 7.14 اختبار الجري الزجزاجً الرشالة )ث( 6

 0.26 3.33 15 16.67 اختبار التحصٌل المعرفً )درجة( 7

 0.43 1.24 9.5 9.67 اختبار مستوى االداء الفنً )درجة( 8

( والخاص بتجانس العينة في معدالت النمو والمتغيرات البدنية واختبار التحصيل 1ضح مف جدوؿ )يت
 1.77)، قبل التجربة أف معامل االلتواء تراوح ما بيف ) المعرفي ومستوػ قياس األداء الفني لموثب العالي

معامل االلتواء  مما يدؿ عمى أف القياسات المستخمصة قريبة مف االعتدالية حيث أف قيـ 0.26 ±
 مما يؤكد أف ىناؾ تجانس كبير بيف أفراد مجموعة البحث. ± 3االعتدالية تتراوح ما بيف 

  تػكػافػؤ عينة البحث: 3-8

 حيث تـ ضبط المتغيرات التالية:،  قاـ الباحثوف بإجراء التكافؤ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة
 .والطوؿ، والوزف ، العمر الزمني  -
 .درات البدنيةالق -
 .مستوػ التحصيل المعرفي )مقياس التحصيل المعرفي( -
 مستوػ األداء الميارؼ لمسابقة الوثب العالي. -
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 (2جدكؿ )
داللة الفركؽ االحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  يكضح التكافؤ بيف المجمكعتيف )التجريبية كالضابطة(

 في المتغيرات قيد البحث.
 المعالجات االحصابٌة                      

 
 المٌاسات واالختبارات      

 المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة

 لٌمة ت
 ع±  م ع±  م

 0.80 0.51 18.40 0.83 18.60 العمر )سنة( 1

 0.04 0.06 1.72 0.04 1.72 الطول )سم( 2

 0.42 7.53 71.93 6.32 70.87 الوزن )كجم( 3

 رٌض من الثبات )متر(الوثب الع 4

 

 

1.60 0.13 1.58 0.14 0.28 

 0.29 0.42 5.15 0.51 5.20 متر )ث( 30عدو  5

 0.29 0.62 7.28 0.59 6.99 اختبار الجري الزجزاجً )ث( 6

 0.18 3.33 16.67 2.88 16.87 اختبار التحصٌل المعرفً )درجة( 7

 1.19 0.85 9.40 1.52 9.93 اختبار مستوى األداء الفنً )درجة( 8

 2.05( = 0.05قيمة ت الجدكلية عند مستكى داللة )

( والخاص بالفروؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في متغيرات البحث أف 2يتضح مف جدوؿ )
مما  0.05( وىذه القيـ غير معنوية عند مستوػ 1.19إلى  0.04قيمة )ت( المحسوبة تراوحت ما بيف )

، وتأكيدًا أف ىناؾ تكافؤ بيف مجموعتي البحث في  وية بيف المجموعتيفيدؿ عمى عدـ وجود فروؽ معن
 جميع المتغيرات.

 اختبار التحصيل المعرفي: -
متبعوف الخطوات      قاـ الباحثوف بتصميـ االختبار المعرفي لمسابقة الوثب العالي لطبلب عينة البحث 

 التالية:
 تحديد اليدؼ مف االختبار: -

إلى قياس مستوػ التحصيل المعرفي لطبلب السنة األولى بكمية عموـ التربية البدنية  ييدؼ االختبار     
 والرياضة جامعة طبرؽ في المعمومات والمعارؼ الخاصة بمسابقة الوثب العالي.

 تحديد محاكر القياس -
رضيا وتـ ع،  ، والتي اشتممت عمى خمس محاور قاـ الباحثوف بتحديد المحاور األساسية لممقياس     

بداء األىمية النسبية لكل محور مف محاور  لئلطبلععمى الخبراء  والتوجيو بالتعديل أو اإلضافة وا 
 (.3وىذا ما يوضحو الجدوؿ رقـ ) (14، وبمغ عددىـ ) االختبار
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 (3جدكؿ )
 األىمية النسبية لمحاكر االختبار المعرفي 

 م

 المعالجات االحصابٌة        

 

             المحاور

 ؼٌر مناسب اسبمن

االهمٌة 
 النسبٌة

 التكرار
النسب 
 المبوٌة

 التكرار
النسب 
 المبوٌة

 85.71 14.29 2 85.71 12 تارٌخ مسابمة الوثب العالً 1

 100 0.00 0 100 14 المراحل الفنٌة للوثب العالً 2

 92.86 714 1 92.86 13 األسس المٌكانٌكٌة للوثب العالً 3

 85.71 14.29 2 85.71 12 رتبطةالعناصر البدنٌة الم 4

 100 0.00 0 100 14 لانون مسابمة الوثب العالً 5

 :صياغة مفردات المقياس -
( سؤاؿ بعد االطبلع عمى الكتب 56قاـ الباحثوف بصياغة مفردات االختبار بصورة مبدئية وبمغ عددىا )

جراء بعض التعديبل  سؤاؿ كالتالي: 50ت بمغت وبعض الرسائل العممية وبعد العرض عمى الخبراء وا 
 أسئمة. 5تاريخ مسابقة الوثب العالي 

 سؤاؿ. 20المراحل الفنية لمسابقة الوثب العالي 
 أسئمة. 6األسس الميكانيكية لمسابقة الوثب العالي 
 أسئمة. 6العناصر البدنية المرتبطة بالوثب العالي 

 سؤاؿ. 13قانوف مسابقة الوثب العالي 
 :لبلختبار المعامبلت العممية 3-9
 صدؽ االختبار المعرفي: 3-9-1

تـ عرض المقياس عمى أساتذة في مسابقات الميداف والمضمار لمتعرؼ عمى صدؽ المقياس في قياس ما 
 %. 100وضع مف أجمو وقد أشارت النتائج إلى اتفاؽ السادة الخبراء بنسبة 

 ثبات االختبار المعرفي: 3-9-2
ا عادة تطبيقو بفاصل زمني ثمانية أياـ بيف التطبيق األوؿ والثاني عمى استخدـ الباحثوف أسموب االختبار و 

طبلب وأسفرت النتائج عف وجود  10عينة عشوائية مف مجتمع البحث ومف خارج عينة البحث وعددىـ 
 (.0.77معامل ثبات قدره )

 حساب معامل السيكلة كالصعكية: 3-9-3
، وذلؾ بيدؼ تقييـ كل عبارة والحكـ  ار الخمسيفتـ حساب معامل السيولة والصعوبة لمفردات االختب

 عمييا مف حيث السيولة والصعوبة مستخدميف المعادلة اآلتية:
 

 العدد الكلً لالستجابات ÷معامل السهولة = عدد األفراد الذٌن أجابوا إجابة صحٌحة 
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 وتوجد عبلقة عكسية بيف معامل السيولة والصعوبة بمعنى مجموعيـ يساوؼ واحد صحيح.
 معامل السيكلة كالصعكبة: 3-9-4

ه القيـ تعتبر مقبولة في صبلحية مفردات اختبار ( وىذ0.66إلى  0.39وتراوح معامل السيولة ما بيف )
 التحصيل المعرفي.

 استمارة قياس األداء الفني لمسابقة الكثب العالي: 3-9-5
استخدـ الباحثوف استمارة لتقييـ األداء الفني لمسابقة الوثب العالي حيث قاـ الباحثوف بتصميـ ىذه 

 ( درجة.30، وتـ تحديد الدرجة النيائية لؤلداء مف ) االستمارة بعد الرجوع لممراجع والدراسات السابقة
 الكتيب المبرمج:

 :أكاًل: خطكات بناء الكتيب
 .تحديد األىداؼ العامة لمكتيب

 .تحديد خصائص مستوػ المتعمميف
 .تحديد محتوػ الكتيب المبرمج
 .وضع محتوػ الكتيب المبرمج

 .تصميـ الكتيب المبرمج في الصورة األولية
 .التقويـ -
 :تحديد األىداؼ العامة لمكتيب* 

 تمثمت األىداؼ التعميمية لمكتيب في اآلتي:
 –اكتساب الطبلب معارؼ ومعمومات عف مسابقة الوثب العالي في الجانب التاريخي  أىداؼ معرفية:*

 ة.، قانوف المسابق ، العناصر البدنية المرتبطة ، األسس الميكانيكية المراحل الفنية لمسابقة الوثب العالي
 تعميـ الطبلب كيفية األداء الميارؼ لمسابقة الوثب العالي. أىداؼ ميارية:*
 أىداؼ كجدانية:*
 خمق روح جديدة بيف الطمبة والمعمـ مف خبلؿ التعاوف في استخداـ الكتيب المبرمج. -
 اكساب الطبلب الثقة بالنفس مف خبلؿ تحمل المسئولية. -
 :تحديد خصائص كمستكى المتعمميف* 
الباحثوف بدراسة خصائص العينة مف حيث العمر ومستوػ استعدادىـ وخبراتيـ السابقة المرتبطة قاـ 

، وبناء عمى ذلؾ تـ ضبط المتغيرات وىي العمر والطوؿ والوزف والقدرة والسرعة  بالمسابقة المراد تعمميا
 والرشاقة والذكاء ومستوػ األداء.

 :تحديد محتكى الكتيب* 
المعارؼ التي يمكف وصفيا في الكتيب المبرمج مف خبلؿ الكتيب والمراجع تـ تحديد المعمومات و 

 والرسائل العممية.
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 :كضع محتكى الكتيب* 
 تـ وضع عدة شروط عند وضع المحتوػ:

 .تحديد اليدؼ مف الكتيب -
 اتساؽ محتوػ الكتيب مع االىداؼ الموضوعة. -
 مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطبلب. -
 :لمبرمجتصميـ الكتيب ا* 

ويستغرؽ  إطار( عشريف 20قاـ الباحثوف بتصميـ الكتيب المبرمج في صورتو األولية حيث تكوف مف )
( دقيقة. وإلثارة دافعية 120، زمف الوحدة ) ( أربعة أسابيع متصمة بموجب وحدتيف أسبوعياً 4تطبيقو )

 الطبلب لمتعمـ راعى الباحثوف التالي في تصميـ الكتيب المبرمج:
 جموعة مف العبارات والمعمومات التي تتميز بالتشويق وعدـ التكرار.تقديـ م

وضع مجموعة مف األسئمة التي تتميز بالوضوح والتشويق حتى يجيب الطالب عمييا بطريقة سريعة 
 مشوقة.

، أطر  ، أطر رابطة ، أطر تنمية المعمومات التنويع في األطر المستخدمة في الكتيب "أطر تمييدية
 ". أطر تميز ، مراجعة ، أطر اعادة

تزويد األطر بالصور والرسوـ المسمسمة لتوضيح األداء باإلضافة إلى اختيار الكممات المناسبة لوصف 
 األداء.

 التي تساعد عمى االستجابة المطموبة. واإليحاءاتاستخداـ المثيرات 
 استخداـ التعزيز الفورؼ عقب كل استجابة.

 كتيب المبرمج حوؿ كيفية استخدامو.وضع تعميمات وارشادات في مقدمة ال
 :التقكيـ* 

طبلب مف مجتمع الدراسة ومف  10قاـ الباحثوف بإجراء تجربة استطبلعية عمى عينة عشوائية قواميا 
، وتـ مف  خارج العينة الخاصة بالبحث لمتعرؼ عمى الصعوبات واألخطاء التي قد ترتكب أثناء التطبيق

عوبات مثل عدـ وضوح بعض التعميمات الخاصة باستخداـ الكتيب خبلؿ ىذه التجربة معالجة بعض الص
 المبرمج وبناء عمى ذلؾ قاـ الباحثوف بإجراء التعديبلت البلزمة.

 :أألساسيةالتجربة  3-10
، أسبوعيا تيف ، بواقع أربعة أسابيع متصمة محاضر 3/12/2017إلى  4/11/2017في الفترة مف يوـ 

لوحدات التعميمية عمى كل مف المجموعة التجريبية والضابطة ولـ وقد طبقت ا ، محاضرات 8مجموعيا 
، والمجموعة الضابطة تطبق  يكف ىناؾ اختبلؼ إال في تطبيق الُكتيِّب المبرمج عمى المجموعة التجريبية

 البرنامج التعميمي التقميدؼ.
 :اإلحصائيةالمعالجات  3-11
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  .لتواءمعامل اال -االنحراؼ المعيارؼ   -  .الوسط الحسابي
 .النسبة المئوية -         .معامل الثبات -       .اختبار )ت(

 عرض كمناقشة النتائج: -4
 داللة الفركؽ بيف القياسيف القبمي كالبعدي لممجمكعة التجريبية في متغيرات البحث.

 ( الفركؽ بيف القياسيف القبمي كالبعدي لممجمكعة التجريبية4جدكؿ )
 15ف = 
 بٌةالدالالت االحصا 

 المتؽٌرات 

الفرق بٌن  المٌاس البعدي المٌاس المبلً
 المتوسطات

 لٌمة ت
 ع±  س ع±  س

اختبار التحصٌل 
 المعرفً

16.87 2.88 40.93 2.34 24.07 25.24*  

تمٌٌم األداء الفنً 
 لمسابمة الوثب العالً

9.93 1.52 23.90 1.21 13.97 24.59*  

 2.14=  0.05معنكي عند * 

( وجود فروؽ معنوية بيف القياسيف لصالح القياس البعدؼ، حيث بمغت قيمة ت 4دوؿ )يتضح مف الج
( وىذه القيـ أكبر 24.59(. كما بمغت قيمة ت لتقييـ مستوػ األداء الفني )25.24لمتحصيل المعرفي )

 .0.05مف قيـ ت الجدولية عند مستوػ 

ة إلى أف الكتيب المبرمج يحتوؼ عمى ويعزو الباحثوف ىذا التحسف الذؼ طرأ عمى المجموعة التجريبي
أطر تعميمية لمعمومات متنوعة في تاريخ مسابقة الوثب العالي والمراحل الفنية لؤلداء واألسس الميكانيكية 

، والذؼ ُروِعي فيو أيضًا التنظيـ والتنسيق  وكذلؾ العناصر البدنية المرتبطة بالمسابقة وقانوف المسابقة
وسيولة وكيفية تناوؿ تمؾ المعمومات والمعارؼ النظرية أثناء استخداـ الكتيب والصياغة المغوية الجيدة 

، مما أدػ إلى استيعاب  المبرمج وكذلؾ العرض وشموؿ وتكامل المحتوػ المعرفي والجانب الفني
دراكيـ لمحقائق والمعارؼ المرتبطة بالتحصيل المعرفي ومستوػ األداء الفني والتعمـ الصحيح.  الطبلب وا 

( والتي 1999( ودراسة رانيا دمحم حسف )1992ق ىذه النتائج مع دراسة كل مف ماىر أحمد عمي )وتتف
أكدت أف التَّعمـ الذاتي باستخداـ الكتيب المبرمج أسيـ بشكل إيجابي وبدرجة كبيرة في التحصيل المعرفي 

 (.6(، )9) وتقدـ مػستػوػ األداء الفني عند تعمـ مسابقات الميداف والمضمار 

 

 

 



 - 011 - 

 
 داللة الفركؽ بيف القياسيف القبمي كالبعدي لممجمكعة الضابطة في متغيرات البحث.

 ( الفركؽ بيف القياسيف القبمي كالبعدي لممجمكعة الضابطة5جدكؿ )
 15ف = 

 المعالجات االحصابٌة

 المتؽٌرات  

الفرق بٌن  المٌاس البعدي المٌاس المبلً
 المتوسطات

 لٌمة ت
 ع±  س ع±  س

*0702. 4712 732. 01702 3733 1712. التحصٌل المعرفً اختبار  

تمٌٌم األداء الفنً لمسابمة الوثب 
 العالً

4702 2730 .0743 .723 0703 .070.*  

 2.14=  0.05* معنكي عند 
( والخاص بالفروؽ بيف القياسيف القبمي والبعدؼ في )التحصيل المعرفي وتقييـ 5يتضح مف الجدوؿ )
، وجود فروؽ معنوية بيف القياسيف  ي لمسابقة الوثب العالي( لممجموعة الضابطةمستوػ األداء الفن

( كما بمغت قيمة ت لتقييـ 15.40لصالح القياس البعدؼ حيث بمغت قيمة ت لمتحصيل المعرفي )
 .0.05( وىذه القيـ أكبر مف قيمة ت الجدولية عند مستوػ 15.51مستوػ األداء الفني )

قدـ في مستوػ التحصيل المعرفي واألداء الفني لدػ طبلب المجموعة الضابطة ويعزو الباحثوف ىذا الت
ف كاف ال يرتقي إلى ما وصل إليو طبلب المجموعة التجريبية إلى انتظاـ أفراد المجموعة الضابطة في  وا 

( قدـ ، وكذلؾ المعمـ الذؼ أتبع أسموب )الشرح وأداء النموذج الحضور كذلؾ تنفيذ البرنامج المتبع بانتظاـ
 معمومات متنوعة في جميع جوانب المسابقة.

( عمى أف الفروؽ 1998وىذا يتفق مع ما أشار إليو كل مف توفيق أحمد مرعي ودمحم محمود الحيمة ) 
الفردية بيف المتعمميف يجب أال تكوف العامل المقرر بدرجة تعمميـ حيث توافر بيئات تعميمية غنية وتعميـ 

 .الجة الصعوبات التي تواجييـ بانتظاـ ستكوف العوامل البديمة والحاسمةيتناسب مع كل مستوػ مع مع
(360:4) 

 داللة الفركؽ بيف القياسيف القبمي كالبعدي لممجمكعة الضابطة في متغيرات البحث.
 ( الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لمتغيرات البحث بعد التجربة(6جدكؿ )

 الدالالت االحصابٌة
 

 تؽٌراتالم    

 المجموعة التجرٌبٌة

 15ن = 

 

 

 المجموعة الضابطة

 15ن = 

 

الفرق بٌن 
 المتوسطات

 لٌمة ت

 ع±  س ع±  س

*18.94 14.67 1.87 26.27 2.34 40.93 اختبار التحصٌل المعرفً  

تمٌٌم األداء الفنً لمسابمة 
 الوثب العالً

23.90 1.21 14.93 1.03 8.97 21.80*  



 - 011 - 

 2.05 = 0.05* معنكي عند 

( والخاص بالفروؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدؼ في 6يتضح مف الجدوؿ )
)اختبار التحصيل المعرفي وتقييـ األداء الفني( وجود فروؽ معنوية بيف المجموعتيف لصالح المجموعة 

( 21.80داء الفني )(، كما بمغت قيمة ت في تقييـ مستوػ األ18.94، حيث بمغت قيمة ت ) التجريبية
        .0.05وىذه القيـ أكبر مف قيمة ت الجدولية عند مستوػ داللة 

في التحصيل  الباحثوف سبب تقدـ طبلب المجموعة التجريبية عمى طبلب المجموعة الضابطة ؼ ويعز  
ستخداـ المعرفي ومستوػ األداء الفني إلى المتغير التجريبي المتمثل في البرنامج التعميمي الذاتي با

)الكتيب المبرمج( الذؼ يجعل المتعمـ يتفاعل معو بإيجابية وبشكل يثير دوافعو وفضولو لمتعمـ وبالتالي 
، كما أف قدرة الطالب عمى  فإف لمطبلب ىنا دور إيجابي في الحصوؿ عمى المعرفة دوف الشعور بالممل

عرضيا بشكل بو جذب  استرجاع المعمومة في أؼ وقت شاء تعمل عمى تثبيتيا بشكل جيد وكذلؾ
وتشويق مما يجعل عممية التعمـ ممتعة ومثمرة بعكس ما يحدث في طريقة التعميـ التقميدؼ والتي تنظر 
إلى الطالب عمى أنو مجرد عقل ُتَصبُّ فيو التعميمات فقط. كل ذلؾ أعطى التفوؽ لممجموعة التجريبية 

اء الكتيب المبرمج عمى وصف تفصيمي ، كما أف احتو  في الجانب المعرفي لمسابقة الوثب العالي
لممسابقة وعرض وشرح لو يساعد عمى فيميا بطريقة صحيحة وذلؾ مف خبلؿ تعمـ مرحمة تمو األخرػ 

رؤية  وأيضا،  بعد اتقاف المرحمة األولى وربطيا بالمرحمة السابقة مما يساعد عمى اتقاف أداء المسابقة
التعميمي مما يتيح ليـ فرصة األداء الفني الصحيح. وتتفق  الطبلب إلطارات تقسيـ المسابقة في البرنامج

( ، رانيا دمحم 1996( ، خالد نبيل محمود )1992ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كل مف ماىر أحمد عمي )
( والتي تشير إلى أف التعمـ باستخداـ )الُكتيِّب الُمَبْرَمج( يؤثر بشكل إيجابي أفضل مف 1999حسف )

ة التقميدية )الشرح وأداء النموذج عمى مستوػ التحصيل المعرفي واألداء الفني لمسابقات التعميـ بالطريق
 (.6(، )5(، )9الوثب )

 االستنتاجات كالتكصيات: -5
 االستنتاجات: 5-1

يؤثر التعمـ الذاتي )الكتيب المبرمج( تأثيرًا إيجابيًا عمى تعمـ مسابقة الوثب العالي لدػ طبلب كمية التربية 
 جامعة طبرؽ في كل مف )التحصيل المعرفي واألداء الفني(. –ة والرياضة البدني

يؤثر أسموب الشرح والعرض )األسموب التقميدؼ( تأثيرًا إيجابي عمى تعمـ مسابقة الوثب العالي لدػ 
جامعة طبرؽ في كل مف )التحصيل المعرفي واألداء  –طبلب كمية التربية البدنية والتربية الرياضة 

 الفني(.
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ؤثر أسموب التعميـ المبرمج تأثيرًا إيجابيًا أفضل مف األسموب التقميدؼ )الشرح وأداء النموذج في كل مف ي
 –التحصيل المعرفي واألداء الفني( لمسابقة الوثب العالي لدػ طبلب كمية التربية البدنية والرياضة 

 جامعة طبرؽ.
 التكصيات: 5-2

باستخداـ )الكتيب المبرمج( في تعمـ مسابقة الوثب العالي لما ضرورة استخداـ البرنامج التعميمي الذاتي 
 لو مف مميزات وتأثير فعاؿ في تحسيف مستوػ التحصيل المعرفي واألداء الفني.

ادخاؿ البرامج التعميمية الذاتية باستخداـ )الكتيب المبرمج( ضمف محتوػ ومقرر مسابقات الميداف 
 جامعة طبرؽ. –الرياضة والمضمار بكمية عمـو التربية البدنية و 

ضرورة تدريب معممي التربية البدنية حوؿ كيفية اعداد وتحضير برامج تعميمية ذاتية مثل )الكتيب 
 المبرمج( وكيفية االستفادة منيا في العممية التعميمية.

 الجيات المعنية بتنفيذ التكصيات: -
 جامعة طبرؽ. –كمية عمـو التربية البدنية والرياضة  -1
 ساـ وكميات التربية البدنية والرياضية المماثمة في الجامعات الميبية األخرػ.اق - 2
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 لمسابقة الكثب العالي بطاقة تقييـ مستكى األداء الفني
 المجمكعة : ..........................       ب : ........................أسـ الطال

 الدرجة المثالٌة المعــــــــــــــــــــــاٌـٌر    " ما ٌجب أن ٌكون " مراحـــــل األداء الفنً التسلسـل
درجة 
 التمٌٌم

 االلتراب 1

عة ٌتم االلتراب للمرحلة األولى فً خط مستمٌم تتدرج فٌه السر
 خطوات. 6 -4وذلن من 

      3 
 

 

خطوات مع مراعاة االحتفاظ  3ٌتم الجري  فً المنحنً 
 بالسرعة المكتسبة.

3  

ٌتؽٌر وضع الخدع وٌبدو مابل للخلؾ للٌبلً فً الخطوات الثبلث 
األخٌرة مع مراعاة أن تكون خطوة االرتماء سرٌعة ومن خبللها 

 نب.ٌواجه الطالب العارضة من الج
4  

 10  

 االرتماء  2

ٌبدأ باستناد كعب لدم االرتماء ثم تلٌها المدم ككل مع الدفع الموى 
 لؤلرض بموة وسرعة. 

4  

مرجحة الرج الحرة ألعلى وللداخل لتساعد على دوران الجسم 
 ومواجهة الجذع للعارضة .

3  

تناسب حركة مرجحة الذراعٌن مع حركة الرجلٌن إما بالذراع 
 لممابلة أو الذراعٌن معاً .ا

3 
 

 

 10  

 الطٌران وتعدٌة العارضة 3

 –التركٌز على دوران الجسم حول محاور الجسم " األفمً 
 الجانبً " . –الطولً 

3  

عدم تصلب الرلبة ودفع الحوض بموة ألعلى وثنً مفصلً 
 الركبة. 

3 
 

 
 2 سحب الذراعٌن بجانب الجسم 

 8  

 الهبوط 4

 1 فرد مفصل الركبة ٌصاحب ذلن ثنً مفصل الحوض 
 

 
 1 الهبوط على أعلى الظهر 

 2  

  30 المجمـــــــــــــــــــــوع الكلــــــــــــــــــً للدرجــــــــــــــة
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 لبدنية بالزاكية كطرابمسلتربية اا تيكية لدى طبلب السنة األكلى بكميدراسة مقارنة لمستكى السعة الرئ

 ا.ؾ د. خديجة الكحيشي المبركؾ                                                              
 د.مػػػػػاجدة الطاىر شنبػػػػػػػيا.ـ                                                

 المقدمة كمشكمة البحث:  1-1
االت التي تأثرت بالتقدـ التكنولوجي والتي حظيت بنصيب كبير مف تعتبر التربية البدنية أحدػ المج

 الدراسة في مجاالت عديدة ومنيا عمـ وظائف األعضاء الذؼ قفز باألرقاـ إلى مدػ بعيد جدا.
يعتمد التدريب الرياضي الحديث عمى تركيز أىدافو لتنمية نظـ إنتاج الطاقة والتغيرات الوظيفية حيث 

ظائف األعضاء والكيمياء الحياتية والتغذية ، فكمما تحسنت إمكانية الرياضي المصاحبة ليا كعمـ و 
البلىوائية أو اليوائية انعكس ذلؾ بشكل مباشر عمى مستوػ األداء البدني والميارؼ ، وذلؾ بوضع 
األنشطة التدريبية التي تستند عمى األسس العممية المتزامنة مع القدرات واإلمكانيات التي تنسجـ مع 

 كمية التدريب.ىي
واف األنشطة التدريبية المقننة والتي يتـ تنفيذىا بشكل منتظـ تحدث تطورات سريعة ومنتظمة في الكفاءة  

الوظيفية لدػ الرياضي ، وتصل إلى تحقيق أىداؼ  العممية التدريبية ، وعمى المدرب إف يعتمد عمى 
قة العامل ، أؼ انو يحدد نظاـ الطاقة مبدأ الخصوصية في التدريب أوال اؼ الخصوصية وفق نظاـ الطا

المسيطر في تمؾ الفعالية ، وأف برامج التدريب  يجب أف تبنى مف اجل تحقيق تنمية القدرات الفسيولوجية 
 الخاصة المطموبة ألداء النشاط الرياضي الذؼ يمارسو الفرد وىذا ما يسمى بمبدأ الخصوصية. ) 

12:15 ) 
فروع عمـ البيولوجي ويبحث في التغيرات والتكيف الذؼ يحدث في أجيزة ويعتبر عمـ الفسيولوجي ىو أحد 

الجسـ المختمفة نتيجة القياـ بمجيود بدني لفترة قصيرة مف الزمف ولمرة واحدة ، أو المجيود البدني 
المستمر ولفترة طويمة مف الزمف ، واحد فروع ىذا العمـ ىو عمـ فسيولوجي التماريف والذؼ يركز عمي 

فسيولوجيا الرياضة في التدريب الرياضي لمختمف األعمار واألجناس وخاصة الرياضييف مف مفاىيـ 
:   5حيث تنمية وتطوير أسموب التدريب بيدؼ رفع المستوؼ الميارؼ البدني لتحقيق أفضل أداء . )

137) 
لرياضي وتحتل اختبارات فسيولوجيا التماريف مكانة مرموقة مف اىتماـ العامميف في مجاؿ التدريب ا

وأصبحت المعيار الذؼ عمي أساسو يتـ التحكـ عمي مدؼ تكيف البلعبيف لممجيود البدني ، ويمكف تقسيـ 
 (111:  2االختبارات الفسيولوجية في الممعب والمعمل ولكل مف ىذه االختبارات مميزات . )
ف إجراء وتعتبر االختبارات والمقاييس في التربية البدنية ىي إحدػ وسائل التقويـ والتش خيص والتوجيو وا 

االختبارات والمقاييس واالستفادة مف متابعتيا عامل ىاـ لمعرفة مدػ التقدـ الحادث في مستوػ األداء 
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والمياقة البدنية باإلضافة الى فائدتيا في عمل المقارنات بيف مجموعات األفراد أو المقارنة بيف مستوػ 
 ( 36: 10الفرد بنفسو مف حيف إلى أخر . ) 

عتبر سبلمة الحالة الوظيفية لمفرد قد نالت في اآلونة األخيرة اىتماـ الكثير مف الباحثيف في مختمف وت
أنحاء العالـ باعتبارىا تساىـ بقدر كبير في الحكـ عمى الكفاءة العامة لمفرد ونالت األبحاث الخاصة 

مكف أف تعكسو مف مؤشرات بمستوػ وظائف الجيازيف الدورؼ والتنفسي قدرًا كبيرًا مف االىتماـ لما ي
 واضحة عمى مستوػ ىذه الكفاءة .  

ومف الميـ جدا في المجاؿ الرياضي معرفة السعة الرئوية لمرياضييف لذلؾ فاف معرفة السعة الحيوية 
تعتبر مؤشرا لمعرفة حجـ ىواء التنفس األقصى عند أداء الحمل البدني ويؤدؼ التدريب إلي زيادة في 

:  6الزيادة في ىذا الحجـ يقابميا تقمص في احتياطي ىواء الزفير والشييق . ) حجـ ىواء التنفس واف
319 ) 

ونظرا ألىمية الجياز القمبي التنفسي والعبلقة المرتبطة بينيما مف خبلؿ االستجابة الفورية لمتمريف البدني 
خبليا أنسجة وكذلؾ لمتكيف المزمف ليما ويظير ذلؾ في العمل الفسيولوجي بإيصاؿ الدـ إلي جميع 

وأجيزة الجسـ المحمل باألكسجيف لتماـ العمميات االياضية الستمرار الحياة وكذلؾ انجاز األحماؿ 
الخارجية إثناء أداء األنشطة الرياضية فضبل عف الواجب األخر وىو نقل غاز ثاني أكسيد الكربوف 

 والفضبلت الناتجة عف عمميات إنتاج الطاقة في الخبليا العاممة. 
                                                                          (11  :462) 

يقوـ الجياز التنفسي بمجموعة العمميات الفسيولوجية البلزمة لتوفير األكسجيف ألنسجة وعضبلت الجسـ 
األزمة إلنتاج وتخميصيا مف ثاني أكسيد الكربوف أؼ عمميات تبادؿ الغازات التي يتبعيا عمميات األكسدة 

الطاقة الميكانيكية بالجياز العضمي اإلرادؼ خبلؿ الجيد البدني ويعتبر الجياز التنفسي مف األجيزة 
الحيوية اليامة ويظير مدؼ ىذه األىمية ممارسة األنشطة الرياضية وبخاصة الرياضات الشاقة والتي 

زفير لتعويض المستيمؾ مف تدعي برياضات التحمل إذا تتبلحق فييا األنفاس فيما بيف شييق و 
:  1األكسجيف في العمميات االيضية والتخمص مف ثاني أكسيد الكربوف كأحد مخمفات ىذه العمميات . )

98  ) 
إمكانية تحديد مستوػ وخصائص النمو البدني ومقادير متابعتيا لمسف  وتعطى القياسات الجسمية 

تأثير مزاولة األنشطة الرياضية ووضع خصائص  والجنس وما بيا مف انحرافات ودراسة ديناميكيتيا تحت
النمو البدني لمرياضييف مختمفي التخصصات الرياضية كما أف ليا تأثير عمى ظيور القوة العضمية 

 (  695:  3والسرعة والتحمل والمرونة وكذلؾ تجاوب جسـ البلعب لمختمف الظروؼ المحيطة بو . ) 
ل المؤثرة عمى األداء واالنجاز في اغمب األنشطة الرياضية وتعتبر القياسات الجسمية مف أىـ العوام 

حيث تحتل درجة كبيرة مف االىتماـ عند االختبار كما تقدـ القياسات الجسمية مف مميزات تشريحية 
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:  13وميكانيكية مؤثرة وتزيد مف فاعمية األداء وتساىـ في االرتفاع بمستوػ االنجاز الرياضي . ) 
(191 

غيرات الفسيولوجية وميكانيزماتيا في الجسـ إثناء النشاط الرياضي أىمية حيث تساعد والتعرؼ عمى المت
ىذه المعمومات في فيـ تمؾ المتغيرات مما يرشد إلي أفضل الطرؽ لتحقيقيا والتحكـ فييا وزيادة فاعميتيا 

 ( .2  :13  ) 
المياقة حتى يمكف أف تتحمل ولكي تؤدؼ األجيزة الوظيفية عمميا بكفاءة فإنيا يجب أف تتمتع بقدر مف 

النشاط الذؼ يؤديو الفرد واف كفاءة الجياز الدورؼ والتنفسي ىما احد المكونات اليامة لمحياة والمياقة 
البدنية ولكي تستمر العضبلت في االنقباض وينبغي أف يتـ إمدادىا باألكسجيف كما يتـ نقل الدـ المحمل 

 الجياز الدورؼ . باألكسجيف إلى الخبليا العضمية عف طريق 
                                                                     (9  :351 ) 

ومف الضرورة دراسة وتقييـ جميع نظـ الجسـ الداخمية والخصائص الفردية لبلعبيف وتأثيرىا عمى مستوػ 
دؼ إلي حدوث بعض االنجاز الرياضي واالستمرار في ممارسة النشاط الرياضي بصورة دائمة يؤ 

المتغيرات االنثروبومترية والفسيولوجية ألعضاء الجسـ المختمفة مما يمكف الفرد الرياضي مف التكيف 
لممارسة النشاط الرياضي وعندما يتحقق لمرياضي الوصوؿ إلي تمؾ الخصائص والمؤشرات 

تطمبات في اإلعداد األخرػ االنثروبومترية والفسيولوجية البلزمة لمنشاط الرياضي الممارس باإلضافة لم
 :353 ) 9فانو يضمف بذلؾ تحقيق انجازات رياضية عالية . ) 

والقدرات البدنية والميارية والوظيفية التي ترافق البرنامج الدراسي فيي تعتبر مف المؤشرات الميمة لنجاح 
توظيف   عممية التدريب وتناسبيا وانسجاميا ونظاـ الطاقة المستخدـ لكف ىناؾ مشكمة ىي عدـ

التمرينات البدنية والميارية المستخدمة ضمف الوحدة التدريبية بشكل عممي مقنف وبمنيجية دقيقة التي 
يعمل عمييا المدربيف عموما بشكل يخدـ األداء الميارؼ والبدني والوظيفي ، وىذه اإللية غير موجودة 

إلى عدـ استقرار في المستوػ الفني  حاليا لدػ اغمب كميات التربية البدنية والرياضة األمر الذؼ يؤدؼ
والبدني مف نشاط إلى أخر ، ومف مرحمة إلى مرحمة أخرػ. مما يؤدؼ إلى انخفاض  في مستوػ األداء 

اف بدراسة أكثر مف قدرة وظيفية مف خبلؿ استخداـ تلدػ العبيف بصورة عامة ، ولقد قامت الباحث
ير تمؾ القدرات الوظيفية  واعتماد تمؾ المتغيرات عمى البرنامج الدراسي لدػ طمبة السنة األولى عمى تطو 

 الحالة الوظيفية لمرئة  ومنيا السعة الرئوية وعدد مرات التنفس.
ويبحث عمماء الرياضة عف المتغيرات التي تقيس لياقة الرياضييف إذ أظيرت العديد مف المتغيرات 

ات التي أجريت عمى الجياز التنفسي الفسيولوجية قدرتيا عمى التعرؼ بمستوؼ األداء ، وكل الدراس
توضح مدػ االىتماـ بيذا الجياز وعبلقتو باالنجاز الرياضي ، ومف خبلؿ دراستنا في مادة عمـ وظائف 
األعضاء الحظت الباحثتاف أف لمسعة الرئوية دور ميـ جدا في تقييـ حالة طالب كميات التربية البدنية 
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لممقارنة بيف طبلب كمية التربية البدنية الزاوية و طبلب كمية التربية ىذا ما دفعنا إلي القياـ بيذه الدراسة 
 البدنية طرابمس.

 أىداؼ البحث: 1-2
 التعرؼ عمي مستوؼ السعة الرئوية لدؼ طبلب السنة األولى لكمية التربية البدنية الزاوية وطرابمس .  -1
ألولى لكمية التربية البدنية الزاوية التعرؼ عمي الفرؽ في مستوؼ السعة الرئوية لدؼ طبلب السنة ا -2

 وطرابمس .
 تساؤؿ البحث: 1-3
ىل توجد فروؽ في مستوؼ السعة الرئوية بيف طبلب السنة األولى لكمية التربية البدنية الزاوية وكمية  - 

 التربية البدنية وعمـو الرياضة طرابمس . 
 أىـ المصطمحات المستخدمة في البحث : 1-4
 "ىو حجـ اليواء الذؼ تـ إخراجو مف الرئتيف بعد أخذ أقصى شييق".   السعو الحيكية: -1

                                                                          (4 :208  ) 
 وىو انتشار التمدد خبلؿ دقيقة واحدة مف جدراف األورطى إلى جدراف الشراييف ".   النبض: "  -2

                                                                           (6 :165  ) 
ىو القوة الناتجة عف القمب حينما ينقبض فانو يدفع الدـ بقوة لكي يسرؼ ويجرؼ بسيولة الضغط: "  -3

ت خبلؿ الشراييف واألوردة الكبيرة ولكنو يحتاج إلى دفعة أقوػ وقوة أكبر لكي يستمر سريانو خبلؿ الشعيرا
 (  173: 4الدموية المطيفة ". )

 بأنيا القواعد )التغيرات( في الناحية الشكمية لجسـ اإلنساف تحت تأثير  القياسات الجسمية: " -4
 ( 160: 8).النشاط الرياضي "   
 الدراسات السابقة: -2 
" مقارنة عمى بعض وظائف الرئة ( بعنكاف: 11( )2011دراسة عادؿ مجيد خزعل ) 2-1-1

القدـ" تيدؼ  غيرات البيوكيميائية العبي المنتخب االولمبي الكندؼ والمنتخب االولمبي العراقي بكرةوالمت
الدراسة إلى التعرؼ عمى وظائف الرئة وبعض المتغيرات البيوكيميائية لبلعبي كرة القدـ في حالة الراحة 

طبيعة مشكمة البحث  المنتخب الكندؼ استخدـ الباحث المنيج الوصفي لمبلئمتو –لمنتخب العراؽ 
العبًا تـ اختيارىـ  15واشتممت عينة البحث عمى عدد مف العبي منتخب العراؽ االولمبي والبالغ عددىـ 

العبًا مف المنتخب االولمبي الكندؼ بكرة القدـ وأسفرت نتائج ىذه الدراسة عدـ  15بصورة عمديو و
القسرية ، حجـ الزفير ألقسرؼ ، الدوراف  ظيور فروؽ معنوية عمى بعض وظائف الرئة )السعة الحيوية (

التنفسي ، وىذا يدؿ عمى أف المنتخب العراقي يمتمؾ تكيفات واستجابات جيدة ووجود فروقًا معنوية في 
االختبارات والقياسات البيوكيميائية والفسيولوجية )ضربات القمب ، والحديد ( بسبب حاالت التكيف 

 شكل منتظـ وجيد. التراكمية  لسير عمل أجيزة الجسـ ب
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" القياسات الجسمية ودورىا في  ( بعنكاف:12( )2010دراسة عائده يكنس دمحم كآخركف ) 2-1-2
السعو الحيوية )دراسة تطبيقيو( لدػ العبي أندية المنطقة الشمالية بكرة اليد الدورؼ الممتاز " تيدؼ 

سات الجسمية وبياف أثرىا في السعو الدراسة إلى إجراء تحميل االنحدار باستخداـ تحميل المسار لمقيا
الحيوية لدػ العبي أندية الدورؼ الممتاز بكرة اليد واستخدـ المنيج الوصفي لمبلئمتو لطبيعة البحث 

العب وأسفرت نتائج البحث باف الوزف والطوؿ لو تأثير مباشر عمى  30واشتممت عينة البحث عمى 
 السعو الحيوية .  

" تقويـ مستوػ الكفاءة الفسيولوجية ( بعنكاف: 14( )2009لخكالني )دراسة دمحم إبراىيـ ا 2-1-3
عمى مستوػ الكفاءة الفسيولوجية  وكانت تيدؼ إلى التعرؼ"  الرياضية بجامعة صنعاءلطبلب التربية 

دراسة الفروؽ في مستوػ الكفاءة الفسيولوجية لمطبلب و لطبلب كمية التربية الرياضية بجامعة صنعاء ، 
 ، استخدـ المنيج الوصفي لمبلئمتػو لطبيعة وأىداؼ الدراسةفقًا لمتغير المستوػ الدراسي و  قيد البحث

( طالب يمثموف طبلب المستويات الدراسية األربعة بكمية التربية الرياضية 193شممت عينة البحث )
رياضية تميز طبلب كمية التربية ال( وأظيرت النتائج   2009 - 2008لمعاـ الجامعي )  بجامعة صنعاء

بجامعة صنعاء عامًة بمستوػ طبيعي ومقبوؿ بالنسبة لضغط الدـ االنقباضي واالنبساطي و تميز 
 (. VO2maxالطبلب بمستوػ منخفض بالنسبة لمتغير الحد األقصى الستيبلؾ األكسجيف المطمق) 

تمرينات " تأثير برنامج مقترح لم ( بعنكاف16( )1998دراسة نبيمة عبدا هلل دمحم عمراف ) 2-1-4 
اليوائية عمى بعض مكونات الدـ ووظائف الجياز التنفسي " تيدؼ إلى ممارسة األنشطة الرياضية إلى 
تحقيق الكفاءة الفسيولوجية و البدنية و العقمية و االجتماعية و ذلؾ مف خبلؿ أداء التدريبات الرياضية 

ت الباحثة المنيج التجريبي ، و المقننة المنتظمة و المختارة تبعا لؤلسس الصحية السميمة واستخدم
/  87اختيرت عينة البحث مف طالبات الفرقة األولى بكمية التربية الرياضية لمبنات بالزقازيق لعاـ ) 

( طالبة أحدىما تجريبية  20( طالبة يمثمف المجموعتيف كل مجموعة )  40( ـ و بمغ قواميا )  1988
ممارسة البرنامج التطبيقي يؤدػ إلى حدوث تحسف في  و المجموعة األخرػ ضابطة استنتجت الباحثة إف

بعض وظائف الجياز التنفسي لممجموعة الضابطة حيث ظير ذلؾ في متغيرات السعة الحيوية و معدؿ 
ممارسة البرنامج التطبيقي يؤدػ عمى بعض التغيرات في النسبة المئوية لبعض أنواع  انسياب الزفير

لضابطة ، يؤدػ برنامج التمرينات اليوائي المقترح إلى تحسف في كرات الدـ البيضاء لدػ المجموعة ا
وظائف الجياز التنفسي تظير في السعة الحيوية القصوػ ، الكفاءة الرئوية ، حجـ ىواء الزفير أقصى 

 سعة تنفسية يؤدػ برنامج التمرينات اليوائي المقترح إلى تحسف في متغيرات مكونات
ة باستخداـ األجيزة عمى بعض الجوانب ألبيولوجيو لطالبات كمية التربية تأثير برنامج لمتمرينات اليوائي

 الرياضية بنات الزقازيق . 
" تأثير برنامج لمتمرينات اليوائية ( بعنكاف: 17( )1996دراسة نشكى محمكد أحمد نافع ) 2-1-5

تيدؼ  الزقازيق " اتبن باستخداـ األجيزة عمى بعض الجوانب ألبيولوجيو لطالبات كمية التربية الرياضية
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الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير برنامج لمتمرينات اليوائية باستخداـ األجيزة عمى بعض الجوانب 
ألبيولوجيو لطالبات كمية التربية الرياضية بنات الزقازيق استخدمت الباحثة المنيج التجريبي وذلؾ 

أسبوع  12استمرت ىذه الدراسة لمدة )( طالبة و 45لمبلئمتو لطبيعة البحث اشتممت عينة البحث عمى ) 
السعة  –الضغط  –( أسفرت نتائج ىذه الدراسة عف تحسيف كفاءة الجيازيف الدورؼ والتنفسي ) النبض 

كرات الدـ الحمراء ( وعناصر المياقة البدنية وأوصت الباحثة بتدعيـ المنشآت الرياضية بمعامل  –الحيوية
العممية ومراعاة نوع التدريب المستخدـ طبقًا لمتطمبات النشاط التحاليل واألجيزة المتطورة لؤلبحاث 

 الرياضي الممارس . 
 االستفادة مف الدراسات السابقة: 2-2

  -لقد استفادت الباحثتاف مف الدراسات السابقة في :
 تحديد مشكمة البحث وصياغتيا باألسموب العممي الصحيح .  -1
 مع طبيعة ىذه الدراسة .  تحديد أىداؼ وتساؤؿ البحث بما يتبلءـ -2
اختيار المنيج المناسب لطبيعة ىذا البحث وقد وجدت الباحثتاف أف المنيج الوصفي ىو أكثر  -3

 المناىج مبلئمة لطبيعة البحث  
 تحديد بعض القياسات التي قد تؤثر عمى سير البحث.  -4
 اختيار األجيزة المناسبة التي تتماشى مع طبيعة البحث.  -5
 األسموب اإلحصائي المناسب .  تحديد -6
 إجراءات البحث: -3
 منيج البحث: 3-1

استخدمت الباحثتاف المنيج الوصفي )بأسموب المقارنة( ألنو أنسب المناىج لتحقيق أىداؼ وتساؤالت 
 البحث. 

 مجاالت البحث: 3-2
وطبلب السنة : عينة مف طبلب السنة األولى بكمية التربية البدنية الزاوية المجاؿ البشري  3-2-1

 األولى بكمية التربية البدنية وعمـو الرياضة طرابمس . 
 ( .  2015 - 2014نفذ البحث خبلؿ العاـ الجامعي )  المجاؿ الزماني: 3-2-2
كمية التربية البدنية  -:  ) كمية عموـ التربية البدنية والرياضة جامعة الزاوية المجاؿ المكاني 3-2-3

 مس ( . وعمـو الرياضة جامعة طراب
 عينة البحث: 3-3

ثـ اختيار العينة بالطريقة العشوائية مف طبلب السنة األولى  لكمية التربية البدنية بالزاوية كاف عددىـ 
 ( طالب 30( طالب وطبلب السنة األولى بكمية التربية البدنية وعمـو الرياضة بطرابمس عددىـ )30)
  األدكات المستخدمة في البحث:  3-4
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 يزاف الطبي : لقياس الوزف ) كجـ ( . جياز الم-
 لقياس الطوؿ ) سـ ( .   (Restameterجياز الرستاميتر ) -
 (  لقياس النبض والضغط .  Pulsemeterجياز األوتوماتيكي  )-
 (  لقياس محيط الصدر وعرض األكتاؼ.  Length Tapeشريط قياس ) -
 السعو الحيوية . لقياس  (Spiro meter Baselinfجياز االسبيروميتر ) -
 المعالجة اإلحصائية:  3-5
 الوسيط .  -المتوسط الحسابي .              -
 ( لمفروؽ .   Tاختبار ) -االلتواء .           -االنحراؼ المعيارؼ .      -
 عرض كمناقشة النتائج: -4

 (1جدكؿ )
 ةالتكصيف اإلحصائي لعينة الدراسة حسب الكمية في القياسات قيد الدراس

 الكلٌة
 المإشرات
 اإلحصابٌة

 المٌاسات

 العمر
وزن 
 الجسم

 النبض االنبساطً االنمباضً الطول
السعة 
 الحٌوٌة

محٌط 
 الصدر

محٌط 
 الكتفٌن

 الزاوٌة

المتوسط 
 الحسابً

21.27 75.39 1.76 136 79.27 74.8276 3440 91.6207 1.3021 

 1.18 91 3500 75 81 138 1.76 72.5 21 الوسٌط

 1.02 81 1200 51 56 100 1.6 55 19 لٌمة الل

 1.9 104 5150 104 105 167 1.9 104 28 ألصى لٌمة

 1.216 0.349 -348.- 0.36 014.- 112.- 152.- 0.682 1.96 االلتواء

 طرابلس

المتوسط 
 الحسابً

19.7 73.48 1.767 131 77.5 72.16 4240 95.36 1.27 

 1.185 91 4250 70.5 80 127 1.76 70.9 20 الوسٌط

 1.1 83 2250 51 54 96 1.62 54.3 17 الل لٌمة

 1.9 135 6500 110 96 186 1.88 110.7 23 ألصى لٌمة

 1.662 1.912 0.204 1.22 445.- 0.82 174.- 0.804 0.284 االلتواء

 
االلتواء ( قيـ المتوسطات الحسابية والوسيط وأقل وأقصى قيمة ومعامل  1يتبيف مف الجدوؿ  رقـ ) 

لممتغيرات الثمانية ألفراد العينة حسب الكمية  ) الزاوية ػ  طرابمس ( وتبيف مف قيـ معامل االلتواء ألفراد 
كل قياس ( مما يؤشر قرب توزيع البيانات ل 3.0± العينة مف الكميتيف أف جميع القيـ تنحصر ما بيف ) 

 الى التوزيع الطبيعي  . 
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 (2جدكؿ ) 

 ) ت ( بيف متكسطي عينة الدراسة حسب الكمية في المتغيرات قيد الدراسة نتائج اختبار 
 حجم العٌنة الكلٌة المتؽٌر

المتوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

 لٌمة اختبار ت
مستوى 
 الداللة

 العمر
 1.84 21.27 30 الزاوٌة

3.833** 000. 
 1.26 19.7 30 طرابلس

 وزن الجسم
 12.98 75.39 30 الزاوٌة

563. 575. 
 13.11 73.48 30 طرابلس

 الطول
 0.060 1.76 30 الزاوٌة

026. 979. 
 0.069 1.76 30 طرابلس

 االنمباضً
 17.97 136 30 الزاوٌة

1.006 318. 
 20.63 131 30 طرابلس

 االنبساطً
 11.20 79.2759 30 الزاوٌة

584. .561 
 12.09 77.5 30 طرابلس

 النبض
 11.37 74.8276 30 الزاوٌة

878. 384. 
 11.88 72.1667 30 طرابلس

 السعة الحٌوٌة
 958.69 3440 30 الزاوٌة

3.016** 004. 
 1077.84 4240 30 طرابلس

 محٌط الصدر
 6.64 91.62 30 الزاوٌة

1.540 129. 
 11.35 95.36 30 طرابلس

 محٌط الكتفٌن
 0.257 1.30 30 الزاوٌة

415. 680. 
 0.230 1.27 30 طرابلس

لمتعرؼ عمي الفروؽ الدالة إحصائيا بيف عينة الدراسة حسب الكمية في المتغيرات قيد الدراسة استخدـ 
( أف جميع قيـ االختبار غير دالة إحصائيا 2( لوسطيف حسابييف مستقميف وتبيف مف الجدوؿ )tاختبار )

يؤشر التقارب بيف متوسطات الطمبة  .( مما05الف مستويات داللتيا كانت جميعيا أكبر مف مستوؼ )
 مف كبل الكميتيف في المتغيرات قيد الدراسة .     

ويتضح أف ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا في متغيرؼ العمر ومتغير السعة الحيوية حيث كاف متوسط أعمار 
ية التربية ( سنة بينما متوسط أعمار طمبة كم21.27طمبة كمية عموـ التربية البدنية والرياضة بالزاوية )

( دالة إحصائيا الف t( )3.833( سنة وكانت قيمة اختبار )19.7البدنية وعموـ الرياضة بطرابمس )
.( ومف ذلؾ تستدؿ عمي أف أعمار طبلب الزاوية أكبر مف أعمار 05مستوػ داللتيا أقل مف مستوػ )

( بينما 3.440اوية )طبلب طرابمس وأيضا في متغير السعة الحيوية كانت قيمة متوسط طبلب كمية الز 
( وىي قيمة دالة إحصائيا تؤشر الى t( )3.016( وكانت قيمة اختيار )4.240متوسط طبلب طرابمس )

 أف مؤشر السعة الحيوية لدػ طبلب كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة بطرابمس أفضل مف الزاوية .
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جانب العممي أكثر مف الجانب النظرؼ كما وترػ الباحثتاف أف الفرؽ بيف الكميتيف يرجع إلى االىتماـ بال
أف اغمب طبلب كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة بطرابمس مف الرياضييف المنتسبيف لؤلندية الرياضية 
ليذا كانت السعة الحيوية لدػ طبلب كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة بطرابمس أفضل مف طبلب كمية 

 دػ ىذا الفرؽ أو ىذه النتيجة إلى الرفع مف مستوػ السعو الحيوية. التربية البدنية بالزاوية ويؤ 
( حيث يرػ أف البرنامج الرياضي المعد سميمًا 1990وتتفق ىذه الدراسة مع دراسة  فوكس وما تيوس ) 

والمبني عمى األسس العممية يؤدػ إلى زيادة قوة عضبلت التنفس بذلؾ تزداد كفاءة الرئتيف والسعو 
 (165:  18دة كفاءة الجياز التنفسي . ) الحيوية وزيا

( بأف التدريب الرياضي الجيد يعمل عمى  2004كما تتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة سعد كماؿ طو ) 
زيادة السعة أألكسجينية لمدـ نتيجة لخروج الدـ الغني بالكرات الدموية مما يؤثر إيجابًا عمى كفاءة 

 ( . 25:  7فاءة الجياز التنفسي بصورة عامو.)عضبلت التنفس والسعو الحيوية أػ ك
 االستنتاجات كالتكصيات: -5
  االستنتاجات:  5-1

  -في ضكء أىداؼ البحث كاستنادا إلى النتائج تكصمت الباحثات إلى االستنتاجات التالية :
   وجود فروؽ ذات داللو إحصائية في متغير السعو الحيوية ولصالح طبلب كمية التربية البدنية -
 بطرابمس .   
 وجود فروؽ ذات داللو إحصائية في متغير العمر ولصالح طبلب كمية التربية البدنية بطرابمس.   -
 عدـ ظيور فروؽ معنوية في باقي متغيرات البحث بيف طبلب كمية التربية البدنية بالزاوية وطرابمس .  -
  التكصيات: 5-2

  -باحثات بما يمي :عمى ضكء النتائج التي أظيرىا البحث تكصى ال
 ضرورة انسجاـ المنيج مع قدرة الطمبة .  -
 ضرورة إتباع األسس العممية لوضع مفردات المنيج مف الجانب العممي .  -
 االستفادة مف نتائج ىذا البحث في   
 إجراء بحوث مشابية تقيس السعو الحيوية في بداية السنة الدراسية وفي نيايتيا لمعرفة   -
 لطمبة مف الجانب العممي طواؿ السنة الدراسية . استفادت ا  
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فسيولوجيا التدريب والرياضة ، دار الفكر العربي ، القاىرة  ابوالعبل احمد عبد الفتاح : -1

 ؼ.2003،
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  :  -2

 دمحم صبحي حسانيف :    
فسيولوجيا ومورفولوجيا الرياضي وطرؽ القياس والتقويـ ، 

 ؼ.1997الطبعة االولى ، دار الفكر العربي القاىرة  ، 
 أحمد محمود خاطر -3

 عمى فيمي البيؾ :    
القياس في المجاؿ الرياضي ، دار المعارؼ اإلسكندرية ، 

 ؼ.1984
ولوجيا الرياضة " نظريات وتطبيقات " دار الفكر العربي فسي أحمد نصر الديف سيد : -4

 ؼ.2003، الطبعة االولى ، 
عبلقة بعض وظائف الجياز التنفسي بمستوػ االنجاز  أحمد وليد عبد الرحمف : -5

(  1500 – 800الرياضي لعدائي المسافات ألمتوسطة )
 ؼ.2013مجمة رياضيو معاصره ، العدد التاسع عشر ، 

فسيولوجيا الرياضة  ، دار الفكر العربي ، القاىرة ،  يف ابراىيـ سبلمو :بياء الد -6
 ؼ.  1994

 سعد كماؿ طو -7
 ابراىيـ يحيي خميل : 

سمسمة أساسيات عمـ وظائف االعضاء الجزء الثاني 
 ؼ. 2004،مطبعة المعادؼ القاىرة ، 

 صباح رضا جبر   -8
 عبدالجميل جبار ناصر :

مية والقدرات البدنية لممتقدميف واقع بعض القياسات الجس
 -إلى المدارس الرياضية التخصصية لمموىوبيف في بغداد 
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 دمحم عمى عامر :    
تحديد بعض الدالالت الجسمية والفسيولوجية لتبلميذ مرحمة 

لبلنتقاء في مسابقة كرة الطائرة ، التعميـ المتوسط كمحدد 
 ؼ.2013المؤتمر العممي الدولي الرابع بالزاوية ، 

تحديد بعض الدالالت االنثروبومترية والفسيولوجية الخاصة  طاىر جابر الباسوس : -10
لبلعب الكاراتيو كمحدد لبلنتقاء ، رسالة ماجستير ، جامعة 

 ؼ. 1995طرابمس ، 
سة مقارنو عمى بعض وظائف الرئة والمتغيرات درا عادؿ مجيد خزعل : -11

البيوكيمائيو العبي المنتخب االولمبي الكندؼ والمنتخب 
االولمبي العراقي بكرة القدـ ، مجمة دراسات وبحوث التربية 

 ؼ. 2011الرياضية ، البصرة ،
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                                           قياسات الجسمية ودورىا في السعو الحيوية             عائدة يونس دمحم وآخروف : -12
لدػ العبي أندية المنطقة الشمالية بكرة اليد                                                      

الدورؼ الممتاز ، المجمة العراقية لمعموـ اإلحصائية ، 
 ؼ.2010

ت القصيرة والطويمة دراسة مقارنو بيف سباحات المسافا عصاـ دمحم أميف حممي : -13
في بعض الخصائص ألبيولوجيو ، رسالة ماجستير ، 

 ؼ. 1975اإلسكندرية ، 

 دمحم إبراىيـ الخوالني : -14
 

 دمحم عمي احمد القط : - 15
 

دراسة تقويـ مستوػ الكفاءة الفسيولوجية لطبلب التربية 
 ؼ. 2009البدنية ، رسالة ماجستير ، 

دخل تطبيقي ، دار وظائف اعضاء التدريب الرياضي م
 ؼ.  1999الفكر العربي ، القاىرة  ، 

تأثير برنامج مقترح لمتمرينات اليوائية عمى بعض  نبيمة عبد هللا دمحم عمراف : -16
 ؼ. 1998مكونات الدـ ووظائف الجياز التنفسي ، 

تأثير برنامج لمتمرينات اليوائية باستخداـ األجيزة عمى  نشوػ محمود أحمد نافع : -17
بعض الجوانب ألبيولوجيو لطالبات كمية التربية الرياضية 

 ؼ. 1996، بنات الزقازيق ،
Phyiology of exercise ,  

human kinetic lodon ,1990  

 

18- Fox & mathus        :                        -18 
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كعبلقتو بمستكى تركيز حمض  بعض المتغيرات الفسيكلكجية ىي عمتأثير اختبلؼ العمر البيكلكج
 البلكتيؾ بالدـ

 ا .ؾ. د سعاد إسماعيل الفقيو                                                
 مقدمة البحث:  1-1 

تعتبر التغيرات الكيمائية مف أىـ المؤشرات لرد فعل الجسـ حياؿ المجيود البدني إلنتاج الطاقة ويعتبر 
ف أىـ تمؾ التغيرات عمى اإلطبلؽ ، كما يعتبر قياسو مف أىـ االختبارات تراكـ حمض البلكتيؾ مف بي

الفسيولوجية التي دخمت مجاؿ فسيولوجيا الرياضة وكاف ليا األثر االيجابي الكبير والذؼ انعكس عمى 
تقدـ مستوػ االنجاز في العديد مف الرياضات ، حيث مف خبللو يمكف تقويـ وتقييـ البرامج التدريبية 

ف تشكيل األحماؿ البدنية عمى ضوء متطمبات كل نشاط مف الطاقة ومصادرىا بالجسـ .ويؤدؼ وتقني
التدريب الرياضي إلى حدوث تغيرات فسيولوجية وكيميائية داخل الخمية العضمية إلطبلؽ الطاقة البلزمة 

مميات التمثيل لؤلداء الرياضي نتيجة زيادة نشاط األنزيمات واليرمونات ومواد الطاقة التي تشترؾ في ع
الغذائي . ويتوقف تقدـ المستوػ الرياضي لمفرد عمى مدػ ايجابية التغيرات الكيميائية بما يحقق التكيف 

 (  6:  5ألجيزة وأعضاء الجسـ لكي تواجو الجيد والتعب الذؼ ينتج عف التدريب الرياضي . ) 
أعضاء الجسـ مف تخطي حدود  ويعتبر التعب ظاىرة فسيولوجية عمى درجة كبيرة مف األىمية لحماية

مقدرتيا الوظيفية وىو عبارة عف اإلثارة الحاسمة لعدـ االستمرار في أداء الجيد والوصوؿ إلي مرحمة 
 ( 37: 10)  اإلنياؾ .

حيث يتوقف نجاح األداء في األنشطة المختمفة عمي عدد كبير مف العوامل المرتبطة بقابمية النظـ 
تي يحتاجيا األداء في إنتاج القوػ المحركة ، حيث تعتبر الطاقة في الجسـ الحيوية عمي توليد الطاقة ال

البشرؼ مصدر الحركة واالنقباض العضمي وبالتالي ىي مصدر األداء الرياضي بشتى أنواعو وال يمكف 
إف يحدث االنقباض العضمي المسئوؿ عف الحركة بدوف أنتاج الطاقة لكل انقباض عضمي أو لكل أداء 

الطاقة البلزمة لبلنقباض العضمي السريع تختمف عف نظـ الطاقة البلزمة لبلنقباض  رياضي فنظـ
العضمي لفترة طويمة ، حيث يشتمل الجسـ عمى نظـ مختمفة إلنتاج الطاقة تبعا الحتياجات العضمة 

 ( 4:  19وطبيعة األداء الرياضي .)
يا إلى إعادة تكويف مادة االدينوزيف وتختمف ىذه النظـ فيما بينيا في سرعة أنتاج الطاقة وتيدؼ جميع

 ثبلثي الفوسفات وىي النظاـ الفوسفاتي البلىوائي ونظاـ حمض البلكتيؾ والنظاـ اليوائي.   
                                                                                  (1 :71 ) 

أداء النشاط البدني البلىوائي إلى حمض البيروفيؾ وتتحوؿ أجزاء كبيرة مف حمض البلكتيؾ الناتج عف 
ثـ ينكسر في وجود األكسجيف داخل الميتوكندريا ليعطي طاقة حرة باإلضافة إلى ماء وثاني أكسيد 
الكربوف ، كما يمكف أف ينفذ حمض البلكتيؾ خارج العضمة لكي تستخدمو عضبلت أخرػ إلنتاج الطاقة 

عف طريق الدـ إلى الكبد حيث يتـ تحويمو إلى جميكوجيف وىذا  وكذلؾ يمكف أف ينتقل حمض البلكتيؾ
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الجميكوجيف يمكف أف يتحوؿ إلى جموكوز وينتقل مرة أخرؼ عف طريق الدـ إلى العضبلت لكي تستخدمو 
 (  51:  1في إنتاج الطاقة اليوائية أو البلىوائية وتسمى في ىذه الحالة دائرة كورؼ.   )

مض البلكتيؾ في الدـ عمى نوع العمل العضمي الذؼ يقوـ بو الفرد وشدتو ، وتتوقف الزيادة في إنتاج حا
( ال يتزايد  Aerobicفعندما يكوف العمل العضمي متوسط الشدة ويتـ في ظل استخداـ األوكسجيف ) 

إنتاج حامض البلكتيؾ في الدـ بصورة عالية ، في حيف إذا كاف العمل العضمي مرتفع الشدة ويتـ في 
 (205: 6( يزداد تجمع حامض البلكتيؾ في الدـ.)Anaerobicسجيف) غياب األوك

وينتج حمض البلكتيؾ أثناء فترة الراحة غير أف معدؿ إنتاجو يوازؼ معدؿ استيبلكو مما يجعل تركيزه   
 ( 170،  16في كل مف العضبلت والدـ مستقرا. ) 

جسـ حيث أف إؼ عمل عضمي بشدة ويرتبط معدؿ ضربات القمب بسرعة األداء وبنظـ إنتاج الطاقة بال
ف / د لضبط التدريبات التي تؤثر بشكل  160 - 140مؤثره عمى نظـ إنتاج الطاقة  يبدءا عند نبض 
ف / د لمتأثير عمى نظاـ الطاقة البلىوائية كما أف  180مباشر عمى نظاـ الطاقة اليوائي ، وعند نبض 

ما يعرؼ بالعتبة الفارقة البلىوائية وىي تعني  ىذا المعدؿ مف النبض يكوف في الحدود المثالية إلى
 المنطقة التي يخرج بيا األداء مف النظاـ اليوائي إلي النظاـ البلىوائي . 
                                                                      (25  :65  ) 

ظائف الفسيولوجية والتي تتمثل بكفاءة كما يعتبر الحد القصي الستيبلؾ األكسجيف مؤشرًا لكثير مف الو 
الجياز الدورؼ والتنفسي في توصيل ىواء الشييق إلي الدـ وكفاءة عمميات توصيل األكسجيف إلي 
األنسجة ويرتبط ذلؾ بحجـ الدـ وعدد كرات الدـ الحمراء وتركيز الييموجموبيف ومقدرة األوعية الدموية 

اممة إلي العضبلت العاممة كذلؾ كفاءة العضبلت في عمى تحويل سرياف الدـ في األنسجة غير الع
نتاج الطاقة )   ( 38: 17استيبلؾ األكسجيف إؼ كفاءة التمثيل الغذائي وا 

وتزداد المياقة اليوائية في بداية سف العشريف ثـ تمبث في التناقض البطيء التدريجي عمى مر السنوات 
رد ، حيث يرتبط  التغيير في الحد األقصى فالسف يؤثر عمى الحد األقصى الستيبلؾ األكسجيف لمف

الستيبلؾ األكسجيف بالتقدـ في العمر فقد أظيرت الدراسات التتبعية إف القيمة المطمقة لمحد األقصى 
لتر / دقيقة عند عمر السادسة عشر  3.2الستيبلؾ األكسجيف تزداد مف لتر / دقيقة عند السادسة إلي  

مف سف العشريف وخاصة لدػ اإلفراد الغير مدربيف وبالتالي عند % كل سنة بداية 1، كما يقل بنسبة 
سنة  20سنة تكوف قيمة الحد األقصى الستيبلؾ األكسجيف تحت القيمة المسجمة في عمر 55عمر 

% ، ويساعد أسموب الحياة النشطة لمفرد بأداء تدريبات منتظمة لمياقة اليوائية يمكف إف 27بمعدؿ يساوػ 
وبذلؾ االستمرار في ممارسة التدريبات بشكل منتظـ يمكف إف يمد ويزيد مف  يبطئ ىذا االنخفاض .

مرحمة األداء المميز فالرياضيوف يتعرضوف إلى انخفاض ضئيل جدا في الحد األقصى الستيبلؾ 
 ( 128:   11األكسجيف في مراحل العمر المتقدمة بشرط عدـ التوقف عف ممارسة النشاط الرياضي .)
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لوصوؿ لمحد األقصى الستيبلؾ األكسجيف عدـ زيادة استيبلؾ األكسجيف رغـ زيادة ومف أىـ عبلمات ا
نبضة / الدقيقة ، زيادة نسبة التنفس ونسبة 185 - 180شدة الحمل البدني ، وزيادة معدؿ القمب عف 

% مميجراـ ويعرؼ الحد األقصى الستيبلؾ األكسجيف 100- 180تركيز البلكتيؾ في الدـ ال تقل عف 
 قصى حجـ لؤلكسجيف المستيمؾ بالمتر أو المميمتر في الدقيقة.                 بأنو أ

                                                                       (11 :115) 
 مشكمة البحث:  2 -1
جية وتنحصر مشكمة البحث في التعرؼ عمى مدػ استجابة حمض البلكتيؾ وبعض المتغيرات الفسيولو  

وعبلقتيا بالعمر البيولوجي والتعرؼ عمى قيـ ىذه االستجابة وتوظيفيا إليجاد بعض الحموؿ التطبيقية 
لمتغمب عمى مشكمة التعب العضمي الناجـ عف أداء الجيد البدني حيث الحظت الباحثة ومف خبلؿ مجاؿ 

جراء بعض االختبارات الفسيولوجي ة " الوظيفية " عمى عينة عمميا في تدريس عمـ فسيولوجيا الرياضة وا 
عشوائية مف الطمبة بالكمية فروقا فرديو تـ تسجيميا في زمف اإلجياد حسب عمر الطالب ومف ىذا 
المنطمق تمخصت مشكمة البحث في التعرؼ عمى نسبة تركيز حمض البلكتيؾ مع اختبلؼ العمر 

مض البلكتيؾ بالعمر وىو البيولوجي  وعبلقتيما ببعض وىي محاولة إللقاء بعض الضوء عمى عبلقة ح
العامل األساسي لحدوث التعب وسرعة اإلجياد وبالتالي المساىمة في إضافة بعض المعمومات وضبطيا 
لبلستفادة منيا في تشكيل وتنوع األحماؿ بما يتناسب والفروؽ الفردية وخاصة العمر البيولوجي ، وبالرغـ 

كبيرا في األبحاث التي اىتمت بالعبلقة بيف  مف كثرة األبحاث في ىذا الخصوص إال إننا نجد قصور
العمر وحمض البلكتيؾ في البيئة العربية بشكل عاـ "عمى حد عمـ الباحثة "واألبحاث التي تمت في 

 البيئة الميبية بشكل خاص .
 أىمية البحث: 1-3

السبب  يعتبر التعب العضمي والذؼ ينتج مف تراكـ حمض البلكتيؾ بالعضبلت نتيجة الجيد البدني ىو
الرئيسي إلعاقة العضبلت في االستمرار باألداء ، وتكمف أىمية ىذا البحث كوف أف بداية تدريب 
البلعبيف الناشئيف في مختمف األنشطة الرياضية يتطمب تخطيطا سميما وعمميا لعممية التدريب وتقنينا 

بلعبيف ويتفق جميع المختصيف دقيقا لمجرعات التدريبية بما يتوافق والفروؽ الفردية والعمر البيولوجي ل
بمجاؿ فسيولوجيا الرياضة والتدريب عمى أف حمض البلكتيؾ ىو المؤشر األكثر أىمية في تحسيف 
مستوػ المياقة البدنية لبلعبيف ومدػ تكيف وظائف أجيزتيـ الداخمية والتغيرات الكيمائية التي تحدث بيا 

تجو ىذا البحث لمحاولة إيجاد العبلقة بيف حمض لممجيود البدني وحتى يكوف التدريب أكثر ايجابية ا
البلكتيؾ والعمر البيولوجي أثناء الراحة وأثناء األداء البدني لغرض استخداـ ىذه المعمومات في تطوير 
التدريب وبالتالي تأثيرىا االيجابي في تنمية مستوػ االنجاز مع مراعاة كل العوامل التي لو عبلقة 

 تحدث أثناء مراحل النمو المختمفة .بالتغيرات الطبيعية التي 
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 أىداؼ البحث:  1-4
ييدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى تأثير اختبلؼ العمر البيولوجي عمى بعض المتغيرات  - 1

 الفسيولوجية و مستوػ تركيز حمض البلكتيؾ بالدـ أثناء الراحة واألداء .
 الدـ جية ومستوػ تركيز البلكتيؾ بالتعرؼ عمى تأثير األداء عمى بعض المتغيرات الفسيولو  - 2
 لدـ أثناء الراحة وأثناء األداء التعرؼ عمى العبلقة بيف العمر البيولوجي وحمض البلكتيؾ با - 3
 فركض البحث:  1-5
توجد فروؽ ذات داللة إحصائيا نتيجة اختبلؼ العمر بيف العينتيف قيد البحث في بعض المتغيرات  - 1

 وأثناء األداء . الفسيولوجية أثناء الراحة
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدؼ لدػ العينتيف قيد البحث في بعض  - 2

 المتغيرات الفسيولوجية وحمض البلكتيؾ .
ىناؾ عبلقة بيف العمر البيولوجي ومستوػ تركيز البلكتيؾ بالدـ أثناء فترة الراحة وأثناء األداء  - 3

 البدني .
 راسات المشابية: الد - 2

 كنظرا ألىمية مكضكع حمض البلكتيؾ اىتمت العديد مف الدراسات بو كالتي منيا :
" تحديد عتبة التغير البلىوائي كأحد طرؽ ( بعنكاف: 21( )1984دراسة يكسف ذىب ) 2-1-1

عداد اختبار اإلعداد الخاص لمتسابقي الجرؼ والمشي لممستويات العالية" بيدؼ التعرؼ عمى مستوػ اإل
البدني الخاص لدػ عدائي المسافات المتوسطة والطويمة ومتسابقي المشي ، وتـ استخداـ المنيج 

( العبًا قسموا إلى مجموعتيف 13الوصفي المسحي ، كما تـ اختيار العينة بالطريقة العمدية وكانوا )
المشي ، وكانت أىـ  ( العبيف مف متسابقي5( عدائييف مسافات متوسطة وطويمة ، والثانية )8األولي )

النتائج أف درجة تركيز حامض البلكتيؾ في الدـ عند متسابقي الجرؼ والمشي يزداد تبعًا لمعدالت 
السرعة كما أف البلعبيف ذو المستوػ المرتفع يمكنيـ المحافظة عمى سرعة األداء مع عدـ زيادة تراكـ 

 حامض البلكتيؾ في الدـ. 
" التغيرات الفسيولوجية المصاحبة لمتعب ( بعنكاف 10( )1992دراسة سناء عبد السبلـ ) 2-1-2

العضمي لدػ المدربيف وغير المدربيف " بيدؼ التعرؼ عمى معدالت التغيرات الفسيولوجية المصاحبة 
لمتعب العضمي لدػ المدربيف وغير المدربيف وتـ استخداـ المنيج التجريبي واختيرت العينة بالطريقة 

طالبا  12العبا في كرة الطائرة كعينة متدربة و 12فرد مقسميف إلى مجموعتاف  24العمدية وكاف عددىا 
مف كمية الحقوؽ كعينة غير مدربة وكانت أىـ النتائج اختبلؼ زمف الوصوؿ لزمف اإلجياد وارتفاع نسبة 

 حمض البلكتيؾ ووجود فروؽ في المتغيرات الفسيولوجية لصالح العػينة المدربة 
" تأثير تدريبات تحمل البلكتيؾ في  ( بعنكاف7( )2006يح حبيب سنة ) دراسة رحيـ رك 2-1-3

نجاز ركض  متر"  800تنمية التحمل الخاص وتحمل تراكـ نسبة تركيز حامض البلكتيؾ  في الدـ وا 
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تحمل  –بيدؼ التعرؼ عمى تأثير تدريبات تحمل البلكتيؾ في تنمية التحمل الخاص ) تحمل السرعة 
متر واستخدـ الباحث  800نسبة تركيز حامض البلكتيؾ في الدـ وانجاز ركض القوة ( وتحمل تراكـ 

المنيج التجريبي بأسموب ) المجموعة الواحدة ( وتـ اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية مف العبي 
( سنة والبالغ  19 - 18شباب أندية القطر بألعاب القوػ  في ركض المسافات المتوسطة  بأعمار ) 

وكانت أىـ النتائج آف تدريبات تحمل البلكتيؾ   2006،  2005( العبيف لمموسـ الرياضي  7 عددىـ )
تحمل القوة ( كما آدت تدريبات  –كاف ليا األثر الكبير في تطوير التحمل الخاص ) تحمل السرعة 

ثناء األداء تحمل البلكتيؾ إلى القدرة عمى تحمل نسبة زيادة تراكـ حامض البلكتيؾ في الدـ ألطوؿ فترة أ
 متر.  800والى تطور إنجاز ركض 

" دراسة مقارنة لمتكميفات  ( بعنكاف15( )2009دراسة مجيد جاسب حسيف كآخركف ) 2-1-4
الحاصمة في الئكتيؾ الدـ وبعض األنزيمات واليرموف لبلعبي كرة القدـ وفقًا خطوط المعب المختمفة " 

كيميائية )حمض البلكتيؾ ، انزيـ كرياتيف بيدؼ التعرؼ عمى مستويات بعض المتغيرات البيو 
فوسفوكاينيز ، ىرموف الكورتيزوؿ ( ومقارنتيا حسب خطوط المعب المختمفة لبلعبي كرة القدـ وتـ 
استخداـ المنيج الوصفي بأسموب المسح وتـ اختيار العينة بالطريقة العمدية مف العبي نادؼ الميناء 

) خط الدفاع وخط الوسط وخط اليجوـ ( وكانت أىـ  العب وفق خطوط المعب 15الرياضي وعددىـ 
النتائج ظيور ارتفاع في مستوؼ حمض البلكتيؾ في الدـ عف مستواه أثناء الراحة وازداد ىذا االرتفاع 
كمما زادت شدة األداء كما ظيرت حالة مف التكييف في مؤشر حامض البلكتيؾ لدػ العبي خط الدفاع 

 طوط المعب المختمفة . وىي النسبة األعمى مقارنة مع خ
"حركة  ( بعنكاف2013( )28) Messonnier LA Et,Alدراسة ميسكنيو كآخركف  2-1-5

البلكتيؾ في العتبة البلكتيكية عند الرجاؿ المدربيف والغير مدربيف " بيدؼ التعرؼ عمى فرضية إف 
واستخدـ المنيج التدريب عمى التحمل يقوؼ مف حركية البلكتيؾ إؼ معدالت إنتاجو والتخمص منو 

رجاؿ غير مدربيف وكانت أىـ النتائج  6رجاؿ مدربيف  6فرد   12التجريبي عمى عينة عمديو مكونة مف 
 إف التدريب عمى صفة التحمل يقوؼ مف القدرة عمى إنتاج البلكتيؾ والتخمص منو في الدـ . 

لعضمي التعب ا( بعنكاف: 2013( )31)Walker S Et, AL دراسة كلكر كآخركف  2-1-6
العصبي عند الرجاؿ الكبار والشباب باستخداـ مقاومة ثابتة ومتغيرة بيدؼ التعرؼ عمى االستجابات 
المختمفة لمتعب العضمي العصبي عند كبار السف والشباب إثناء استخداـ مقاومات مختمفة ثابتة ومتغيرة 

تصميـ القبمي والبعدؼ وضمت وىل فارؽ العمر يؤثر عمى درجة االستجابة ، واستخدـ المنيج التجريبي ب
سنة ،وأظيرت أىـ النتائج  65مف المسنيف بمتوسط عمر  13سنة و 28شاب بمتوسط عمر  12العينة 

إف مخطط الموجة لكيربية العضمة، وقياس تركيز البلكتات في الدـ انخفض بشكل اكبر خبلؿ المقاومة 
أكبر لمتعب إثناء شحنات المقاومة  الثابتة وأظيرت كل مف الشباب وكبار السف مف الرجاؿ دالالت

 المتغيرة. قد أدػ اختبلؼ خصائص العضبلت لمقادير مختمفة مف التعب بيف المجموعتيف . 
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خبلص دحاـ )  2-1-7 "تأثير تمرينات الىوائية في  ( بعنكاف20( ) 2014دراسة ىػػاشـ حسف كا 
عمى معرفة تأثير تمرينات الىوائية في  بعض المتغيرات الوظيفية والبدنية لبلعبي كرة القدـ بيدؼ التعرؼ

بعض المتغيرات الوظيفية )معدؿ ضربات القمب، نسبة حامض البلكتيؾ، القدرة البلىوائية( لدػ العبي 
كرة القدـ ، وتـ استخدـ المنيج التجريبي كما تـ اختيار العينة بالطريقة العمدية مف العبي نادؼ القوة 

في المجموعة التجريبية  10العبا تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف  20ددىا الجوية لمشباب بكرة القدـ وكاف ع
في المجموعة الضابطة وكانت أىـ النتائج نتيجة االنتظاـ في برنامج تدريبي بطريقة التدريبات  10و

البلىوائية حققت المجموعة التجريبية تحسنًا ممحوظًا في متغيرات البحث الوظيفية وذلؾ عف المجموعة 
بيذا تأكدت أىمية وفاعمية ىذه التدريبات بتطوير مستوػ البلعبيف في كرة القدـ وخاصة في الضابطة و 

 تنمية التحمل البلىوائي مما أثر بالتالي عمى مستويات األداء في تنمية السرعات . 
 إجراءات البحث:  -3
 حث. تـ استخداـ المنيج الوصفي باألسموب المسحي لمبلئمتو لطبيعة الب منيج البحث: 3-1
 عينة البحث: 3-2

طبلب( مف كمية التربية البدنية وعمـو  9( طالبا وىـ ) 18تـ اختيار العينة بالطريقة العمدية ، وعددىا ) 
طمبة( مف ثانوية عمي ابف طالب  9ـ( ، وعدد ) 2018-2017سنة( بالسنة الرابعة ) 30-22الرياضة )
 لـ يكمموا االختبار .سنة ( وتـ استبعاد الطمبة الذيف  19 - 16الحشاف ) 

 مجاالت البحث: 3-3
طبلب كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة بجامعة الزاوية ومدرسة عمي ابف المجاؿ البشري:  3-3-1

 أبي طالب الثانوية بمحمة الحشاف .
 ـ  2018/ 1/ 30وحتى  12/1/2018المجاؿ الزمني:  3-3-2
بدنية والرياضة معمل الحاسوب ، مدرسة عمي ابف طالب كمية عموـ التربية الالمجاؿ المكاني:  3-3-3

 بمحمة الحشاف مكتب التربية البدنية ، تـ التعامل مع العينات في مختبرات الفا لمتحميل الطبية بالزاوية .
 األجيزة كاألدكات:  3-4
 رستاميتر لقياس الطوؿ. -
 ميزاف طبي لقياس الوزف. -
 ( OMRON M2 BASICجياز قياس الضغط والنبض )  -
 جياز السير المتحرؾ  -
   (  Chek  Accu -جياز قياس نسبة الجموكوز في الدـ ) اكوا تشيؾ ( ) -
 أنابيب اختبار  لتحديد نسبة حامض البلكتيؾ في الدـ. -
 ( وتستخدـ لموخز ، قطف طبي ومواد مطيرة.Soft Clixعدد مف الشكاكات ) -
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 االختبارات الفسيكلكجية: 3-5
 د مرات التنفس قياس عد -
 قياس عدد ضربات القمب )معدؿ النبض(  -
 قياس ضغط الدـ " االنقباضي واالنبساطي " -
 قياس ضغط النبض    -
 الشرياني الدـ ضغط قياس متوسط -
 قياس مؤشر استيبلؾ األكسجيف لعضمة القمب -
 قياس نسبة الجموكوز  -
 قياس نسبة حامض البلكتيؾ  -
 بطريقة استراند . Vo2 maxستيبلؾ األكسجيف اختبار الحد األقصى ال -
 الدراسة األساسية:  3-6
تـ إجراء االختبارات والقياسات لمتغيرات الدراسة عمى مجموعة البحث عمى شكل مرحمتيف قبل الجيد   

 وبعده عمي النحو التالي :
 : إثناء فترة الراحة 3-6-1

 الوزف ( -الطوؿ  - * تصميـ استمارة لتسجيل البيانات األساسية ) العمر
 كيمو جراـ بواسطة الميزاف الطبي تـ قياس الوزف ألفراد العينة إلي اقرب نصف  * قياس الكزف:
 تـ قياس أطواؿ العينة إلى اقرب سنتيمتر بواسطة جياز قياس الطوؿ . * قياس الطكؿ:

ؿ مف موقع جامعة وتـ إيجاده بالمتر المربع باستخداـ نوموجراـ الوزف والطو  * حساب مسطح الجسـ:
 (30)  كورنيل كمية الطب .

: بواسطة جياز قياس الضغط * قياس معدؿ النبض كضغط الدـ االنقباضي كضغط الدـ االنبساطي
( وذلؾ بأف يأخذ الطالب الوضع المريح والمناسب لمقياس ولف  OMRON M2 BASICوالنبض ) 

قياس لضغط الدـ االنقباضي واالنبساطي شريط القياس أعمى الذراع ثـ فتح الجياز وتسجيل نتيجة ال
 ومعدؿ النبض .

تـ تسجيمو بواسطة مبلحظة حركة الشييق والزفير بوضع اليد عمى الصدر  *قياس عدد مرات التنفس:
 ( 58:  9. )  2ث وضرب الناتج في  30والعد لمدة 

لقياس حمض  تـ سحب عينة الدـ مف قبل دكتور متخصص بالتحاليل الطبية * قياس حمض البلكتيؾ:
البلكتيؾ ووضعت العينات في أنابيب ولكل فرد أنبوب خاص عميو اسمو وفترة القياس وتنقل العينة 

 لمعمل التحاليل .
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  Chek -تـ قياس مستوؼ الجموكوز بالدـ بواسطة جياز قياس السكر بالدـ ) * قياس الجمكككز:
Accu  )  . 

 التالية:* حساب ضغط النبض في الراحة باستخداـ المعادلة 
 ( 195:   22 . )ضغط الدـ االنبساطي  -ضغط النبض = ضغط الدـ االنقباضي 

 * حساب ضغط الدـ الشرياني في الراحة باستخداـ المعادلة اآلتية : 
 ضغط النبض ( 1/3االنبساطي +) الراحة = الضغط أثناء الشرياني الدـ ضغط متوسط

                                                                            (26  :437 ) 
 * حساب قياس مؤشر استيبلؾ األكسجيف لعضمة القمب باستخداـ المعادلة اآلتية:

 (. 100÷ الضغط االنقباضي × ) مؤشر استيبلؾ األكسجيف لعضمة القمب = النبض 
                                                                       (23  :10) 

 أثناء فترة الجيد البدني:  3-6-2
تـ إيجاد أقصى كمية الستيبلؾ األكسجيف باستخداـ  * قياس الحد األقصى الستيبلؾ األكسجيف:

اختبار) استرا ند( بواسطة السير المتحرؾ  " التريد ميل" بعد تحديد الجيد المناسب بناء عمى أقصى 
% 80% و 70العمر = أقصي معدؿ لمنبض *  - 220 معدؿ لضربات القمب باستخداـ المعادلة

لتحديد ادني نبض وأقصى نبض يصل إليو الفرد  ويصعد الطالب عمى السير بعد ضبط المقاومة عمى 
وات تقريبا يبدءا الطالب بالعمل ثـ يقاس النبض في نياية الدقيقة الخامسة والسادسة  لمحصوؿ عمى 75

ذا كاف االختبلؼ في ال ف / د يستمر لمدقيقة السابعة حتى الوصوؿ  5قياسيف أكثر مف ثبات النبض وا 
إلى حالة ثبت النبض ثـ يقاس النبض وبعدىا يستمر الطالب في األداء حتى مرحمة اإلجياد وتقدر عف 
. طريق الطالب نفسو بظيور عبلمات التعب مثل التعرؽ الشديد والشحوب أو عدـ القدرة عمى االستمرار

(29 ) 
طالب إلي مرحمة اإلجياد يقاس النبض والضغط وعدد مرات التنفس والجموكوز ويتـ * عند وصوؿ ال

 سحب عينة الدـ لقياس البلكتيؾ. 
 * ويحسب ضغط النبض ومؤشر استيبلؾ األكسجيف. 

 * حساب ضغط الدـ الشرياني إثناء الجيد باستخداـ المعادلة اآلتية : 
 ضغط النبض (  1/3االنبساطي + ) = الضغط الجيد أثناء الشرياني الدـ ضغط متوسط

                                                                               (26  :437 ) 
 * يتـ حساب الحد األقصى الستيبلؾ األكسجيف مف نوموجراـ )استراند( لتحديد الحد األقصى مرفق  

 ( 1رقـ )                                                                                      
 المعالجات اإلحصائية:   3-7

   SPSSتـ استخداـ الحقيبة اإلحصائية  
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-اختبار ت  -داللة التوزيع الطبيعي لمبيانات  -االلتواء  –االنحراؼ المعيارؼ  –)الوسط الحسابي 
 معامل ارتباط بيرسوف(.

 كمناقشتيا:عرض النتائج  -4
 عرض النتائج: 4-1

 ( التكصيف اإلحصائي لبيانات القياسات األساسية 1جدكؿ رقـ) 
مسطح الجسم   الوزن /كجم الطول / سم العمر / السنة المتؽٌرات األساسٌة ر.م

 المتر/ المربع

الثانو المعامبلت اإلحصابٌة
 ٌة

 الكلٌة الثانوٌة الكلٌة الثانوٌة الكلٌة الثانوٌة الكلٌة

.172 161.4 22.78 17.2 ابًالمتوسط الحس 1
16 

59.2 71.67 1.62 1.84 

 0.51 0.14 2.73 10.02 3.20 6.50 0.97 1.09 االنحراؾ المعٌاري 2

 1.84 1.62 69 59 175 161 23 17 الوسٌط 3

 0.41 1.01 0.95 0.84 0.29 0.76 0.18 0.50 االلتواء 4

 0.50 0.29 0.28 0.29 0.11 0.31 0.17 0.27 داللة التوزٌع الطبٌعً 5

 0.038 0.01 0.05 0.50 داللة تجانس التباٌن 6

 4.34 3.59 4.55 11.39 اختبار ت 7

 0.22 12.4 11.0 5.55 الفرق بٌن المتوسطات

 0.001 0.002 0.00 0.00 مستوي الداللة

عينة  ( ومف خبلؿ المتوسطات واالنحراؼ المعيارؼ و معامل التبايف لتجانس ال1يتضح مف الجدوؿ رقـ )
إف بيانات العينة متجانسة وموزعة توزيع طبيعي اعتدالي يصمح لمبحت العممي حيث إف مستوؼ داللة 

وبالتالي فاف البيانات ذات توزيع طبيعي يصمح  0.05التوزيع الطبيعي لمبيانات اكبر مف مستوػ   
ت العينتاف ، كما وىذا يدؿ عمى تجانس بيانا  0.05لمبحث كما إف داللة تجانس العينتاف اكبر مف 

وبالتالي نقبل الفرضية  0.05يوضح الجدوؿ  إف مستوػ الداللة في اختبار ت اقل مف القيمة االفتراضية 
البديمة بوجود فروؽ بيف العينتاف في جميع القياسات وىو مف أسس اختيار العينة باختبلؼ المرحمة 

 العمرية لممجموعتيف .
 ( 2جدكؿ رقـ ) 

 قياسات الفسيكلكجية  أثناء فترة الراحةالتكصيف اإلحصائي لم
 ر.م المتؽٌرات الفسٌولوجٌة 9طبلب الكلٌة  ن =  9طبلب الثانوٌة = 

 متوسط حسابً انحراؾ معٌاري متوسط حسابً انحراؾ معٌاري

 1 النبض ن / د 78.78 2.22 81.44 4.61

 2 ضؽط الدم االنمباضً  ملم/ زببك 115.56 5.27 114.4 8.81

 3 ضؽط الدم االنبساطً ملم/ زببك 74.44 5.27 72.22 6.67

 4 ضؽط النبض  ملم / زببك 41.11 9.27 42.22 6.67

 5 ضؽط المتوسط ملم/زببك 88.11 2.95 86.25 6.75

 6 مإشر استهبلن األكسجٌن لعضلة الملب 91.00 4.17 93.17 8.17

 7 عدد مرات التنفس م / د 19.67 1.32 19.77 1.64

 8 الجلوكوز  ملجم / دل 85.56 5.93 82.67 8.36

 9 حمض البلكتٌن ملجم / دل 26.03 4.27 17.76 0.96

 ( المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ وعدد إفراد العينتاف إثناء فترة الراحة.2يتضح مف الجدوؿ رقـ )
 ( 3جدكؿ رقـ) 
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 التكصيف اإلحصائي لمقياسات الفسيكلكجية أثناء فترة الجيد البدني
 

 ر.م المتؽٌرات الفسٌولوجٌة  9طبلب الكلٌة ن =  9طبلب الثانوٌة = 

انحراؾ  متوسط حسابً انحراؾ معٌاري
 معٌاري

 متوسط حسابً

 1 النبض ن / د 145.56 7.67 154.01 6.80

 2 ضؽط الدم االنمباضً ملم/ زببك 153.33 5.95 151.01 3.16

 3 ملم/ زببك ضؽط الدم االنبساطً 71.56 4.98 69.44 5.72

 4 ضؽط النبض ملم/ زببك 81.78 5.84 81.56 6.83

 5 ضؽط المتوسط ملم/ زببك 194.22 8.15 191.78 5.80

 6 مإشر استهبلن األكسجٌن لعضلة الملب 222.9 8.13 232.4 9.56

 7 عدد مرات التنفس م / د 37.22 4.84 39.22 4.23

 8 األكسجٌن ملٌلتر / دالحد األلصى الستهبلن  2.51 0.378 2.20 0.24

 9 الجلوكوز ملجم / دل 89.22 7.51 90.89 14.30

 10 حمض البلكتٌن ملجم / دل 81.20 21.75 65.62 6.68

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ وعدد إفراد العينتاف إثناء فترة  (3يتضح مف الجدوؿ رقـ )    
 بدني .الجيد ال

 ( 4جدكؿ رقـ )
 طي العينتاف  كمستكي داللة الفركؽ في المتغيرات الفسيكلكجية قيد البحث أثناء فترة الراحةالفركؽ بيف متكس 

مستوي 
 الداللة 

الفرق بٌن  اختبار ت 
 المتوسطات

طبلب 
 الثانوٌة

طبلب 
 الكلٌة

 ر.م المتؽٌرات الفسٌولوجٌة

 1 النبض ن / د 78.78 81.44 2.67 1.56 0.138

 2 ؽط الدم االنمباضً ملم/ زببكض 115.56 114.4 1.11 0.32 0.75

 3 ضؽط الدم االنبساطً ملم/ زببك 74.44 72.22 2.22 0.78 0.44

 4 ضؽط النبض ملم/ زببك 41.11 42.22 1.11 0.29 0.77

 5 ضؽط المتوسط ملم/ زببك 88.11 86.25 1.85 0.75 0.46

 6 مإشر استهبلن األكسجٌن لعضلة الملب 91.00 93.17 2.17 0.71 0.49

 7 عدد مرات التنفس م / د 19.67 19.77 0.11 0.15 0.87

 8 الجلوكوز ملجم / دل 85.56 82.67 2.89 0.85 0.41

 9 حمض البلكتٌن ملجم / دل 26.03 17.76 8.27 5.65 0.001

( أف كل البيانات الخاصة بالعينيف الداللة المعنوية ليا أكبر مف مستوػ  4يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
مما نقبل الفرضية الصفرية بعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا فيما عدا متغير  0.05لمفترضة المعنوية ا

وبالتالي نقبل بالفرضية البديمة بوجود فروؽ  0.05حمض البلكتيؾ الذؼ كاف مستوػ المعنوية اصغر مف 
 بيف العينتاف في ىذا المتغير أثناء فترة الراحة .

 ( 5جدكؿ رقـ )
 في المتغيرات الفسيكلكجية قيد البحث أثناء فترة الجيد البدني ينتاف  كمستكى داللة الفركؽ ي العالفركؽ بيف متكسط

مستوي 
 الداللة

الفرق بٌن  اختبار ت
 المتوسطات

طبلب 
 الثانوٌة

طبلب 
 الكلٌة

 ر.م المتؽٌرات الفسٌولوجٌة

 1 النبض ن / د 145.56 154.01 8.44 2.47 0.03

 2 ؽط الدم االنمباضً  ملم/ زببكض 153.33 151.01 2.33 1.03 0.31

 3 ضؽط الدم االنبساطً  ملم/ زببك 71.56 69.44 2.11 0.83 0.41

 4 ضؽط النبض ملم/ زببك 81.78 81.56 0.22 0.74 0.94

 5 ضؽط المتوسط ملم/ زببك 194.22 191.78 2.44 0.73 0.47

 6 مإشر استهبلن األكسجٌن لعضلة الملب 222.9 232.4 9.58 2.29 0.04
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 7 عدد مرات التنفس م / د 37.22 39.22 2.00 0.93 0.36

 8 الحد األلصى الستهبلن األكسجٌن 2.51 2.20 0.31 2.37 0.03

 9 الجلوكوز ملجم / دل 89.22 90.89 1.67 0.31 0.76

 10 حمض البلكتٌن ملجم / دل 81.20 65.62 15.57 2.05 0.05

نات الخاصة بالعينيف الداللة المعنوية ليا أكبر مف مستوػ ( أف معظـ البيا 5يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
مما نقبل الفرضية الصفرية بعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا فيما عدا متغير  0.05المعنوية المفترضة 

النبض ومؤشر استيبلؾ األكسجيف لعضمة القمب و الحد األقصى الستيبلؾ األكسجيف وحمض البلكتيؾ 
وبالتالي نقبل بالفرضية البديمة بوجود فروؽ بيف العينتاف في  0.05اصغر مف  الذؼ كاف مستوؼ المعنوية

 ىذه المتغيرات أثناء فترة الجيد البدني .
 ( 6جدكؿ رقـ ) 

كمستكى داللة الفركؽ في المتغيرات الفسيكلكجية قيد  الفركؽ بيف متكسطي القياسيف القبمي كالبعدي  لطبلب الكمية
 البحث

مستوي 
 الداللة

الفرق بٌن  ار تاختب
 المتوسطات

المٌاس 
 البعدي

المٌاس 
 المبلً

 الرلم المتؽٌرات الفسٌولوجٌة

 1 النبض ن / د 78.78 145.56 66.77 25.09 0.001

 2 ضؽط الدم االنمباضً ملم/ زببك 115.56 153.33 37.78 14.24 0.001

 3 ضؽط الدم االنبساطً ملم/ زببك 74.44 71.56 2.89 1.19 0.24

 4 ضؽط النبض ملم/ زببك 41.11 81.78 40.67 11.12 0.001

 5 ضؽط المتوسط ملم/ زببك 88.11 194.22 106.1 36.69 0.001

 6 مإشر استهبلن األكسجٌن لعضلة الملب 91.00 222.9 131.8 43.69 0.001

 7 عدد مرات التنفس م / د 19.67 37.22 17.56 10.49 0.001

 8 لوكوز ملجم / دلالج 85.56 89.22 3.67 1.14 0.26

 9 حمض البلكتٌن ملجم / دل 26.03 81.20 55.17 7.46 0.001

( أف معظـ البيانات الخاصة بالقياسيف الداللة المعنوية ليا اصغر مف مستوػ  6يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
ا عدا متغير مما نقبل الفرضية البديمة بوجود فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسيف فيم 0.05المعنوية المفترضة 

وبالتالي نقبل  0.05ضغط الدـ االنبساطي وعدد مرات التنفس الذؼ كاف مستوػ المعنوية اكبر مف 
 بالفرضية الصفرية بعدـ  وجود فروؽ بيف القياسيف في ىذه المتغيرات.

 ( 7جدكؿ رقـ ) 
في المتغيرات الفسيكلكجية قيد الفركؽ بيف متكسطي القياسيف القبمي كالبعدي  لطبلب الثانكية كمستكى داللة الفركؽ 

 البحث
مستوي 
 الداللة 

الفرق بٌن  اختبار ت 
 المتوسطات

المٌاس 
 البعدي

المٌاس 
 المبلً

 ر.م المتؽٌرات الفسٌولوجٌة

 1 النبض ن / د 81.44 154.01 72.56 26.48 0.001

 2 ضؽط الدم االنمباضً ملم/ زببك 114.4 151.01 36.56 11.70 0.001

 3 ضؽط الدم االنبساطً ملم/ زببك 72.22 69.44 2.78 0.94 0.36

 4 ضؽط النبض ملم/ زببك 42.22 81.56 39.33 12.35 0.001

 5 ضؽط المتوسط ملم/ زببك 86.25 191.78 105.52 35.54 0.001

 6 مإشر استهبلن األكسجٌن لعضلة الملب 93.17 232.4 139.30 33.22 0.001

 7 دد مرات التنفس م / دع 19.77 39.22 19.44 12.84 0.001

 8 الجلوكوز ملجم / دل 82.67 90.89 8.22 1.48 0.156

 9 حمض البلكتٌن ملجم / دل 17.76 65.62 47.85 21.24 0.001
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( أف معظـ البيانات الخاصة بالقياسيف الداللة المعنوية ليا اصغر مف  7يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
الفرضية البديمة بوجود فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسيف فيما مما نقبل  0.05مستوػ المعنوية المفترضة 

 0.05عدا متغير ضغط الدـ االنبساطي ومستوػ الجموكوز بالدـ الذؼ كاف مستوػ المعنوية اكبر مف 
 وبالتالي نقبل بالفرضية الصفرية بعدـ  وجود فروؽ بيف القياسيف في ىذه المتغيرات.

 (8جدكؿ رقـ )
 معامل االرتباط أثناء فترة الراحة كالجيد البدني لدى العينتافالداللة المعنكية  ل

 ر.م  المتؽٌرات الفسٌولوجٌة داللة االرتباط أثناء فترة الراحة داللة االرتباط  أثناء الجهد البدنً 

 1 بٌن العمر وحمض البلكتٌن **0.715 0.32

يؾ والعمر  أثناء فترة الراحة  (  وجود ارتباط طردؼ تاـ بيف حمض البلكت8يتضح مف الجدوؿ رقـ )
أثناء .بينما كاف معامل االرتباط طردؼ متوسط   1:  0.5حيث تراوحت قيمة معامل االرتباط  مابيف  

 .المجيود البدني
 منالشة النتابج:  4-2

يجاد الفروؽ بيف القياسيف وكانت النتائج  لتحقيق الفرض األوؿ والثاني تـ إيجاد الفروؽ بيف العينتاف وا 
 األتي : ك

أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متغير النبض بيف العينتيف في فترة الراحة حيث 
(، ونبلحع إف مستوؼ النبض  0.05( وىي اكبر مف الداللة المفترضة ) 0.138كاف مستوػ المعنوية )

رض أف يكوف اقل مف ذلؾ وقد أثناء الراحة ليس ضمف المستويات المطموبة  والجيدة لمرياضييف حيث يفت
يعود ذلؾ مف وجية نظر الباحثة إلى انخفاض في مستوػ لياقة طمبة الكمية ، حيث إف  نبض الراحة يعد 
احد المؤشرات اليامة التي توضح مدػ ما يتمتع بو الشخص مف لياقة بدنية عامة فكمما كانت حجرات 

معدؿ النبض في الراحة منخفضا وبالتالي المياقة القمب اكبر واتساع الشراييف التاجية أفضل كمما كاف 
  ( 121:  13البدنية أفضل .) 

بينما تبيف وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف العينتيف في فترة الجيد البدني حيث كانت مستوػ المعنوية 
حيث  ( وبالتالي ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا بيف العينتيف 0.05( وىو اقل مف الداللة المفترضة ) 0.03) 

تتأثر األجيزة الحيوية لدػ البلعب مثل القمب والرئتيف ويتشكل نشاطيا وفق النشاط الذؼ يزاولو بحيث 
تتمكف ىذه األجيزة مف إمداد العضبلت بالطاقة البلزمة لقياميا بالمجيود المطموب وعمي أعمى مستوػ . 

 (2  :479  ) 
يف القياسيف القبمي والبعدؼ حيث كانت مستوؼ كما أظيرت النتائج إف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية ب

(. كما تؤكد ىذه النتائج تأثير الجيد البدني  0.05( ، وىو اقل مف ) 0.001المعنوية لدػ العينتيف) 
المؤقت عمى معدؿ النبض وىذا ما تؤكده العديد مف الدراسات مف أف سرعة القمب تزداد أثناء النشاط 

 (  210:  4د المبذوؿ ) وترتبط ىذه الزيادة بشدة المجيو 



 - 011 - 

( ارتفاع أقصى لمنبض أثناء الجيد عنو أثناء الراحة لدؼ العينتيف 3،  2يتضح مف خبلؿ الجداوؿ رقـ )و 
(  ويشير ذلؾ إلى وصوؿ النبض 154.01،  145.56 - 81.44،  78.78حيث كاف عمى التوالي ) 

إفراد العينة إلى أقصى معدؿ ليـ إلى الحدود القصوػ المطموبة في ىذا البحث مف وصوؿ النبض لدػ 
% مف قدراتيـ . وبالتالي يتضح انخفاض مستوػ لياقة الطمبة التي تدؿ عمى أف األحماؿ 70والذؼ يمثل 

التدريبية التي يتعرض ليا الطبلب ال تتعدػ ىذه الحدود وبالتالي ال يحصل تطور في قدراتيـ بصفة 
 عامة .

داللة إحصائية في متغير ضغط الدـ االنقباضي وضغط الدـ كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات 
االنبساطي وضغط النبض والضغط المتوسط بيف العينتيف أثناء فترة الراحة حيث كاف مستوػ المعنوية 

ثناء فترة الجيد البدني فكانت عمى التوالي )  0.46،  0.77،  0.44،  0.75عمى التوالي )   0.31( وا 
(، وكما ىو موضح بالجداوؿ رقـ  0.05وىي اكبر مف الداللة المفترضة ) ( 0.47،  0.94،  0.41، 
( وىذه النتائج تدؿ عمى تقارب مستوػ المياقة البدنية بيف العينتيف وبالتالي انخفاض مستوػ  5،  4) 

المياقة لدػ عينة الكمية كونيـ رياضييف حيث يؤثر النشاط البدني عمى انخفاض مستوػ الضغط أثناء 
فيناؾ ارتباط بيف النشاط البدني ومستوػ ضغط الدـ فاألشخاص ذوؼ النشاط عندىـ ضغط دـ  الراحة،

 ( 17،  9منخفض عف األشخاص قميمي الحركة .) 
كما أظيرت النتائج إف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدؼ لدػ العينتيف في 

( وىو  0.001توسط حيث كاف مستوػ المعنوية ) ضغط الدـ االنقباضي وضغط النبض والضغط الم
( ، بينما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 0.05اقل مف مستوػ المعنوية ) 

( ولدؼ  0.24) وؼ الداللة لدػ عينة الكمػية  متغير الضغط االنبساطػي لدػ الػعينتيف حيث كاف مست
( 6،7ما ىو مبيف بالجداوؿ رقـ ) ( وك 0.05توػ المعنوية )( وىو اكبر مف مس 0.36عينة الثانوية )

حيث يتغير ضغط الدـ بصورة كبيرة تحت تأثير المجيود وذلؾ نتيجة لمقدر الدـ المدفوع مف القمب 
مـ / زئبق وفي نفس الوقت  230 - 200فيرتفع الضغط االنقباضي أثناء المجيود ويصل أحيانا إلي 

 ( 142:  3)  .ينخفض الضغط االنبساطي
ويكوف االرتفاع البسيط في الضغط االنبساطي نتيجة التغيرات الناتجة مف التغيير في المقاومة أثناء 
المجيود إذا أنيا تتأثر بعامبلف متضاداف وىما توسيع األوعية الدموية لمعضبلت العاممة ومف جية أخرػ 

ت وأجزاء الجسـ غير المشتركة في ضيق األوعية الدموية في األنسجة العضمية الغير عاممة في العضبل
 24األداء وليذا يتأثر ضغط الدـ المتوسط باالرتفاع أيضا وىو يعبر عف طاقة حركة الدـ المستمرة . ) 

( ونتيجة ألداء المجيود البدني العنيف تزداد سرعة سرياف الدـ في الشراييف ، لذا فأف ضغط الدـ 59، 
الدفع القمبي وتبعا لزيادة الضغط االنقباضي أكثر مف االنبساطي االنبساطي قد يرتفع قميبل نتيجة زيادة 

 (  263:  16يزيد ضغط النبض .) 
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وكما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متغير مؤشر استيبلؾ األكسجيف لعضمة 
الداللة المفترضة ( وىو اكبر مف  0.49القمب  بيف العينتيف في فترة الراحة حيث كاف مستوػ المعنوية )

( بينما تبيف وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف العينتيف في فترة الجيد البدني حيث كاف مستوػ  0.05)
( وبالتالي ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا بيف  0.05( وىو اقل مف الداللة المفترضة ) 0.04المعنوية ) 

استيبلؾ األكسجيف بالنسبة  لؤلعضاء  العينتيف ولصالح طبلب الكمية حيث يؤدؼ التدريب الرياضي لقمة
المشاركة في المجيود بطريقة غير مباشرة مثل القمب حيث وجد إف استيبلؾ عضمة القمب مف األكسجيف 

   ( 54:  10نيا في غير الرياضي.)منخفضة في الرياضي ع
كاف مستوػ  كما أظيرت النتائج إف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدؼ حيث

( ويدؿ ذلؾ عمى زيادة استيبلؾ األكسجيف  0.05( ، وىو اقل مف )0.001المعنوية لدػ العينتيف )
لعضمة القمب أثناء بدؿ الجيد البدني ، فنظرا لزيادة شدة المجيود فأف الحاجة إلى المزيد مف األكسجيف 

ىذه العضبلت في العمل بنفس القوة تزداد بالعضبلت العاممة إلعادة إنتاج الطاقة المفقودة حتى تستمر 
ثـ تزيد الكمية المستيمكة مف األكسجيف وتتحسف كفاءة الجيازيف الدورؼ والتنفسي وتزداد فرصة الرياضي 

اسية لضماف االستمرار في تحقيق مستوػ أفضل كمما استيبلؾ األكسجيف الذؼ يعتبر احد العوامل األس
 ( 92:  18في العمل )

وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف العينتيف في متغير الحد األقصى الستيبلؾ  بينما أظيرت النتائج
( وىو اقل مف الداللة المفترضة  0.03األكسجيف في فترة الجيد البدني حيث كاف مستوػ المعنوية ) 

( وبالتالي ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا بيف العينتيف ولصالح طمبة الكمية ، حيث يؤدؼ التدريب إلي  0.05)
مية القدرة الوظيفية لمفرد عمى استيبلؾ األكسجيف والوصوؿ إلي حالة االستقرار بصورة أسرع وبالتالي تن

االرتفاع بمعدالت الحدود القصوػ الستيبلؾ األكسجيف وىنا نبلحع إف الزيادة في النبض كانت أكثر 
ألقصى الستيبلؾ لدػ طبلب الثانوية وبالتالي كاف الحد األقصى اقل ، حيث إف التحسف في الحد ا

    األكسجيف يمكف إرجاعو إلى قدرة الشخص الرياضي عمى تبادؿ نفس كمية األكسجيف عند نبض اقل
 (8  :106  ) 

كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في عدد مرات التنفس بيف العينتيف في فترة 
( وىي  0.36  -  0.87نوية عمى التوالي  )الراحة  وأثناء فترة الجيد البدني حيث كاف مستوػ المع

( كما أظيرت النتائج إف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  0.05اكبر مف الداللة المفترضة )
( ، وىو اقل مف  0.001ية ) القياسيف القبمي والبعدؼ لدػ العينتيف حيث كاف مستوػ المعنو 

عدد مرات التنفس حتى يواجو الحاجة لزيادة  (.ويدؿ ذلؾ عمى تأثير الجيد البدني عمى زيادة0.05)
األكسجيف ، وبالتالي تغيرات الدورة الدموية تختمف تبعا الختبلؼ شدة الحمل البدني حيث يزداد معدؿ 
النبض والتنفس لسد حاجات الجسـ مف األكسجيف وعمى ذلؾ قد ال تسد العضبلت حاجتيا  مف 

 ( 18: 12).مما يسبب في زيادة سرعة التنفسبوف األكسجيف فيقل بالدـ ويزداد ثاني أكسيد الكر 



 - 011 - 

وأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متغير الجموكوز بيف العينتيف في فترة الراحة 
( وىو اكبر مف 0.76  -  0.41وأثناء فترة الجيد البدني حيث كاف مستوػ المعنوية عمى التوالي  )

الراحة حيث إف استجابة درجة تركيز الجموكوز في الدـ تتعادؿ وتتماثل  ( أثناء 0.05الداللة المفترضة )
 (  14:  27بيف الرياضييف وغير الرياضييف .)  

كما يؤدؼ التدريب الرياضي إلى حصوؿ تغيرات بيوكميائية في عضمة القمب منيا زيادة في بناء بروتيف  
يادة قابمية عضمة القمب عمى اخذ كمية اكبر عضمة القمب وارتفاع كمية الييموجموبيف في القمب وكذلؾ ز 

 ( 92 : 27مف الجموكوز وحمض البلكتيؾ في الدـ . ) 
كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدؼ لدػ العينتيف   

(  0.05ترضة )( وىو اكبر مف الداللة المف0.15 - 0.26حيث كاف مستوؼ المعنوية عمى التوالي ) 
موكوز ورغـ عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف القياسيف لدػ العينتيف إال انو حدث ارتفاع في نسبة الج

 ( 3، 2ونبلحع ذلؾ بالجداوؿ رقـ )
أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متغير حمض البلكتيؾ بيف العينتيف في فترة الراحة 

( بينما ال توجد فروؽ بيف العينتيف أثناء فترة الجيد البدني حيث كاف 0.001حيث كاف مستوػ المعنوية )
( وبالتالي ال توجد فروؽ في حاؿ كانت 0.05المعنوية المفترضة ) مستوػ المعنوية متساوؼ لمستوػ 

القيمة اكبر مف أو مساوية لمداللة المفترضة  ، بينما تبيف مف النتائج إف ىناؾ فروؽ ذات داللة 
( وىي 0.001)حيث كاف مستوؼ الداللة المعنوية ف القياسيف القبمي والبعدؼ لدػ العينتيفإحصائية بي

حيث يوجد البلكتيؾ في الدـ في حالة الراحة ويزداد مستوػ تركيزه  (0.005)اقل مف مستوػ المعنوية 
 (170: 16) .مع زيادة شدة المجيود البدنيبالدـ 

رتباط بيف العمر البيولوجي لمعينة وحمض البلكتيؾ إثناء فترة ولتحقيق الفرض الثالث تـ أيجاد عبلقة اال
ثناء الجيد البدني باستخداـ معامل بيرسوف لبلرتباط حيث أظيرت النتائج وجود عبلقة إثناء فترة  الراحة وا 

وىى قيمة ارتباط عالية كما كانت قيمة االرتباط  0.715الراحة حيث وصمت قيمة االرتباط البسيط  إلي 
ثناء الجيد وىي قيمة ارتباط متوسطة ، فكمما اقترب معامل االرتباط مف الواحد الصحيح كاف أ  0.32

كاف ارتباطًا متوسطًا بينما إذا اقترب مف الواحد الصحيح  0.5االرتباط طردؼ تاـ وكمما اقترب مف 
االرتباط السالبة يدؿ عمى  0.5السالب يدؿ ذلؾ عمى االرتباط العكسي والتاـ بينما إذا اقترب مف 

العكسي المتوسط أما إذا  كاف صفرًا يدؿ عمى عدـ وجود ارتباط  وبالتالي تدؿ نتيجة معامل االرتباط 
عمى إف ارتباط العمر البيولوجي بحمض البلكتيؾ ودرجة تركيزه بالدـ عالية فكمما كاف اإلنساف صغيرا 

ت اكبر حتى نتأكد مف ىذه وث بعينابالسف كانت نسبة تركيز البلكتيؾ  اقل ونحتاج إلى المزيد مف البح
 .الفرضية

  كالتكصيات: االستنتاجات -5
 االستنتاجات: 5-1
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عدـ وجود فروؽ بيف العينتيف في جميع المتغيرات أثناء فترة الراحة مما يدؿ عمى عدـ تأثير العمر  - 1
 البيولوجي عمى المتغيرات الفسيولوجية قيد البحث .

ئية بيف العينتاف في مستوػ تركيز حمض البلكتيؾ بالدـ أثناء فترة الراحة وجود فروؽ ذات داللة إحصا - 2
 مما يدؿ عمى تأثير العمر البيولوجي عمى حمض البلكتيؾ أثناء فترة الراحة .

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف العينتاف في متغير النبض ومؤشر استيبلؾ األكسجيف لعضمة  - 3
األكسجيف وحمض البلكتيؾ مما يدؿ عمي تأثير العمر البيولوجي عمي ىذه  القمب والحد األقصى الستيبلؾ
 المتغيرات أثناء أداء المجيود .

عدـ وجود فروؽ بيف العينتيف في متغير الضغط االنقباضي واالنبساطي وضغط النبض والضغط  - 4
ىذه المتغيرات ويدؿ أيضا المتوسط أثناء فترة الجيد البدني مما يدؿ عمى عدـ تأثير العمر البيولوجي عمى 

في عمى انخفاض مستوؼ المياقة البدنية لطبلب الكمية إذا إف البرنامج العممي بالكمية لـ يحدث فرؽ كبير 
 ب الثانوية نتيجة تقارب مستواىـ مستوػ وظائفيـ الحيوية مقارنة بطبل

اف في معظـ المتغيرات وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدؼ لدػ العينت - 5
الفسيولوجية وحمض البلكتيؾ مما يدؿ عمى تأثير الجيد البدني عمى ىذه المتغيرات فيما عدا متغير الضغط 

 االنبساطي وجموكوز الدـ .
وجود عبلقة ارتباط طردؼ بيف العمر البيولوجي وحمض البلكتيؾ بالدـ أثناء فترة الراحة والجيد البدني -6

 زادت نسبة تركيز البلكتيؾ بالدـ .فكمما تقدـ العمر 
  :التكصيات 5-2
الجيد التدريسي  ضرورة التأكيد عمى بناء المقدرة اليوائية والبلىوائية لطبلب الكمية وذلؾ بتوزيع - 1

 والتدريبي عمى تنمية ىذه القدرات دوف تمييز . 
 فقا لمعمر . االىتماـ باستجابة حمض البلكتيؾ إثناء تصميـ  األحماؿ التدريبية و  - 2
 إجراء بحوث أخرػ تيتـ بالعبلقة بيف العمر وحمض البلكتيؾ وعمى عينات اكبر. - 3
 االىتماـ بتنمية مستوػ المياقة البدنية العامة لطبلب الكمية .  - 4
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2 
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 ،دار الفكر العربي  ،التمثيل الحيوؼ لمطاقة في المجاؿ الرياضي 
  .ـ1999 ،القاىرة 

 5 :    بياء الديف إبراىيـ سبلمة 

فسيولوجيا الرياضة واألداء البدني الكتات الدـ ، دار الفكر العربي ، 
 . ـ2000القاىرة ، 
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تحمل تراكـ تأثير تدريبات تحمل البلكتيؾ في تنمية التحمل الخاص و 
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 )دراسة مقارنة(تاسع لمبيئة الساحمية كالصحراكيةالميكؿ الرياضية لتبلميذ الصف ال
 أ. عبد السبلـ أحمد إدمحم                                                              

 أ. مجدي عمي الطكيشي                                                              
 د. شكري عبدالرزاؽ القبػػػبلكي                                                               

 المقدمة: 1-1
قة مف أبرز العوامل المؤثرة في تطور الفرد ، تمؾ التي ترتبط بالجانب االجتماعي واالقتصادؼ وبالطب

االجتماعية والطائفية التي ينتمي إلييا ، ومف أقوػ المؤثرات وأوثقيا بتطور شخصيتو تمؾ التي تحيط بو 
في أسرتو ، وتتمثل في عبلقاتو بأبوية وأخوتو وأخواتو ، وباالتجاىات واألساليب السائدة في البيت 

ىج الدراسية وبزمبلء فصمو وبجانب ذلؾ حياتو في المدرسة ، وتتمثل في عبلقاتو بالمدرسيف وبالمنا
 الدراسي ، وبرفاقو في المدرسة ، وبالقيـ والعادات واالتجاىات السائدة فييا.

ومف أقوػ المؤثرات أيضًا في تطور شخصية الفرد ، درجة ثقافة البيئة التي يعيش فييا ومدػ إسياـ 
التمفزيوف والسينما...( وغير وسائل الثقافة التي تتمثل في وسائل اإلعبلـ )الصحف والمجبلت واإلذاعة و 

 (25،  22: 7)ذلؾ مف وسائل اإلعبلـ. 
وبما أف مفيوـ التربية "ىو عممية مبلئمة الفرد لمبيئة التي يعيش فييا" ، وبما أف التربية غاية في حد 

 ذاتيا ، فالتربية الرياضية وسيمة ليذه الغاية .
الحديثة ، حيث أكدت وحدة الكائف الحي مف جميع  إف التربية الرياضية تعتبر مف أحد المجاالت التربوية

النواحي الجسمية والعقمية والنفسية والوجدانية ، وأف أؼ نمو في ناحية مف ىذه النواحي يؤثر ويتأثر 
 (41: 10)بسائر النواحي األخرػ. 

و حيث يرػ الباحثوف أف ىذا التفاعل الديناميكي مستمر ليس فقط داخل الفرد ، بل بينو وبيف وسط
 االجتماعي فيو ينفعل ويتفاعل بالوسط االجتماعي ككل.

ومادة التربية الرياضية ىي مادة الخبرة والتفاعل والممارسة والمواقف والمجاالت ، وىي عممية تطبيقية 
تتناوؿ سموؾ الشخصية ، فالطبلب يمروف بتجارب وخبرات ويتفاعموف مع أنفسيـ ، ومع غيرىـ تحت 

شراؼ المربي ال  رياضي.توجيو وا 
والميوؿ تؤثر في حياة التمميذ لما ليا مف أىمية كبيرة في عممية التعميـ فمف الطبيعي أف التبلميذ يختمفوف 

 فيما يفضموف وفيما ال يفضموف.
فمثبًل: نجد تمميذ يميل إلى نوع معيف مف األنشطة المختمفة ويميزه ىذا النوع مف الميوؿ عف ميوؿ 

يوؿ التبلميذ أحد العوامل اليامة التي يتأسس عمييا تخطيط برامج التربية التبلميذ اآلخريف حيث تعتبر م
البدنية في المدرسة باعتبارىا مف الدوافع اليامة لممارسة النشاط الرياضي واإلقباؿ عميو ، ليس ىذا 
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فحسب بل إف القميل الذؼ تقدمو ىذه المدارس مف النشاط الرياضي كثيرًا ما يفعل عف ميوؿ وحاجات 
 (135: 5ميذ الراىنة والمتطورة. )التبل

( بأف الميل ىو ممارسة النشاط الذؼ يميموف إليو وقضاء وقت فيو 1994حيث يذكر دمحم حسف عبلوؼ )
، كما يضيف بأنو تعبيرىـ لغويًا عف حبيـ أو كرىيـ ألنشطة معينة وتتوقف تنمية الميوؿ عمى الفرص 

انياتيـ ونمط حياتيـ بتعدد ميوليـ واىتماميـ ، بينما ىناؾ المتاحة في بيئة الفرد فيناؾ مف تسمح ليـ إمك
مف لـ تتح لو مثل ىذه الظروؼ ، ليذا يرػ البعض أف الميوؿ ومدػ تعددىا واتساعيا يتوقف عمى 
العوامل البيئية ، ويروف تبعًا لذلؾ أف الميوؿ قد تختمف بيف األفراد مف إلى بيئة أخرػ ، ألف عناصر 

 (160: 12يا تستمد عادة مف البيئة التي يعيش فييا اإلنساف. )الميوؿ وأوجو مزاولت
وبذلؾ يرػ الباحثوف ضرورة االىتماـ بميوؿ تبلميذ ىذه المرحمة كنقطة ارتكاز في المناىج الدراسية إلثارة 
اىتماميـ ، وتنمية ىذه الميوؿ وغرس ميوؿ جديد ، ويجب أف تسمح المناىج الدراسية باألنشطة المتعددة 

 س التربية البدنية.في در 
 مشكمة الدراسة: 1-2

إف دراسة الميوؿ ليا أىمية تكمف في عبلقتيا الوثيقة بالكيفية في أسموب التربية عامة ، خاصة وأف 
الميوؿ تنبع مف الخبرات العممية ، واألساليب التربوية بشكل عاـ واألساليب التربوية لمنشاط الرياضي 

ما أف الميوؿ النفسية لمفرد نحو النشاط الرياضي تعكس مختمف بشكل خاص ، كنشاط تربوؼ متكامل ك
المؤثرات التي يتعرض ليا ىؤالء األفراد في حياتيـ ، ومف خبلؿ التنشئة االجتماعية التي يتمقونيا في 
البيئة المحيطة حيث يمكف أف تكوف ميوؿ إيجابية نحو النشاط الرياضي وأنواعو المختمفة ، بما يسيـ في 

مى ممارستو وبذلؾ فإنو يمكف لمفرد أف يكوف لديو القدرة عمى اتخاذ القرارات واألحكاـ في اإلقباؿ ع
 المواقف المختمفة ، والمتعددة في الحياة.

وتعتبر الظروؼ البيئة التي يعيش فييا الطفل وما يرتبط بيا مف مثيرات ومنبيات مما يشجعو عمى 
 ممارسة أنواع معينة مف النشاط الرياضي.

د أطفاؿ المناطق الساحمية يميموف غالبًا نحو ممارسة النشاط المائي كالسباحة مثبًل وأطفاؿ حيث نج
المناطق الصحراوية يميموف إلى ممارسة العاب الكرات التي تتطمب مكانًا فسيحًا إذا وجدت فرصة 

تبلميذ ألطفاؿ المناطق الصحراوية لممارسة السباحة سوؼ يمارسوف السباحة وربما يكونوا أفضل مف 
البيئة الساحمية كما قد يكوف لتوجييات األسرة أو لتوجييات المربي الرياضي "مدرس التربية البدنية في 

تاحة الفرص المتعددة ليـ.   المدرسة " دورًا ىامًا في تشجيع األطفاؿ عمى ممارسة النشاط الرياضي وا 
امة ال يكوف ىدفيا إكساب التمميذ حيث تعتبر التربية البدنية بصفتيا جزء مكمل لعممية التربية الع

الميارات الحركية فحسب بل مف ىدفيا العمل عمى كشف ميوؿ التبلميذ الحركية وتوجيييا إذ أف الدوافع 
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توجو النشاط لمسموؾ المرغوب الذؼ يؤدؼ إلى إشباع الحاجات السائدة في الموقف ، فالدوافع الفطرية 
 الدراسة نحو دوافع أخرػ تكوف قد تكونت فعبًل مثل الميوؿ. ترتبط بحاجات التمميذ األولية كذلؾ اتجيت

 أىمية الدراسة: 1-3

تمثل البيئة المدرسية لمطفل ألوانًا مختمفة مف النشاط االجتماعي والرياضي الذؼ يساعده عمى سرعة نموه 
اآلخر ، ، واكتماؿ نضجو ، فيي تجمع بينو وبيف أقرانو وأترابو ، فيميل إلى بعضيـ وينفر مف البعض 

ويقارف مكانتو التحصيمية االجتماعية بمكانتيـ ، ويتأثر بفكرتيـ عنو ، ويدرؾ نفسو في إطار معاييرىـ 
ومستوياتيـ ، ويتدرب عمى التعاوف والنشاط والمنافسات والمشروعات الجماعية ، ويدرؾ لممظاىر 

 (105، 102: 4المنافسة المشروعة فيمتـز بحدودىا السوية. )
ؿ اليوـ ىـ شباب الغد وصانعي مستقبل المجتمع وعمى قدر العناية برعايتيـ رعاية شاممة كما أف أطفا

متزنة يتشكل ىذا المستقبل ، ويتأسس تخطيط المناىج الدراسية عمى عوامل متعددة مف بينيا الميوؿ 
جي ، وأف يركز الرياضية ، فيي ذات أىمية كبيرة في العممية التعميمية إذ ال يحتاج التمميذ إلى توجيو خار 

 (29،30: 9معظـ اىتمامو حينما يكوف النشاط الذؼ يمارسو نشاطًا يميل إليو وييتـ بو )
حيث أف دراسة ميوؿ التبلميذ ليا دور كبير في نجاح العممية التعميمية وتختصر لنا الوقت في وضع 

منا أمور ميمة يمكف االستفادة العديد مف المناىج والبرامج الدراسية خاصة بمادة التربية البدنية وتظير أما
منيا في إشباع حاجات ورغبات التمميذ ومعرفة ميوؿ كل تمميذ منذ الصغر واالىتماـ بو ورعايتو وتوجيو 

 (15،16: 1بما يكفل بناء المواطف الصالح. )
 أىداؼ الدراسة: 1-4

 تيدؼ ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى:
 لساحمية.الميوؿ الرياضية لتبلميذ الصف التاسع لمبيئة ا

 الميوؿ الرياضية لتبلميذ الصف التاسع لمبيئة الصحراوية.
 الفروؽ في الميوؿ الرياضية بيف تبلميذ الصف التاسع لمبيئة الساحمية والصحراوية.

 تساؤالت الدراسة:  1-5
 ما ىي الميوؿ الرياضية لتبلميذ الصف التاسع لمبيئة الساحمية؟.

 التاسع لمبيئة الصحراوية؟. ما ىي الميوؿ الرياضية لتبلميذ الصف
 ما ىي الفروؽ اإلحصائية لمميوؿ الرياضية بيف تبلميذ الصف التاسع لمبيئة الساحمية والصحراوية؟.

 مصطمحات الدراسة: 1-6

 البيئة: -1
 " ىي النتاج الكمي لجميع المؤثرات التي تؤثر عمى الفرد مف بداية الحمل حتى الوفاة ". 
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 البيئة الساحمية: -2
لساحل ىو المناطق التي تحددىا الدولة في تقسيميا اإلدارؼ ، ويمكف أف يشتمل الساحل عمى قرػ أو " ا

 مدف ويكوف موقعيا عمى شاطئ البحر مباشرة ". 

 البيئة الصحراكية: -3
" الصحراء ىي المناطق التي تحددىا الدولة في تقسيميا اإلدارؼ ، ويمكف أف تشتمل عمى قرػ ومدف 

 (65، 11: 60انية تحيط بيا الصحراء ". )وىي تجمعات سك

 الميكؿ الرياضية: -4
" ىي عمميو تنبع مف الخبرات العممية واألساليب التربوية بشكل عاـ واألساليب التربوية لنشاط الرياضي 

 (28:2بشكل خاص ".  )
 الدراسات السابقة: -2

 (.6( )1978دراسة سامي إبراىيـ منصكر )
(سنة عمى تعمـ بعض مسابقات 12-11أثر الميوؿ الرياضية لؤلطفاؿ مف )"دراسة  * مكضكع الدراسة:
 الميداف والمضمار".
التعرؼ عمى الميوؿ الرياضية لؤلطفاؿ وتأثير الميل عمى تعمـ بعض مسابقات الميداف  * ىدؼ الدراسة:

 والمضمار.
ؿ ثـ المنيج استخدـ الباحث المنيج الوصفي بأسموبو المسحي في الجزء األوّ  * منيج الدراسة:

 التجريبي.
اشتممت عينة الدراسة عمى عينة مف تبلميذ الصفيف الخامس والسادس بمغ عددىا  * عينة الدراسة:

 ( بجميورية مصر العربية.1311)
 استخدـ الباحث استبياف الميل المصور. * أداة الدراسة:

الدرجات اليوائية عمى المركز حازت كرة القدـ عمى المركز األّوؿ لميوؿ األطفاؿ و  * نتائج الدراسة:
الثاني ، والجرؼ عمى المركز الثالث وأف لمميل أثر إيجابي عمى تعمـ مسابقات الميداف والمضمار 

 بدرجات متفاوتة كما وجدت عبلقة طردية بيف التعمـ ودرجة الميل.
 (.11( )1983دراسة دمحم حسف عبلكي )

 ميذ وتمميذات المدارس اإلعدادية والثانوية "." دراسة الميوؿ الرياضية لتبل * مكضكع الدراسة:
 التعرؼ دراسة الميوؿ الرياضية لتبلميذ وتمميذات المدارس اإلعدادية والثانوية. * ىدؼ الدراسة:
( تمميذ بالمرحمة الصانوية 1958( تمميذ وتمميذة )6491اشتممت عينة الدراسة عمى ) * عينة الدراسة:

 ( تمميذة بالمرحمة اإلعدادية.1202( تمميذة بالمرحمة الثانوية )1510( بالمرحمة اإلعدادية )1821)
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 المنيج الوصفي بأسموبو المسحي. * منيج الدراسة:
 استخداـ االستبياف المفتوح النياية. * أداة الدراسة:

 * نتائج الدراسة: 
 السباحة. –كرة السمة  –كرة الطائرة  –ميوؿ تبلميذ المرحمة الثانوية واإلعدادية كانت كالتالي: كرة القدـ 

 السباحة. –كرة السمة  –ميوؿ تبلميذ المرحمة الثانوية كانت كالتالي: كرة الطائرة 
 ألعاب القوػ. –كرة السمة  -الجمباز –ميوؿ تبلميذ المرحمة اإلعدادية كانت كالتالي: كرة الطائرة 

 (.3( )2005دراسة اليادي خميفة الشيباني )
ؿ نحو أنشطة درس التربية البدنية لدػ تبلميذ وتمميذات الصفيف الخامس " الميو  * مكضكع الدراسة:

 والسادس ".
التعرؼ عمى ميوؿ تبلميذ وتمميذات الصفيف الخامس والسادس نحو أنشطة درس  * ىدؼ الدراسة:

 التربية البدنية.
 استخداـ الباحث المنيج الوصفي بأسموبو المسحي. * منيج الدراسة:
( تمميذة بالصف السادس 209( تمميذًا وعدد )218تممت عينة الدراسة عمى عدد )اش * عينة الدراسة:

 بالجماىيرية العظمى.
 استخدـ الباحث اختبار الميوؿ المصور نحو المناشط الرياضية. أداة الدراسة:* 

توصمت الدراسة إلى المناشط الرياضية التي يفضميا تبلميذ وتمميذات الصف الخامس  * نتائج الدراسة:
كرة الطائرة ، كما تبيف أف المناشط الرياضية  –الدفاع عف النفس  –والسادس كانت كاآلتي: السباحة 

كرة  –الدفاع عف النفس  –التي يفضميا تبلميذ الصفيف الخامس والسادس كانت كاآلتي: السباحة 
كاآلتي:  المضرب ، بينما كانت المناشط الرياضية التي تفضميا تمميذات الصفيف الخامس والسادس

 كرة الطاولة. –الدفاع عف النفس  –السباحة 

 إجراءات الدراسة: -3

 منيج الدراسة: 3-1
 استخدـ الباحثوف المنيج الوصفي باألسموب المسحي لمبلئمة لطبيعة الدراسة.

 مجتمع الدراسة: 3-2
معاـ الدراسي اشتمل مجتمع الدراسة عمى تبلميذ الصف التاسع مف مكتب تعميـ مدينة الزاوية وغدامس ل

( تمميذ بمكتب 400( بمكتب تعميـ الزاوية و)3364( تمميذ منيـ )3764والبالغ عددىـ ) 2016-2017
 تعميـ غدامس.
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 عينة الدراسة: 3-3
تمميذ مف  150تمميذ مف مدارس مدينة الزاوية و 150( تمميذ منيـ 300تكونت عينة الدراسة مف )

 وائيًا مف مدارس كل مدينة.مدارس مدينة غدامس، وقد تـ اختيارىـ عش

 كسائل جمع البيانات: 3-4
 المراجع العممية المتخصصة في بناء وتصميـ االستبياف والمقاييس العممية.

 المراجع العممية التي تناولت الميوؿ.
 الدراسات السابقة.

المقاببلت الشخصية مع بعض األساتذة المتخصص في مجاالت بناء االستبياف وعمـ النفس وعمـ 
 االجتماع والقياس والتقويـ.

 استبياف لقياس الميوؿ الرياضية مف إعداد الباحث.
 الدراسة االستطبلعية األكلى: 3-5

 صدؽ محتكى االستبياف: 3-5-1
في ضوء ما تـ التوصل إليو مف تحديد لمحور لبلستبياف ، ولتحقيق صدؽ محتوػ المحاور تـ إجراء 

 الخطوات التالية :
 ( والتي تضمنت المحاور المقترحة.1تطبلع رأؼ الخبراء مرفق رقـ )إعداد استمارة االس

( خبراء جميعيـ بدرجة الدكتوراه في التربية البدنية مف أساتذة كميتي التربية 3عرض المحاور عمى عدد )
 ( وذلؾ بغرض إبداء رأؼ الخبراء في اآلتي :1البدنية بجامعتي طرابمس والزاويو مرفق رقـ )

 ة المحاور المقدمة.أ. مسميات وصياغ
 ب. بمدػ كفاية المحاور لقياس الميوؿ الرياضية لدػ التبلميذ.

 ج. اقتراح أؼ تعديبلت مناسبة مف حيث الصياغة أو إضافة محاور جديدة.
د. تقدير الوزف النسبي لكل محور وذلؾ بإعطاء نسبة مئوية لكل محور بحيث يكوف مجموع النسب 

 درجة. 100تساوؼ 
 -تمارات مف الخبراء وتصنيف مقترحاتيـ توصل الباحثوف إلى اآلتي:وبعد جمع االس

 %( عمى المسميات الواردة في االستمارة.100اتفق الخبراء بنسبة )
 ( خبراء عمى كفاية محاور االستبياف لقياس الميوؿ الرياضية لدػ التبلميذ.3اتفق عدد )

%( 30لوزف النسبي لممحور األوؿ )أعطى الخبراء وزف نسبي لكل محور بحيث بمغت قيمة متوسط ا
 %(.40%( والمحور الثالث )30والمحور الثاني )

 خطكات إعداد استبياف الميكؿ الرياضية: 3-5-2
 تضمنت إجراءات إعداد االستبياف في صورتو األولى الخطوات العممية التالية :
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 خطكات بناء االستبياف: 3-5-3
)الميوؿ( والدراسات السابقة التي تناولت الميوؿ ، وما  في ضوء قراءات الباحثوف عف موضوع الدراسة

أسفرت عنو بعض المقاببلت الشخصية مع بعض األساتذة والخبراء ، ثـ التوصل إلى تحديد ثبلث 
محاور رئيسية تمثمت في محور الميل نحو درس التربية البدنية ومحور الميل نحو األنشطة الرياضية ثـ 

ر الرياضية وقد قاـ الباحثوف بعرضيا عمى مجموعة مف الخبراء في محور الميل نحو تتبع األخبا
 الخطوات التالية.

 اإلطار النظري إلعداد االستبياف: 3-5-4
تعمق ذلؾ بالقراءات النظرية في الكتب والمراجع العممية والدراسات السابقة بموضوع الدراسة وتبع ذلؾ 

كانت عبارة عف استمارة واحدة وضع الباحثوف فييا إعداد استمارة االستبياف في صورتيا األولية حيث 
 ثبلثة محاور تـ وضع عبارات خاصة لكل محور حيث تـ إعداد استمارة االستبياف.

 تحديد العبارات كالمحاكر. 3-5-5
 ال(: -تحديد مقياس النقد الثنائي )نعـ  3-5-6
( مف 4عمى الخبراء وعددىـ )( محاور تـ عرضيا 3قاـ الباحثوف بتحديد بنود االستبياف وعددىا ) -

أساتذة المناىج وعمـ النفس الرياضي وطرؽ التدريس في التربية البدنية بجامعة طرابمس وجامعة الزاويو. 
 (1مرفق )

 (.2وتوصل الباحثوف إلى االستبياف بصورتو النيائية كما يتضح في مرفق رقـ) -

 خطكات بناء االستبياف: 3-5-7
ى بعض الدراسات السابقة التي تناولت بناء االستبياف والمقاييس العممية ، مف خبلؿ اطبلع الباحثوف عم

( عبارة لبلستبياف في صورتو األولى 50وفي ضوء محتوػ مشكمة الدراسة فقد حدد الباحثوف عدد )
 موزعة عمى المحاور الثبلث وفقًا لموزف النسبي لكل محور كالتالي:

 عبارة. 15محور الميل نحو درس التربية البدنية 
 عبارة. 20محور الميل نحو األنشطة الرياضية 

 عبارة. 15محور الميل نحو تتبع األخبار الرياضية 
 صياغة العبارات:

بعد تحديد عدد عبارات االستبياف وتوزيعيا عمى المحاور الثبلث وفقًا لموزف النسبي لكل محور ، تمت 
عمى بعض الدراسات السابقة والمقاييس في صياغة العبارات وفقًا لمحتوػ كل محور معتمدًا في ذلؾ 

مجاؿ الميوؿ واالتجاىات الرياضية وخبرات ولقاءات الباحثوف مع بعض األساتذة المتخصصيف في عمـ 
 ( عبارة موزعة عمى المحاور كالتالي :50النفس الرياضي والقياس ، وبناًء عمى ذلؾ تمت صياغة عدد )
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( عبارات 4( عبارة إيجابية و)11( عبارة منيـ )15نية عدد )* المحور األوؿ نحو تدريس التربية البد
 (.15إلى  1سمبية وأرقاميا مف )

( عبارات 5( عبارة إيجابية و)15( عبارة منيـ )20* المحور الثاني الميل نحو األنشطة الرياضية عدد )
 (.35إلى  16سمبية وأرقاميا مف )

( 4( عبارة إيجابية وعدد )11( عبارة منيـ )15) * المحور الثالث الميل نحو األخبار الرياضية عدد
 (.50( إلى )36عبارات سمبية وأرقاميا مف )

 إعداد الصكرة األكلى لبلستبياف: 3-5-9
يعد إعداد الصورة األولى لبلستبياف قاـ الباحثوف بعرضيا عمى مجموعة الخبراء الذيف عرضت عمييـ 

 استمارة المحاور وذلؾ إلبداء الرأؼ في اآلتي:
 * التحقق مف مدػ صدؽ العبارات في قياس محتوػ كل محور تنتمي إليو العبارة.

 * وضوح العبارة مف حيث الصياغة والمغة.
 * حذؼ أو نقل أو إضافة أؼ عبارة جديدة لبلستبياف.

 * ما مدػ مبلئمة مدرج اإلجابة عمى عبارات االستبياف )نعـ ، ال(.
حظات الخبراء حوؿ عبارات االستبياف استخمص الباحثوف وبعد تجميع االستمارات واإلطبلع عمى مبل

 النتيجة التالية:
% مف رأؼ الخبراء بصدؽ المحتوػ الجيدة ، ماعدا 100% إلى 80جميع العبارات تحققت بنسبة مف 

% مف 50( مف عبارات المحور األوؿ الميل نحو درس التربية البدنية والتي تحقق نسبة 15العبارة رقـ )
 راء عمى فكرتيا وكذلؾ صياغتيا وبالتالي تـ حذفيا.إجماع الخب

 ال(. -أكد الخبراء عمى تدرج اإلجابة عمى العبارات )نعـ 
 الدراسة االستطبلعية الثانية: 3-6

بعد تحديد صدؽ المحتوػ لمحور وعبارات االستبياف في صورتو األولى قاـ الباحثوف بتطبيق االستبياف 
ـ ومف خارج 12/10/2016إلى  5مجتمع الدراسة وذلؾ بتاريخ مف ( تمميذ مف 30عمى عينة عددىا )

تمميذ مف كل بيئة جغرافية ، وذلؾ لغرض حساب المعامبلت العممية  15عينة الدراسة األساسية وبواقع 
 لبلستبياف.

 الثبات: 3-6-1
ور الميل لتحديد معامل ثبات االستبياف تـ استخداـ معامل ارتباط )كرونباخ( حيث بمغ معامل ثبات مح

( وثبات 0.73( ومعامل ثبات محور الميل نحو األنشطة الرياضية )0.85نحو درس التربية البدنية )
( 0.05( عممًا بأف قيمة )ر( الجدولية عند مستوػ معنوية )0.79محور الميل نحو األخبار الرياضية )

 (.0.34تساوؼ )
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 الصدؽ: 3-6-2
دؽ المحتوػ والذؼ تحقق مف خبلؿ عممية عرض اعتمد الباحثوف في تحديد صدؽ المحاور عمى ص

( وعرض العبارات في االستمارة الثانية عمى الخبراء ، 1المحاور عمى الخبراء في االستمارة األولى رقـ )
كما تـ تحضير صدؽ المحتوػ بالصدؽ الذاتي والذؼ تـ حسابو مف معامل ثبات المحاور والذؼ بمغ 

(، والمحور الثاني الميل نحو األنشطة 0.92التربية البدنية ) بالنسبة لممحور األوؿ لميل نحو درس
(، وىي جميعيا معامبلت 0.88( ، والمحور الثالث الميل نحو األخبار الرياضية )0.85الرياضية )

 صدؽ ذاتي دالة إحصائيًا.
كوف مف وبيذه السمة فقد تـ بناء استبياف قياس الميوؿ الرياضية لمتبلميذ في صورتو النيائية التي تت

( عبارة والمحور 14( عبارة موزعة عمى المحاور ، المحور األوؿ الميل نحو درس التربية البدنية )49)
( 15( عبارة والمحور الثالث الميل نحو االختبارات الرياضية )20الثاني الميل نحو األنشطة الرياضية )

 عبارة.
 الدراسة األساسية: 3-7

ـ عمى تبلميذ العينة مدينة الزاوية 30/1/2017إلى  1/12/2016مف طبقت الدراسة األساسية في الفترة 
 في الفترة الصباحية.وغدامس 

 اإلجراءات اإلحصائية: 3-8
 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ. -1
 معامل االرتباط )معامل كرو نباخ(. -2
 اختبار )ت( لمفروؽ. -3
 (.2اختبار )كا -4
 .(40، 32: 8النسبة المئوية. ) -5

 عرض كمناقشة النتائج: -4

 عرض النتائج:4-1
تـ عرض وجدولة النتائج بعد تطبيق المقياس عمى عينة وبعد تفريغ االستمارات وتحميميا إحصائيًا 

:كالتالي
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 أكاًل : نتائج عرض كجدكلة البيئة الساحمية :
الساحمية عمى  ( إلجابات تبلميذ البيئة2( تبيف تكرارات ونسب وقيـ اختبار )كا1،2،3الجداوؿ )

 عبارات مقياس الميل الرياضي لدػ التبلميذ.
 (1جدول )

 ( إلجابات تبلمٌذ البٌبة الساحلٌة على2ٌبٌن تكرارات ونسب ولٌمة اختبار )كا

 150ن =         عبارات ممٌاس محور المٌل نحو درس التربٌة البدنٌة

رلم 
 المفردة

 2كا % ال % نعم المفــــــــــــــــردة

 48.65 21 32 79 118 ل دابماً فً أن أكون حرٌص على المشاركة فً حصة التربٌة البدنٌة.أحاو 

 54.00 20 30 80 120 أجد متعة فً أن ٌتحلل الدرس بعض األلعاب الترفٌهٌة الصؽٌرة. 

 64.01 17 26 83 124 أحرص دابماً فً االستفادة من كل دلٌمة من ولت الدرس فً اللعب والحركة. 

 54.00 20 30 80 120 بكل جدٌة أثناء فترة النشاط التطبٌمً للدرس. أشارن 

 24.00 30 45 70 105 أود دابماً بضرورة التركٌز على األلعاب الجماعٌة أثناء درس التربٌة البدنٌة. 

 
أجد متعة فً مسابمات العاب الدرس ألنها تكسب الثمة واالعتماد على 

 النفس.
117 78 33 22 47.04 

 51.62 21 31 79 119 ن جزء التمرٌنات البدنٌة فً الدرس هام جداً الكتساب اللٌالة البدنٌة.أرى أ 

 32.66 27 40 73 110 أود دابماً أن ٌبدأ درس التربٌة البدنٌة بالجري لئلحماء والتهٌبة. 

 
أشعر أن حصة التربٌة البدنٌة تسبب التعب وعدم المدرة على التحصٌل 

 راسٌة.العلمً فً المواد الد
70 47 80 53 0.66 

 16.66 33 50 67 100 أود دابماً أن أكون متمٌزاً فً حصة التربٌة البدنٌة. 

 44.82 23 34 77 116 ٌضاٌمنً عدم توفٌر األدوات والمبلعب الرٌاضٌة فً حصة التربٌة البدنٌة. 

 25.02 41 61 59 89 أفضل أن تكون حصة التربٌة البدنٌة فً آخر الٌوم الدراسً. 

 83.62 13 19 87 131 انتظر حصة التربٌة البدنٌة بكل شوق وشؽؾ. 

 
أتمنى االستفادة من زمن حصة التربٌة البدنٌة فً مراجعة بعض المواد 

 الدراسٌة الصعبة.
80 53 70 47 0.66 

 .3.84=  2الختبار كا 0.05المٌمة الجدولٌة 

الساحل على محور المٌل نحو درس التربٌة البدنٌة لصالح اإلجابة  ( أن لٌم نسبة إجابات تالمٌذ عٌنة1ٌتضح من الجدول )

% ، كما ٌالحظ أن 53% إلى 13% ، بٌنما تلعب نسبة إجاباتهم لصالح اإلجابة )ال( من 87% إلى 53)نعم( لد تراوحت من 

 م تحمما فرولاً دالة إحصائٌا7ً( ل14، 9( جاءت جمٌعها دالة إحصائٌاً ولصالح اإلجابة )نعم( ماعدا العبارتان رلمً )2لٌمة )كا

 (2جدول )
 ( إلجابات تبلمٌذ عٌنة البٌبة الساحلٌة2ٌبٌن التكرارات والنسب المبوٌة ولٌم )كا

 150على عبارات المٌل نحو األنشطة الرٌاضٌة            ن = 

رلم 
 المفردة

 2كا % ال % نعم المفــــــــــــــــردة

 9.62 37 56 63 94 ختلفة أكبر أهمٌة من حصة التربٌة البدنٌة.اعتبر االشتران فً األنشطة الم 1

 74.90 15 22 85 128 اعتمد أن ممارسة األنشطة الرٌاضٌة تكسب اللٌالة البدنٌة والمهارٌة. 2

 61.44 18 27 82 123 أشعر بؤن األنشطة الرٌاضٌة تتمٌز بحرٌة الممارسة والمتعة. 3

 32.64 42 63 58 87 على األلعاب الجماعٌة فمط. أفضل أن تمتصر األنشطة الرٌاضٌة 4
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رلم 
 المفردة

 2كا % ال % نعم المفــــــــــــــــردة

 8.73 35 53 65 97 من األهمٌة التركٌز على األنشطة الرٌاضٌة الخارجٌة مع المدارس األخرى. 5

أود ضرورة االهتمام بالتبلمٌذ المشاركٌن وإعدادهم لؤلنشطة الرٌاضٌة  6
 الخارجٌة.

106 71 44 29 19.26 

 37.46 21 32 79 118 ٌذ فً األنشطة الرٌاضٌة الداخلٌة.أفضل مشاركة جمٌع التبلم 7

 24.21 32 48 68 102 أتمنى أن تستمر األنشطة من بداٌة العام الدراسً حتى نهاٌته. 8

مهم جداً أن تعطً بعض المزاٌا والجوابز للتبلمٌذ المشاركٌن فً األنشطة  9
 المدرسٌة.

115 77 35 23 42.66 

10 
األنشطة الرٌاضٌة تسبب ضعؾ فً التحصٌل العلمً  أشعر بؤن المشاركة فً

 لدى التبلمٌذ
82 55 68 45 1.30 

 80.66 13 20 87 130 أحس بمتعة كبٌرة من خبلل مشاركتً فً األنشطة الرٌاضٌة. 11

 61.44 18 27 82 123 اعتبر بؤن المشاركات الرٌاضٌة تسهم فً خلك عبللات وتعاون بٌن التبلمٌذ. 12

 1.30 55 82 45 68 كثرة المشاركة فً األنشطة تسهم فً تدنً المستوى الدراسً.أشعر بؤن  13

 40.56 24 36 76 114 ابذل لصارى جهدي لكً أكون أحد المشاركٌن فً األنشطة الرٌاضٌة. 14

15 
أحس فً بعض األحٌان أن التبلمٌذ المشاركٌن فً األنشطة ٌتمٌزون بمستوٌات 

 علمٌة ضعٌفة.
76 51 74 49 0.02 

 54.00 20 30 80 120 أشعر بمتعة وسعادة من خبلل مشاركتً فً األنشطة المدرسٌة. 16

 4.50 41 62 59 88 أحس بؤننً ؼٌر مستعد لبلشتران فً أي نشاط أو لعبة رٌاضٌة. 17

18 
أتطلع بكل جدٌة الختٌار وإظهار لدراتً ومهاراتً الرٌاضٌة فً األنشطة 

 المتنوعة.
114 76 36 24 20.76 

19 
من األهمٌة التمتع بالروح الرٌاضٌة العالٌة عند المشاركة فً المنافسات 

 الرٌاضٌة.
129 86 21 14 77.76 

 6.00 40 60 60 90 أشعر بوجود لصور فً تنفٌذ ومتابعة برامج األنشطة الرٌاضٌة المدرسٌة. 20

          3.84=  0.05المٌمة الجدولٌة عند 

إجابات التبلميذ عمى عبارات محور الميل نحو األنشطة الرياضية ( أف نسب 2يتضح مف الجدوؿ )
% ، بينما تمعب نسبة إجاباتيـ بالخيار )ال( مف 87% إلى 45لصالح اإلجابة )نعـ( قد تراوحت مف 

( كانت جميعيا دالة إحصائيًا ولصالح اإلجابة )نعـ( 2% ، كما يبلحع أف قيمة )كا55% إلى 13
 ( والتي لـ تظير فروؽ لصالح أؼ خيار.15، 13، 10قاـ )ماعدا العبارات الثبلث أر 

 (3جدول )
( إلجابات تبلمٌذ عٌنة البٌبة الساحلٌة على عبارات المٌل نحو تتبع 2ٌبٌن التكرارات والنسب المبوٌة ولٌم )كا 

    األخبار الرٌاضٌة محور المٌل نحو تتبع األخبار الرٌاضٌة لطبلب البٌبة الساحلٌة    

 150ن =  

رلم 
 المفردة

 2كا % ال % نعم المفــــــــــــــــردة

 64.02 17 26 83 124 اعتبر أن تتبع األخبار الرٌاضٌة ٌسهم فً تنمٌة الثمافة الرٌاضٌة. 

 9.62 37 56 63 94 أتمنى أن أكون فً المستمبل أحد مراسلً األخبار الرٌاضٌة. 

 30.82 27 41 73 109 لمحلٌة والدولٌة.أحرص على مشاهدة أؼلب المبارٌات فً كرة المدم ا 

 16.66 33 50 67 100 أكون سعٌداً جداً عندما أشاهد المهرجانات والمبارٌات الرٌاضٌة. 

 0.24 52 78 48 72 أبذل لصارى جهدي فً معرفة وتتبع األخبار واألحداث الرٌاضٌة. 
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رلم 
 المفردة

 2كا % ال % نعم المفــــــــــــــــردة

 5.88 36 54 64 96 المحترفٌن.أسعى من تتبع المبارٌات الرٌاضٌة إلى معرفة وتملٌد الرٌاضٌٌن  

 10.66 37 55 63 95 لدي المدرة والثمة فً التحدث حول األنشطة والبرامج واللماءات الرٌاضٌة. 

 
ٌنتابنً األسؾ عندما تفوتنً األخبار والبرامج الرٌاضٌة التً تعودت 

 مشاهدتها.
104 69 46 31 22.42 

 6.82 39 59 61 91 ت الرٌاضٌة دون االشتران فٌها.أجد متعة كبٌرة فً مشاهدة األنشطة والمبارٌا 

 29.04 28 42 72 108 أفضل تتبع أخبار الرٌاضٌٌن األبطال والمحترفٌن فً كرة المدم. 

 11.76 36 54 64 96 أسعى دابماً إلى تتبع األخبار الرٌاضٌة بصورة عامة. 

 9.62 37 56 63 94 الرٌاضً. ابذل لصار جهدي فً تتبع ومعرفة نتابج المبارٌات طوال الموسم 

 5.22 41 61 59 89 اعتبر تتبع األخبار الرٌاضٌة جهد ال فابدة منه. 

 0.24 48 72 52 78 اعتبر أن متابعة وتملٌد وارتداء أرلام البلعبٌن المحترفٌن ظاهرة سٌبة جداً. 

 
ً أكثر مما تستحك فً وسابل  أحس بؤن األخبار الرٌاضٌة أخذت حٌزاً إعبلمٌا

 إلعبلم.ا
82 55 68 45 1.30 

 3.84=  0.05المٌمة الجدولٌة عند 

( أف نسب إجابات التبلميذ عمى عبارات محور الميل نحو تتبع األخبار 3يتضح مف الجدوؿ )
% ، بينما تمعب نسبة إجاباتيـ بالخيار )ال( 78% إلى 26الرياضية بالخيار )نعـ( قد تراوحت مف 

( كانت جميعيا دالة إحصائيًا ولصالح اإلجابة 2قيمة )كا % ، كما يبلحع أف52% إلى 17مف 
 ( والتي لـ تظير فروؽ لصالح أؼ الخياريف.39، 48، 39)نعـ( ماعدا العبارات أرقاـ )

 -نتائج تبلميذ البيئة الصحراكية : ثانيا:
حراوية ( إلجابات تبلميذ البيئة الص2( تبيف تكرارات ونسب وقيـ اختبار )كا6، 5، 4الجداوؿ أرقاـ )
  ياس الميل الرياضي لدػ التبلميذ.عمى عبارات مق

 (4جدول )
 ( إلجابات تبلمٌذ البٌبة الصحراوٌة على2ٌبٌن تكرارات ونسب ولٌمة اختبار )كا

 150ن =     عبارات ممٌاس محور المٌل نحو درس التربٌة البدنٌة

رلم 
 المفردة

 2كا % ال % نعم المفــــــــــــــــردة

 109.22 7 11 93 139 دابماً فً أن أكون حرٌص على المشاركة فً حصة التربٌة البدنٌة.أو حاول  1

 34.56 26 39 74 111 أجد متعة فً أن ٌتحلل الدرس بعض األلعاب الترفٌهٌة الصؽٌرة. 2

 30.82 27 41 73 109 أحرص دابماً فً االستفادة من كل دلٌمة من ولت الدرس فً اللعب والحركة. 3

 96.61 10 15 90 135 ن بكل جدٌة أثناء فترة النشاط التطبٌمً للدرس.أشار 4

 66.66 17 25 83 125 أود دابماً بضرورة التركٌز على األلعاب الجماعٌة أثناء درس التربٌة البدنٌة. 5

 69.36 16 24 84 126 أجد متعة فً مسابمات العاب الدرس ألنها تكسب الثمة واالعتماد على النفس. 6

 74.90 15 22 85 128 رى أن جزء التمرٌنات البدنٌة فً الدرس هام جداً الكتساب اللٌالة البدنٌة.أ 7

 32.66 27 40 73 110 أود دابماً أن ٌبدأ درس التربٌة البدنٌة بالجري لئلحماء والتهٌبة. 8

أشعر أن حصة التربٌة البدنٌة تسبب التعب وعدم المدرة على التحصٌل العلمً فً  9
 اد الدراسٌة.المو

67 45 83 55 1.70 
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رلم 
 المفردة

 2كا % ال % نعم المفــــــــــــــــردة

 1.30 45 68 55 82 أود دابماً أن أكون متمٌزاً فً حصة التربٌة البدنٌة. 10

 25.62 29 44 71 106 ٌضاٌمنً عدم توفٌر األدوات والمبلعب الرٌاضٌة فً حصة التربٌة البدنٌة. 11

 2.66 43 65 57 85 أفضل أن تكون حصة التربٌة البدنٌة فً آخر الٌوم الدراسً. 12

 64.02 17 26 83 124 انتظر حصة التربٌة البدنٌة بكل شوق وشؽؾ. 13

14 
أتمنى االستفادة من زمن حصة التربٌة البدنٌة فً مراجعة بعض المواد الدراسٌة 

 الصعبة.
95 63 55 37 10.66 

 3.84=  0.05المٌمة الجدولٌة عند 

يذ عمى محور الميل نحو درس التربية البدنية ( أف قيـ نسبة إجابات التبلم4يتضح مف الجدوؿ )
% 7% ، بينما تمعب نسبة إجاباتيـ بالخيار )ال( مف 93% إلى 45بالخيار )نعـ( قد تراوحت مف 

( عبارة ولصالح 11( كانت دالة إحصائيًا في عدد )2% ، كما يبيف نفس الجدوؿ أف قيمة )كا55إلى 
 (.12، 10، 9اريف في اإلجابات عمى العبارات أرقاـ )اإلجابة )نعـ( بينما لـ تظير فروؽ بيف الخي

 (5جدول رلم )
 ( إلجابات تبلمٌذ عٌنة البٌبة2ٌبٌن التكرارات والنسب المبوٌة ولٌم )كا

 150ن =     الصحراوٌة على عبارات المٌل نحو األنشطة الرٌاضٌة                          

رلم 
 المفردة

 2كا % ال % نعم المفــــــــــــــــردة

 0.10 49 73 51 77 اعتبر االشتران فً األنشطة المختلفة أكبر أهمٌة من حصة التربٌة البدنٌة. 1

 96.00 10 15 90 135 اعتمد أن ممارسة األنشطة الرٌاضٌة تكسب اللٌالة البدنٌة والمهارٌة. 2

 24.00 30 45 70 105 أشعر بؤن األنشطة الرٌاضٌة تتمٌز بحرٌة الممارسة والمتعة. 3

 12.90 35 53 65 97 أفضل أن تمتصر األنشطة الرٌاضٌة على األلعاب الجماعٌة فمط. 4

 32.01 17 26 83 124 من األهمٌة التركٌز على األنشطة الرٌاضٌة الخارجٌة مع المدارس األخرى. 5

 22.42 41 46 69 104 أود ضرورة االهتمام بالتبلمٌذ المشاركٌن وإعدادهم لؤلنشطة الرٌاضٌة الخارجٌة. 6

 56.42 19 29 81 121 أفضل مشاركة جمٌع التبلمٌذ فً األنشطة الرٌاضٌة الداخلٌة. 7

 64.02 17 26 83 124 أتمنى أن تستمر األنشطة من بداٌة العام الدراسً حتى نهاٌته. 8

مهم جداً أن تعطً بعض المزاٌا والجوابز للتبلمٌذ المشاركٌن فً األنشطة  9
 المدرسٌة.

126 84 24 16 69.36 

10 
أشعر بؤن المشاركة فً األنشطة الرٌاضٌة تسبب ضعؾ فً التحصٌل العلمً لدى 

 التبلمٌذ.
57 38 93 62 8.64 

 66.66 17 25 83 125 أحس بمتعة كبٌرة من خبلل مشاركتً فً األنشطة الرٌاضٌة. 11

 56.42 19 29 81 121 ٌن التبلمٌذ.اعتبر بؤن المشاركات الرٌاضٌة تسهم فً خلك عبللات وتعاون ب 12

 4.50 41 62 59 88 أشعر بؤن كثرة المشاركة فً األنشطة تسهم فً تدنً المستوى الدراسً. 13

 58.90 19 28 81 122 ابذل لصارى جهدي لكً أكون أحد المشاركٌن فً األنشطة الرٌاضٌة. 14

15 
ٌتمٌزون بمستوٌات أحس فً بعض األحٌان أن التبلمٌذ المشاركٌن فً األنشطة 

 علمٌة ضعٌفة.
80 53 70 47 0.66 

 80.66 13 20 87 130 أشعر بمتعة وسعادة من خبلل مشاركتً فً األنشطة المدرسٌة. 16

 4.50 41 62 59 88 أحس بؤننً ؼٌر مستعد لبلشتران فً أي نشاط أو لعبة رٌاضٌة. 17

 64.02 17 26 83 124اضٌة فً األنشطة أتطلع بكل جدٌة الختٌار وإظهار لدراتً ومهاراتً الرٌ 18
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رلم 
 المفردة

 2كا % ال % نعم المفــــــــــــــــردة
 المتنوعة.

 61.44 18 27 82 123 من األهمٌة التمتع بالروح الرٌاضٌة العالٌة عند المشاركة فً المنافسات الرٌاضٌة. 19

 51.62 21 31 79 119 أشعر بوجود لصور فً تنفٌذ ومتابعة برامج األنشطة الرٌاضٌة المدرسٌة. 20

                      3.84=  0.05عند  المٌمة الجدولٌة     

( أف قيـ نسب إجابات تبلميذ البيئة الصحراوية عمى عبارات محور الميل نحو 5يتضح مف الجدوؿ )
% ، بينما تمعب نسبة إجاباتيـ 90% إلى 38األنشطة الرياضية بالخيار )نعـ( قد تراوحت مف 

( كانت دالة إحصائيًا في 2قيمة )كا % ، كما بيف الجدوؿ أف 62% إلى 13بالخيار )ال( مف 
( عبارات لصالح الخيار )نعـ( بينما كانت الفروؽ لصالح الخيار )ال( في 4اإلجابة عمى عدد )

(، كما أنو لـ تظير فروؽ بيف الخياريف في اإلجابة عمى العبارتيف 24اإلجابة عمى العبارة رقـ )
 (.29، 15رقمي )

 (6جدول رلم )
 ( إلجابات تبلمٌذ عٌنة البٌبة2ب المبوٌة ولٌم )كاٌبٌن التكرارات والنس

 150ن =           الصحراوٌة على عبارات المٌل نحو تتبع األخبار الرٌاضٌة  

رلم 
 المفردة

 2كا % ال % نعم المفــــــــــــــــردة

 58.90 19 28 81 122 اعتبر أن تتبع األخبار الرٌاضٌة ٌسهم فً تنمٌة الثمافة الرٌاضٌة. 1

 14.10 35 52 65 98 أتمنى أن أكون فً المستمبل أحد مراسلً األخبار الرٌاضٌة. 2

 36.50 25 38 75 112 أحرص على مشاهدة أؼلب المبارٌات فً كرة المدم المحلٌة والدولٌة. 3

 49.30 21 32 79 118 أكون سعٌداً جداً عندما أشاهد المهرجانات والمبارٌات الرٌاضٌة. 4

 44.82 23 34 77 116 جهدي فً معرفة وتتبع األخبار واألحداث الرٌاضٌة. أبذل لصارى 5

 56.42 19 29 81 121 أسعى من تتبع المبارٌات الرٌاضٌة إلى معرفة وتملٌد الرٌاضٌٌن المحترفٌن. 6

 47.04 22 33 78 117 لدي المدرة والثمة فً التحدث حول األنشطة والبرامج واللماءات الرٌاضٌة. 7

ابنً لؤلسؾ عندما تفوتنً األخبار والبرامج الرٌاضٌة التً تعودت ٌنت 8
 مشاهدتها.

105 70 45 30 24.00 

 7.70 39 58 61 92 أجد متعة كبٌرة فً مشاهدة األنشطة والمبارٌات الرٌاضٌة دون االشتران فٌها. 9

 61.44 18 27 82 123 أفضل تتبع أخبار الرٌاضٌٌن األبطال والمحترفٌن فً كرة المدم. 10

 24.00 30 45 70 105 أسعى دابماً إلى تتبع األخبار الرٌاضٌة بصورة عامة. 11

 34.06 26 39 74 111 ابذل لصار جهدي فً تتبع ومعرفة نتابج المبارٌات طوال الموسم الرٌاضً. 12

 0.96 46 69 54 81 اعتبر تتبع األخبار الرٌاضٌة جهد ال فابدة منه. 13

 31.82 27 41 73 109 ة وتملٌد وارتداء أرلام البلعبٌن المحترفٌن ظاهرة سٌبة جداً.اعتبر أن متابع 14

15 
ً أكثر مما تستحك فً وسابل  أحس بؤن األخبار الرٌاضٌة أخذت حٌزاً إعبلمٌا

 اإلعبلم.
97 65 53 35 12.90 

 3.84=  0.05المٌمة الجدولٌة عند      

عينة البيئة الصحراوية عمى عبارات محور الميل ( أف نسب إجابات تبلميذ 6يتضح مف الجدوؿ )
% ، بينما تراوحت نسبة 82% إلى 54نحو تتبع األخبار الرياضية بالخيار )نعـ( قد تراوحت مف 
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( كانت 2%، كما يتضح مف نفس الجدوؿ أف قيمة )كا46% إلى 19اإلجابة بالخيار )ال( مف 
إلجابة )نعـ( بينما لـ تظير فروؽ بيف ( عبارة ولصالح ا14جميعيا دالة إحصائيًا عمى عدد )
 (.47الخياريف في اإلجابة عمى العبارة )

 

 (7جدول رلم )
 المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري والنسب المبوٌة لدرجات مٌول تبلمٌذ المجموعتٌن  

 الساحلٌة والصحراوٌة
 معطٌات الجدول              

 
 المٌول

 البٌبة الصحراوٌةتبلمٌذ  تبلمٌذ البٌبة الساحلٌة

 االلتواء ع `س
النسبة 
 المبوٌة

 االلتواء ع `س
النسبة 
 المبوٌة

 85.28 0.66 2.82 23.88 86.88 0.21 1.94 24.24 نحو درس التربٌة البدنٌة 

 86.70 0.90 2.97 34.68 84.65 0.58 2.90 33.86 نحو األنشطة الرٌاضٌة 

 83.50 0.93 2.91 25.04 80.43 0.07 2.68 24.13 نحو تتبع األخبار الرٌاضٌة 

 85.36 0.95 7.64 83.66 84.13 0.82 6.54 82.45 مستوى المٌل الكلً 

 
( أف قيـ نسب ميوؿ تبلميذ البيئة الساحمية التي تمثميا مدينة الزاوية قد بمغت 7يتضح مف الجدوؿ )

ع األخبار % ونحو تتب84.65% ونحو األنشطة الرياضية 86.88نحو درس التربية البدنية 
% بينما ميوؿ تبلميذ البيئة الصحراوية التي 84.13% أما النسبة الكمية فقد بمغت 80.43الرياضية 

% ، وتحو األنشطة الرياضية 85.28تمثميا مدينة غدامس، فقد بمغت نحو درس التربية البدنية 
 %.85.36% ، أما النسبة الكمية فقد بمغت 83.50% ونحو تتبع األخبار الرياضية 86.70
 (8جول رلم )

المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري ولٌمة )ت( المحسوبة بٌن تبلمٌذ البٌبة الساحلٌة والصحراوٌة فً محور  
 المٌل نحو تتبع األخبار الرٌاضٌة 

 المعطٌات اإلحصابٌة                        
 العٌنة

 النسبة المبوٌة االلتواء ع `س

 2.68 24.13 تبلمٌذ البٌبة الساحلٌة 
2.84 2.08 

 2.91 25.04 تالمٌذ البٌئة الصحراوٌة 

وىذا يعني  0.05( أف قيمة )ت( المحسوبة أكبر مف قيمة )ت( الجدولية8يتضح مف الجدوؿ )
إحصائيًا وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف تبلميذ البيئة الساحمية والبيئة الصحراوية ولصالح تبلميذ 

 البيئة الصحراوية.
 (9لم )جول ر

المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري ولٌمة )ت( المحسوبة بٌن تبلمٌذ البٌبة الساحلٌة والصحراوٌة فً محور  
  المٌل نحو تتبع األخبار الرٌاضٌة

 المعطٌات اإلحصابٌة                            
 العٌنة

 النسبة المبوٌة االلتواء ع `س

 6.54 82.45 تبلمٌذ البٌبة الساحلٌة 
6.54 2.08 

 7.64 83.66 تبلمٌذ البٌبة الصحراوٌة 
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( وىذا يعني 0.05( أف قيمة )ت( المحسوبة أكبر مف قيمة )ت( الجدولية )9يتضح مف الجدوؿ )
إحصائيًا وجود فروؽ دالة إحصائيًا في مستوػ درجة الميل الرياضي الكمي ولصالح تبلميذ البيئة 

 الصحراوية.
 مناقشة النتائج: 4-2

لئلجابة عمى التساؤؿ األوؿ والثاني لمعرفة الميوؿ الرياضية لتبلميذ الصف التاسع لمبيئة الساحمية 
( أف نسبة ميل التبلميذ نحو درس التربية البدنية 7والصحراوية فقد أظيرت نتائج الدراسة بالجدوؿ )

%( وىي 85.25) %( ولدػ تبلميذ البيئة الصحراوية86.57قد بمغ لدػ تبلميذ البيئة الساحمية )
نسبة عالية جدًا تؤكد وجود ميل واستعدادات لدػ التبلميذ لدرس التربية البدنية األمر الذؼ يبيف أف 
مادة التربية البدنية إحدػ المواد الدراسية ذات االىتماـ الكبير لدػ التبلميذ بغض النظر عف المكاف 

(، بأنيـ ينتظروف درس 4، 1في الجدوليف )والزماف والبيئة وىذا ما أكدتو إجابات تبلميذ البيئتيف 
التربية البدنية بكل شوؽ وشغف ، وأنيـ حريصوف دائمًا عمى المشاركة الفاعمة في حصة التربية 
البدنية وأثناء فترة النشاط التطبيقي لمدرس كما يحرصوف عمى االستفادة مف كل دقيقة مف وقت 

زء التمرينات البدنية واأللعاب الجماعية الدرس في المعب والحركة ، كذلؾ يؤكدوف عمى أف ج
 ومسابقات العاب القوػ التي تكسب التبلميذ الثقة واالعتماد عمى النفس.

مما سبق تظير إجابات التبلميذ عمى عبارات محور الميل نحو درس التربية البدنية وجود درجة 
ىو أحد الدروس المفضمة  عالية مف الميوؿ لدػ التبلميذ نحو وىذا يعني أف درس التربية البدنية

والمشوقة الذؼ يبعث المتعة والسرور في نفوس التبلميذ الشباع رغباتيـ واستعداداتيـ وميوليـ نحو 
( مف حيث 1986المعب والحركة وىذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة الحسف معاطي سالـ األدىـ )

كبير لدػ التبلميذ والتمميذات ولكف عينة الدراسة كما اتفقت في أف الميوؿ الرياضية موجودة بشكل 
 بنسب متفاوتو.

( أف نسبة ميل التبلميذ نحو األنشطة الرياضية المختمفة قد بمغت 7كما يتضح مف نفس الجدوؿ )
%( وىي نسبة 86.70%(، ولدػ تبلميذ البيئة الصحراوية )84.65لدػ تبلميذ البيئة الساحمية )

متميزة لدػ تبلميذ البيئتيف نحو ممارسة األنشطة  عالية جدًا تبيف وجود ميوؿ رياضية بدرجة
الرياضية المختمفة األمر الذؼ تؤكد أف األنشطة الرياضية الداخمية والخارجية المدرسية ىي إحدػ 
األجزاء األساسية المفضمة التي تشبع ميوؿ التبلميذ مف المعب والحركة والتعبير عف ذاتيـ 

( مف أف نسبة ميوليـ نحو 5، 2ذا ما أظيرتو إجاباتيـ بالجدوليف )واستعداداتيـ البدنية والميارية ، وى
ممارسة األنشطة الرياضية كانت عالية جدًا ، حيث أظيرت سعادتيـ وشعورىـ بالمتعة مف خبلؿ 
مشاركتيـ في األنشطة المدرسية ، وأنيا تكسبيـ المياقة البدنية والميارية وتنمي العبلقات االجتماعية 

ما أف المشاركة في األنشطة الرياضية تكسبيـ الروح الرياضية العالية ، وىذه النتائج بيف التبلميذ، ك
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( في أف الميوؿ وأوجو مزاولتيا تستمد عادة 1956تتفق مع ما ذكره الدمرداش عبد المجيد سرحاف )
( أف لمميوؿ أثر 1974مف البيئة التي يعيش فييا الطفل كما اتفقت مع دراسة خير الديف عويض )

 (69,66: 12جابي تجاه األنشطة الرياضية كما اتفقت مع نتائج ىذه الدراسة.  )إي
( أف نسبة ميل التبلميذ نحو تتبع األخبار الرياضية قد بمغت لدػ تبلميذ البيئة 7كما يبيف الجدوؿ )

%( وىي نسبة عالية جدًا تظير وجود 83.50%( ولدػ تبلميذ البيئة الصحراوية )80.43الساحمية )
( نحو تتبع ومعرفة 6، 3درجة كبيرة لدػ التبلميذ في البيئتيف الساحمية والصحراوية الجدوليف )ميل ب

األخبار الرياضية المحمية والدولية ، األمر الذؼ يؤكد أف المعارؼ والمعمومات الرياضية تمثل أحد 
ؿ ومواكبة المتطمبات األساسية التي يجب العمل عمى تزويد التبلميذ بيا حتى يكونوا عمى اتصا

مكانية نشر ثقافة الممارسة الرياضية ، وىذا ما كاف  لؤلحداث الرياضية المحمية والدولية مف ناحية وا 
واضحًا في إجابتيـ عمى عبارات محور تتبع األخبار الرياضية والتي حققت نسبة عالية في رغبتيـ 

الرياضية ، كما أظيرت  وسعادتيـ ، وحرصيـ في معرفة األخبار ومشاىدة المباريات والميرجانات
إجاباتيـ وخاصة تبلميذ البيئة الصحراوية في بذؿ أقصى جيد في الحصوؿ عمى المعمومات 
والمعارؼ حوؿ األحداث الرياضية وخاصة المحمية ، كذلؾ أظيرت إجابتيـ أف نسبة عالية منيـ 

 يتمنوف في المستقبل أف يكونوا مراسميف لؤلخبار الرياضية.
%( لدػ تبلميذ 84.13( أف نسبتي الميوؿ الرياضية الكمية قد بمغت )7وؿ )كما يتضح مف الجد
%( لدػ تبلميذ البيئة الصحراوية وىي نسبة عالية جدًا تؤكد مدػ أىمية 85.36البيئة الساحمية و)

التربية البدنية ومكانتيا في نفوسيـ ، كما أف ىذه الدرجة العالية مف الميوؿ لدػ التبلميذ تعطي 
جابي نحو مكانة التربية البدنية وأىميتيا ألفراد المجتمع في تنمية قدراتيـ البدنية والميارية مؤشرًا إي

وتحسيف حالتيـ الصحية وتكيفيـ االجتماعي ، كما تظير ىذه الدرجة العالية مف الميوؿ الرياضية أف 
ذ نحو أىمية التربية مناىج وبرامج التربية البدنية قد استطاعت أف تؤثر إيجابيًا في اتجاىات التبلمي

 البدنية والحاجة إلييا في ىذا العصر.
( أف التربية الرياضية تعتبر مف أىـ المياديف التربوية 1993ويشير كل مف دمحم حسف عبلوؼ )

الحديثة حيث يروا أف التعامل الديناميكي مستمر ليس فقط داخل الفرد بل وبيف وسطو االجتماعي 
الجتماعي ككل ومادة التربية الرياضية ىي مادة الخبرة والتفاعل فيو ينفعل ويتفاعل مع الوسط ا

والممارسة وىي عممية تطبيقية تتناوؿ سموؾ الشخصية فالطبلب يمروف بتجارب وخبرات ويتفاعموف 
شراؼ المربي الرياضي. )  ( 59، 11مع أنفسيـ ومع غيرىـ تحت اىتماـ وا 

معرفة الفروؽ في درجة الميوؿ الرياضية بيف  ولئلجابة عمى التساؤؿ الثالث لمبحث والذؼ يستيدؼ
( والخاص بالمقارنة بيف 8تبلميذ البيئة الساحمية والصحراوية فقد أظيرت نتائج الدراسة بالجدوؿ )

درجات ميوؿ التبلميذ بالبيئة الساحمية والصحراوية نحو درس التربية البدنية ، بأنو التوجد فروؽ 
( وىي أصغر مف قيمتيا الجدولية عند مستوػ 2.84محسوبة )معنوية وىذا ما أكدتو قيمة )ت( ال
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( وىذا يعني أف ميوؿ التبلميذ نحو درس التربية البدنية في البيئتيف الساحمية 0.05معنوؼ )
( ويرجع الباحثوف ذلؾ إلى أف 7والصحراوية يتميز بمستوػ متقارب جدًا وىذا ما أظيره الجدوؿ رقـ)

نفس الترفييي لمتبلميذ أثناء اليوـ الدراسي سواء كاف في البيئة الساحمية درس التربية البدنية يمثل المت
أـ الصحراوية وبالتالي يجد الرغبة واالستعداد لدػ نسبة عالية مف التبلميذ لحصة التربية البدنية 

( والتي تمثمت في حرص 13، 3، 1متزايد جدًا. وىذا ما أظيرتو إجاباتيـ عمى العبارات أرقاـ )
عمى المشاركة الفاعمة في درس التربية البدنية ثـ إمكانية االستفادة القسوة مف كل دقيقة في  التبلميذ

 حصة التربية البدنية ، وانتظارىـ لحصة التربية البدنية بكل شوؽ وشغف.
( أف التبلميذ لدييـ دافع كبير اتجاه حصة التربية البدنية وأف 2004كما أكد دمحم حمودة امبابي )

ريدوف فيـ وتطبيق كل تفاصيل الحصة ألنيا تشعرىـ بالسعادة وتدخل البيجة عمى أنفسيـ التبلميذ ي
 (23: 13لذا نراىـ ينتظروف الحصة بكل شوؽ وشغف. )

( والخاص بالمقارنة بيف درجات ميوؿ التبلميذ بالبيئة 9كما أظيرت نتائج الدراسة بالجدوؿ رقـ )
رياضية المختمفة ، نجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف ميوؿ الساحمية والصحراوية نحو ممارسة األنشطة ال

تبلميذ البيئة الساحمية وتبلميذ البيئة الصحراوية ولصالح تبلميذ البيئة الصحراوية ، وىذا ما أكدتو 
( وىذا يعني 0.05( عند مستوػ معنوؼ )1.96قيمة )ت( المحسوبة وىي أكبر مف قيمتيا الجدولية )

ئة الصحراوية أكثر إيجابية نحو ممارسة األنشطة الرياضية مف تبلميذ أف مستوػ ميوؿ تبلميذ البي
البيئة الساحمية ، ويرجح الباحثوف ذلؾ إلى أف تبلميذ البيئة الصحراوية اليجدوف فرص ممارسة 
األنشطة الرياضية خارج المدرسة وأثناء الفترة المسائية وبالتالي نجدىـ يقبموف عمى ممارسة أنشطة 

ة وكذلؾ األنشطة الرياضية الخارجية بكل جدية إلشباع رغباتيـ وميوليـ نحو األنشطة الدرس الداخمي
الرياضية المختمفة ، بينما تبلميذ البيئة الساحمية يحصموف عمى فرص عديدة لممارسة األنشطة 
الرياضية خارج المدرسة بالممتقيات والنوادؼ والشارع وبالتالي يقل ميميـ لممشاركة في األنشطة 

ياضية التي تقدـ في المدرسة ، بالرغـ مف أف إجاباتيـ عمى عبارات محور األنشطة الرياضية الر 
 تؤكد حرصيـ واستعدادىـ لممشاركة واالستفادة مف األنشطة الرياضية المدرسية.

( إلى األىمية الكبيرة لؤلنشطة الداخمية والخارجية في المدرسة حيث 1990كما تؤكد سيير انيس )
بيجة والسرور في نفوس التبلميذ كما أنيا تخمق طابع تنافسي بيف التبلميذ وتعمل عمى أنيا تدخل ال

 ( 60: 7خمق عبلقات تعاوف بينيـ )
( والخاص بالمقارنة بيف درجات ميوؿ التبلميذ بالبيئة 10كما تظير نتائج الدراسة بالجدوؿ رقـ )

دالة إحصائيًا بيف مستوػ الميوؿ لدػ الصحراوية نحو تتبع األخبار الرياضية المختمفة ، نجد فروؽ 
تبلميذ البيئة الساحمية والبيئة الصحراوية ولصالح البيئة الصحراوية ، وىذا ما أكدتو قيمة )ت( 

( وىذا يعني 0.05( عند مستوػ معنوؼ )1.96( وىي أكبر مف قيمتيا الجدولية )2.84المحسوبة )
بية نحو تتبع ومعرفة األخبار الرياضية المحمية أف مستوػ ميوؿ تبلميذ البيئة الصحراوية أكثر إيجا
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والدولية مف تبلميذ البيئة الساحمية ، وقد يرجح الباحثوف ذلؾ إلى وقت الفراغ الكبير لدػ تبلميذ البيئة 
الصحراوية وكذلؾ قمة األنشطة الرياضية في الفترة المسائية األمر الذؼ جعل التبلميذ يتابعوف 

شات التمفزيوف لفترات طويمة حتى أصبحت عادة وسموؾ لدييـ ، بينما األخبار الرياضية أماـ شا
تبلميذ البيئة الساحمية يقسموف وقت فراغيـ عمى الممارسة الرياضية ومتابعة األخبار مما يتيح فرص 

 إشباع ميوليـ ورغباتيـ مف الحركة والمعب وتنمية معارفيـ وثقافاتيـ الرياضية.
( أف االتجاه نحو تتبع األخبار الرياضية ينظـ 2001السايح ) ويؤكد كبل مف دمحم سعد ومصطفى

العمميات الدافعية واالنفعالية واإلدراكية والمعرفية حوؿ بعض النواحي الموجودة في المجاؿ الذؼ 
يعيش فيو الفرد كما يتيح لمفرد القدرة عمى اتخاذ القرار في المرافق النفسية المتعددة في شيء مف 

 (22: 14دوف ترددًا أو تفكير.) االتساؽ والتوحيد
( والخاص بالمقارنة بيف مستوػ الميوؿ الرياضي الكمي لتبلميذ البيئة 9كما يتبيف مف الجدوؿ )

الساحمية والصحراوية ، وجود فروؽ دالة إحصائيًا ولصالح تبلميذ البيئة الصحراوية ، وىذا ما أكدتو 
( 0.05( عند مستوػ معنوية )1.96جدولية )( وىي أكبر مف قيمتيا ال2.08قيمة )ت( المحسوبة )

وىذه النتيجة تعني أف ميوؿ تبلميذ العينة الصحراوية أكثر إيجابية مف تبلميذ البيئة الساحمية نحو 
 التربية البدنية بشكل عاـ.

 االستنتاجات كالتكصيات: -5

 االستنتاجات: 5-1
األساسي والمجاؿ الجغرافي لعينة  في ضوء محتوػ مقياس الميوؿ الرياضية لتبلميذ مرحمة التعميـ

 الدراسة توصل الباحثوف إلى االستنتاجات التالية :
وجود مستويات عالية جدًا مف الميوؿ الرياضية لدػ تبلميذ البيئتيف الساحمية والصحراوية حيث 

 أظيرت نسبة مستويات ميوليـ كالتالي :
  نحك درس التربية البدنية: -أ

 %(.85.25%(.         * تبلميذ البيئة الصحراوية )86.88تبلميذ البيئة الساحمية )
  نحك األنشطة الرياضية المدرسية: -ب

 .%(86.70%(.           * تبلميذ البيئة الصحراوية )84.65* تبلميذ البيئة الساحمية )
  نحك تتبع األخبار الرياضية: -ج

 %(.83.50بيئة الصحراوية )%(.           * تبلميذ ال80.43* تبلميذ البيئة الساحمية )
  نحك مستكى الميل الرياضي الكمي: -د

 %(.85.36.         * تبلميذ البيئة الصحراوية )84.13* تبلميذ البيئة الساحمية 
 عدـ وجود تبياف في مستوػ ميوؿ تبلميذ البيئة الساحمية والصحراوية نحو درس التربية البدنية.
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بلميذ البيئة الساحمية والصحراوية ولصالح البيئة الصحراوية وجود تبايف معنوؼ في مستوػ ميوؿ ت
 نحو ممارسة األنشطة الرياضية المدرسية  .

وجود تبايف معنوؼ في مستوػ ميوؿ تبلميذ البيئة الساحمية والصحراوية ولصالح البيئة الصحراوية 
 نحو تتبع األخبار الرياضية المختمفة.
كمي نحو التربية البدنية بيف تبلميذ البيئة الساحمية والصحراوية وجود تبايف معنوؼ في مستوػ الميل ال

 ولصالح البيئة الصحراوية.
 التكصيات : 5-2

 في ضوء النتائج التي توصل إلييا الباحثوف في إطار الدراسة وحدودىا يوصي الباحثوف باآلتي :
 تعميـ الدراسة باعتبارىا حققت نتائج جيدة.

 رس ميوؿ جديدة لدػ التبلميذ.االىتماـ بميوؿ التبلميذ وغ
االىتماـ بمرحمة المراىقة المبكرة لما تتميز بو ىذه المرحمة مف خصائص تجعل مف السيل تنمية 

 وتطوير مختمف الميارات والقدرات.
 االىتماـ بالبرامج التربية في المدرسة وجعل الميوؿ الرياضية ركيزة ىامة ترتكز عمييا البرامج.

 مختمفة عمى فئات عمرية مختمفة وفي بيئات مختمفة.إجراء بحوث ودراسات 
 وضع منيج دراسي يتماشى مع رغبات وميوؿ التبلميذ.

 االىتماـ بالصحف والمجبلت االخبارية وتوفيرىا لمتبلميذ.
 االىتماـ بالرياضة المدرسية التي تعتبر ركيزة رياضات المنتخبات الوطنية. 
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 حممي أحمد الوكيل،

 دمحم أميف المفتي :
اىج العامة، مكتبة االنجمو المصرية، ( المن1999)

 القاىرة.
 خير الديف عمي عويض :

 
( الميوؿ الرياضية لتبلميذ المرحمة اإلعدادية وأثر 1974)

العوامل البيئية في توجيييا، المؤتمر العممي لبحوث 
 ودراسات التربية البدنية، كمية التربية البدنية، القاىرة.

 سامي إبراىيـ نصر :
 

اسة حوؿ أثر الميوؿ الرياضية لمتبلميذ مف ( در 1978)
( عمى تعمـ بعض مسابقات الميداف 12-11سف )

والمضمار، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية 
 البدنية لمبنيف، جامعة اإلسكندرية.

 سيير أنيس درياسة:
 

( الوعي البيئي لدػ طبلب كمية التربية، رسالة 1990)
البيئية،  الدراسات والبحوث ماجستير غير منشورة، معيد

 جامعة عيف شمس.
 عبدالستار جبار الضمد:

 
( الدراسة العممي وتصنيفات اإلحصاء، دار شموع 2002)

 الثقافة، ليبيا.
 المنعـ بدر: عبد
 

( مجتمعنا الريفي، دراسة مقارنة في عمـ 1973)
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 ية والمناىج، دار النيضة، مصر، القاىرة.( الترب1988) النور : فرنسيس عبد
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، دار المعارؼ، 9( عمـ النفس الرياضي، ط1994)
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 دمحم حمودة أمبابي :
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 (1مرفك رلم )
 

  كشؾ بؤسماء الخبراء
 

 جامعة الزاكية  عي أ.د. ليمي الصكي
 جامعة طرابمس أ.ؾ.د. دمحم عبدهللا عكاشة 
 جامعة طرابمس  أ.ـ.د. اليادي عبد السيد 

 (2مرفق )
الً :المحاور والعبارات   :أو 

 محور المٌل نحو درس التربٌة البدنٌة : -أ
سلى 

 انًفشدح
 ال َؼى انًفــــــــــــــــشدح

   ً انًشبسكخ فٍ حظخ انزشثُخ انجذَُخ.أو حبول دائًبً فٍ أٌ أكىٌ حشَض ػه 

   أجذ يزؼخ فٍ أٌ َزحهم انذسط ثؼغ األنؼبة انزشفُهُخ انظغُشح. 

   أحشص دائًبً فٍ االعزفبدح يٍ كم دلُمخ يٍ ولذ انذسط فٍ انهؼت وانحشكخ. 

   أشبسن ثكم جذَخ أصُبء فزشح انُشبؽ انزطجُمٍ نهذسط. 

   األنؼبة انجًبػُخ أصُبء دسط انزشثُخ انجذَُخ.أود دائًبً ثؼشوسح انزشكُض ػهً  

   أجذ يزؼخ فٍ يغبثمبد انؼبة انذسط ألَهب ركغت انضمخ واالػزًبد ػهً انُفظ. 

   أسي أٌ جضء انزًشَُبد انجذَُخ فٍ انذسط هبو جذاً الكزغبة انهُبلخ انجذَُخ. 

   هُئخ.أود دائًبً أٌ َجذأ دسط انزشثُخ انجذَُخ ثبنجشٌ نإلحًبء وانز 

 
أشؼش أٌ حظخ انزشثُخ انجذَُخ رغجت انزؼت وػذو انمذسح ػهً انزحظُم انؼهًٍ فٍ 

 انًىاد انذساعُخ.

  

   أود دائًبً أٌ أكىٌ يزًُضاً فٍ حظخ انزشثُخ انجذَُخ. 

   َؼبَمٍُ ػذو رىفُش األدواد وانًالػت انشَبػُخ فٍ حظخ انزشثُخ انجذَُخ. 

   انجذَُخ فٍ آخش انُىو انذساعٍ.أفؼم أٌ ركىٌ حظخ انزشثُخ  

   اَزظش حظخ انزشثُخ انجذَُخ ثكم شىق وشغف. 

 
أرًًُ االعزفبدح يٍ صيٍ حظخ انزشثُخ انجذَُخ فٍ يشاجؼخ ثؼغ انًىاد انذساعُخ 

 انظؼجخ.

  

 
 :محور المٌل نحو األنشطة الرٌاضٌة -ب

سلى 

 انًفشدح
 ال َؼى انًفــــــــــــــــشدح

   ان فٍ األَشطخ انًخزهفخ أكجش أهًُخ يٍ حظخ انزشثُخ انجذَُخ.اػزجش االشزش 

   اػزمذ أٌ يًبسعخ األَشطخ انشَبػُخ ركغت انهُبلخ انجذَُخ وانًهبسَخ. 

   أشؼش ثأٌ األَشطخ انشَبػُخ رزًُض ثحشَخ انًًبسعخ وانًزؼخ. 

   أفؼم أٌ رمزظش األَشطخ انشَبػُخ ػهً األنؼبة انجًبػُخ فمؾ. 

   ألهًُخ انزشكُض ػهً األَشطخ انشَبػُخ انخبسجُخ يغ انًذاسط األخشي.يٍ ا 

   أود ػشوسح االهزًبو ثبنزاليُز انًشبسكٍُ وإػذادهى نألَشطخ انشَبػُخ انخبسجُخ. 

   أفؼم يشبسكخ جًُغ انزاليُز فٍ األَشطخ انشَبػُخ انذاخهُخ. 

   َهبَزه. أرًًُ أٌ رغزًش األَشطخ يٍ ثذاَخ انؼبو انذساعٍ حزً 

 
يهى جذاً أٌ رؼطٍ ثؼغ انًضاَب وانجىائض نهزاليُز انًشبسكٍُ فٍ األَشطخ 

 انًذسعُخ.
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سلى 

 انًفشدح
 ال َؼى انًفــــــــــــــــشدح

 
أشؼش ثأٌ انًشبسكخ فٍ األَشطخ انشَبػُخ رغجت ػؼف فٍ انزحظُم انؼهًٍ نذي 

 انزاليُز.

  

   أحظ ثًزؼخ كجُشح يٍ خالل يشبسكزٍ فٍ األَشطخ انشَبػُخ. 

   نشَبػُخ رغهى فٍ خهك ػاللبد ورؼبوٌ ثٍُ انزاليُز.اػزجش ثأٌ انًشبسكبد ا 

   أشؼش ثأٌ كضشح انًشبسكخ فٍ األَشطخ رغهى فٍ رذٍَ انًغزىي انذساعٍ. 

   اثزل لظبسي جهذٌ نكٍ أكىٌ أحذ انًشبسكٍُ فٍ األَشطخ انشَبػُخ. 

 
أحظ فٍ ثؼغ األحُبٌ أٌ انزاليُز انًشبسكٍُ فٍ األَشطخ َزًُضوٌ ثًغزىَبد 

 ُخ ػؼُفخ.ػهً

  

   أشؼش ثًزؼخ وعؼبدح يٍ خالل يشبسكزٍ فٍ األَشطخ انًذسعُخ. 

   أحظ ثأٍَُ غُش يغزؼذ نالشزشان فٍ أٌ َشبؽ أو نؼجخ سَبػُخ. 

 
أرطهغ ثكم جذَخ الخزُبس وإظهبس لذسارٍ ويهبسارٍ انشَبػُخ فٍ األَشطخ 

 انًزُىػخ.

  

 
ُذ انًشبسكخ فٍ انًُبفغبد يٍ األهًُخ انزًزغ ثبنشوح انشَبػُخ انؼبنُخ ػ

 انشَبػُخ.

  

   أشؼش ثىجىد لظىس فٍ رُفُز ويزبثؼخ ثشايج األَشطخ انشَبػُخ انًذسعُخ. 

 محور المٌل نحو تتبع األخبار الرٌاضٌة: -ج
سلى 

 انًفشدح
 ال َؼى انًفــــــــــــــــشدح

   اػزجش أٌ رزجغ األخجبس انشَبػُخ َغهى فٍ رًُُخ انضمبفخ انشَبػُخ. 

   أرًًُ أٌ أكىٌ فٍ انًغزمجم أحذ يشاعهٍ األخجبس انشَبػُخ. 

   أحشص ػهً يشبهذح أغهت انًجبسَبد فٍ كشح انمذو انًحهُخ وانذونُخ. 

   أكىٌ عؼُذاً جذاً ػُذيب أشبهذ انًهشجبَبد وانًجبسَبد انشَبػُخ. 

   أثزل لظبسي جهذٌ فٍ يؼشفخ ورزجغ األخجبس واألحذاس انشَبػُخ. 

   أعؼً يٍ رزجغ انًجبسَبد انشَبػُخ إنً يؼشفخ ورمهُذ انشَبػٍُُ انًحزشفٍُ. 

   نذٌ انمذسح وانضمخ فٍ انزحذس حىل األَشطخ وانجشايج وانهمبءاد انشَبػُخ. 

   َُزبثٍُ نألعف ػُذيب رفىرٍُ األخجبس وانجشايج انشَبػُخ انزٍ رؼىدد يشبهذرهب. 

   طخ وانًجبسَبد انشَبػُخ دوٌ االشزشان فُهب.أجذ يزؼخ كجُشح فٍ يشبهذح األَش 

   أفؼم رزجغ أخجبس انشَبػٍُُ األثطبل وانًحزشفٍُ فٍ كشح انمذو. 

   أعؼً دائًبً إنً رزجغ األخجبس انشَبػُخ ثظىسح ػبيخ. 

   اثزل لظبس جهذٌ فٍ رزجغ ويؼشفخ َزبئج انًجبسَبد ؽىال انًىعى انشَبػٍ. 

   َبػُخ جهذ ال فبئذح يُه.اػزجش رزجغ األخجبس انش 

   اػزجش أٌ يزبثؼخ ورمهُذ واسرذاء أسلبو انالػجٍُ انًحزشفٍُ ظبهشح عُئخ جذاً. 

 
ً أكضش يًب رغزحك فٍ وعبئم  أحظ ثأٌ األخجبس انشَبػُخ أخزد حُضاً إػاليُب

 اإلػالو.
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 األمامي بعد الجراحػػػػةالصميػػبي  برنامج تأىيمي لعبلج إصابة القطع في الربػػػػػػػاط
 د. شكري عبدالرزاؽ القببلكي                                                           

 د. يكسػف أحمػد سالػػـ                                                          
 عمي الطكيػشي أ. مجػدي                                                           

 :مقدمة البحث 1-1
،  تعد اإلصابات أثناء الممارسة الرياضية ظاىرة تستدعي انتباه كل العامميف في المجاؿ الرياضي

فيي مف أىـ العوامل اليامة في إجبار البلعب عمى االبتعاد عف المنافسة الرياضية فقد ال يخموا أؼ 
اإلصابات وعمى الرغـ مف التقدـ في مختمف  مجاؿ مف مجاالت النشاط الرياضي مف احتماؿ حدوث

تباع أساليب جديدة في العبلج واستخداـ أحدث األجيزة واألدوات ، ومراعاة توفر  العموـ الطبية وا 
عوامل األمف والسبلمة ، وتوفير المتخصصيف مف أطباء وأخصائي التأىيل في مجاؿ اإلصابات 

منتشرة بشكل ييدد مستوػ األداء خاصة في الرياضيو ال تزاؿ  اإلصاباتالرياضية فأف حدوث 
 (11: 2األنشطة التي تتميز باالحتكاؾ مع المنافس أو األداة. )

وكثيرًا ما يتعرض البلعب خبلؿ مزاولتو لؤلنشطة الرياضية إلصابات وجروح في أجزاء جسمو 
ر إصابات المختمفة مما يؤدؼ ذلؾ إلى تغيرات فسيولوجية عديدة لبعض الوظائف الجسمانية وتعتب
، كما أنيا  الجياز الساند المحرؾ لجسـ اإلنساف مف معوقات وظائف أجيزة وأنظمة الجسـ المختمفة

تسبب في إعاقة التنسيق والتعاوف بيف ىذه األجيزة واألنظمة وتعوؽ بالتالي ردود األفعاؿ المنعكسة 
والجياز اليضمي لذلؾ حظيت  ، كما وقد ينتقل تأثيرىا إلى أوعية القمب وأجيزة التنفس ألجزاء الجسـ

معرفة  اإلصابات الرياضية باىتماـ كبير مف قبل المجتمعات الرياضية فيي تعتبر حالة مرضية يجب
 (551: 1وتحديد أنواعيا وأسباب حدوثيا لمتوصل إلى أنسب طرؽ لموقاية منيا وكيفية عبلجيا )

 :مشكمة كأىمية البحث 1-2
سـ تعرضا لئلصابات نظرا لتركيبو التشريحي وأف معظـ يعد مفصل الركبة مف أكثر مفاصل الج

التقسيمات التشريحية أكدت أف ثبات مفصل الركبة يقع عمى عاتق األربطة واالوتار والعضبلت 
حيث يتكوف مف التقاء ثبلث عظاـ الفخذ والقصبة والرضفة وتغطي الغضاريف ، المحيطة بو 

يضمف ذلؾ سيولو في الحركة ويوجد بيف عظمتي أسطح ىذه العظاـ المكونة لممفصل حتى  الناعمة
الفخذ والقصبة غضاريف ىبللية تعمل كوسادتيف تساعداف عمى امتصاص الصدمات أثناء المشي 
والجرؼ ويحافع عمى ثبات الركبة أربع اربطة بيف عظمتي الفخذ والقصبة وىي الرباط الصميبي 

 ية . الجانبية الداخمية والخارج واألربطةاالمامي والخمفي 
تعد إصابة الرباط الصميبي األمامي مف اخطر اإلصابات التي تيدد مستقبل الرياضي ويرجع ذلؾ 
ألىمية الرباط الصميبي في الحفاظ عمى الثبات األمامي لممفصل بمعنى أنو يمنع االنزالؽ لؤلماـ 
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  .لعظمة القصبة عمى عظمة الفخذ وكذلؾ يمنع زيادة البسط لمفصل الركبة
                                                                            (5 :525) 

وتعتبر إصابة الرباط الصميبي األمامي سبب مباشر في حدوث خمل وعدـ اتزاف في مفصل الركبة 
أثناء الحركة إضافة إلى ذلؾ فإف أؼ إصابة كبيرة إذا لـ يتـ معالجتيا في فترة وجيزة قد ينتج عنيا 

 (21: 0) . ة أخرػ داخل المفصلإصاب
ويعتبر المنظار مف أدؽ طرؽ تشخيص إصابات الركبة فيي جراحة تتـ عادة مف خبلؿ جرحيف 
صغيريف يبمغ طوؿ كبل منيما نصف سنتيمتر يتـ مف خبلؿ أحداىما إدخاؿ المنظار المتصل بكاميرا 

عمى الشاشة ويتـ مف  صغيرة بحيث يمكف رؤية جميع األجزاء داخل المفصل بدقة وبوضوح تاـ
وأثناء الجراحة يتـ ملء المفصل  ، خبلؿ الفتحة األخرػ إدخاؿ اآلالت الجراحية الرفيعة الخاصة

و تعتبر التمرينات التأىيمية مف أكثر الطرؽ  ، بمحموؿ طبي معقـ لممساعدة عمى مشاىدة المفصل
الرياضية مف خبلؿ برامج  والوسائل المستخدمة في العبلج الطبيعي تأثيرًا في عبلج اإلصابات

ىيمية موضوعة وفقًا ألسس عممية مدروسة تيدؼ إلى سرعة استعادة الجزء المصاب لقدراتو البدنية أت
، كما تمنع  والوظيفية إذ تساعد التمرينات التأىيمية عمى سرعة إزالة التجمعات والتراكمات الدموية

: 1) . استعادة العضبلت لوظائفيا ةسرع النزيف الدموؼ الممكف حدوثو في المفصل باإلضافة إلى
12) 
 :ىدؼ البحث 1-3
ييدؼ البحث إلى تصميـ برنامج تمرينات تأىيمية بدنية والتعرؼ عمى تأثيره لتأىيل مصابي قطع * 

الرباط الصميبي األمامي بعد التدخل الجراحي في المتغيرات األنثروبومترية والبدنية لمفصل الركبة 
 وعضبلت الفخذ.

 :لبحثفركض ا
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسات القبمية في المتغيرات االنتروبومترية والبدنية لمفصل 

 الركبة وعضبلت الفخذ لمرجميف السميمة والمصابة لصالح الرجل السميمة.
بدنية ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسات القبمية والبعدية في المتغيرات االنتروبومترية وال

 لمفصل الركبة وعضبلت الفخذ لمرجل السميمة.

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسات القبمية والبعدية في المتغيرات االنتروبومترية والبدنية 
 لمفصل الركبة وعضبلت الفخذ لمرجل المصابة لصالح القياس البعدؼ.

ي المتغيرات االنتروبومترية والبدنية ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسات البعدية ف
 لمفصل الركبة وعضبلت الفخذ لمرجميف السميمة والمصابة.

 



251 
 

 :مصطمحات البحث 1-5
 اإلصابة الرياضية: -1
، أعصاب( ينتج عنو تغييرات  ، مفاصل ، عظاـ )عضبلت ىي عطب يصيب أجيزة الجسـ" 

   ".يزة بصورة مؤقتة أو دائمةفسيولوجية تؤدؼ إلى نقصاف الكفاءة الوظيفية في ىذه األج
                                                                           (1 :02) 

 التمرينات التأىيمية: -2
ىي مجموعة مختارة مف التمرينات البدنية المعدلة يقصد بيا عبلج إصابة أو تقويـ انحراؼ ألحد " 

 (22: 5) ." أعضاء الجسـ عف حالتو الطبيعية
 الدراسات السابقة: -2
تصميـ برنامج تأىيمي لممقارنة "  بعنكاف: ( بدراسة12) Weraver( 2222قاـ كيرفر ) 2-1-1

تيدؼ إلى تصميـ برنامج " ، بيف العبلج الجراحي وغير الجراحي في عبلج إصابة أربطة الركبة 
، وقد استخدـ  ابة أربطة الركبةتأىيمي لممقارنة بيف العبلج الجراحي وغير الجراحي في عبلج إص

،  ( مصاب بقطع في الرباط الداخمي لمفصل الركبة12الباحث المنيج التجريبي عمى عينة قواميا )
( مصاب تـ عبلجيا جراحيا مع تثبيت مفصل الركبة 01، المجموعة األولى ) قسموا إلى مجموعتيف
مع وضع واقي عمى مفصل الركبة ( مصاب تـ عبلجيا بدوف تدخل جراحي 01والمجموعة الثانية )

يسمح لو بالحركة وقد كانت أىـ النتائج وجود فروؽ لصالح المجموعة التي تـ عبلجيـ بدوف تدخل 
 جراحي في سرعة العودة إلى النشاط الممارس قبل حدوث اإلصابة.

تأثير البرامج الحركي كبديل لجراحة تمزؽ " بعنكاف: ( بدراسة 3( )2222قاـ صادؽ ) 2-1-2
تيدؼ إلى التعرؼ عمى تأثير البرامج الحركي كبديل لجراحة تمزؽ " ، لرباط الداخمي لمفصل الركبة ا

( العبيف 52، وقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي عمى عينة قواميا) الرباط الداخمي لمفصل الركبة
ـ النتائج أف ، وقد كانت أى مف ألعاب جماعية وفردية مختمفة واإلصابة غير مصاحبة إلصابة أخرػ 

القوة العضمية بأنواعيا الثابتة والمتحركة والمتشابية لمحركة تؤثر إيجابيًا في عودة مفصل الركبة 
 المصابة والمدػ الحركي إلى حالة ما قبل اإلصابة.

تأثير برنامج تمرينات تأىيمية عمى كفاءة "  بعنكاف:( بدراسة 7( )2225قاـ الشيري ) 3-1-3
في دولة  دخل الجراحي بالمنظار إلصابة القطع في الرباط الصميبي األماميمفصل الركبة بعد الت

تيدؼ إلى التعرؼ عمى تأثير برنامج تمرينات تأىيمية عمى كفاءة مفصل الركبة بعد  " ، الكويت
التدخل الجراحي بالمنظار إلصابة القطع في الرباط الصميبي األمامي في دولة الكويت وقد استخدـ 

( مصابيف بقطع في الرباط الصميبي األمامي مف 52التجريبي عمى عينة قواميا ) الباحث المنيج
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، وقد كانت أىـ النتائج أف البرنامج المقترح أظير  غير الرياضييف مف مستشفى الرازؼ بدولة الكويت
 تحسيف في محيط الساؽ والقوة العضمية والمدػ الحركي لمركبة المصابة مقارنة بالمفصل السميـ.

 :راءات البحثإج -3
 منيج البحث: 3-1 

 استخدـ الباحثوف المنيج التجريبي لمبلئمتو لطبيعة البحث.

 مجتمع البحث: 3-2
 يتكوف مجتمع البحث مف العبي كرة القدـ بأندية الدرجة األولى في مدينة الزاوية.

 عينة البحث: 3-3
ة الدرجة األولى في مدينة الزاوية تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية مف العبي كرة القدـ بأندي
( العبيف تراوحت أعمارىـ ما 52مف المصابيف بقطع في الرباط الصميبي األمامي حيث تكونت مف )

 ( يوضح توزيع العينة.5والجدوؿ ) ( سنة01 -51بيف )
 ( 1جدكؿ )

 12ف=                  ، الكزف(  ، الطكؿ تجانس عينة البحث في بعض المتغيرات )السف    

 وحدة المٌاس المتؽٌرات
 المتوسط

 الحسابً

 االنحراؾ

 المعٌاري

 معامل

 االلتواء

 0.273 1.68 22.65 سنة السن

 0.314 3.36 177.35 سم الطول

 0.146 3.60 74.60 كجم الوزن

(عدـ وجود فروؽ ذات داللو إحصائية في المتوسط الحسابي واالنحراؼ 5يتضح مف الجدوؿ)
الوزف( فقد انحصرت قيـ  -الطوؿ  -العينة في بعض معدالت النمو) السف  المعيارؼ بيف أفراد

 + ( مما يدؿ عمى تجانس عينة البحث.2/ -2معامل االلتواء لمتغيرات البحث مابيف )
  :وسابل جمع البٌانات 3-4

 استمارة خاصة بكل العب  -
 جياز الرستاميتر لقياس الطوؿ)سـ(  -
 ميزاف طبي لقياس الوزف)كجـ( -
 شريط قياس لقياس محيط عضبلت الفخذ والركبة بالسنتيمتر - 
 جياز الجينوميتر لقياس المدػ الحركي  -
 جياز الدفع لعضبلت الرجميف-
 كروات  -أقماع -
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 :البرنامج التأىيمي 3-5
تـ تصميـ البرنامج التأىيمي المقترح بناء عمى تحميل الدارسات والبحوث العممية السابقة وقد تـ 

رنامج المقترح عمى مجموعة مف المختصيف في مجاؿ جراحة العظاـ والعبلج الطبيعي عرض الب
لمدة  أسبوعية( وحدات تدريبية 1( شيور لتطبيقو بواقع )2والتأىيل البدني وقد استغرؽ البرنامج مدة )

 ت انتيى تأىيميـ قبل تمؾ المدة.االاف بعض الح ة( مراحل مع مبلحظ2وعمى ) أسبوع( 51)
 :داؼ البرنامج التأىيميأى 3-5-1
 البرنامج يطبق بصورة فردية عمى كل حالة عمى حدة. -
 يبدا البرنامج بتمرينات احماء عاـ لمجسـ ثـ تمرينات خاصة. -
 التدرج في الحمل التدريبي.  -
 زيادة القوة العضمية لمعضبلت عمى مفصل الفخذ.  -
 زيادة محيط عضبلت الفخذ.  -
 فصل الركبة. زيادة المدػ الحركي لم -
 زيادة االتزاف عمى الرجل المصابة.  -
 تقسيـ البرنامج التأىيمي:  3-5-2

بعد التدخل الجراحي مباشرة يخضع المصاب الى العبلج الدوائي مف قبل الطبيب المختص في 
جراحة العظاـ بعدىا بيوـ واحد يخضع المصاب الى العبلج الطبيعي مع أخصائي العبلج الطبيعي 

ثل في العبلج الكيربائي واستخداـ األشعة تحت الحمراء والميزر بإزالة االتشاح داخل والذؼ يتم
مفصل الركبة حيث استمرت ىذه المرحمة ما بيف أسبوع الى أسبوعيف بعد التدخل الجراحي والذؼ تـ 
لمجميع أفراد العينة في مدة تراوحت بيف أسبوع الى ثبلث أسابيع وذلؾ مف تاريخ اإلصابة وعمى 

 ث مراحل: ثبل
 * المرحمة االكلى:

( دقيقة وقد 45( وحدات تدريبية أسبوعيا زمف الوحدة )6( أسابيع بوقع )4استمرت ىذه المرحمة لمدة )
اشتممت ىذه المرحمة عمى مجموعة مف تمرينات االنقباض الثابت لزيادة القوة العضمية العاممة عمى 

(دقائق لمنع حدوث ارتشاح بالمفصل 10مفصل الركبة .واستخدمت أكياس ثمج مجروش لمدة)
 باإلضافة الستخداـ الوسط المائي.

 أىداؼ المرحمة:  -
 خفض االرتشاح واأللـ. -1
 تحسيف المدػ الحركي لممفصل الركبة.  -2

 تنمية القوة العضمية لمعضبلت الفخذ والرجميف. -3
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 المرحمة الثانية:* 
( دقيقة وقد 21زمف الوحدة ) أسبوعيات تدريبية ( وحدا1بوقع ) أسابيع( 2استمرت ىذه المرحمة لمدة )

اشتممت ىذه المرحمة عمى مجموعة مف التمرينات االنقباض الثابت والمتحرؾ لجميع العضبلت 
ومنع حدوث  األلـ( دقائق لتقميل 52ثمج مجروش لمدة ) أكياسالعاممة عمى مفصل الركبة واستخداـ 

 ارتشاح بالمفصل.
 :المرحمة أىداؼ -
 واأللم7تشاح خفض االر 
 7تنمٌة المدى الحركً السلبً لمفصل الركبة 
  7تمرٌنات اتزان ثابت 
ممارنة بالطرؾ  (%50)عودة الحالة الطبٌعٌة لمفصل الركبة والعضالت العاملة علٌها بنسبة  

 7السلٌم
 :المرحلة الثالثة* 

( دقيقة وقد 21ف الوحدة )زم أسبوعيا( وحدات تدريبية 1بواقع ) أسابيع( 2استمرت ىذه المرحمة لمدة )
اشتممت ىذه المرحمة عمى مجموعو تمرينات لزيادة القوة العضمية لعضبلت الفخذ وتمرينات خاصة 

 :المرحمة أىداؼ - -بالمرونة السمبية وااليجابية لمفصل الركبة وتمرينات التحمل العضمي واالتزاف 
 زٌادة تحسن الموة العضلٌة العاملة على مفصل الركبة 

 رتماء بمطاطٌة عضالت الفخذ والركبة اال 
 الوصول لألداء الحركً الصحٌح 
 عدم وجود الم أو ورم فً المفصل

  :المرحمة الرابعة* 
دقيقة وقد  (21زمف الوحدة ) أسبوعياوحدات تدريبية  (1) بواقع أسابيع (2استمرت ىذه المرحمة لمدة )

ة العضمية لمعضبلت العاممة عمى مفصل اشتممت ىذه المرحمة عمى مجموعو تمرينات لزيادة القو 
الركبة بأوزاف متفاوتة واستخداـ تمرينات الرمل عمى أف تكوف جميع ىذه التمرينات مشابيو في شدتيا 

 .لمرجل السميمة

  :المرحمة أىداؼ -
  7وصول الموه العضلٌة ومحٌط عضالت الفخذ والمدى الحركً لرٌبا من الرجل السلٌمة -1

  7الكاملتحمٌك االتزان  -2

  7النزول إلى الملعب على مراحل -3

 7بشكل طبٌعً األداةممارسة  -4
  :خطكات تنفيذ البرنامج 3-6

حيث  ـ(0251-1-52)حتى  (0251 -5-51)تـ تطبيق تجربة البحث االساسية في الفترة مابيف 
  جيزة.األتـ اجراء القياسات إلفراد العينة وتحت نفس الظروؼ بطريقة او تسمسل موحد وبنفس 



202 
 

  :القياسات القبمية 3-6-1
قاـ الباحثوف بتنفيذ القياسات القبمية عمى عينة البحث بعد اجراء الفحص الطبي والتشخيص ألفراد 

 الى اسبوعيف مف تاريخ التدخل الجراحي  أسبوعالعينة وذلؾ بمتوسط مف 
  تم اخذ المٌاسات البعدٌة بعد انتهاء البرنامج التؤهٌلًالمٌاسات البعدٌة 

 اإلحصابٌة:المعالجات  3-6

 7المتوسط الحسابً -
  7االنحراؾ المعٌاري -
 7معامل االلتواء -
  7اختبار )ت( -

 عرض ومنالشة النتابج: -4

 :عرض النتائج 1 – 4

 (2جدكؿ رقـ )
يبيف المتكسط الحسابي )ـ( كاالنحراؼ المعياري )ع( كقيمة )ت( في القياس القبمي في المتغيرات 

 رية كالمتغيرات البدنية لمفصل الركبة كعضبلت الفخذ لمرجميف السميمة كالمصابة.االنتركبكمت
 المتؽٌرات االنتروبومترٌة

 الرجل المصابة الرجل السلٌمة
 ت

 ع م ع م

 -2.49 2.86 42.10 2.01 39.9 محٌط مفصل الركبة

 -1.75 2.11 49.22 2.35 52.60 محٌط الفخذ

 المتؽٌرات البدنٌة

 -2.15 8.18 48.00 11.15 76.00 كً فً المبضالمدى الحر

 -1.81 17.13 140.00 5.98 161.00 المدى الحركً فً البسط

 -1.71 3.54 14.01 5.42 31.14 لوة العضبلت األمامٌة

 2.41 2.71 17.91 6.82 35.42 لوة العضبلت الخلفٌة

الفرضية األولى مف  وىذا يؤكد صحة 2021( بأف مستوػ الداللة أقل مف 0يتضح مف الجدوؿ )
وجود فروؽ بيف القياسات القبمية في المتغيرات االنتروبومترية والمتغيرات البدنية لمفصل الركبة 

 وعضبلت الفخذ لمرجميف السميمة والمصابة لصالح الرجل السميمة.
 (3جدكؿ رقـ )

س البعدي في يبيف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كقيمة )ت( في القياس القبمي كالقيا 
 المتغيرات االنتركبكمترية كالمتغيرات البدنية لمفصل الركبة كعضبلت الفخذ لمرجل السميمة

 
 المتؽٌرات االنتروبومترٌة

 المٌاس البعدي المٌاس المبلً
 ت

 ع م ع م

 -0.75 1.86 40.10 2.09 39.90 محٌط مفصل الركبة

 -0.48 2.21 53.10 2.35 52.60 محٌط الفخذ

 رات البدنٌةالمتؽٌ

 -2.41 12.11 99.00 11.15 76.00 المدى الحركً فً المبض
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 المتؽٌرات االنتروبومترٌة
 المٌاس البعدي المٌاس المبلً

 ت
 ع م ع م

 -2.31 7.01 178.00 5.98 161.00 المدى الحركً فً البسط

 -2.71 6.30 45.00 5.42 31.14 لوة العضبلت األمامٌة

 -2.98 5.44 41.00 6.82 35.42 لوة العضبلت الخلفٌة

وىذا يؤكد صحة الفرضية الثانية مف  2021لة أقل مف ( بأف مستوػ الدال2يتضح مف الجدوؿ رقـ )
عدـ وجود فروؽ بيف القياسات القبمية في المتغيرات االنتروبومترية والمتغيرات البدنية لمفصل الركبة 

 وعضبلت الفخذ لمرجل السميمة.
 (4جدكؿ رقـ )

اس البعدي في يبيف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كقيمة )ت( في القياس القبمي كالقي
 المتغيرات االنتركبكمترية كالبدنية لمفصل الركبة كعضبلت الفخذ لمرجل المصابة

 المتؽٌرات االنتروبومترٌة
 المٌاس البعدي المٌاس المبلً

 ت
 ع م ع م

 -2.08 2.55 40.67 2.86 42.10 محٌط مفصل الركبة

 -2.22 3.50 52.31 2.11 41.22 محٌط الفخذ

 ةالمتؽٌرات البدنٌ

 -1.98 11.01 92.01 8.18 48.00 المدى الحركً فً المبض

 -1.81 6.90 170.20 17.13 140.00 المدى الحركً فً البسط

 -1.73 5.41 43.61 3.54 14.01 لوة العضبلت األمامٌة

 -1.88 4.83 39.90 2.71 17.91 لوة العضبلت الخلفٌة

وىذا يؤكد صحة الفرضية الثالثة مف  2021( بأف مستوػ الداللة أقل مف 2يتضح مف الجدوؿ رقـ )
وجود فروؽ بيف القياسات القبمية والبعدية في المتغيرات االنتروبومترية والمتغيرات البدنية لمفصل 

 الركبة وعضبلت الفخذ لمرجل المصابة لصالح القياس البعدؼ.

 (5جدكؿ رقـ )

ياس القبمي كالقياس البعدي في يبيف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كقيمة )ت( في الق 
 المتغيرات االنتركبكمترية كالبدنية لمفصل الركبة كعضبلت الفخذ لمرجميف السميمة كالمصابة

 المتؽٌرات االنتروبومترٌة
 المٌاس البعدي المٌاس المبلً

 ت
 ع م ع م

 -0.042 2.55 40.67 1.86 40.10 محٌط مفصل الركبة

 -0.081 3.50 52.31 2.21 53.10 محٌط الفخذ

 المتؽٌرات البدنٌة

 -1.98 11.01 92.01 12.11 99.00 المدى الحركً فً المبض

 -1.01 6.90 170.20 7.01 178.00 المدى الحركً فً البسط

 -2.02 5.41 43.61 6.30 45.00 لوة العضبلت األمامٌة

 -2.15 4.83 39.90 5.44 41.00 لوة العضبلت الخلفٌة
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وىذا يؤكد صحة الفرضية الرابعة مف  2021( بأف مستوػ الداللة أقل مف 1)يتضح مف الجدوؿ رقـ 
عدـ وجود فروؽ بيف القياسات البعدية في المتغيرات االنتروبومترية والمتغيرات البدنية لمفصل الركبة 

 وعضبلت الفخذ لمرجميف السميمة والمصابة.
 :مناقشة النتائج 4-2

زيادة درجة االرتشاح والوـر في مفصل الركبة لمرجل  يعزو الباحثوف ظيور ىذه النتيجة بسبب
المصابة والذؼ يؤدؼ إلى ضعف في العضبلت العاممة عمى مفصل الركبة وبالتالي يؤثر سمبيًا عمى 
قوة ومرونة العضبلت العاممة ومداىا الحركي سواء في البسط أو القبض واعتماد البلعب عمى الرجل 

 صابة لحيف أخذ القياسات القبمية.السميمة في الحركة خبلؿ فترة اإل
لذا البد مف تقوية العضبلت العاممة عمى مفصل الركبة عف طريق ممارسة تدريبات العمل العضمي 
الثابت بعد الجراحة مباشرة وكذلؾ استخداـ وتركيز البلعب واعتماده عمى الرجل السميمة فترة اإلصابة 

، أدػ إلى تقوية عضبلت الرجل السميمة وتحسنيا  قبل وبعد إجراء التدخل الجراحي لمرجل المصابة
أف التمرينات تساىـ في زيادة المحيطات ب( 0222)ولكف بشكل بسيط وىذا يتفق مع دراسة صادؽ 

 العضمية لمطرؼ المصاب ليكوف أقرب ما يكوف إلى الطرؼ السميـ.
ل الركبة ومحيط ويؤكد الباحثوف أف استخداـ برنامج التأىيل أدػ إلى تحسف واضح في محيط مفص
( ، ودراسة 0221عضبلت الفخذ لمرجميف المصابة والسميمة وىذا يتفق مع دراسة كل مف الشيرؼ )

ف البرنامج التأىيمي لو تأثير فعاؿ وايجابي عمى زيادة محيط عضبلت الفخذ بأ( 0222صادؽ )
فاءة الوظيفية لمطرؼ المصاب مما يعني زيادة قوة المجموعات العضمية التي تساىـ في زيادة الك

( اف البدء في تنفيذ 0221كد جماؿ نصير )ؤ لممفصل وعودتو الى اقرب ما يكوف لحالتو الطبيعية وي
البرنامج التأىيمي في مدة قصيرة بعد جراحة المنظار ال تفقد الطرؼ المصاب قدر كبير مف قوتو 

(مف اف جراحة 5112كد الشافعي )ؤ كذلؾ يتـ تنمية وزيادة محيط عضبلت الفخذ بصورة اسرع وي
صابةالمنظار مف افضل الوسائل العبلجية لعبلج اصابات الركبة بصفة عامة  الرباط الصميبي  وا 

مف اف اليدؼ مف التأىيل ىو استعادة  (5112)االمامي والغضروؼ بصفة خاصة ويؤكد ديفيز
اجياد العضبلت  الوظيفة الكاممة الطبيعية لمركبة مف حيث المدػ الحركي الكامل والقوة العضمية دوف 

 .العاممة عمى المفصل
 كالتكصيات: االستنتاجات -5

 االستنتاجات: 5-1
 إف البرنامج التأىيمي أظير تحسف ممحوظ في اختفاء االرتشاح في مفصل الركبة.

 إف البرنامج التأىيمي أظير تحسف ممحوظ في محيط عضبلت الفخذ.

 حركي لممفصل.إف البرنامج التأىيمي أظير تحسف ممحوظ في المدػ ال
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 :التكصيات 5-2

يوصي الباحثوف بتطبيق البرنامج التأىيمي لعبلج إصابات القطع في الرباط الصميبي األمامي في 
 جميع األندية والمؤسسات الرياضية لما حققتو مف نتائج إيجابية.
 يوصي الباحثوف باالىتماـ ببرنامج االحماء لتفادؼ االصابات .

 سة مقارنة باستخداـ األجيزة الكيربائية في عبلج مثل ىذه اإلصابات.يوصي الباحثوف بإجراء درا
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 معكقات ممارسة ذكي اإلعاقة لؤلنشطة الرياضية كفقا ألراء معممي كمكجيي التربية البدنية 
 .ؾ .د.سعػػػاد عمي زبكف ا                                                         

 مقدمة البحث: 1-1
اإلعاقة فيي السبيل الوحيد الذؼ لذوؼ ف أىـ األشياء الضرورية مممارسة األنشطة الرياضية تعتبر 

مف خبللو يستطيع ىؤالء األشخاص  االندماج في المجتمع والتعمـ مف خبلؿ المعب في مراحل 
 الطفولة األولى .

اإلعاقة ألنيا تسعى لتحقيق ورفع قدراتو لذوؼ وتحتل التربية الرياضية وأنشطتيا مكانا خاصا وميما 
مكان  ياتو الجسمية والفكرية وتأىيمو تأىيبل يضمف إعداده األعداد التربوؼ الصحيح. وا 

                                                                               (4 :84 ) 
 وفي الواقع اف ما يسيـ بو النشاط البدني والمياقة البدنية في الصحة وفي كيفية الحياة وتقدير الذات

أصبحت جميعيا أمور تجعل النشاط البدني يحتل موقعا استراتجيا كنواة أساسية لمصحة االيجابية في 
 (  35: 2)                                                         المجتمعات المعاصرة.

ليقضي  وتعتبر الممارسة الرياضية خير ميداف يستطيع ذو اإلعاقة مف خبللو التقرب مف المجتمع
بذلؾ عمى حاالت العزلة واالنفراد التي طالما تواجيو مف جراء إعاقتو  فيى تنمي الفرد وتؤىمو لكي 

 يساعد نفسو والمجتمع الذؼ يعيش فيو وىي بيذا مكممة لمبرامج التربوية والتعميمية األخرػ 
                                                                              (40 :181 ) 

وعميو فإف عممية ممارسة المعاؽ لمرياضة تعتبر ظاىرة حضارية تعبر عف المجتمع المتطور لتؤدؼ 
دورىا اإليجابي وتساعد في عممية التطور بقدر ما تسمح بو قدراتيا ، ودلت التجارب إنو كمما انغمر 

وره يؤدؼ إلى اكتسابو العادات المعاؽ في أداء الفعاليات الرياضية اكتسب خبرات متنوعة وىذا بد
 ( 112: 38)                                                         االجتماعية المرغوبة 

إف ممارسة ذوؼ اإلعاقة لؤلنشطة الرياضية ليا العديد مف الفوائد التي تعود عمى الشخص عند    
حركية والفسيولوجية مما يساعد ذوؼ اإلعاقة اشتراكو في تمؾ األنشطة أوليا انعكاسيا عمى القدرة ال

عمى مواجية ظروؼ الحياة بأسموب أسيل كما أنيا تعطيو الثقة بالنفس وبالتالي يصبح عضوا فعاال 
                     في الدوائر االجتماعية المحيطة بو بداية مف العائمة  إلى الجيرة ثـ المدرسة والحي فالمجتمع بأكممو 

(11  :75  _76  ) 
والطفل ذو اإلعاقة يحتاج إلى ما يحتاج لو الطفل العادؼ كي يصبح شخصا منتظما يبعث السرور 

 ( 6: 39ممارستو لؤللعاب واألنشطة الرياضية بحيث يجدد قدراتو. )بوجوده مف خبلؿ 
ر طمع العصرؼ فبقدلمجويعتبر النشاط الرياضي أحد ألواف التربية باعتباره مظيرا ثقافيا ىاما في ا

حاجة الفرد لمتربية ، فحاجتو لمنشاط البدني و الرياضي أصبحت في عصرنا الحالي أىـ متطمباتو ، 
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فيو وسيمة لتحقيق أىدافو وفي مقدمتيا إعداد الفرد إعدادا صحيحا ليصبح راشدا و قادرا عمى مواجية 
 (  227:  22الصعوبات خبلؿ حياتو اليومية.    )

تساىـ بفعالية في رفع مستوػ الرياضية  لؤلنشطة ذوؼ اإلعاقةارسة وأكدت الدراسات العممية أف مم
كدراسة عفاؼ الشروؼ ،  لياقتيـ البدنية وبالتالي تقمل مف اإلعراض الناجمة عف نقص الحركة

( عمي 6(    )2009( و اشرؼ عبد المنعـ )27( )2008( وفاتف ابو السعود اماـ )24( )2005)
( التي أظيرت نتائج 17( )16( ) 2016( وسعاد زبوف)25)( 2012الصمادؼ وىيثـ بيبرس " )

والميارات الحركية األساسية والقدرات  دراساتيـ تحسف ممحوظ في المتغيرات البدنية والفسيولوجية
الحركية والسمات االجتماعية واالنفعالية والنمطية نتيجة ممارسة ذوؼ اإلعاقة باختبلؼ إعاقاتيـ 

  لؤلنشطة الرياضية المختمفة.
اإلعاقة تساعد عمى تعمـ الميارات المناسبة لمتعامل مع اآلخريف لذوؼ فالتربية البدنية وأنشطتيا 

كما تساىـ التربية البدنية في تطوير الكثير ،  وتوفير الفرص لتفاعميـ االجتماعي مع البيئات المختمفة
احي النفسية و زيادة الوعي مف الجوانب النفسية ليذه الفئات وأكدت الدراسات اف ليا تأثير عمى النو 

( دراسة 8( )2010( ، و دراسة بشير حساـ )39( )2006كدراسة مرواف عبد المجيد ) بممارستيا
( التي أظيرت 29( )2017( دراسة فتحي أنطاط )34( )2013دمحم الشايب ، عبػػد الناصر غربي )

نامج اإلرشادؼ الرياضي يساىـ نتائجيا اف ممارسة النشاط الرياضي الترويحي والبدني الجماعي والبر 
بدرجة كبيرة في زيادة الشعور بالثقة في النفس والتقميل مف حدة القمق عمى الطفل المعوؽ ولو تأثير 
ايجابي عمى تحسيف لغة األطفاؿ ضعاؼ السمع ، وزيادة وعي األميات بأساليب التعامل الحسف مع 

إحساسو باىتماـ اآلخريف بو و تكويف  أطفاليف ، و يجعمو أكثر حيوية ونشاطا ، كما تزيد مف
 العبلقات االجتماعية و شعور ذو ؼ اإلعاقة باأللفة واالنسجاـ .

إف ممارسة ذوؼ اإلعاقة لؤلنشطة الرياضية التي يرغبونيا يتيح ليـ فرصة االندماج االيجابي في  
مع ويسيموف في المجتمع وبالتالي يشعر أفراد المجتمع باف ذوؼ اإلعاقة ىـ جزء فعاؿ في المجت

 عممية نموه وتقدمو .
 مشكمة البحث: 1-2

أصبح الفرد في امس الحاجة لممارسة األنشطة الرياضية المختمفة لما ليا مف اثر كبير في تنمية 
شخصيتو مف جميع النواحي البدنية والنفسية واالجتماعية والعقمية والصحية سوء كانت ىذه الممارسة 

ية ، وبالرغـ مف أىمية  األنشطة الرياضية لؤلشخاص ذوؼ اإلعاقة اال ترويحية او عبلجية او تنافس
انو ىناؾ العديد مف المعوقات التي تقف حائبل دوف ممارسة ىذه الفئة لؤلنشطة الرياضية ، ووفقا 
لمدراسات التي تـ ذكرىا ومف خبلؿ زيارات الباحثة الميدانية لممراكز والمدارس العامة والخاصة ليذه 

ظت اف األنشطة الرياضية تقتصر عمى بعض األلعاب الصغيرة وانعداميا في اغمب األحياف الفئة الح
، وقد واجيت الباحثة العديد مف المشاكل والصعوبات إثناء تطبيقيا لبرامج تدريبية لفئة ذوؼ اإلعاقة 
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يا ، الذىنية ، حيث ينظر البعض ليذه األنشطة أنيا مضيعة لموقت وا ىداره في أشياء ال فائدة من
وبالرغـ مف أىمية الموضوع اال انو لـ تجرػ دراسات عمى البيئة الميبية لمتعرؼ عمى وجيات نظر 

 مختمفة لتحديد أىـ المعوقات.
لذا رأت الباحثة طرح ىذه اإلشكالية واخذ أراء معممي التربية البدنية المتواجديف داخل ىذه المدارس 

معوقات التي تواجو ىذه الفئة في ممارسة األنشطة وموجيي التربية البدنية لمتعرؼ عمى أكثر ال
 الرياضية لعل ىذا الطرح يساىـ ولو بالقميل لمتعرؼ عمى األسباب لوضع حموؿ مستقبمية ليا  

 أىداؼ البحث: 
 : لمتعرؼ عمىييدؼ البحث 

 نية.أىـ معوقات ممارسة ذوؼ اإلعاقة لؤلنشطة الرياضية  وفقا ألراء معممي وموجيي التربية البد -1
الفرؽ في أراء معممي وموجيي التربية البدنية حوؿ تحديد معوقات ممارسة ذوؼ اإلعاقة لؤلنشطة  -2

 الرياضية. 
الفرؽ في أراء معممي وموجيي التربية البدنية مف حيث الجنس ) الذكور _ واإلناث (  في تحديد   -3

 معوقات ممارسة ذوؼ اإلعاقة لؤلنشطة الرياضية. 
 تساؤالت البحث:

ما ىى أىـ معوقات ممارسة ذوؼ اإلعاقة لؤلنشطة الرياضية  وفقا ألراء معممي وموجيي التربية  -1
 البدنية ؟

ما الفرؽ في أراء  معممي وموجيي التربية البدنية حوؿ تحديد معوقات ممارسة ذوؼ اإلعاقة  -2
 لؤلنشطة الرياضية ؟

ف حيث الجنس ) الذكور _ واإلناث (  في ما الفرؽ في أراء  معممي وموجيي التربية البدنية م -3
 تحديد معوقات ممارسة ذوؼ اإلعاقة لؤلنشطة الرياضية ؟ 

 مصطمحات البحث:
 " ىـ الذيف تتوجو التربية الخاصة ليـ وىـ ينحرفوف  ذكي اإلعاقة ) ذكي االحتياجات الخاصة (: -1

ية بحيث يتطمب األمر تغيرا في سية أو العقمالجسمية أو العف المتوسط انحرافا ممحوظا في جوانبيـ 
ممارسات المدرسة تجاه ىؤالء الطمبة ، ويقتضي ذلؾ تعديبل في المناىج او األساليب التعميمية او 
الظروؼ البيئية المحيطة بيـ حتى تمبي حاجاتيـ ويشمل ذلؾ الذيف ينحرفوف في االتجاه السمبي او 

 (    65: 12االيجابي " . )
اب بعجز بدني أو عقمي أو جسدؼ مستديـ غير قابل لشفاء يعيقو عف :  كل مصذكي اإلعاقة -2

 العمل كميا جزئياً  أو بشرط أف يكوف ىذا العجز سببا في عدـ تكيفو مع المجتمع. 
                                                                               (37 :83 ( 
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مف عدـ القدرة عمى تمبية الفرد لمتطمبات أداء دوره الطبيعي في " ىي عبارة عف حالة  اإلعاقة: -3
الحياة ، المرتبط بعمره وجنسو وخصائصو االجتماعية والثقافية ، وذلؾ نتيجة اإلصابة أو العجز في 

 ( 5أداء الوظائف الفسيولوجية أو السيكولوجية ". )
 إجراءات البحث: -3

بحث واألدوات المستخدمة فى البحث والبرنامج الزمنى تتضمف إجراءات البحث منيج البحث وعينة ال
 والمعالجات اإلحصائية.

 منيج البحث:   3-1
 استخدمت الباحثػة المنيج الوصفي المسحي نظرا لمبلئمتو لطبيعة الدراسة.

 عينة البحث: 3-2
 تـ اختيار العينة بالطريقة العمدية عمى النحو التالي:

ة التربية البدنية في مدارس ومراكز ذوؼ اإلعاقة مف خريجي معاىد المعمميف القائميف بتدريس ماد -1
 ( معمـ ومعممة .  27وكميات التربية البدنية وعددىـ )  

( ، وبذلؾ بمغ الحجـ اإلجمالي 20موجيي مادة التربية البدنية بمدينة الزاوية الغربية وعددىـ ) -2
ومراكز ذوؼ اإلعاقة و موجيي التربية  ( مف معممي التربية البدنية في مدارس47لعينة البحث )

 البدنية بالمنطقة الغربية مف ) جنزور _ الزاوية _ صرماف _ صبراتة (.
 األدكات المستخدمة فى البحث: 3-3

 قامت الباحثة باستخداـ األدوات التالية:
استمارة استطبلع رأػ الخبراء المتخصصوف فى مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس بكمية عمـو  -1
 تربية البدنية والرياضة جامعة الزاوية .ال
استمارة استطبلع رأػ القائميف بتدريس مادة التربية البدنية  في مدارس ومراكز ذوؼ اإلعاقة   -2

 وموجيي مادة التربية البدنية بمدينة الزاوية و ضواحييا .
دادىا وتقنينيا حتى وفيما يمى سوؼ تعرض الباحثة ىذه األدوات والخطوات العممية التى اتبعتيا إلع

 أصبحت صالحة لمتطبيق فى صورتيا النيائية.
المتخصصوف فى مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس بكمية عموـ  استمارة استطبلع رأى الخبراء 3-3-1

 التربية البدنية والرياضة جامعة الزاوية .
 اليدؼ مف االستمارة: 3-3-2

معوقات ممارسة ذوؼ اإلعاقة لؤلنشطة الرياضية  تصميـ أداة موضوعية لبلستعانة بيا في تحديد أىـ 
 مف وجية نظر معممي وموجيي التربية البدنية ، وقد تـ اشتقاؽ بنود االستمارة مف خبلؿ ما يمى:

 القراءات النظرية والدراسات المشابية.
 ئات. المقاببلت الشخصية مع العديد مف الخبراء والمسئوليف  والقائميف باألشراؼ والتدريس ليذه الف
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 تحديد محاكر االستمارة كتضمنت المحاكر التالية: 3-3-3
 ( عبارة17المعمـ ) المحكر األكؿ:
 ( عبارة12الموجو ) المحكر الثاني:
 ( عبارة.14إدارة المدرسة ) المحكر الثالث:
 ( عبارة15)التمميذ  المحكر الرابع:

 ( عبارات9الرياضية) اإلمكانيات واألدوات البلزمة لممارسة األنشطة المحكر الخامس:
 ( عبارة.12وزارتي التعميـ والشؤوف االجتماعية )برامج   المحكر السادس:
 ( عبارات6)األسرة  المحكر السابع:

 .  ( عبارة85. بذلؾ بمغ المجموع الكمي لعبارات االستمارة )
التحقق مف وقد قامت الباحثة بوضع مجموعة مف العبارات لكل محور مف المحاور االستمارة ، و تـ 

صبلحيتيا بعرضيا في صورتيا المبدئية عمى مجموعة مف الخبراء المتخصصيف في المناىج وطرؽ 
( خبراء وذلؾ لمتعرؼ عمى آرائيـ واالستفادة منيا في محاور  10تدريس التربية الرياضية وعددىـ ) 
 االستمارة ، وعناصرىا فيما يمى:

ديد أىـ معوقات ممارسة ذوؼ اإلعاقة  لؤلنشطة * مدػ مبلئمة الصورة الحالية لبلستمارة لتح
 .الرياضية وفقا ألراء معممي وموجيي التربية البدنية 

 * إمكانية تعديل أو إضافة أو حذؼ لعبارات االستمارة.
 * مدػ سبلمة الصياغة المغوية لمعبارات في جميع محاور االستمارة.

الخبراء اليدؼ منيا والمحاور الرئيسية التى  وقد تضمنت الصورة المبدئية لبلستمارة عند عرضيا عمى
تتألف منيا ، وطمب إبداء آرائيـ فى عبارات كل محور مف حيث درجة الموافقة عمييا )مناسب او 
غير مناسب او تحتاج لمتعديل( وتسجيل مبلحظاتيـ عمييا إضافة ما يرونو مناسب ، وفى ضوء ىذه 

امت الباحثة بإضافة محاور وا عادة صياغة بعض العبارات اآلراء والمبلحظات التى أبداىا الخبراء ، ق
 وتعديميا ، وحذؼ بعض العبارات الغير مناسبة او المتقاربة .

قامت الباحثة بإجراء المعالجة اإلحصائية وىي النسبة المئوية لمعرفة صبلحية األسئمة ، وقد تـ 
خبراء ، كما قامت بتعديل %( مف أراء ال 75استبعاد األسئمة التي تحصمت عمى نسبة اقل مف)

بعض األسئمة التي اتفق الخبراء عمى إجراء تعديبل ليا ، ودمج بعض العبارات التي كانت تحمل 
مضموف قريب ، وبذلؾ توصمت الباحثة الى االستمارة في صورتيا النيائية . وبعد أف تـ أجراء 

ا فى صورتيا النيائية عمى التعديل لمحاور االستمارة وصياغة عباراتيا ، قامت الباحثة بعرضي
مجموعة مف الخبراء المتخصصيف فى المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية بكمية التربية البدنية 

( خبراء حيث تـ الموافقة عمييا وبذلؾ أصبحت االستمارة فى صورتيا 10والرياضة بالزاوية وعددىـ )
 النيائية معدة لمتطبيق.



222 
 

إضافة( وفى ضوء آراء الخبراء أصبحت االستمارة  –حذؼ  –صياغة بعد إجراء التعديبلت السابقة )
 معدة لمتطبيق .

 المعامبلت العممية لبلستمارة: 3-4
 صدؽ المحكميف: 

قامت الباحثة بعرضيا فى صورتيا النيائية عمى مجموعة مف الخبراء المتخصصيف فى المناىج وطرؽ 
( خبراء حيث تـ  10ة والرياضة بالزاوية وعددىـ ) تدريس التربية الرياضية بكمية عموـ التربية البدني

الموافقة عمييا وبذلؾ أصبحت االستمارة فى صورتيا النيائية معدة لمتطبيق وتراوحت النسبة المئوية 
 %( .100%_70آلرائيـ مف )

 صدؽ االستمارة )الصدؽ الذاتي(:
لمعامل الثبات ، وقد بمغ  تـ حساب الصدؽ الذاتي لبلستمارة ككل عف طريق إيجاد الجذر التربيعي

 (.0.949الصدؽ الذاتي لبلستمارة )
 الدراسة االستطبلعية: 3-5

قامت الباحثة بإجراء الدراسة االستطبلعية بعد أف قامت الباحثة بإجراء التعديبلت السابق اإلشارة 
 إلييا :

 أىداؼ الدراسة االستطبلعية: -أ 
 ارة:ثبات االستمف تيدؼ ىذه الدراسة إلى التحقق م 

 عينة الدراسة االستطبلعية: -ب 

حيث قامت الباحثة بتطبيق االستمارة بالطريقة العشوائية تـ اختيار عينة الدراسة االستطبلعية  
ثـ  قامت بإعادة تطبيق االستمارة ف مدرسة تنمية القدرات الذىنية بالزاوية و مف ( خمسة م5عمى)

ككل عف طريق استخداـ  معادلة ألفا كرونباخ ، وقد عمى نفس العينة إليجاد معامل ثبات االستمارة 
 .( وذلؾ يدؿ عمى ثبات مرتفع جدًا لمحتويات االستمارة899.بمغ معامل ثبات االستمارة )

 الدراسة األساسية: 3-6

 وقد تـ تطبيق االستمارة عمى عينة البحث مف المعمميف و المعممات  في مدارس ومراكز ذوؼ اإلعاقة 
 الزمني:البرنامج  3-6-1

  11/2013/  30وحتى   11/2013/ 23تـ تحديد محاور االستمارة المقترحة فى الفترة مػػػػػف 
 تـ عرضيا عمى الخبراء والمتخصصوف فى مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس الفترة مف

.تـ إجراء التعديبلت وعرضيا عمى الخبراء مرة ثانية فى الفترة  12/2013/ 8وحتى   12/2013/ 1
 .2013/ 12/ 26وحتى   2013/ 12/  16مف 
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 .  1/2014/  25وحتى  2014/ 1/  5تـ تطبيق االستمارة فى الفترة مف  
 المعالجات اإلحصائية: 3-7

وتحميل البيانات عف طريق برنامج  تبعا لطبيعة البحث استخدمت الباحثة المعالجات اإلحصائية
 :حيث تـ استخراج (SPSSاإلحصاء لمعمـو التربوية )

 .لمحصوؿ عمى مدػ ثبات أداة القياسCronbach's alpha  عامل ألفا كرونباخم -
 النسبة المئوية. -
 .المتوسط الحسابي  -
 االنحراؼ المعيارؼ . -
 مربع كاؼ -
 اختبار " ت "  الفروؽ لممجموعتيف . -
 عرض كمناقشة النتائج: -4

 ( 1جدكؿ ) 
 معمـالأراء معممي كمكجيي التربية البدنية  في محكر  

ر. 
 م

 
 العبارات

 نعم

الى  %
حد 
 ما 

% 

 ال 

 الداللة ²كا %

هنان كوادر مإهلة تموم بالتدرٌس لهذه الفبة  
 19 داخل مدارس ومراكز ذوي االعالة 

 
40.43 11 

23.40 
17 

 
36.17 

 
2.213 

 
0.331 

ٌوجد عدد كافً من معلمً التربٌة البدنٌة    
 11 ومراكز  ذوي اإلعالة  بمدارس 

23.40 
8 

 
17.02 

28 
 

59.57 
 

14.851** 
 

0.001 

دورات صمل للمعلمٌن  فً كٌفٌة  هنان 
 7 تدرٌس هذه الفبة 

 
14.89 8 

 
17.02 

32 
 

68.09 
 

25.574** 
 

0.000 

كلٌات تخرج مإهلٌن فً تدرٌس الفبات  هنان 
 7 الخاصة 

 
14.89 7 

 
14.89 

33 
 

70.22 
 

28.766** 
 

0.000 

هتم بحصة التربٌة معلم التربٌة البدنٌة ال ٌ  
 23 الرٌاضٌة

 
48.95 17 

 
36.17 

7 
 

14.89 
 

8.340** 
 

0.015 

تجد صعوبة فً تطبٌك الدرس عندما التتوفر  
 االدوات  

24 

 
51.08 

11 

 
23.40 

12 

 
25.53 

 
6.681 * 

 
0.035 

 
 

كاؾ التربٌة البدنٌة درس الزمن المخصص ل 
 13 لتنفٌذ محتوى الدرس كامبل 

 
27.66 15 

 
31.95 

19 
 

40.43 
 

1.191 
 

0.551 

ٌتواجد بساحة المدرسة فصول او اشٌاء   
 23 تعولن عند اداء الحصة 

 
48.95 10 

 
21.28 

14 
 

29.79 
 

5.660* 
 

0.059 

حصص التربٌة البدنٌة ؼٌر كافٌة فً   
 26 برنامج  األسبوع الدراسً 

 
55.31 9 

 
19.15 

12 
 

25.53 
 

10.511** 
 

0.005 

ران مع التبلمٌذ فً ٌموم المعلم باالشت 
التربٌة فً درس ممارسة بعض االنشطة 

 29 البدنٌة  

 
61.70 

10 

 
21.28 8 

 
17.02 

 
17.149** 

 
0.000 

ٌستخدم المعلم االدوات البدٌلة عندما ال   
 26 تتوفر االدوات الرٌاضٌة بالمدرسة 

 
55.31 11 

 
23.40 

10 
 

21.28 
 

10.255** 
 

0.006 
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يتضح أف قيمة و المعمـ ( وجية نظر معممي وموجيي التربية البدنية في محور  1يوضح الجدوؿ ) 
( ، كما يوضح أف ىناؾ فروؽ معنوية عند مستوػ 28.766_ 5.660)مربع )كاؼ( تراوحت بيف  

 12_11_16_10ات ) لعبارات المحور ولصػػػػػالح )نعـ( في العبػػػػػػار  0.05، 0.01
 _  55.31 _ 53.21 _ 51.08  _46.82)بنسبة مئوية(وىػػػى عبػػارات ايجػػػػابية 13_15_

اشتراكو جابيات معمـ التربية البدنية مف خبلؿ عمى التوالي و التي أوضحت اي ( 61.70 _ 57.45
لمفروؽ التربية البدنية ومراعاتو في درس في ممارسة بعض األنشطة ذوؼ اإلعاقة  مع التبلميذ 
انو ، كما استخدامو لؤلدوات البديمة عندما ال تتوفر األدوات الرياضية بالمدرسة،كذلؾ الفردية بينيـ

جراء خبلؿ  الدرس فزىـ عمى ممارسة  النشاط يحرص عمى يشترؾ جميع التبلميذ ويح أنشطة وا 
يستخدـ األسموب المناسب لتعميـ النشاط ومسابقات بيف التبلميذ والفصوؿ في المدرسة ، كـ انو 

 .داخل حصة التربية البدنية

( اف دافعية الطبلب ذوؼ الحاجات الخاصة لمتعمـ تزداد عندما يتقبل 2001) ويشير جماؿ الخطيب
البيئة الصفية داعمة وتعاونية. الفروؽ الفردية بينيـ ويتفاعموف معيـ بإيجابية ويجعموف  المعمموف 

(10 :29 ) 

( اف المعمـ الناجح المحب لمادتو المخمص لمصمحة 2004تشير ناىد محمود ، ونيممي رمزؼ )و 
وـ بتنمية تبلميذه يستطيع اف ينفد درس التربية الرياضية بأقل إمكانيات ممكنة وعمى األقل اف يق

القدرات الجسمانية والميارات األساسية حتى بدوف استخداـ ألؼ أدوات وبطريقة مشوقة مميئة 
 (  94: 44بالمنافسات والمسابقات )

(  إف المدرس ىو أساس العممية التدريسية فيو المربي األميف 9( ) 2009جغدـ بف ذىيبة ) ويذكر 
اف ، و يتوقف نجاح ىذا المدرس في أداتو ووظيفتو عمى بثقة واطمئن والذؼ إليو يعيد أولياء األمور

 قدراتو عمى المبلحظة والتحميل ما يؤديو التبلميذ أثناء النشاط .

مٌع التبلمٌذ ٌحرص المعلم على ٌشترن ج 
فً درس وٌحفزهم على ممارسة  النشاط 

 25 التربٌة البدنٌة 

 
53.21 

19 

 
40.43 3 

 
5.26 

 
16.511** 

 
0.000 

ٌستخدم المعلم االسلوب المناسب لتعلٌم  
 22 داخل حصة التربٌة البدنٌة النشاط 

 
46.82 21 

 
44.69 

4 
 

8.51 
 

13.064** 
 

0.001 

لعاب داخل ٌراعً المعلم ممارسة كافة اال 
 19 الحصة دون التركٌز على لعبة معٌنة

 
40.43 19 

 
40.43 

9 
 

19.15 
 

4.255 
 

0.119 

بؤنشطة ومسابمات بٌن التبلمٌذ  ٌموم المعلم  
 24 والفصول فً المدرسة 

 
51.08 17 

 
36.17 

6 
 

12.77 
 

10.511** 
 

0.005 

الفروق الفردٌة بٌن التبلمٌذ  المعلم ٌراعً  
 27 شاط الرٌاضً اثناء ممارسة الن

 
57.45 15 

 
31.92 

5 
 

10.64 
 

15.489** 
 

0.000 

 هنان تموٌم للبرنامج الرٌاضً من حٌن آلخر 
9 

19.15 
12 

 
25.53 

26 
 

55.31 
 

10.511** 
 

0.005 
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_  55.31) بنسبة مئوية( وىي سمبية  5_  8_  6_  9كما وجدت ىذه الفروؽ في العبارات ) 
غير كافية في حصص التربية البدنية اف عدد  ( والتي أوضحت 48.95_  48.95_  51.08

كما ،  واف المعمـ ال يستطيع تطبيق الدرس عندما ال تتوفر األدوات،  برنامج  األسبوع الدراسي
معمـ التربية البدنية ال ييتـ ، مما يجعل  يتواجد بساحة المدرسة فصوؿ او أشياء تعوؽ أداء الحصة

أظيرت التي  (21()1990) طارؽ الشامخ "  "دراسة ويتفق ىذا مع ،  بحصة التربية الرياضية
نتائجيا اف عدد حصص التربية البدنية و الوقت المخصص لدرس التربية البدنية غير مناسب 
لتحقيق األىداؼ المرجوة وال يتناسب وأعداد الطبلب وعدـ تناسب اإلمكانات المادية وعدـ وجود 

تدريب لؤلنشطة مصادر تمويل متنوعة لمصرؼ عمى األنشطة الرياضية بالمدارس عدـ وجود مراكز 
 . الرياضية المختمفة بالمدارس

 70.22( لصالح ) ال ( بنسبة مئوية ) 17_  2_  3_  4) كما وجدت ىذه الفروؽ في العبارات 
كميات تخرج  ( والتي أوضحت الجوانب السمبية وىى انو ال توجد 55.31_ 59.57_ 68.09_ 

ال توجد دورات صقل لممعمميف  في انو )ذوؼ اإلعاقة ( ، كما  مؤىميف في تدريس الفئات الخاصة
ومراكز  ذوؼ اإلعاقة كيفية تدريس ىذه الفئة وال يوجد عدد كافي مف معممي التربية البدنية بمدارس 

وكل ىذه العوامل سمبية تساىـ في عدـ ، كما انو ال يتـ تقويـ لمبرنامج الرياضي مف حيف آلخر 
 ممارسة ذوؼ اإلعاقة  لمنشاط الرياضي 

( إلى ضرورة عقد دورات صقل بيدؼ تطوير األداء 2002امية فرغمي ونادية عبد القادر)وتشير س
لممعمـ ومواكبة التطورات العممية المتبلحقة والتغيرات التي تطرأ عمى طرؽ التدريس وأساليبيا 

 (305: 15)  ألنشطة الرياضية الممارسة.وا
عمى انو حتى  اس التربية الرياضية اتفقو (  اف الميتموف بتدري2010ويذكر سميماف قزاقزة واخروف )

تتمكف برامج التربية الرياضية المدرسية مف تحقيق أىدافيا الحركية والمعرفية واالجتماعية عمى 
مما قد يسيـ في زيادة فرص  ، ضرورة توفير الوقت الكافي لمتربية الرياضية ضمف الجدوؿ المدرسي

باإلضافة إلى زيادة ،  أداء األعماؿ اليومية دوف تعبوىذا يؤدؼ إلى  ، الممارسة لؤلنشطة الرياضة
 ( 311:   19في التحصيل الدراسي الجيد .) 

( أف التربية الرياضية كمادة تخضع لمعممية التعميمية تتأثر بعوامل  1997ويشير محسف دمحم )
ربية البدنية ، ولذا يجب إعداد معمـ الت ، واإلمكانات متعددة مف أىميا المنيج ، المعمـ ، التمميذ

إعدادًا مينيًا جيدًا بما يتناسب مع ما يقوـ بو مف واجبات وما يتحممو مف مسئوليات داخل وخارج 
 ( 22: 33)  .ت وأجيزة ووسائل تعميميةالمدرسة ويمي ذلؾ اإلمكانات مف مبلعب وأدوا

يمية وبمقدار ( اف المعمـ يعتبر أساس المنظومة التعم 2005ويذكر دمحم زغموؿ ومكاـر ابوىرجة ) 
قدرتو وكفاءتو تكوف فاعمية التعمـ حيث تتضاءؿ اإلمكانيات والمناىج المدرسية في وجود المعمـ 

 ( 59: 36)  .الكفء
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( اف معمـ التربية الرياضية الركف األساسي في العممية التعميمية 2007يشير منذر الخطيب )
يجب اف  ردا مفيدا في المجتمع وعميوبالمدرسة وعف طريقو يتـ توجيو المتعمـ اجتماعيا ليكوف ف

سئوؿ يكوف المعمـ قد عد أعداد صحيح ليتحمل المسؤولية الميمة الممقاة عمى عاتقو ألنو يعد الم
 ( 8: 43األوؿ عف تنفيذ المنياج. )

أف نجاح برنامج التربية الرياضية المدرسية في توفير فرص ( 2010ويذكر سميماف قزاقزة  وآخروف )
يجابية لمتبلميذ ال بد لو مف توافر المعمـ القادر عمى التعديل والتغير في األنشطة المشاركة اإل

 .لصعوبات التي تواجو بعض التبلميذوالميارات الرياضية لتتناسب مع ا

                                                                      (19 :312) 
متعمقة بالمعمـ ىواف معمـ التربية البدنية غير مؤىل لمتعامل مما سبق نبلحع انو مف المشكبلت  ال

مع ىذه الفئات وبالتالي ال يستطيع إيصاؿ المعمومة او ممارسة النشاط مع ىذه الفئات كما اف 
خصوصية ىذه المدارس توجب وجود أكثر مف معمـ في نفس الحصة حتى يتمكنوا مف متابعة كافو 

 .التبلميذ وفقا لنوع اعاقتيـ
ف خبلؿ متابعة الباحثة و زياراتيا المتكررة ال حظت إف معممي التربية البدنية الموجوديف بمدارس وم

ومراكز ذوؼ اإلعاقة  ىـ خريجي معاىد وكميات التربية البدنية وىـ غير مؤىميف بشكل جيد لمتعامل 
والرياضة  في وقت  مع ىذه الفئات وقد تـ النظر في ىذه النقطة في مناىج كمية عمـو التربية البدنية

قريب ، حيث تـ وضع نشاطات ذوؼ اإلعاقة ضمف المفردات الدراسية داخل التخصصات 
 .المختمفة
 ( 2جدكؿ ) 

 المكجو أراء معممي كمكجيي التربية البدنية في محكر

 
 ر.م

 العبارات

 نعم 

الى  %
حد 
 ما 

% 

 ال

 الداللة ²كا %

بعة هنان ما ٌكفً من موجهً التربٌة البدنٌة لمتا 
دروس التربٌة البدنٌة والنشاطات  الرٌاضٌة 

 5 الداخلٌة والخارجٌة لهذه الفبات 

10.64 

5 

10.64 

37 

78.72  
43.57** 

 
0.000 

التوجٌه ٌعمل على تطوٌر مناهج التربٌة الرٌاضٌة  
 14 ) ذوي  االعالة (الخاصة بتعلٌم

 
29.79 4 

 
8.51 29 

 
61.70 

 
20.21** 

 
0.000 

ادٌة للمبدعٌن من موجهً التربٌة هنان مكافبات م 
 البدنٌة  لهذه الفبات

0 

 
0 

2 

 
4.26 

45 

 
95.74 

 
39.34** 

 
0.000 

 هنان اهتمام بتحفٌز الموجهٌن فً مجال تطوٌر 
 1 لذوي اإلعالة البرنامج الرٌاضً 

 
2.13 3 

 
5.26 43 

 
91.49 

 
71.66** 

 
0.000 

 الموجه ٌراعً الظروؾ الوالعٌة عند نمده للمعلم   

20 

 
42.56 12 

 
25.53 15 

 
31.91 

 
2.09 

 
 353 . 
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يتضح أف قيمة و  الموجو( وجية نظر معممي وموجيي التربية البدنية في محور 2ح الجدوؿ )يوض
( ، كما يوضح أف ىناؾ فروؽ معنوية عند 71.66_   12.43حت بيف  )مربع )كاؼ( تراو 

( وىي عبارة سميبة والتي تشير انو  9لعبارات المحور ولصالح ) نعـ ( في العبارة ) 0.01 مستوػ 
ذوؼ  اإلعاقة و لصالح )  ال يوجد تأىيل ميني خاص لموجيي التربية الرياضية في مدارس ومراكز

، عبير عيسى  ويتفق ىذا مع دراسة إبراىيـ كساب( ،  6_  5ات ماعدا )ػػار ال( في باقي العبػػػػػ
 ( والتي أظيرت نتائجيا ليس ىناؾ دورات صقل لمعممي وموجيي التربية البدنية.2( )2009)

ال توجد مكافئات مادية والتي أشارت انو ( 95.74( قد سجمت أعمى نسبة )3ونبلحع اف العبارات )
كما انو ( ، 91.49)( بنسبة مئوية 4ليذه الفئات يمييا العبارة ) تربية البدنية لممبدعيف مف موجيي ال

، ومف ثـ جاءت  لذوؼ اإلعاقةالبرنامج الرياضي  ال يوجد اىتماـ بتحفيز الموجييف فى مجاؿ تطوير
و ال يوجد ما يكفي مف موجيي التربية البدنية ان( والتي أوضحت  78.72( بنسبة مئوية )1العبارة )

قسـ كما اف ،  تابعة دروس التربية البدنية والنشاطات الرياضية الداخمية والخارجية ليذه الفئاتلم
والذؼ التوجيو واإلشراؼ التربوؼ ال يساىـ في االىتماـ بيذه الفئة والتركيز عمييا إعبلميا وماديا 

رات ايجابية  ى عبا( وى2_ 12_ 7وجاءت العبارات )( 74.47) بنسبة مئوية( 1)اتضح في العبارة 
 ستتـ متابعة مدار ال عمى التوالي والتي أوضحت انو (70.22 65.96 _61.70)وبنسبة مئوية 
، وليس ىناؾ خطة سنوية يقوـ بيا قسـ   بصفة دورية مف قبل موجيي  التربية البدنيةذوؼ  اإلعاقة 

نشطة الرياضية ليذه برامج األتطورات وأوجو القصور في تنفيذ التوجيو واإلشراؼ التربوؼ لمعرفة ال
) ذوؼ  الفئات  ، كما اف التوجيو ال يعمل عمى تطوير مناىج التربية الرياضية الخاصة بتعميـ

 ( .اإلعاقة
( اف اإلشراؼ التربوؼ بجميع تخصصاتو أصبح مف أىـ العوامل 2010ويشير فراس فواز ليمبت )

اإلشراؼ التربوؼ ىو حمقة الوصل بيف  ، لكوف  التي تسيـ إسياًما مباشًرا في تطوير اإلدارة المدرسية

ٌساعد الموجه على تعرٌؾ معلم التربٌة الرٌاضٌة   
 18 بكل ما هو جدٌد فً المجال

 
38.30 11 

23.40 

18 

 
38.30 

 
2.09 

 
353 . 

بصفة دورٌة من ذوي  اإلعالة  ستتم متابعة مدار 
 3 لبل موجهً  التربٌة البدنٌة 

 
5.26 11 

23.40 

33 

 
70.22 

 
30.81** 

 
0.000 

عدد زٌارات الموجه كاؾ على مدار السنة   
 لبلستفادة منها 

8 

 
17.02 

7 

 
14.89 

32 

 
68.09 

 
**  25.57  

 
0.000 

ال ٌوجد تؤهٌل مهنً خاص لموجهً التربٌة  
 28 ذوي  اإلعالة  الرٌاضٌة فً مدارس ومراكز

 
59.57 3 

 
5.26 16 

 
34.04 

 
19.96** 

 
0.000 

ل الموجهٌن فً تطوٌر برامج األنشطة ٌساهم عم 
 11 الرٌاضٌة لهذه الفبات

23.40 

9 

19.15 

27 

57.45 **12.43 0.002 

ٌساهم لسم التوجٌه واإلشراؾ التربوي فً   
 2 االهتمام بهذه الفبة والتركٌز علٌها إعبلمٌا ومادٌا   

 
4.26 10 

 
21.28 35 

 
74.47 

 
** 37.83 

 
0.000 

بها لسم التوجٌه واإلشراؾ هنان خطة سنوٌة ٌموم  
تطورات وأوجه المصور فً تنفٌذ التربوي لمعرفة ال

 1 برامج األنشطة الرٌاضٌة لهذه الفبات    

 
2.13 

15 

 
31.91 

31 

 
65.96 

 
**  28.77  

 
0.000 
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فأصبح مف ضروريات العممية  والتطوير، وعميو تقوـ عممية التقويـ  الميداف والسياسة التعميمية
  .ويةالتعميمية لموصوؿ بيا إلى أفضل النتائج واألساليب التعميمية والترب
                                                                       (30  :2 ) 

اإلشراؼ التربوؼ احد الركائز األساسية في تطوير العمل التربوؼ ( إف 2015ويذكر ياسر الينداوؼ )
وتنبع أىميتو مف حاجة المؤسسات التعميمية لتطوير العممية التعميمية وضماف نجاحيا في تحقيق 

 ( 1: 45)أىدافيا وصوال لمخرجات جيدة 
 (3جدكؿ ) 

دارة المدرسةجيي التربية البدنية في محكر أراء معممي كمك    ا 
 

 
 ر .م

 العبارات

 نعم 

 
الى  %

حد 
 ما

 
% 

 ال

 
   % 

 
 ²كا

 
 الداللة

 
 

مدارس ومراكز  ذوي  اإلعالة  مإهلٌن إلدارة هذه مدراء 
 16 المدارس والمراكز

 
34.04 15 

 
31.91 

16 
 

34.04 
.043 0.979 

مإهلٌن الموظفٌن باإلدارة من أخصابٌٌن اجتماعٌٌن   
 16 المدارس والمراكزللعمل فً  هذه 

 
34.04 22 

 
46.81 

9 
 

19.15 
 

5.404 
 

0.067 

هنان اهتمام من أدارة المدرسة بإلامة أنشطة  داخل   
 9 على مدار السنة ؟ مدارس ومراكز  ذوي  اإلعالة 

 
19.15 15 

 
31.91 

23 
 

48.95 
 

6.298* 
 

0.043 

ز  ذوي  اإلعالة  ٌوجد تنسٌك بٌن إدارات مدارس ومراك 
 6 األنشطة الرٌاضٌة  فً ألامة

 
12.77 16 

 
34.04 

25 
 

53.21 
11.532** 0.003 

هنان  اهتمام من أدارة المدرسة بإلامة أنشطة  خارج  
 5 مدارس ومراكز  ذوي  اإلعالة 

 
10.64 21 

 
44.68 

21 
 

44.68 
 

10.894** 
 

0.004 

ٌة البدنٌة رسة لمعلمً التربهنان تشجٌع من أدارة المد  
 المختلفة  إللامة األنشطة الرٌاضٌة

16 

 
 
34.04 

15 

 
 

31.91 
16 

 
34.04 

 
.043 

 
0.979 

التربٌة تجد فً ادارة المدرسة المناعة التامة بؤهمٌة  درس  
 12 .ذوي  االعالة  البدنٌة 

 
25.53 13 

 
27.66 

22 
 

46.81 
 

3.872 
 

0.144 

واصبلح ما ادارة المدرسة على متابعة المبلعب  تحرص 
 8 1ٌتلؾ منها 

 
17.02 14 

 
29.79 

25 
 

53.21 
 

9.489** 
 

0.009 

اهمٌة لدرس التربٌة البدنٌة عند  ادارة المدرسة تعطً 
 11 وضع الجدول الدراسً 

 
23.40 7 

 
14.89 

29 
 

61.70 
 

17.532** 
 

0.000 

عدم اهتمام إدارة المدرسة بالعروض الرٌاضٌة فً  
 26 المناسبات المختلفة  

 
55.31 10 

 
21.28 

11 
 

23.40 
10.255** 0.006 

 تشجع إدارة المدرسة للتبلمٌذ المتفولٌن رٌاضٌا   
13 

 
27.66 15 

 
31.92 

19 
 

40.43 
 

1.191 
 

0.551 

تفضل أدارة المدرسة الحصص العملٌة التخصصٌة على  
 حصص التربٌة الرٌاضٌة 

23 

 
48.95 

17 

 
36.17 

 
7 

 
14.89 

 
8.340** 

 
0.015 

ة إدارة المدرسة  لمادة التربٌة الرٌاضٌة على أنها نظر 
 33 دون المواد األخرى. 

 
70.22 6 

 
12.77 

8 
 

17.02 
 

28.894** 
 

0.000 

تساهم  إدارة المدرسة فً تحدٌد نوع االنشطة التً  
 8 ٌمارسها التبلمٌذ  

 
17.02 

4 
 

 
8.51 

35 
 

74.47 
 

36.298** 
 

0.000 
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يتضح أف و إدارة المدرسة ممي وموجيي التربية البدنية في محور ( وجية نظر مع3يوضح الجدوؿ )
( ، كما يوضح أف ىناؾ فروؽ معنوية عند 36.298_   6.298قيمة مربع )كاؼ( تراوحت بيف  )

( وىي عبارات  12_  10_ 13) نعـ ( في العبارات ) لعبارات المحور ولصالح   0.01مستوػ 
رسة  لمادة التربية الرياضية عمى أنيا دوف المواد األخرػ ، و نظرة إدارة المدسميبة والتي تشير اف 

عدـ اىتماميا  بالعروض الرياضية في المناسبات المختمفة و تفضل أدارة المدرسة الحصص العممية 
 ( 21) (1990) طارؽ الشامخ "  " دراسةالتخصصية عمى حصص التربية الرياضية ويتفق ىذا مع 

لغائيا في فترة أظيرت نتائجيا انعدـ ا التي  ىتماـ إدارات المدارس بحصص التربية البدنية وا 
 االختبارات النيائية .

( والتي أظيرت نتائجيا اف إدارة المدرسة غير مقتنعة 3()1994دراسة إبراىيـ حنفي شعبلف )
بأىمية مادة التربية الرياضية ودورىا في التنمية الشاممة وال تقدر معممي التربية الرياضية بنفس 

 تقديرىا لمعممي المواد اآلخر و عدـ االىتماـ الكافي في جوانب التوجيو الفني والمدرسيف األوائل.
ال تقوـ بالدور المنوط بيا عمى أكمل وجو حيث أنيا ال تيتـ  مما سبق نبلحع اف إدارة المدرسة

عزؼ الباحثة ذلؾ بحصة التربية البدنية وال بإقامة األنشطة الرياضية داخل وخارج ىذه المدارس ،  وت
الى اف العامميف في ىذه المدارس غير مؤىميف إلدارة او  العمل في مدارس ومركز ذوؼ اإلعاقة 

ال( في )   لعبارات المحور ولصالح 0.01كما يتضح أف ىناؾ فروؽ معنوية عند مستوػ 
_  53.21_  61.70_   74.4)  ( بنسبة مئوية  5_  3_  8_  4_  9_ 14)   اتالعبػػػػػػػار 
( والتي أوضحت اف إدارة المدرسة ال تساىـ  في تحديد نوع  44.68_  48.95_  53.21

ال تعطي أىمية لدرس التربية البدنية عند  اف أدارة المدرسةاألنشطة التي يمارسيا التبلميذ ،كما 
 ، وال يوجد تنسيق بيف إدارات مدارس ومراكز  ذوؼ  اإلعاقة  في اقامة وضع الجدوؿ الدراسي

صبلح ما يتمف منيا ألنشطة الرياضية ، كما اف ا إدارة المدرسة ال تحرص عمى متابعة المبلعب وا 
، و ال يوجد اىتماـ مف إدارة المدرسة بإقامة أنشطة داخل و خارج مدارس ومراكز ذوؼ اإلعاقة 

 ضعف( والتي أظيرت نتائجيا 7()2002) بساـ البياتي" "مع دراسة  ىذاويتفق ، عمى مدار السنة
مساىمات إدارات المدارس في إنجاح درس التربية الرياضية والنظرة السمبية ليذه اإلدارات مما يؤثر 

 عمى فعالية الدرس المنيجي .
إدارة المدرسة ال (  اف   14( )   2013زكية الميساوؼ ولطفية شقبلبو )  كما أظيرت نتائج دراسة

ات البلزمة لتنفيذىا وال تقوـ بمكافئة المعمـ تدعـ األنشطة الرياضية المدرسية وال توفر اإلمكان
( والتي أظيرت نتائجيا عدـ 41( )2009مرواف عبد المجيد )، كما تتفق مع دراسة  المتميز

 . تجاوب إدارات المدارس مع المدرس والدرس
د ( اف إدارة المدرسة تعتبر األداة الميمة في تنفيذ المنياج باعتبارىا ق2007ويذكر منذر الخطيب  )

اكتسبت خبرات عديدة مف خبلؿ تنفيذ المناىج الدراسية المختمفة و ىي المسئولة عف التنسيق بيف 
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وتقوـ إدارة المدرسة بتشجيع المعمـ ودعمو ألجل تمكنو مف تنفيذ  ،المناىج الدراسية المختمفة 
درسة والبيئة الم المنياج وتحقيق األىداؼ التربوية باعتبار اإلدارة المدرسية ىي حمقة الوصل بيف

 (9: 43والمجتمع . )
 (4جدكؿ ) 

 التمميذ أراء معممي كمكجيي التربية البدنية في محكر 

راوحت قيمة مربع تو  التمميذ( وجية نظر معممي وموجيي التربية البدنية في محور 4يوضح الجدوؿ )
لعبارات 0.01( ،كما يوضح أف ىناؾ فروؽ معنوية عند مستوػ 61.96_ 18.17)كا( بيف) 

( وىي عبارات سمبية ، والتي 87.23( بنسبة مئوية )4_  2ة )المحور ولصالح ) نعـ( في العبار 
التبلميذ  تصنيفعدـ مناسب لدرس التربية البدنية ، و  أوضحت اف الزؼ الذؼ يرتديو التمميذ غير

التربية البدنية وتفسر الباحثة اف قدرة التبلميذ عمى ممارسة األنشطة درس حسب نوع اإلعاقة يعرقل 

ر . 
 م

 العبارات

 نعم 

الى  %
 حد ما 

% 

 ال 

 الداللة ²كا %

نوع اإلعالة تمنع التلمٌذ من ممارسة النشاط  
 32 التربٌة البدنٌة درس الرٌاضً فً 

 
68.09 7 

 
14.89 8 

 
17.02 

 
25.57** 

 
0.000 

الزى الذي ٌرتدٌه التلمٌذ ؼٌر مناسب لدرس   
 41 التربٌة البدنٌة 

 
87.23 5 

 
10.64 1 

 
2.13 

 
61.96** 

 
0.000 

ازدحام الفصل بالتبلمٌذ ٌإدي الى عدم تنفٌذ   
 بشكل جٌد التربٌة البدنٌة درس 

37 

 
78.72 

6 

 
12.77 

4 

 
8.51 

 
43.70** 

 

 
0.000 

نوع اإلعالة ٌعرلل  التبلمٌذ حسبتصنٌفعدم   
 41 التربٌة البدنٌة درس 

 
87.23 3 

 
5.26 3 

 
5.26 

 
61.45** 

 
0.000 

األنشطة الرٌاضٌة داخل محتوى الدرس تتمشى  
 6 مع مٌول ورؼبات التبلمٌذ 

 
12.77 29 

 
61.70 12 

 
25.53 

 
18.17** 

0.000 

 النشاط الرٌاضً  المزاول  مناسب لعمر التلمٌذ    
19 

 
40.43 25 

 
53.21 3 

 
5.26 

 
16.51** 

0.000 

العمرٌة ات منهج التربٌة البدنٌة ٌتناسب مع الفب 
 10 للتبلمٌذ مع اختبلؾ إعالاتهم 

 
21.28 19 

 
40.43 18 

 
38.30 

 
3.11 

0.212 

التمارٌن فً حصة التربٌة البدنٌة صعبة وال   
 5 ٌمكن تنفٌذها من لبل التبلمٌذ 

 
10.64 13 

 
27.66 29 

 
61.70 

 
19.06** 

0.000 

ٌستطٌع جمٌع التبلمٌذ ممارسة االنشطة   
 2 الرٌاضٌة المختلفة بمفردهم ) بدون مساعدة ( 

 
4.26 15 

 
31.92 30 

 
63.83 

 
25.06** 

 
0.000 

عبللة التلمٌذ بالمعلم تإثر على ممارسته للنشاط   
 32 الرٌاضً داخل الحصة 

 
68.09 5 

 
10.64 10 

 
21.28 

26.34** 0.000 

لتربٌة البدنٌة ال تتناسب مع المدرات دروس ا 
 14 البدنٌة والهواٌات المفضلة لدى التبلمٌذ 

 
29.79 20 

 
42.56 13 

 
27.66 

 
1.83 

0.401 

ٌشجع مدرسً المواد األخرى التبلمٌذ على   
 9 االشتران فً النشاط الرٌاضً

 
19.15 19 

 
40.43 19 

 
40.43 

 
4.26 

0 
.119 

راسٌة والمدرات البرنامج ٌراعً المراحل الد 
 11 العملٌة لكبل الجنسٌن

 
23.40 17 

 
36.17 19 

 
38.30 

 
2.21 

0 
.331 

ٌتمٌز البرنامج الرٌاضً بالمرونة حتى ٌتناسب   
 13 مع جمٌع التبلمٌذ

 
27.66 17 

 
38.30 17 

 
36.17 

 
0.681 

.711 

دمج اللبنٌٌن والبنات داخل حصة التربٌة البدنٌة   
 ط الرٌاضً ٌإثر على ممارستهم للنشا

39 

 
82.98 

5 

 
10.64 

3 

 
5.26 

 
52.26** 

0.000 
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اإلعاقة تمنع التمميذ مف ممارسة النشاط الرياضي في فؼ إعاقاتيـ ،الرياضية المختمفة تختمف باختبل
لؾ دمج ذك،  التربية البدنية حيث يؤدؼ ذلؾ الى عزوفيـ عمى ممارسة النشاط الرياضيدرس 

المبنييف والبنات داخل حصة التربية البدنية يؤثر عمى ممارستيـ لمنشاط الرياضي فالتمميذ الذؼ لديو 
كية او ذىنية او صـ وبكـ لديو احساس انو ال يستطيع اداء الميارات المختمفة اعاقة سواء كانت حر 

( ، كما  82.98( بنسبة ) 15خر. وىذا ما اوضحتو العبارة )اماـ زمبلئو وزميبلتو مف الجنس اال
ازدحاـ الفصل بالتبلميذ يؤدؼ الى عدـ تنفيذ درس اف ( 78.72( بنسبة مئوية )3اوضحت العبارة )

اف ( والتي اوضحت  68.09( بنفس النسبة )10_  1وتأتي العبارتيف )بشكل جيد بدنية  التربية ال
، كذلؾ عبلقة التمميذ  التربية البدنيةدرس نوع االعاقة تمنع التمميذ مف ممارسة النشاط الرياضي في 

( اف 2001) ويشير جماؿ الخطيببالمعمـ تؤثر عمى ممارستو لمنشاط الرياضي داخل الحصة 
ة بيف المعمـ والتمميذ أحد العوامل اليامة التي يتقرر عمى ضوئيا مدػ نجاح عممية تعمـ العبلق

الطبلب ذوؼ الحاجات الخاصة. وتفيد أدبيات التربية الخاصة بأف ىذه العبلقة ربما تكوف أىـ مف 
 ( 29:   10يب التعميـ ذاتيا )أسال

دة لذلؾ فاف عبلقتو بمعمـ التربية البدنية قد يحتاج لممساعذو اإلعاقة  التمميذ لؾ اف ذوترجع الباحثة 
تؤثر سمبا او ايجابا حسب نوع عبلقتو بالمعمـ ، وىذا يحتـ عمينا اف نسعى جاىديف إلعداد معمـ 
مؤىل لمتعامل مع ىذه الفئات حتى يستطيع اف يجعل كافة التبلميذ يساىموا في االنشطة الرياضية 

 . سواء داخل الحصة او خارجيا
الى حد ما ( في ة ولصالح )أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائي( 4ت نتائج الجدوؿ ) كما أظير 

األنشطة  اف( عمى التوالي والتي أوضحت  53.21_ 61.70) بنسبة مئوية(  6_  5ات ) العبار 
مع ميوؿ ورغبات التبلميذ ، كما اف النشاط  الى حد ماالرياضية داخل محتوػ الدرس تتمشى 

 لعمر التمميذ  الى حد مامناسب الرياضي  المزاوؿ  
بنػػػػػسبة مػػػػػػػػئوية (  8_  9)  ال( في العبارةوؽ ذات داللة إحصائية ولصالح )فر كما يوضح الجدوؿ 

جميع التبلميذ ال يستطيعوف ممارسة األنشطة الرياضية  اف( والتي أوضحت 61.70_  63.83)
وؼ  اإلعاقة غالبا ما يحتاجوف الى ذطفاؿ ا يوضح اف األذوى المختمفة بمفردىـ ) بدوف مساعدة (

حيث اف اغمب التبلميذ ال يستطيعوف ممارسة األنشطة الرياضية المختمفة بمفردىـ ) بدوف مساعدة 
مساعدة ( ويحتاجوف إلى مساعدة مف معمـ التربية البدنية او المربي او الميتميف داخل ىذه 

مما يجعميـ يبتعدوف ت المختمفة او مسؾ األدوات المدارس والمراكز حتى يساعدىـ في أداء الميارا
 .كذلؾ التماريف في حصة التربية البدنية صعبة وال يمكف تنفيذىا مف قبل التبلميذعف ممارستيا ، 
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 (5جدكؿ ) 
 اإلمكانيات كاألدكات البلزمة لممارسة األنشطة الرياضيةأراء المعمميف كالمكجييف في محكر  

 
ر 
 .م

 العبارات 

 نعم 

 
الى حد  %

 ما 

 
% 

 ال 

 
% 

 الداللة ²كا

البلزمة  مبلعباإلمكانٌات واألدوات والتتوفر   
داخل  التربٌة البدنٌة لممارسة األنشطة فً درس

 1 مدارس ومراكز ذوي  اإلعالة 

 
2.13 

8 

 
17.02 

38 

 
80.85 

 
**49.319 

 
0.000 

 تتوفر بالمدرسة مسرح او صالة رٌاضٌة مؽلمة   
0 0 13 

 
27.66 34 

 
72.34 

 
**9.383 

 
0.002 

المناسبة تتوفر األجهزة واألدوات الرٌاضٌة   
 8 0 0 فً المدرسة ؟ ذوي  اإلعالة

 
17.02 39 

 
82.98 

 
**20.447 

 
0.000 

تتوفر بالمدرسة مرافك صحٌة مبلبمة   
 12 0 0 لبلستخدام بعد ممارسة النشاط ؟

 
25.53 35 

 
74.47 

 
**11.255 

 
0.001 

للنشاط الداخلً والخارجً  هنان مٌزانٌة  
 1 بمدٌنة الزاوٌة  ذوي  اإلعالة بمدارس و مراكز

 
2.13 13 

 
27.66 33 

 
70.22 

 
33.362 

 
0.000 

 للة األجهزة التعلٌمٌة المتطورة لذوي  االعالة 
35 

 
74.47 1 

 
2.13 11 

 
23.40 

 
**38.979 

 
0.000 

المكان ؼٌر مناسب لتدرٌس تبلمٌذ ذوي    
 35 اإلعالة 

 
74.47 7 

 
14.89 5 

 
10.64 

 
**35.915 

 
0.000 

تتوفر بالمدرسة حجرة خاصة بالتربٌة البدنٌة     
11 

 
23.40 16 

 
34.04 20 

 
42.56 

 
2.596 

 
.273 

هنان مبلعب وصاالت رٌاضٌة خاصة بذوي    
 7 االعالة داخل مدٌنة الزاوٌة وضواحٌها 

 
14.89 7 

 
14.89 33 

 
70.22 

 
28.766** 

 
0.000 

 
اإلمكانيات واألدوات ( وجية نظر معممي وموجيي التربية البدنية في محور  5ح الجدوؿ ) يوض

_   9.383يتضح أف قيمة مربع )كا( تراوحت بيف )  و  البلزمة لممارسة األنشطة الرياضية
تيف ار ػػػػػػػػ( ، كما يوضح أف ىناؾ فروؽ معنوية لعبارات المحور ولصالح ) نعـ( في العب  49.319

قمة األجيزة التعميمية المتطورة وقد والتي أوضحت (   74.47بنفس النسبة مئوية )(  7_  6) 
، ويشير ريساف خريبط ) لذوؼ اإلعاقة ، كذلؾ المكاف غير مناسب لتدريس تبلميذ  ذوؼ اإلعاقة

( مف الضرورؼ تحديد مكاف المعب في درس التربية البدنية الف ذلؾ يساعد في زيادة فعالية  2000
 ( 62:  13)  .درس ويسمح بتحديد حجـ التماريف بصورة صحيحةال

(  2_  4_   1_ 3)  ولصالح ) ال( في العبارات فروؽ ذات داللة إحصائيةكما يوضح الجدوؿ 
والتي أوضحت انو ال تتوفر األجيزة ( 72.34_  74.47_  80.85_  82.98بنسب مئوية )

اإلمكانيات واألدوات المدرسة، كما انو ال تتوفر  في المناسبة لذوؼ  اإلعاقةواألدوات الرياضية 
، داخل مدارس ومراكز ذوؼ اإلعاقة  التربية البدنية البلزمة لممارسة األنشطة في درس مبلعبوال

كذلؾ ال تتوفر بالمدرسة مرافق صحية مبلئمة لبلستخداـ بعد ممارسة النشاط و ال تتوفر بالمدرسة 
 مسرح او صالة رياضية مغمقة.

 ( والتي أظيرت نتائجيا46) (2009صالح الميتمي و حسيف ابو الزر ) يحي ىدا مع دراسة  ويتفق
اف مف أكثر المعوقات شيوعا ىو عدـ توفر اإلمكانيات حيث تعاني الجمعيات والمراكز واالتحادات 
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في المؤسسات الخاصة او الحكومية  برياضة المعاقيف مف نقص كبير في التجييزات والمرافق  ، 
ثـ جاء المجاؿ اإلعبلمي  يميو المجاؿ اإلدارؼ وجاء المجاؿ االجتماعي والنفسي في المراتب  ومف

 األخيرة                                                                                                           
( والتي اظيرت نتائجيا عدـ 1( )2009إبراىيـ كساب ، عبير عيسى )كما يتفق ىذا مع دراسة 

توفر المرافق الصحية البلزمة في المدرسة ، او صالة رياضية مغمقة بالمدرسة أو ساحات رياضية 
 مناسبة ، و ضعف توفر األجيزة و األدوات الرياضية بالمدرسة

( والتي اظيرت نتائجيا عدـ توفر اإلنشاءات الرياضية والساحات 28( )2012فتحي انطاط ) دراسة
واألدوات واألندية الستقباؿ األسر واألطفاؿ ذوؼ اإلعاقة وعدـ  وجود أدوات مبلئمة لمطفل المعاؽ 

 حركيا  
أسفرت نتائجيا اف  قمة  األماكف المخصصة لممارسة ( التي 31)(2013دراسة فرج المبروؾ )

 النشاط الرياضي واإلمكانات واألدوات الرياضية .  
ىناؾ مبلعب وصاالت و ليس ان( والتي أوضحت 70.22النسبة )( بنفس 9_   5وجاءت العبارة )

ميزانية لمنشاط توجد ال  انوكما داخل مدينة الزاوية وضواحييا ،  خاصة بذوؼ اإلعاقةرياضية 
 بمدينة الزاوية ذوؼ  اإلعاقةالداخمي والخارجي بمدارس و مراكز 

عدـ والتي أظيرت نتائجيا  (14( )2013شقبلبو ) ولطفيوويتفق ىذا مع دراسة زكية الميساوؼ 
توفر األدوات واألجيزة البلزمة لتطبيق األنشطة الرياضية المدرسية وعدـ توفر صاالت لمتدريب 

، كما  الرياضي وال توجد ساحات ومبلعب مناسبة لتنفيذ األنشطة الرياضية المدرسية في المدارس
، مما سبق نبلحع انو ال تتوفر  كافية  أف الميزانية المقررة لتمويل األنشطة الرياضية المدرسية غير
مدارس ومراكز متحدؼ اإلعاقة ) ذوؼ حتى ابسط اإلمكانيات الخاصة بالتربية البدنية داخل 

 .االحتياجات الخاصة (
اإلمكانيات واألدوات ( والتي أظيرت نتائجيا عدـ  توفر 16( )2013دراسة سعاد زبوف )و 
داخل مدارس ومراكز متحدؼ اإلعاقة )  التربية البدنية رسالبلزمة لممارسة األنشطة في د مبلعبوال

المناسبة لمتحدؼ اإلعاقة ال تتوفر األجيزة واألدوات الرياضية  ذوؼ االحتياجات الخاصة(، كما انو
 . في المدرسة ) ذوؼ االحتياجات الخاصة(
لكوادر الفنية ( اف األدوات واألجيزة والبرامج الرياضية وأعداد ا1999ويشير عبد الحميد شرؼ )

المتخصصة تعد مف الركائز األساسية في أنجاح األنشطة الرياضية والتي بدونيا ال يمكف أف نحقق 
أىدؼ النشاط الرياضي المدرسي ولذلؾ كاف مف الضرورؼ توفير ىذه األدوات والمنشئات البلزمة 

 لممارسة أؼ نشاط وليس توفيرىا فقط بل البد اف تكوف في المستوػ الجيد.
                                                                     (23 :273 ) 
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( اف اإلمكانيات تمعب دورا خطيرا في تحديد أىداؼ مناىج 2001غموؿ وآخروف )ويذكر دمحم ز 
وبرامج التربية الرياضية ، واختيار انشطتيا تتوقف عمى ما يتوفر مف إمكانيات ، واف اؼ قصور او 

 ( 36: 35عائقا اماـ  استمرار تنفيذىا  )يا يقف نقص في
(  اف توفر المبلعب والتجييزات والمبلعب واألدوات الرياضية كما 2002ويشير بساـ البياتي )

ونوعا فيي امرا ضروريا ال يمكف االستغناء عنو في إدارة النشاط البدني والرياضي واف قمة ىذه 
 (100: 7اضي )بشكل سمبي عمى النشاط الريالمواد تؤثر 

 ( 6جدكؿ ) 
 كزارتي التعميـ كالشؤكف االجتماعيةبرامج  أراء المعمميف كالمكجييف في محكر 

وزارتي التعميـ برامج  ( وجية نظر معممي وموجيي التربية البدنية في محور  6يوضح الجدوؿ ) 
يتضح كما  (43.085_   7.681قيمة مربع )كا( تراوحت بيف )يتضح أف و  والشؤوف االجتماعية.

في جميع عبارات الجدوؿ ، كما يوضح أف   0.01اف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ 
وىى  (74.47)بنسبة مئوية ( 12)ةىناؾ فروؽ معنوية لعبارات المحور ولصالح ) نعـ( في العبار 

ويحتاج إلى   ذوؼ اإلعاقة غير مناسب ل البدنية التربية  عبارة سمبية ، و التي أوضحت اف منيج 

 
ر . 
 م

 العبارات

 نعم 

الى  %
حد 
 ما 

% 

 ال 

 الداللة ²كا %

 ذوي  االعالة توجد خطة  سنوٌة للنشاط الرٌاضً ل 
 9 على مدار السنة فً برامج الوزارة بمدٌنة الزاوٌة 

19.15 
9 

 
19.15 29 

 
61.70 

 
17.021** 

 
0.000 

ل توجد إدارة خاصة بالنشاط الرٌاضً المدرسً   
 9 بمكتب تعلٌم الزاوٌة   ذوي  االعالة 

19.15 
8 

 
17.02 30 

 
63.83 

 
19.702** 

 
0.000 

توجد إدارة خاصة بالنشاط الرٌاضً المدرسً   
 11 بوزارة التعلٌم بلٌبٌالذوي  االعالة  

 
23.40 5 

 
10.64 31 

 
65.96 

 
23.660** 

 
0.000 

 ذوي  االعالة  هنان مناهج للتربٌة  البدنٌة    
 6 ضمن المناهج المدرسٌة بالوزارة  

 
12.77 9 

 
19.15 32 

 
68.09 

 
25.830** 

 
0.000 

على لذوي  االعالة تم وضع البرنامج الرٌاضً    
 6 اسس علمٌة من لبل خبراء متخصصٌن

 
12.77 5 

 
10.64 36 

 
76.60 

 
39.617** 

 
0.000 

هنان مكافبات مادٌة للمبدعٌن من معلمً و موجهً   
 1 0 0 التربٌة البدنٌة  لهذه الفبات

 
2.13 46 

 
97.87 

 
43.085** 

 
0.000 

 هنان اهتمام بتحفٌز العاملٌن فً مجال تطوٌر 
 6 0 0 لذوي  اإلعالةالبرنامج الرٌاضً 

 
12.77 41 

 
87.23 

 
26.064** 

 
0.000 

ان تركٌز على دور وسابل االعبلم فً نشر هن  
 14 0 0 الرٌاضة لذوي  اإلعالة للحفاظ   على الصحة العامة

 
29.79 33 

 
70.21 

 
7.681** 

 
0.006 

هنان حث للباحثٌن على دراسة  الوعً نحو ممارسة    
مناشط  الرٌاضة  لذوي  اإلعالة فً شتً المراحل 

 1 العمرٌة 

 
2.13 

18 

 
38.30 

28 

 
59.57 

 
23.787** 

 
0.000 

 هنان دورٌات رٌاضٌة فً مختلؾ االلعاب خاصة   
 3 داخل مدٌنة الزاوٌة  بذوي  االعالة 

 
5.26 15 

 
31.91 29 

 
61.70 

 
21.617** 

 
0.000 

تحرص الوزارة على دمج  ذوي  االعالة مع الرانهم   
 8 االسوٌاء فً ممارسة االنشطة الرٌاضٌة المختلفة 

 
17.02 10 

 
21.28 29 

 
61.70 

 
17.149** 

 
0.000 

ذوي  االعالة منهاج  التربٌة الرٌاضٌة ؼٌر مناسب ل 
 35 وٌحتاج إلى تعدٌل

 
74.47 3 

 
5.26 9 

 
19.15 

 
36.936** 

 
0.000 
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ضمف المناىج ليذه الفئة تعديل بما يتناسب وا عاقاتيـ المختمفة ،انو ليس ىناؾ مناىج لمتربية البدنية  
( والتي أوضحت انو و ليس  68.09( بنسبة مئوية ) 4ما أكدتو العبارة )  ىذاالمدرسية بالوزارة ، و 

ويتفق ىذا مع ما  ضمف المناىج المدرسية بالوزارة ذوؼ  اإلعاقة بية  البدنية  لىناؾ مناىج لمتر 
( انو ال يوجد تطوير لمناىج التربية البدنية  42() 2008مشارؼ الرويح " )"  أظيرتو نتائج دراسة

ما جعمو ضعيفا ،  ىذا لمتبلزمة داوف ، كما اف منيج التربية البدنية ليس مبني عمى أسس عممية و
و ال توجد مناىج التربية البدنية لمتبلزمة داوف ، وقد الحظت الباحثة مف خبلؿ اطبلعيما عمى ان

والقسـ المسئوؿ عف  ذوؼ اإلعاقةمناىج التربية البدنية كذلؾ زياراتيما المتكررة لمدارس ومراكز 
الفئات الخاصة ، الفئات الخاصة  بوزارة التعميـ بمدينة الزاوية انو ال توجد مناىج معدلة تتناسب مع 

ال ( والتي أظيرت نتائجيا انو 14() 2013مع دراسة زكية الميساوؼ ولطفية شقبلبو ) ىذا ويتفق 
 .تتوفر برامج لؤلنشطة الرياضية لذوؼ االحتياجات الخاصة بمدارس التعميـ األساسي 

مف ذوؼ اف التبلميذ  ( التي أظيرت نتائجيا19( )2010دراسة سميماف قزاقزه وآخروف ) وتؤكد
 االحتياجات الخاصة يمارسوف األنشطة الرياضية المعدة لمطمبة األسوياء بدوف أؼ تعديل .

برنامج اف ( والتي أظيرت نتائجيا 1( ) 2009ويتفق ىذا مع دراسة إبراىيـ كساب ، عبير عيسى ) 
تخصصيف في التربية البدنية لـ يراع خصوصية البيئة االجتماعية ، كما انو لـ يعد مف قبل خبراء م
 .مجاؿ عموـ التربية البدنية ، ولـ يراع البرنامج المراحل الدراسية والفروؽ بيف الجنسيف

( إف المناىج المدرسية التقميدية ليست مبلئمة لتعميـ جميع  2001)  ويشير جماؿ الخطيب
ييف األشخاص ذوؼ الحاجات الخاصة لذلؾ فإف معممي التربية الخاصة كثيرًا ما يحتاجوف إلى تك

 ( 18: 10  المناىج المتوفرة لتصبح مبلئمة لمطالب المعوؽ في ضوء عمره الزمني وفئة إعاقتو. )
أف التربية الرياضية كمادة تخضع لمعممية التعميمية تتأثر بعوامل متعددة ( 1997ويشير محسف دمحم ) 

التربية البدنية بحيث ، ولذا يجب أف يعد منيج  ، واإلمكانات ، التمميذ مف أىميا المنيج ، المدرس
يتناسب مع خصائص التمميذ في كل مرحمة دراسية كما يجب إعداد معمـ التربية البدنية إعدادًا مينيًا 
جيدًا بما يتناسب مع ما يقوـ بو مف واجبات وما يتحممو مف مسئوليات داخل وخارج المدرسة ويمي 

 (  22:  33 ). وأجيزة ووسائل تعميميةذلؾ اإلمكانات مف مبلعب وأدوات 
وقد الحظت الباحثة مف خبلؿ اطبلعيا عمى مناىج التربية البدنية كذلؾ زياراتيا المتكررة لمدارس 

والقسـ المسؤؿ عف الفئات الخاصة  بوزارة التعميـ بمدينة الزاوية انو ال توجد ذوؼ االعاقة ومراكز 
 مناىج معدلة تتناسب مع الفئات الخاصة ، 

ونبلحع اف  في باقي عبارات المحور فروؽ معنوية لصالح )ال( في العبارات ويبيف الجدوؿ انو ىناؾ 
وزارتي التعميـ ( والتي أوضحت اف مف اكثر المعوقات المتعمقة ب 97.87اعمى نسبة ) ( 6العبارة ) 

و الشؤوف االجتماعية انو ال توجد  مكافئات مادية لممبدعيف مف معممي و موجيي التربية البدنية  
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( والتي أظيرت 14( )2013)،ويتفق ىذا مع دراسة زكية الميساوؼ ولطفية شقبلبو ئاتليذه الف
 .أف وزارة التربية والتعميـ ال تدعـ األنشطة الرياضية وال تيتـ بمتابعة المتفوقيف رياضيًا نتائجيا 

_  65.96_  70.21_  76.60_  87.23( بنسبة مئوية )7 _ 5 _8  _3_2يمييا العبارات )
وىذا يشير إلى أف استجابات العينة تؤكد ال يوجد  اىتماـ بتحفيز العامميف في مجاؿ (  63.83
عمى لذوؼ اإلعاقة ، كذلؾ لـ يتـ وضع البرنامج الرياضي لذوؼ  االعاقة  البرنامج الرياضي  تطوير

وليس ىناؾ تركيز عمى دور وسائل اإلعبلـ في نشر أسس عممية مف قبل خبراء متخصصيف ، 
 وؼ  اإلعاقة لمحفاظ عمى الصحة العامةالرياضة لذ

ال بوزارة التعميـ بميبيا وال بمكتب  ذوؼ  اإلعاقةال توجد إدارة خاصة بالنشاط الرياضي المدرسي  ل
( والتي أوضحت انو 61.70( بنسبة مئوية )11_  10_  1ثـ تأتي العبارات )تعميـ الزاوية ، ومف 

عمى مدار  اإلعاقة ) ذوؼ االحتياجات الخاصة( متحدؼال توجد خطة  سنوية لمنشاط الرياضي ل
 وليس ىناؾ دوريات رياضية في مختمف األلعاب خاصة ، السنة في برامج الوزارة بمدينة الزاوية 

، كما اف الوزارة ال تحرص الوزارة عمى دمج  ذوؼ  اإلعاقة مع  داخل مدينة الزاوية بذوؼ  اإلعاقة 
 الرياضية المختمفة . اقرأنيـ األسوياء في ممارسة األنشطة
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 (7جدكؿ ) 
 األسرةأراء المعمميف كالمكجييف في محكر 

قيمة  ( وجية نظر معممي وموجيي التربية البدنية في محور األسرة و يتضح أف 7يوضح الجدوؿ ) 
( ، كما يوضح أف ىناؾ فروؽ معنوية عند مستوػ   59.57_48.95مربع )كا( تراوحت بيف )

والتي (  53.21بنسبة مئوية )(  3ة ) بارات المحور ولصالح   ) الى حد ما ( في العبار لع 0.01
، الداخمي والخارجي اف ولي أالمر يعارض الى حد ما مشاركة التمميذ في النشاط الرياضيأوضحت 

 51.08_  59.57_  59.57( بنسبة مئوية ) 2_  1_  6_  5)  اتو لصالح ) ال( في العبػػػػػػػار 
اف األسرة ال تشترؾ مع التمميذ في ممارسة النشاط ( عمى التوالي ، والتي أوضحت  48.95_ 

،  كما انيا ال تتعاوف مع المدرسة لتقديـ نشاط رياضي  جيد داخل المدرسة، الرياضي داخل المدرسة
عاقة نحو أىمية ممارسة األنشطة الرياضية ألبنائيـ ذوؼ اإللدييا الوعي الكافي وبالرغـ مف محدودية 

 .تمنع  التمميذ مف ممارسة النشاط الرياضي داخل المدرسة ، اال أنيا ال داخل المدرسة
( والتي أظيرت نتائجيا اف ىناؾ قصور كبير  في دور  20( ) 2004شجاع حداد  )  دراسةويتفق ىذا مع 

 األسرة في تشجيع أبنائيا ذوؼ اإلعاقة  لممارسة األنشطة البدنية الرياضية 
( والتي أظيرت نتائجيا وجود قصور في فيـ دور االسرة في تنمية 28( )  2012تحي أنطاط ) ف دراسةو 

 وتوجيو  ميوؿ أطفاليا المعاقيف لممارسة ىواياتيـ .  
(انو حتى نستطيع جذب األىل لممشاركة في فعاليات المدرسة التي  2002ويذكر عمر نصر هللا ) 

ىـ التعميمي وتقوية العبلقة بينيـ وبيف المدرسيف وذلؾ مف شأنيا مساعدة التبلميذ عمى رفع مستوا 
بإشراؾ األىل إشراكا واضحا وفعاال باالجتماعات التي تقيميا المدرسة كذلؾ إشراكيـ في األنشطة التي 

 ( 260:  26يقوـ بيا التبلميذ ) 

 
ر . 
 م

 العبارات

 نعم 

% 
الى 

 حد ما 

% 

 ال 

 الداللة ²كا %

الوعً الكافً نحو أهمٌة لدٌها  األسرة  
ممارسة األنشطة الرٌاضٌة ألبنابهم ذوي  

 4 اإلعالة داخل المدرسة

 
8.51 

19 

 
40.43 

24 

 
51.08 

 
13.830** 

 
 0.001 

تمنع األسرة  التلمٌذ من ممارسة النشاط  
 4 الرٌاضً داخل المدرسة 

 
5.26 20 

 
42.56 23 

 
48.95 

 
13.319** 

 
0.001 

ٌعارض   ولً أالمر مشاركة التلمٌذ  فً  
 الداخلً والخارجً  النشاط الرٌاضً

6 

 
12.77 

25 

 
53.21 

16 

 
34.04 

11.532**  
 0.003 
 

تشجع األسرة  التلمٌذ على المشاركة فً  
 النشاط الرٌاضً داخل المدرسة

17 

 
36.17 

21 

 
44.69 

9 

 
19.15 

 
4.766 

 
 0.092 
 

هل تشترن األسرة مع التلمٌذ فً ممارسة  
 9 النشاط الرٌاضً داخل المدرسة 

 
19.15 10 

 
21.28 28 

 
59.57 

14.596**  
0.001 

ة لتمدٌم هل تتعاون األسرة مع المدرس 
 4 نشاط رٌاضً  جٌد داخل المدرسة

 
8.51 15 

 
31.91 28 

 
59.57 

 
 18.426** 

 
0.000 
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ًا كبيرًا ( انو ظيرت دراسات كثيرة أكدت عمى أف األسرة تمعب دور  2011) لطيفة  الكندرؼ وتشير 
ف مف عممية تعمـ الطالب وتدعمو. ال يمكف أبدًا إلغاء دور األسرة  في تعزيز رسالة المدرسة وأنيا ُتحسِّ

 ( 8:  32ألنيا نواة المجتمع وسر النجاح لممجتمع بأسره )  
( اف مشاركة اسر األطفاؿ ذوؼ االحتياجات الخاصة وذوييـ في  2002ويشير عمر نصرهللا ) 

تعطى ليـ أصبح مف األمور الحتمية التي يقر بيا األخصائييف والعامميف في مجاالت  البرامج التي
التي تعد التربية الخاصة ،الف مشاركتيـ ليا ميزات ونواتج ايجابية وفاعمية عمى توفير وتحسيف البرامج 

 ( 231:  26ليده الفئات )
 يستياف بيا في نمو الطفل ( اف أسرة ذوؼ الحاجات الخاصة قوة ال2008وتذكر أسماء الخزامي )

عمومًا إف لـ تكف أعظـ القوػ تأثيرا في ىذا الشأف ،وتؤكد الدراسات أف أؼ جيد يبذؿ في رعاية 
رشاديا أو تأىيميًا يعد جيد  األطفاؿ ذوؼ الحاجات الخاصة سواء أكاف عبلجيًا أو تعميميًا أو تدريبيًا وا 

  .كمل لو عمى مستوػ أسرتوازؼ ممنقوص محدود الفائدة مالـ يصاحبو تدخل مو 
                                                                      (5  :17-18) 

 (  8الجدكؿ ) 
 المتكسطات الحسابية ك االنحرافات المعيارية كالفرؽ بيف المتكسطات ك قيمة " ت " المحتسبة لممجمكعتيف 

 مارةالمكجييف ( في محاكر االست –) المعمميف 
 

 العدد العٌنة  المحاور ر.م
                                                                                                                                                                                                                                                              المتوسط                                                                                                                      

 الحسابً
االنحراؾ 
 المعٌاري

الفرق بٌن 
 المتوسطات

لٌمة  " ت 
" 

مستوى 
 الداللة

 المعلم 1
 294. 2.23 27 معلم

.294 **3.544 .001 
 263. 1.94 20 موجه

 الموجه 2
 363. 1.65 27 معلم

-.090 
 

-.894 
.376 

 307. 1.74 20 موجه

 ادارة المدرسة  3
 428. 1.99 27 معلم

.257 *2.376 .022 
 260. 1.74 20 موجه

 التلمٌذ  4
 211. 2.23 27 معلم

.127 1.800 .079 
 273. 2.11 20 موجه

5 
اإلمكانٌات واألدوات البلزمة 
 لممارسة األنشطة الرٌاضٌة

 364. 1.70 27 معلم
.216 *2.355 .023 

 216. 1.49 20 موجه

6 
وزارتً التعلٌم والشإون برامج  

 االجتماعٌة

 496. 1.65 27 معلم
.335 **2.665 .011 

 306. 1.32 20 موجه

 األسرة 7
 351. 1.70 27 معلم

-.031 -.298- .767 
 357. 1.73 20 موجه

 
( المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية والفرؽ بيف المتوسطات و قيمة  "  8يوضح الجدوؿ )

ظر في وجيات ن  0.01ت " المحتسبة  ، ويتضح اف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ 
_ واإلمكانيات واألدوات البلزمة ة المدرسةأدار ور) المعمـ _ امجالموجييف ( في  –) المعمميف 
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وزارتي التعميـ والشؤوف االجتماعية( لصالح المعمـ ، كما برامج  لممارسة األنشطة الرياضية _ و 
 يتضح عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا في المحاور األخرػ .

المحؾ سواء وتعزؼ الباحثة اف ىذه الفروؽ جاءت لصالح المعمـ ألنو الشخص الموجود يوميا في 
كاف بتقييمو لنفسو وزمبلئو حيث انيـ غير مؤىميف تأىيل خاص بيذه الفئات او بإدارة المدرسة 

( في حيف اف الموجو  6،  5،  3،  1واإلمكانيات داخل ىذه المراكز وىذا ما أكدتو نتائج الجداوؿ ) 
 . ( 2لو زيارات محدودة او معدومة في بعض المراكز وىذا ما أكده الجدوؿ ) 

 (9الجدكؿ )
 المتكسطات الحسابية ك االنحرافات المعيارية كالفرؽ بيف المتكسطات ك قيمة " ت " لممجمكعتيف    

 المكجييف( كفقًا لمتغير الجنس  في محاكر االستمارة –)المعمميف 
 

 العدد الجنس المحاور ر.م
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          المتوسط                                                          

 الحسابً
االنحراؾ 
 المعٌاري

الفرق بٌن 
 المتوسطات

 لٌمة  " ت "
مستوى 
 الداللة

 المعلم 1
 286. 2.10 33 ذكور

-.037 -.368- .715 
 385. 2.13 14 إناث

 الموجه 2
 388. 1.70 33 ذكور

.049 .446 .658 
 188. 1.65 14 إناث

 ادارة المدرسة  3
 297. 1.85 33 ذكور

.141 -1.158 .253 
 539. 1.99 14 إناث

 التلمٌذ  4
 256. 2.24 33 ذكور

.197 **2.691 .010 
 149. 2.04 14 إناث

5 
اإلمكانٌات واألدوات البلزمة لممارسة 

 األنشطة الرٌاضٌة

 270. 1.52 33 ذكور
-.293 **-3.074- .004 

 362. 1.82 14 إناث

6 
وزارتً التعلٌم والشإون برامج  

 االجتماعٌة.

 363. 1.41 33 ذكور
-.344 **-2.515 .016 

 559. 1.75 14 إناث

 األسرة 7
 406. 1.72 33 ذكور

.021 .186 .853 
 161. 1.70 14 إناث

 
ة والفرؽ بيف المتوسطات و قيمة  " ( المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعياري 9يوضح الجدوؿ )

اإلناث ( في محور)التمميذ  –ت " المحتسبة  ، ويتضح اف ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا بيف  ) الذكور 
** ( كما يتضح 2.691، حيث كانت قيمة )ت( المحسوبة )  0.01( لصالح الذكور عند مستوػ 

لبلزمة لممارسة األنشطة الرياضية ، وجود فروؽ دالة إحصائيا في محورؼ )اإلمكانيات واألدوات ا
وزارتي التعميـ والشؤوف االجتماعية( لصالح اإلناث حيث كانت قيمة )ت( المحسوبة )  برامج  
( عمى التوالي  ، كما يتضح عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا في المحاور  2.515_  3.074
 األخرػ .
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   :االستنتاجات كالتكصيات -5
 االستنتاجات: 5-1
 ما أسفرت عنو نتائج البحث تكصمت الباحثة الى اف أكثر المعكقات المتعمقة:فى  

دورات صقل  ، كما انو ال توجدكميات تخرج مؤىميف في تدريس الفئات الخاصة  بالمعمـ عدـ وجود
ومراكز  ذوؼ اإلعاقة غير وعدد معممي التربية البدنية بمدارس ، لممعمميف  في كيفية تدريس ىذه الفئة

 كافي .
وال يوجد اىتماـ ، بالموجو ليس ىناؾ مكافئات مادية لممبدعيف مف موجيي التربية البدنية  ليذه الفئات 

لذوؼ اإلعاقة ، وليس ىناؾ ما يكفي مف موجيي البرنامج الرياضي  بتحفيز الموجييف في مجاؿ تطوير
 مية والخارجية ليذه الفئاتالتربية البدنية لمتابعة دروس التربية البدنية والنشاطات  الرياضية الداخ

نظرتيا  لمادة ، كما اف ال تساىـ  في تحديد نوع األنشطة التي يمارسيا التبلميذ  بإدارة المدرسة  
تعطي أىمية لدرس التربية البدنية عند وضع ، وال  التربية الرياضية عمى أنيا دوف المواد األخرػ 

 ،الجدوؿ الدراسي
حسب نوع اإلعاقة و الزػ الذؼ يرتدؼ التمميذ غير مناسب  ويعرقل التبلميذ تصنيف فعدـ التمميذ ب  

التربية البدنية ، ودمج المبنييف والبنات داخل حصة التربية البدنية يؤثر عمى ممارستيـ لمنشاط درس 
 التربية البدنيةدرس الرياضي كما أف نوع اإلعاقة تمنع التمميذ مف ممارسة النشاط الرياضي في 

المناسبة لذوؼ  ال تتوفر األجيزة واألدوات الرياضية واألدوات البلزمة لممارسة األنشطة باإلمكانيات   
  اإلعاقة

لمتطورة و ا قمة األجيزة التعميمية التربية البدنية و  البلزمة لممارسة األنشطة في درسفي المدرسة و 
مرافق صحية مبلئمة ، كما  ال تتوفر بالمدرسة  المكاف غير مناسب لتدريس تبلميذ ذوؼ  اإلعاقة

 لبلستخداـ بعد ممارسة النشاط. 
وزارتي التعميـ والشؤوف االجتماعية ليس ىناؾ مكافئات مادية لممبدعيف مف معممي و ببرامج   

البرنامج  موجيي التربية البدنية  ليذه الفئات ، وال يوجد اىتماـ بتحفيز العامميف في مجاؿ تطوير
عمى أسس عممية مف قبل لذوؼ  اإلعاقة وضع البرنامج الرياضي  ولـ يتـ لذوؼ  اإلعاقة الرياضي 

 ذوؼ  اإلعاقة . خبراء متخصصيف ، ومنياج  التربية الرياضية غير مناسب ل
تتعاوف  مع المدرسة لتقديـ نشاط ، و الاألسرة ال تشترؾ مع التمميذ في ممارسة النشاط الرياضي 

الوعي الكافي نحو أىمية ممارسة أبنائيـ ذوؼ   ليس لديياكما اف ،  رياضي  جيد داخل المدرسة
 اإلعاقة لؤلنشطة الرياضية داخل المدرسة

_  أدارة المدرسةور) المعمـ _ امجالموجييف ( في  –) المعمميف  أراءوجود فروؽ دالة إحصائيا في 
ؤوف وزارتي التعميـ والشبرامج  واإلمكانيات واألدوات البلزمة لممارسة األنشطة الرياضية _ و 

 االجتماعية( لصالح المعمميف ، عدـ وجود ىذه الفروؽ في المحاور األخرػ.
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اإلناث ( في محور)التمميذ ( لصالح الذكور و في محورؼ   –ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا بيف  ) الذكور 
عية( وزارتي التعميـ والشؤوف االجتمابرامج  )اإلمكانيات واألدوات البلزمة لممارسة األنشطة الرياضية ، 
 لصالح اإلناث عدـ وجود ىذه الفروؽ في المحاور األخرػ.

 التكصيات: 5-2
 فى ضكء ما تكصمت اليو الباحثة مف نتائج تكصى بما يمى: 

تكاثف الجيود ألجل تذليل ىذه المعوقات التي تحوؿ دوف ممارسة فئة ذوؼ اإلعاقة لؤلنشطة 
 الرياضية .

لما ليا ممارسة النشاط الرياضي وخاصة ذوؼ اإلعاقة  نشر الوعي لدػ جميع إفراد المجتمع بأىمية
 .مف فوائد نفسية وبدنية وصحية واجتماعية

ضرورة االىتماـ برياضة ذوؼ اإلعاقة وتطويرىا بتوفير كل ما يمـز لممارسة األنشطة الرياضية مف 
 خبلؿ :

 اعتماد ميزانيات خاصة بالنشاط الرياضي .
 معدلة واألدوات واألجيزة المناسبة .توفير الصاالت المغمقة والمبلعب ال

لمتعامل  وضع برامج تربية رياضية معدلة ضمف خطط كميات التربية البدنية والرياضة لتخريج مؤىميف
 .اإلعاقةمع ذوؼ 

 وضع نظاـ لمحوافز والمكافآت بما يتناسب مع األعباء الممقاة عمى عاتق معمـ التربية البدنيةو 
  .األنشطة الرياضيةعند ممارسة اإلعاقة ب خبرة لمتعامل ذوؼ إعداد معمـ متخصص ومييأ وصاح

زيادة أعداد معممي التربية البدنية بكل مدارس ذوؼ اإلعاقة بما يتناسب وأعداد الطبلب وتخصيص 
 معمـ لمنشاط خارج الدرس لزيادة االىتماـ باألنشطة الرياضية.

بواجبيـ نحو األنشطة  ويبية ليقومتأىيل وتدريب الكادر التدريسي والتوجييي وعمل دورات تدر 
 . الرياضية  بصورة أفضل

ومراعاة  بكافة فئاتيـ عمى ممارسة األنشطة الرياضية مع اقرأنيـ األسويا ذوؼ اإلعاقةتشجيع 
 .خصوصياتيـ

ضرورة إشراؾ التبلميذ ذوؼ اإلعاقة في النشاطات المدرسية الداخمية والخارجية الكتشاؼ ما عندىـ 
 .بمف قدرات ومواى

وضع مناىج التربية البدنية بما يمبي رغبات وميوؿ التبلميذ ذوؼ اإلعاقة و يناسب قدراتيـ ويمبي 
 حاجاتيـ إلكسابيـ المعارؼ والميارات واالتجاىات باستخداـ األساليب التربوية الحديثة.

 .النظر الى ىذه المعوقات بصورة جادة ووضع الحموؿ االيجابية ليا بأسرع ما يمكف
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 :المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراجع           
 إبراىيـ أبو القاسـ كساب 

 عبير رجب عيسى
: 
 

تقييـ البنية التحتية لمنشاط الرياضي المدرسي الداخمي والخارجي ببعض 
كمية ، المؤتمر العممي لعموـ التربية البدنية والرياضةشعبيات غرب الجماىيرية ، 
 .2009جامعة الزاوية ، ، عمـو التربية البدنية والرياضة

المدخل التطبيقي لمقياس في المياقة البدنية ، منشأة المعارؼ ، االسكندرية ،  : إبراىيـ احمد سبلمة  
2000 . 

معوقات تحقيق أىداؼ التربية الرياضية بيف مدارس المناطق النائية والحضر بدولة   : إبراىيـ حنفي شعبلف 
المجمة  العممية لمتربية البدنية والرياضية، العدد  بدولة األمارات العربية المتحدة،

 .1994العشريف ،جامعة حمواف، كمية التربية الرياضية لمبنيف، القاىرة،
 1990التربية البدنية لممعاقيف جسميًا : بيروت ،  : احمد النمػػػػػػػػػػػاس  
  أسماء بنت دمحم صالح الخزامي 

 
ء شخصية أبنائيـ وواجب المجتمع دور أسر ذوؼ الحاجات الخاصة في بنا

نحوىـ ، بحوث ندوة)األسرة السعودية والتغيرات المعاصرة( ، الجمعية 
 . 2008،  السعودية لعمـ االجتماع والخدمة االجتماعية  ، الرياض

اشرؼ عبد المنػػعـ احمد  
 يوسػػػػػػػػػػف 

: 
 

الحركية  اثر برنامج جمباز موانع والعاب صغيرة عمى تنمية بعض القدرات
والخصائص والسمات االجتماعية واالنفعالية والجسمية لممعوقيف سمعيا ، 

كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة ، العدد الحادؼ عشر ، المجمة العممية ، 
  . 2009جامعة الفاتح سابقا ، 

 – ميورية العراؽالواقع الحقيقي لبلتجاىات الحديثة لمرياضة المدرسية في ج : بساـ عباس البياتػػػي 
العدد األوؿ ، كمية  –المجمد األوؿ  –مدينة بغداد ، مجمة الرياضة المعاصرة 

 . 2002جامعة بغداد ،  – التربية الرياضية
تأثير النشاط الرياضي الترويحي في التقميل مف المشاكل النفسية لممعاؽ  : بشير حسػػػػػػػػػػػػاـ 

بر عموـ وتقنيات النشاط البدني حركيا ، مجمة عممية محكمة تصدر عف مخ
 2010الرياضي العدد: األوؿ ، جامعة الجزائر ، 

تقويـ أداء مدرس التربية البدنية و الرياضية بالمرحمة الثانوية في ضوء  : جػػػػػػػػغدـ بف ذىيبة 
المقاربة بالكفاءات جامعة حسيبة بف بوعمي . الشمف . معيد التربية البدنية و 

 . 2009يورية الجزائرية ، الرياضية ، الجم
 جماؿ دمحم الخطيب 

 
: 
 

مركز التميز  ، اإلعاقة والتربية الخاصة والتأىيل  الدليل الموحد لمصطمحات
 //www.josece.com http. 2001 ، األردني في التربية الخاصة

 حممي ابراىيـ      

 ػػات ليمى السيد فرحػػػػػػػ 

: 

 

 . 1998التربية الرياضية والترويح لممعاقيف ، دار الفكر العربي ، القاىرة ، 

http://www.josece.com/
http://www.josece.com/
http://www.josece.com/
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 راكز ابراىيـ بف عطا  
 وليد احمد الرحاحمة  

: 
 

المشكبلت التي تواجو معممي التربية الرياضة في دمج  ذوؼ االحتياجات 
" دور الخاصة في مدارس وزارة التربية والتعميـ ، المؤتمر العممي األوؿ 

كميات وأقساـ ومعاىد التربية الرياضة في تطوير الرياضة العربية " المجمد 
 . 2007االوؿ ، كمية التربية الرياضية ، الجامعة األردنية ،عماف األردف ، 

 . 2000العاب الحركة ، دار الشروؽ عماف ،  : مجيد ريساف خريبط 
 زكية عمي الميساوؼ  

 لطفية إدمحم شقبلبو
: 
 

األنشطة الرياضية بمدارس التعميـ األساسي باإلدارة التعميمية الزاوية مف تقويـ 
، المؤتمر الدولي الرابع ) التربية البدنية وجية نظر معممي التربية البدنية 

 كمية عموـ التربية البدنية والرياضةوالرياضة المدرسية سبيل التفوؽ ( ، 
 . 2013،جامعة الزاوية ، 

 سامية فرغمي منصور 
 نادية دمحم عبد القادر

: 
 

التدريس والتدريب الميداني في التربية الرياضية، مكتبة دار الحكمة، 
 .2002اإلسكندرية،

ض عببصعوبات ممارسة األنشطة الرياضية بمدارس ومراكز متحدؼ اإلعاقة  : سعػػػاد عمي زبػػػػوف  
البدنية والرياضة  دف المنطقة الغربية بميبيا ، المؤتمر الدولي الرابع ) التربيةم

،جامعة الزاوية  كمية عموـ التربية البدنية والرياضة المدرسية سبيل التفوؽ ( ،
 ،2013              .  

تأثير برنامج مقترح باأللعاب الصغيرة عمى تنمية بعض القدرات الحس _  : _____________ 
ىنية ) القابميف ذلحركية والبدنية والميارات الطبيعية لؤلطفاؿ متحدؼ اإلعاقة ا

لمتعمـ ( ،محمة عالـ الرياضة والعموـ التربوية ،العدد الثالث عشر ، المجمد 
 . 2016،جامعة الزاوية ،  كمية التربية البدنية والرياضةالثالث ، 

تأثير برنامج مقترح لؤللعاب الحركية باستخداـ األدوات عمى بعض القدرات  : _____________ 
محمة العمـو الحتياجات الخاصة   )) اإلعاقات الذىنية(( ، التوافقية  لذوؼ ا

، كمية التربية البدنية وعمـو الرياضية والمرتبطة ، العدد الرابع والعشروف ،
  2016الرياضة ، جامعة طرابمس ، 

 عيػػػػػػد كنعاف، سميماف قزاقزه 
 احمد البورينػػي،

 

: 
 
 

بية الرياضية المدرسية في بعض القضايا التي تؤثر عمى تنفيذ برامج التر 
مجمة العمـو بعض الدوؿ العربية مف وجية نظر معممي التربية الرياضية ، 

  2010، جامعة منتورؼ، قسنطينة، الجزائر ،  34االنسانية ، العدد 
أنشطة  اوقات الفراغ لمطبلب مف ذوؼ االحتياجات التربوية الخاصة في  : شجػػػػػػػاع  حسف حداد 

التربية البدنية المؤتمر العممي الدولي الثامف لعموـ ورة  ، المدينة المن
،  كمية التربية الرياضية لمبنيف _ ابوقير ػ جامعة اإلسكندرية ، والرياضة
2004 . 
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الرياضة المدرسية كركيزة لئلنجاز الرياضي )واقع الرياضة المدرسية بمدارس  : طارؽ عبدالعظيـ الشامخ 
  www.pdffactory.com pdfFactory trial version مدينة الرياض(

أثر ممارسة النشاط الرياضي عمى صػورة الجسػـ لدػ تبلميذ المرحمة الثانوية  : عادؿ خواجػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 2008، المؤتمر الدولي االوؿ لمتربية البدنية والرياضة والصحة ، الكويت ، 

بيف النظرية والتطبيق، الطبعة الثانية ، مركز الكتاب اإلدارة في الرياضية  : عبد الحميد شػػػػػػػػػػرؼ 
 1999لمنشر، القاىرة ،

تاثير برنامج مقترح لمتمرينات اليوائية عمى بعض المتغيرات الوظيفية  : عفاؼ دمحم الشػػػػروؼ  
(سنة  ،  12 – 9ومستوػ اداء بعض الميارات الحركية لمصـ والبكـ ) 

 . 2005اتح سابقا ، ،جامعة الفكمية التربية البدنية 
عمي دمحم الصمادؼ ، ىيثـ  

 :بيبرس
 

 فاعمية برنامج تدريبي لتنمية الميارات اإلدراكية الحركية لمطمبة ذوؼ  :
صعوبات التعمـ ، مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات التربوية والنفسية، 

 2012المجمد العشروف، العدد الثاني، 
http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical ISSN 1726-6807/ 

ذوؼ االحتياجات الخاصة وتأثيرىـ عمى االسرة والمجتمع ، دار األطفاؿ  : عمػػػػػر نصػػػػػػػر هللا 
 . 2002وائل لمنشر ، عماف األردف ، 

بعض عناصر  المياقة تنمية  لؤللعاب الصغيرة عمىمقترح  تأثير برنامج : فاتف ابو السعود إمػػاـ 
ـ ( عدو لممعاقيف ذىنيا ، المؤتمر  200لسباؽ ) لوجية والفسيو البدنية 

اإلقميمي لممجمس الدولي لمصحة و لمتربية البدنية والترويح والرياضة والتعبير 
الحركي لمنطقة الشرؽ األوسط ، كمية التربية الرياضية لمبنيف _ ابوقير ػ 

 2008جامعة اإلسكندرية ، 
لمجتمع في تنمية وتوجيو ميوؿ الطفل المعوؽ حركيا لممارسة دور االسرة وا : فتحي أنطاط معتػػػػوؽ  

األلعاب واألنشطة الرياضية ، مجمة العمـو الرياضية والمرتبطة ، العدد الثامف 
 . 2012عشر ، كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة ، جامعة طرابمس ، 

النفسي واالجتماعي لذوؼ  أىمية النشاط الترويحي في المساعدة عمي التكيف : _____________ 
اإلعاقة ، المؤتمر العممي الثاني لكمية التربية البدنية وعمـو الرياضة ، جامعة 

 .2017طرابمس ، 
دور المشرفيف التربوييف في تطوير اإلدارة المدرسية كما يراىا مديرو المدارس  : فراس فواز فايز ليمبت 

، كمية الدراسات العميا     الحكومية في المحافظات الشمالية لوسط فمسطيف 
 . 2010جامعة النجاح الوطنية ، نابمس، فمسطيف ، 

دور ادارة المدرسة في تفعيل االنشطة المدرسية في مرحمة التعميـ االساسي ،  : فرج المبروؾ عمرعامر فرج
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مجمة العموـ الرياضية والمرتبطة ، العدد التاسع عشر ، كمية التربية البدنية 
 . 2013ة ، جامعة طرابمس ، وعمـو الرياض

  2011ثقافة الطفل ،  : لطيفة حسػػػػيف الكندرؼ  
 

،  المرشد في تدريس التربية الرياضية،مكتبة منشأه المعارؼ،اإلسكندرية : محسف دمحم حمص 
1997 . 

دمحم الساسي الشايب عبػػػػػػد  
 الناصر
 غربي

متحاف لدػ التبلميذ دور ممارسة النشاط البدني الجماعي في خفض قمق اال :
الصـ البكـ " دراسة ميدانية عمى عينة مف التبلميذ بمدرسىة  صغار الصـ 

المؤتمر الدولي الرابع ) التربية البدنية والرياضة بالرباح والية الوادؼ "
،جامعة الزاوية  كمية عموـ التربية البدنية والرياضة المدرسية سبيل التفوؽ ( ،

 ،2013 
 موؿ دمحم سعد زغ    

 مكاـر حممي ابوىرجة 
 ىاني سعيد عبدالمنعـ 

: 
 
 

تكنولوجيا التعميـ واساليبيا في التربية الرياضية  ، مركز الكتاب لمنشر 
 . 2001،القاىرة ،

 دمحم سعد زغموؿ  
 مكاـر حممي ابوىرجة

: 
 

مناىج التربية الرياضية المدرسية الموجية قيميا في مواجية انعكاسات عصر 
 . 2005ركز الكتاب لمنشر ، القاىرة ، العولمة ، م

 .1997األلعاب الرياضية لممعوقيف ، دار الفكر لمنشر ، عماف ،  : مرواف عبد المجيد إبراىيـ 
 . 2002الموسوعة الرياضية لمفئات الخاصة ، دار الثقافة ، عماف ،  : _____________ 
 ______________ 

 
: 
 

لتنمية المغة لبلطفاؿ ضعاؼ السمع مدػ فاعمية برنامج ارشادؼ رياضي 
سنة ، المؤتمر الثالث لعموـ الرياضة الجماىيرية والتربية  11 - 6بعمر 

،جامعة السابع مف ابريل سابقا كمية  التربية البدنية  -البدنية ،المجمد االوؿ  
 . 2006، الزاوية ، 

ولة اإلمارات العربية المتحدة الرعاية االجتماعية لذوؼ االحتياجات الخاصة بد : _____________ 
 . 2007، مؤسسة الوراؽ ، عماف ، 

 ______________ 
 
 

: 
 
 

خراج درس التربية الرياضية  اثر بعض النواحي اإلدارية والفنية في تطوير وا 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة ، المؤتمر العممي لعموـ التربية البدنية 

لرياضة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية" والرياضة " دور الثقافة البدنية وا
 2009،جامعة الزاوية ، ، كمية عمـو التربية البدنية والرياضة
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 دراسة تحميمية حوؿ مشاكل ومعوقات تدريس التربية البدنية لمتبلـز داوف في : مشػػػػػػػػػػػارؼ الرويح 
ة والصحة ، دولة الكويت ، المؤتمر الدولي االوؿ لمتربية البدنية والرياض 

 .2008الكويت ، 

المناىج التربوية ومناىج التربية الرياضية، كمية التربية الرياضية ، الجامعة  : منػػػػػذر ىاشـ الخطيب 
 www.hollanduniversity.org،  2007اليولندية ، 

  ناىد محمود سػػػػػػػػػعد 
 فيػػػػػػػيـ ؼ نيممي رمز 

: 
 

طرؽ التدريس في التربية الرياضية ، الطبعة الثانية ، مركز الكتاب لمنشر ، 
 . 2004القاىرة ، 

محاضرات في اإلشراؼ التربوؼ ، كمية التربية ، جامعة عيف شمس ، القاىرة  : فتحي الينداوؼ ياسر  
 ،2015 . 

يحي صالح الميتمي، حسيف ابو  
 الزر

المؤتمر ألنشطة الرياضية لممعاقيف في اليمف ، معوقات ممارسة ا :
الرياضي السادس الرياضة والتنمية ، المجمد الثاني ، كمية التربية العممي

 .2009الرياضية ، الجامعة االردنية ،عماف ، األردف ، 

http://www.hollanduniversity.org/
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كعبلقتيا باتجاىاتيـ نحك مينة المعكقات التي تكاجو الطبلب )المعمميف( أثناء التدريب الميداني 
 التدريس

 أ.ؾ.د. لطفية إدمحم دمحم شقبلبك                                                
 مقدمة كمشكمة البحث: 1-1
 التربية مياديف ميدانا ىاما مف تعتبر الحديثة التربوية صورتيا في والرياضة البدنية التربية إف 

 التكيف عمى واسعة، وتساعده وميارات بخبرات تزوده اإليجابي حيث لمواطفا إعداد في قوًيا وعنصًرا
 ونموه. تطوره في الحديث العصر ومسايرة حياتو تشكيل عمى وتجعمو قادًرا مجتمعو مع
ويعتبر التدريب الميداني إحدػ الفعاليات التربوية الميمة في مجاؿ إعداد )المعمميف( وتدريبيـ، إذ  

واقف ميدانية طبيعية، يترجـ فييا الطالب )المعمـ( معارفو النظرية إلى وقائع يمارس التدريب في م
عممية ممموسة، ويقوـ في أثنائيا بالتدرب عمى تدريس مادة تخصصو لطبلب صف معيف وتحت 
و خبلليا مف أجل إتقاف الميارات  إشراؼ مشرؼ متخصص، إذ يمارس فييا ميارات التدريس، وُيوجَّ

 عممو بشكل فعاؿ. التي تمكنو مف أداء
( أف التدريب الميداني ىو جوىر عممية إعداد المعمميف وىو السبيل 2010وترػ سياـ عفت )

الرئيسي لبث روح المنافسة لتدعيـ كفاية الطالب )المعمـ( وا عداده لتحمل مسئولياتو كاممة عند 
 ( 27 :7التخرج. )

يب الميداني يعمل عمى تحقيق عدة ( أف التدر 1994)  Dricsoll & Nagelويرػ دريكسوؿ  وناجل 
عناصر أساسية في أدوار الطالب )المعمـ( تتمثل في اكتسابو الخبرات التعميمية في مجاالت اإلعداد 

تباع أساليب مختمفة في التدريس.) دارة الفصل وا   ( 34:  23والتخطيط والتقويـ وا 
تدريس لكي يكوف قادرًا وواعيًا بأبعاد وبما أف التدريب الميداني يعد جانبًا ىامًا في إعداد المعمـ لم

ومضاميف مسؤولياتو إال أف ىذا اإلعداد يواجو العديد مف المعوقات التي يمكف أف تقف حائبًل دوف 
تحقيق األىداؼ المرجوة ، ولقد شغل موضوع المعوقات التي تواجو الطبلب )المعمميف( أثناء فترة 

ف في شتى دوؿ العالـ وذلؾ لما ليذه المعوقات مف تأثيرات التدريب الميداني اىتماـ العديد مف الباحثي
سمبية عمى أداء الطبلب )المعمميف( فمقد أجريت العديد مف الدراسات والبحوث العممية مثل دراسة 

(، ودراسة عبد السبلـ 13()2011(، ودراسة فؤاد العاجز وداود حمس )6()2015سعود العنزؼ )
(، ودراسة دمحم شاىيف 21()2010ودراسة وائل المصرؼ ) (،9()2011حمارسة وعمر الريماوؼ )

(، والتي ىدفت جميعيا إلى التعرؼ عمى 19()2009(، ودراسة نشواف الصفار )15()2010)
 المعوقات أو المشكبلت التي تواجو الطبلب )المعمميف( خبلؿ فترة التدريب الميداني .  

التي يمر مف خبلليا الطبلب )المعمميف( بخبرات ويعد التدريب الميداني ىو فترة مف التدريب الموجو 
تربوية عممية مخططو في مدرسة معينة ، وىي ليست مجرد تدريب عمى الميارات واألساليب 
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نما ىي في واقع األمر نمط الخبرة الواقعية التي يتعمـ بيا ومف خبلليا الطبلب  التدريسية وا 
 تكويف اتجاىات إيجابية نحو العمل التدريسي.)المعمميف( وىذه الخبرة إذا كانت بناءة تؤدؼ إلى 

 التي المينة نحو اإليجابي السموؾ تحديد في األىمية بالغة الموضوعات مف االتجاىات دارسة وتعتبر
 المينية المتطمبات في النجاح احتماالت عمى تدؿ التي المؤشرات تقدـ بعض حيث ، الفرد يزاوليا

ف  يعتبر االتجاىات مقياس أف لمفرد كما المتوقع السموؾ نوع حددت ما غالًبا االتجاىات المختمفة، وا 
 يقـو الذؼ بالنشاط والمرتبطة المختمفة لمجوانب والقبوؿ الرفض دوافع لتحديد اليامة األساليب مف

 الفرد بأدائو.
وتعد االتجاىات مف المكونات الرئيسية لشخصية الطالب )المعمـ( حيث أنيا تشكل مكونًا واقعيًا يوجو 
وينشط سموؾ الطالب )المعمـ( في المواقف التربوية والتعميمية التي تستدعي منو االستجابة بالقبوؿ أو 

 الرفض .
( أف األفراد يختمفوف فيما بينيـ في درجة االتجاه ، إذ تتراوح 2010ويذكر محمود أحمد وآخروف ) 

ؤالء وىؤالء أفراد يختمفوف في الدرجات مف الشعور اإليجابي التاـ إلى الشعور السمبي التاـ وبيف ى
 ( 318:  17درجة حبيـ أو كرىيـ. )

( إلى أف االتجاه موقف مكتسب يظيره الشخص مف خبلؿ تصرؼ 2004ويشير دمحم عبلوؼ )    
ايجابي أو سمبي نحو ظاىرة أو حدث معيف يعكس التقييـ الشخصي المرغوب أو غير المرغوب لدػ 

 (. 214:  16الفرد  )
لب )المعمـ( التجاىات مرغوبة يساعد في اكتساب الميارات البلزمة لعممية التدريس وامتبلؾ الطا
ونظرًا ألىمية امتبلؾ الطمبة )المعمميف( اتجاىات إيجابية نحو مينة التدريس باعتبار ،  بصورة سميمة

ذلؾ أحد المؤشرات اليامة في نجاحيـ مستقببًل فقد أجريت دراسات عديدة اىتمت بالتعرؼ عمى 
(، ودراسة عبد الحكيـ 1()2014تبلكيـ اتجاىات نحو مينتيـ مثل دراسة بريكي الطاىر )ام

(، ودراسة قاسـ خزعمي 10()2012(، ودراسة عبد هللا المجيدؿ وسعد الشريع )8()2014حسف)
(، ودراسة ياسيف التميمي 2()2009(، ودراسة حاتـ أبو سالـ )14()2011وعبد المطيف مومني )

(، ودراسة فيد بف سعيداف 3()2008(، ودراسة رائد الركابي وحسيف طالب )22()2009وآخروف )
(، 18()1991(، ودراسة ميدؼ الطاىر )11()1991(، ودراسة عبد هللا المقوشي )12()2004)

ىدفت ىذه الدراسات إلى التعرؼ عمى اتجاىات الطبلب )المعمميف( نحو مينة التدريس في 
 تخصصات مختمفة .

عضو ىيئة التدريس بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بكمية التربية البدنية والرياضة  وبما أف الباحثة
بجامعة الزاوية وعممت في اإلشراؼ عمى برامج التدريب الميداني رأت أنو مف الضرورؼ التعرؼ عمى 
 أىـ المعوقات التي تواجو الطبلب )المعمميف( أثناء فترة التدريب الميداني لمعمل عمى تبلفييا بطرؽ 
عممية سميمة كذلؾ التعرؼ عمى عبلقة ىذه المعوقات باتجاىات الطبلب )المعمميف( نحو مينة 
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التدريس،  فبالرغـ مف أىمية تحديد المعوقات التي تواجو الطبلب )المعمميف( أثناء فترة التدريب 
يـ ،إال الميداني ومعرفة اتجاىاتيـ نحو مينة التدريس والتي بصفتيا قد تؤثر عمى نجاحيـ في مينت

أنو وفي حدود عمـ الباحثة ال توجد دراسة تناولت تحديد المعوقات التي تواجو الطبلب )المعمميف( 
أثناء فترة التدريب الميداني لطمبة كمية التربية البدنية والرياضة بجامعة الزاوية وعبلقة ىذه المعوقات 

 راسة .باتجاىاتيـ نحو مينة التدريس مما دعا الباحثة لمقياـ بيذه الد
 أىمية البحث كالحاجة إليو: 1-2

المعوقات التي تواجو الطبلب )المعمميف( أثناء تنفيذ برنامج تكمف أىمية ىذه الدراسة في وجود بعض 
، وترؾ ىذه المعوقات دوف دراسة واعية  سوؼ يجعميا تزداد حدة بما يؤثر سمبًا  التدريب الميداني

لمعوقات قد تسيـ في التعرؼ عمى مصدر الخطأ الذؼ عمى عممية إعداد المعمميف ودراسة ىذه ا
يعوؽ برامج التدريب الميداني وتحقيق اليدؼ منو ، كما أف التعرؼ عمى ىذه المعوقات يعد الخطوة 
األولى نحو العمل عمى عبلجيا أو التقميل مف حدثيا .باإلضافة إلى أف دراسة االتجاىات وقياسيا 

لطبلب )المعمميف( حتى يمكف تجنب الوقوع في سمبيات قد يسمح بالكشف عف درجتيا قبل تخرج ا
  تؤثر عمى مخرجات العممية التعميمية .

 أىداؼ البحث : ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى : 1-3
أكثر المعوقات التي تواجو الطبلب )المعمميف( بكمية التربية البدنية والرياضة جامعة الزاوية أثناء فترة 

 التدريب الميداني .
وؽ في مستوػ تشخيص المعوقات التي تواجو الطبلب )المعمميف( أثناء فترة التدريب الميداني الفر 

 تبعا لمتغير المستوػ الدراسي .  
 اتجاىات الطبلب )المعمميف( بكمية التربية البدنية والرياضة نحو مينة التدريس .

 ر المستوػ الدراسي  الفروؽ بيف اتجاىات الطبلب )المعمميف( نحو مينة التدريس تبعا لمتغي
العبلقة بيف المعوقات التي تواجو الطبلب )المعمميف( بكمية التربية البدنية والرياضة جامعة الزاوية 

 أثناء التدريب الميداني واتجاىاتيـ نحو مينة التدريس.
 تساؤالت البحث: 1-4

والرياضة جامعة الزاوية  ما ىي أكثر المعوقات التي تواجو الطبلب )المعمميف( بكمية التربية البدنية
 أثناء فترة التدريب الميداني ؟

ىل توجد فروؽ دالة إحصائيا في مستوػ تشخيص المعوقات التي تواجو الطبلب )المعمميف( أثناء 
 فترة التدريب الميداني تبعا لمتغير المستوػ الدراسي ؟

 و مينة التدريس ؟ما ىي اتجاىات الطبلب )المعمميف( بكمية التربية البدنية والرياضة نح
ىل توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف اتجاىات الطبلب )المعمميف( نحو مينة التدريس تبعا لمتغير 

 المستوػ الدراسي ؟
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ىل توجد عبلقة دالة إحصائيًا بيف المعوقات التي تواجو الطبلب )المعمميف( بكمية التربية البدنية 
 ي واتجاىاتيـ نحو مينة التدريس ؟ والرياضة جامعة الزاوية أثناء التدريب الميدان

 مصطمحات البحث:  1-5
ىو طالب ينتقل مف موقف المتعمـ إلى المعمـ في فترة التدريب الميداني بصورة الطالب )المعمـ( : * 

  (43:  4متدرجة تحت رعاية المشرؼ الذؼ يساعده عمى تنمية مياراتو المينية. )
ا الطالب )المعمـ( التدريس الفعمي واألنشطة المصاحبة لو : ىي فترة يمارس فيي التدريب الميداني* 

  (13:   20في المدرسة تحت إشراؼ فني تخصصي .)
ىي الصعوبات التي تقف عائقًا أماـ الطبلب )المعمميف( أثناء فترة التدريب الميداني المعكقات : * 

 وتؤثر سمبًا عمى أدائيـ )تعريف إجرائي(.
تعداد أو التأىب العصبي والنفسي تنتظـ مف خبللو خبرة الفرد وتكوف ىو حالة مف االس االتجاه :* 

 5تأثير توجييي أو دينامي عمى استجابتو لجميع الموضوعات والمواقف التي تستثير ىذه االستجابة )
 :318 .)  
دراكو االتجاه نحك مينة التدريس : *  ىو شعور وجداني لدػ الطالب )المعمـ( يقوـ عمى معرفتو وا 

تقدات واألفكار عف مينة التدريس ويعبر عف ىذا الشعور بالموافقة أو الحياد أو الرفض لممواقف بالمع
المكونة لممقياس والتي بمجموعيا تعكس اتجاىو نحو المينة ، وتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا 

 ( 8الطالب )المعمـ( مف استجابتو عمى المقياس المستخدـ لغرض الدراسة . )
 بحث:إجراءات ال -3
 استخدمت الباحثة المنيج الوصفي نظرا لمبلئمتو لطبيعة ىذا البحث. منيج البحث: 3-1
تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية مف طمبة السنة الثالثة والرابعة لمعاـ عينة البحث:  3-2

ددىـ مف طبلب كمية التربية البدنية والرياضة جامعة الزاوية ، وقد بمغ ع 2017 -2016الدراسي 
 ( طالب وطالبة موزعة عمى النحو التالي :68)

 ( يكضح تكزيع أفراد العينة1جدكؿ)
 المجموع الكلً عدد العٌنة   السنة الدراسٌة 

 68 38 الثالثة 

 30 الرابعة 

 أدكات البحث:  3-3
ف أف انطبلقا مالمعكقات التي تكاجو الطبلب )المعمميف( أثناء التدريب الميداني : استمارة 3-1-3

الدراسة الحالية ىدفت إلى التعرؼ عمى المعوقات التي تواجو الطبلب )المعمميف( أثناء التدريب 
الميداني  فقد قامت الباحثة بتصميـ استمارة ليذه المعوقات، وفي ضوء استفادة الباحثة مما سبق مع 

نية والرياضة مف االستعانة ببعض المراجع العممية وأخذ آراء المتخصصيف في عموـ التربية البد
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الحاصميف عمى درجة أستاذ مساعد  فما فوؽ، وذلؾ لتحديد محاور االستمارة ، وبناًء عميو تحديد 
 العبارات الخاصة لكل محور، وأتبعت الباحثة لبناء ىذه االستمارة الخطوات التالية : 

العممية تـ التوصل مف خبلؿ المسح المرجعي لممراجع العممية والدراسات تحديد محاكر االستمارة : 
                                                                                                                                                   إلى تحديد مجموعة مف المعوقات التي يمكف أف تواجو الطبلب )المعمميف( أثناء التدريب الميداني  .

قامت الباحثة إعداد استمارة المعكقات التي تكاجو الطبلب )المعمميف( أثناء التدريب الميداني : 
بإعداد االستمارة وتضمنت ستة محاور تمثل المعوقات التي تواجو الطبلب )المعمميف( أثناء التدريب 

 الميداني  .
 عمى أرائيـ فيما يمي :بعد إعداد االستمارة تـ عرضيا عمى مجمكعة مف الخبراء كذلؾ لمتعرؼ 

 سبلمة الصياغة المغوية لكل محور والعبارات التي يحتوييا كل محور باالستمارة .
 شموؿ االستمارة لكافة المعوقات التي يمكف أف تواجو الطبلب )المعمميف( أثناء التدريب الميداني.

 إمكانية حذؼ أو تعديل أو إضافة لمفردات االستمارة.
 :كانت مبلحظاتيـ عمى النحو التاليبعد عرض االستمارة عمى الخبراء ستمارة : الصكرة النيائية لبل

ضافة بعض المحاور والعبارات تحت كل محور .    تـ تعديل وحذؼ وترتيب وا 
تـ تنفيذ جميع االقتراحات والتعديبلت التي ابدآىا الخبراء وبالتالي أخذت استمارة المعوقات التي توجو 

 اء التدريب الميداني  شكميا النيائي واشتممت محاورىا عمى األتي :الطبلب )المعمميف( أثن
 عبػػػارات(.9المعوقات الشخصية لمطالب المعمـ                        )
 عبارة(.12المعوقات المتعمقة ببرنامج ومنياج التدريب الميداني       )
 عبارة(.21المعوقات المتعمقة بعممية اإلشراؼ عمى التدريب الميداني  )
 عبارة(.18المعوقات المتعمقة بإدارة المدرسة                          )
 عبارة(.11المعوقات المتعمقة بتبلميذ المدرسة                        )
 عبارة(.11المعوقات المتعمقة باإلمكانات                             )

 موزعة عمى ستة محاور .  رة (عبا 82المجموع الكمي لعدد عبارات االستمارة )
يتكوف سمـ االستجابة لبلستمارة مف خمسة استجابات بناء عمى درجة حدة كل معوقة مف المعوقات 
 طبقًا لرأؼ الطبلب )المعمميف( ووفقا لممقياس الخماسي حيث يعطي ىذا المقياس الدرجات التالية.  

( 2غير موافق ) -( درجات 3د ما )إلى ح -( درجات 4موافق ) -( درجات 5موافق بشدة  )    
 ( درجة  .1غير موافق بشدة ) -درجتاف 

 المعامبلت العممية لبلستمارة: 
استخدمت الباحثة صدؽ المحكميف حيث تـ عرض االستمارة عمى مجموعة مف الخبراء الصدؽ : 

( 5وعددىـ ) وىـ أعضاء ىيئة التدريس بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بكمية التربية البدنية والرياضة



212 
 

%( مما يشير إلى صدؽ عالي 100% و 80خبراء ، وتراوحت النسبة المئوية آلرائيـ مابيف) 
 لبلستمارة . 

تـ إيجاد معامل ثبات االستمارة ككل باستخداـ التجزئة النصفية وقد بمغ معامل ثبات االستمارة : 
لي لمحتويات االستمارة وبذلؾ ( ، وذلؾ يدؿ عمى معامل ثبات عا 0.802االرتباط لبلستمارة ككل ) 

 أصبحت االستمارة تتسـ بالثبات .
لتحقيق أىداؼ البحث استعانت الباحثة بمقياس مقياس االتجاىات نحك مينة التدريس :  3-3-3

اتجاىات )الطبلب المعمميف( نحو مينة التدريس الذؼ تـ إعداده مف قبل ميدؼ أحمد الطاىر 
 ف( نحو مينة التدريس بارة تمثل اتجاىات الطبلب )المعمميع 41( والذؼ يحتوؼ عمى 18( )1991)
 المعامبلت العممية لممقياس :  3-4-3

استخدمت الباحثة صدؽ المحكميف حيث تـ عرض المقياس عمى مجموعة مف صدؽ المقياس : 
( خبراء ، وتراوحت 5الخبراء وىـ أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية البدنية والرياضة وعددىـ )

 %( مما يشير إلى صدؽ عالي لبلستمارة . 100% و 85نسبة المئوية آلرائيـ مابيف) ال
تـ إيجاد معامل ثبات المقياس ككل باستخداـ التجزئة النصفية وقد بمغ معامل ثبات المقياس : 

( ، وذلؾ يدؿ عمى معامل ثبات عالي لمحتويات المقياس وبذلؾ  0.763االرتباط لممقياس ككل ) 
 اس يتسـ بالثبات .أصبح المقي

وحتى يتـ التعرؼ عمى اتجاىات الطبلب )المعمميف( نحو مينة التدريس مف خبلؿ        
 المتوسطات الحسابية لبلستجابات اعتمدت الباحثة الدرجات التالية :

 مدى متكسطو الحسابي مستكى االتجاه 
 5:   3.68 اتجاه ايجابي
  3.67:  2.33 اتجاه معتدؿ
 2.32:   1 اتجاه سمبي

  الدراسة االستطبلعية: 3-4
قامت الباحثة بتطبيق استمارة المعوقات التي تواجو الطبلب )المعمميف( أثناء التدريب الميداني 

( 10ومقياس اتجاىات الطبلب )المعمميف( نحو مينة التدريس عمى عينة مف الطبلب  وبمغ عددىـ )
 ـ .2016/  11/  13الموافػق  طبلب ومف خارج عينة البحث األصمية في يـو األحد

 الدراسة األساسية:  3-5
المعوقات التي تواجو الطبلب )المعمميف( أثناء التدريب الميداني ومقياس  تـ توزيع وجمع استمارة

لى العينة مف قبل الباحثة بعد التوضيح لكيفية  اتجاىات الطبلب )المعمميف( نحو مينة التدريس مف وا 
 ـ.2017/  4/  27ـ إلى  2017/ 4/ 23ف اإلجابة في الفترة ما بي
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 المعالجة اإلحصائية:  3-6
لمتوصل إلى النتائج قامت الباحثة بتحميل البيانات باستخداـ المعالجات اإلحصائية التالية : اإلحصاء 

النسبة  -درجة الحدة  -الوصفي )المتوسط الحسابي ، االنحراؼ المعيارؼ ، الفرؽ بيف المتوسطيف( 
 معامل االرتباط . -ختبار )ت( لممجموعتيف ا -المئوية 

 عرض النتائج كمناقشتيا:  -4
 مف خبلؿ أدوات جمع البيانات والتحميل اإلحصائي تـ التوصل إلى النتائج التالية :

ما ىي أكثر المعوقات التي تواجو الطبلب  اإلجابة عمى التساؤؿ األكؿ لمبحث كىك: /أكال
 ة والرياضة جامعة الزاوية أثناء فترة التدريب الميداني ؟)المعمميف( بكمية التربية البدني

 ( 2جدكؿ )
الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كمجمكع درجات الحدة كالنسبة المئكية كترتيب المعكقات 

 الشخصية لمطالب )المعمـ(  
المتوسط  المعولات ت

 الحسابً
االنحراؾ 
 المعٌاري

مجموع 
درجات 
 الحدة

النسبة 
 المبوٌة

 رتٌبالت

توزٌع الطبلب المعلمٌن على المدارس ال  1
 ٌتوافك مع الوالع الجؽرافً ألماكن سكنهم. 

3.57 1.15 243 71.47% 1 

أجد صعوبة فً الحضور خبلل المواعٌد  .2
 الرسمٌة بانتظام

3.28 1.12 223 65.59% 2 

أجد صعوبة فً المهارات الحركٌة الممرر  .3
 تدرٌسها.

3.04 1.09 207 60.88% 4 

ال تتوفر لدى المعلومات والمعارؾ حول  .4
 طبٌعة المناهج التً تدرس فً المدرسة .

3.22 1.18 219 64.41% 3 

أنفعل بسرعة على التبلمٌذ أللل األسباب  .5
 أثناء تنفٌذ الدرس 

2.97 1.23 202 59.41% 5 

الشعور باالرتبان عند دخول المعلم  .6
 األساسً لحضور الحصة. 

2.90 .96 197 57.94% 6 

عدم امتبلكً للمهارات التدرٌسٌة المناسبة  .7
 للتعامل مع الموالؾ الصعبة أثناء الدرس .

2.76 1.16 188 55.29% 7 

لدي نظرة سلبٌة اتجاه العمل فً مهنة  .8
 التدرٌس . 

2.85 1.14 172 50.59% 8 

ال أمتن الثمة بنفسً وبمدراتً على إدارة  .9
 الفصل بشكل جٌد.

2.43 1.15 165 48.53% 9 

( حدة المعوقات الشخصية التي تواجو الطالب )المعمـ( أثناء التدريب الميداني، 2يتبيف مف الجدوؿ )
%:  48.53( وبنسبة مئوية تراوحت ما بيف )243: 165حيث تراوحت حدة المعوقات ما بيف ) 

يتضح أف أكثر  ( ، ومف خبلؿ الجدوؿ 3.57: 2.43%( وبمتوسط حسابي تراوح مابيف )71.47
المعوقات الشخصية التي تواجو الطالب )المعمـ( أثناء التدريب الميداني طبقًا لشدة حدتيا والتي بمغت 

%( تمثمت في "توزيع الطبلب )المعمميف( عمى المدارس ال يتوافق مع 71.47( ونسبة مئوية )243)
ولى واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة الواقع الجغرافي ألماكف سكنيـ "، فيذه المعوقة احتمت المرتبة األ
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( حيث احتمت ىذه المعوقة المرتبة الثامنة ، بينما يتضح مف الجدوؿ أف 21()2010وائل سبلمة )
أقل المعوقات الشخصية التي تواجو الطالب )المعمـ( أثناء التدريب الميداني طبقًا لشدة حدتيا والتي 

" ال أمتؾ الثقة بنفسي وبقدراتي عمى إدارة %( تمثمت في  48.53( ونسبة مئوية )165بمغت )
الفصل بشكل جيد" وترجع الباحثة ذلؾ إلى نتيجة حسف اإلعداد الشخصي الذؼ يتمقاه الطبلب 

( ، وتختمف ىذه 19()2009)المعمميف( في الكمية ، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة نشواف الصفار )
مت ىذه المعوقة المرتبة األولى مف المعوقات حيث احت (15()2010النتيجة مع دراسة دمحم شاىيف )

 . التي تواجو الطبلب )المعمميف( أثناء التدريب الميداني 
 ( 3جدكؿ )

الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كمجمكع درجات الحدة كالنسبة المئكية كترتيب المعكقات المرتبطة ببرنامج 
 كمنياج التدريب الميداني 

المتوسط  المعولات ت
 ابًالحس

االنحرا
ؾ 

 المعٌاري

مجموع 
درجات 
 الحدة

النسبة 
 المبوٌة

 الترتٌب

10
. 

الولت المخصص للتطبٌك فً 
 المدارس ؼٌر كافً .

3.75 1.21 255 75.00
% 

2 

11
. 

عدم إعطاء الفرصة للطالب باختٌار 
 المدرسة التً ٌرؼب التطبٌك فٌها .

3.32 1.29 226 66.47
% 

11 

خبلل  الخبرات التً اكتسبتها من 12
 عملٌة اإلعداد ؼٌر كافٌة .

3.41 1.04 232 68.24
% 

8 

13
. 

المنهاج الممرر ال ٌتناسب مع جمٌع 
المدارس بسبب اختبلؾ اإلمكانٌات 

 من مدرسة ألخرى . 

3.65 1.10 248 72.94
% 

4 

14
. 

ً ما ٌمٌد الطالب المعلم  المنهاج ؼالبا
 وال ٌترن له المجال لبلختٌار .

3.60 1.02 245 72.06
% 

5 

15
. 

المنهاج ٌركز إلى حد كبٌر على 
 الجانب النظري 

3.37 1.08 229 67.35
% 

10 

16
. 

ً الفروق  المنهاج ال ٌراعً ؼالبا
 الفردٌة بٌن الطلبة . 

3.38 1.11 230 67.65
% 

9 

17
. 

للة عدد حصص الممررة لمادة التربٌة 
 البدنٌة.

3.56 1.13 242 71.18
% 

6 

حصص  عدم مناسبة توزٌع مواعٌد 18
 التربٌة البدنٌة فً الجدول الدراسً 

3.69 1.12 251 73.82
% 

3 

19
. 

تتباٌن األفكار التربوٌة والنظم التً تم 
دراستها فً الكلٌة مع الوالع المٌدانً 

 للممارسات العلمٌة

3.85 .900 262 77.06
% 

1 

20
. 

عدم وضوح تعلٌمات برنامج التدرٌب 
 المٌدانً.

3.43 1.12 233 68.53
% 

7 

21
. 

البدء فً التدرٌب دون تمدٌم موالؾ 
تعلٌمٌة فً برنامج التدرٌس المصؽر 

. 

3.32 1.06 226 66.47
% 

11 

التي تواجو الطالب  ( حدة المعوقات المرتبطة ببرنامج ومنياج التدريب الميداني3يتبيف مف الجدوؿ )
( وبنسبة مئوية 262: 226)المعمـ( أثناء التدريب الميداني، حيث تراوحت حدة المعوقات ما بيف ) 



211 
 

( ، ومف خبلؿ 3.85:  3.32%( وبمتوسط حسابي تراوح )77.06%:  66.47تراوحت ما يف )
التي تواجو الطالب  الجدوؿ يتضح أف أكثر المعوقات المرتبطة ببرنامج ومنياج التدريب الميداني

%( 77.06ة مئوية )( ونسب262)المعمـ( أثناء التدريب الميداني طبقًا لشدة حدتيا والتي بمغت )
تمثمت في " تتبايف األفكار التربوية والنظـ التي تـ دراستيا في الكمية مع الواقع الميداني لمممارسات 
العممية "، بينما يتضح مف الجدوؿ أف أقل المعوقات المرتبطة ببرنامج ومنياج التدريب الميداني التي 

( ونسبة مئوية 226ًا لشدة حدتيا والتي بمغت )تواجو الطالب )المعمـ( أثناء التدريب الميداني طبق
%( تمثمت في " البدء في التدريب دوف تقديـ مواقف تعميمية في برنامج التدريس المصغر  66.47)

( حيث كانت ىذه المعوقة أكثر المعوقات 6()2015"وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة سعود العنزؼ)
لعينة الدراسة، وترػ الباحثة أف برنامج التدريب الميداني المرتبطة ببرنامج ومنياج التدريب الميداني 

في الكمية يقدـ لمطمبة )المعمميف( مواقف تعميمية في برنامج التدريس المصغر قبل خروجيـ لمتطبيق 
 الفعمي بالمدارس المخصصة لمتدريب الميداني  .

 (4جدكؿ )
سبة المئكية كترتيب المعكقات الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كمجمكع درجات الحدة كالن 

 المرتبطة بعممية اإلشراؼ عمى التدريب الميداني 
المتوسط  المعولات ت

 الحسابً
االنحرا
ؾ 

 المعٌاري

مجمو
ع 

درجات 
 الحدة

النسبة 
 المبوٌة

الترتٌ
 ب

ال ٌمدم المشرؾ التؽذٌة الراجعة التطوٌرٌة  .22
 للطالب المعلم أثناء التدرٌب المٌدانً .

3.78 1.08 257 75.59% 1 

المعلم  مبلحظات مع المشرؾ مبلحظات تعارض .23
 األساسً بالمدرسة .

3.50 .938 238 70.00% 4 

 ٌواجهها التً المشكبلت بحل المشرؾ لٌام عدم .24
 .المعلم الطالب

3.03 1.22 206 60.59% 15 

 التموٌم بمعاٌٌر المعلم الطالب المشرؾ تزوٌد عدم .25
 التدرٌب المٌدانً. فً

3.24 1.21 220 64.71% 8 

ٌركز المشرؾ على استخدام أسالٌب التدرٌس  .26
 التملٌدٌة .

3.53 1.14 240 70.59% 3 

ال ٌراعً المشرؾ اإلمكانٌات واألدوات المتوفرة  .27
 فً المدرسة . 

3.26 1.32 222 65.29% 7 

ً الطالب المعلم على أساس  .28 ٌموم المشرؾ ؼالبا
 الحصة المعطاة .

3.56 1.06 242 71.18% 2 

ٌتعامل المشرؾ مع الطالب المعلم بؤلفاظ ؼٌر  .29
 البمة .

2.63 1.30 179 52.65% 17 

للة الموضوعٌة لتموٌم المشرؾ للطالب المعلم  .30
 واالعتماد على التمٌٌم الذاتً للمشرؾ .

3.32 1.06 226 66.47% 5 

عدم التزام المشرؾ بالتواجد فً المدارس التً  .31
 تم فٌها التطبٌك المٌدانً . ٌ

3.12 1.25 212 62.35% 13 

عدم تمبل المشرؾ ألراء الطالب المعلم  .32
 ومبلحظاته. 

3.01 1.15 205 60.22% 16 

عدم تعزٌز المشرؾ الموالؾ اإلٌجابٌة للطالب  .33
 المعلم والتركٌز على السلبٌات . 

3.22 1.34 219 64.41% 9 
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المتوسط  المعولات ت
 الحسابً

االنحرا
ؾ 

 المعٌاري

مجمو
ع 

درجات 
 الحدة

النسبة 
 المبوٌة

الترتٌ
 ب

 12 %62.65 213 1.19 3.13 لب المعلم والمشرؾ .ضعؾ التواصل بٌن الطا .34

ٌموم المشرؾ بنمد الجوانب الشخصٌة للطالب  .35
 المعلم أمام زمبلبه .

3.16 1.18 215 63.24% 11 

ال ٌمتلن المشرؾ األسالٌب التموٌمٌة الخاصة  .36
بالجوانب التً علٌه أن ٌموم أداء الطالب المعلم 

 ً .من خبللها أثناء التطبٌك العمل

3.21 1.06 218 64.12% 10 

 6 %65.88 224 0.95 3.29 وجود تعارض بٌن مبلحظات المشرفٌن . .37

عدم تواصل المشرؾ مع معلمً التربٌة البدنٌة  .38
فً المدرسة وإشراكهم فً متابعة الطبلب 

 المعلمٌن .

3.13 1.09 213 62.65% 12 

موٌم عدم تزوٌد المشرؾ الطالب المعلم بمعاٌٌر الت .39
 فً التدرٌب المٌدانً . 

3.10 1.27 211 22.06% 14 

صعوبة تطبٌك إرشادات المشرؾ بشكل عملً فً  .40
 المٌدان .

3.16 1.07 215 63.24% 11 

عدم تمكن المشرؾ من المادة العلمٌة التً ٌشرؾ  .41
 علٌها .

3.28 1.22 223 65.59% 7 

ارة الحكم على مستوى الطالب المعلم من خبلل زٌ .42
 أو زٌارتٌن فمط.

3.13 1.33 213 62.65% 12 

( حدة المعوقات المرتبطة بعممية اإلشراؼ التي تواجو الطالب )المعمـ( أثناء 4يتبيف مف الجدوؿ ) 
( وبنسبة مئوية تراوحت ما يف 257: 182التدريب الميداني، حيث تراوحت حدة المعوقات ما بيف ) 

(، ومف خبلؿ الجدوؿ 3.78:  2.63تراوح مابيف )%( وبمتوسط حسابي %75.59 :  53.53)
يتضح أف أكثر المعوقات المرتبطة بعممية اإلشراؼ والتي تواجو الطبلب )المعمميف( أثناء التدريب 

%( تمثمت في " ال يقدـ 75.59( ونسبة مئوية )257الميداني طبقًا لشدة حدتيا والتي بمغت )
)المعمـ( أثناء التدريب الميداني " وتتفق ىذه النتيجة مع المشرؼ التغذية الراجعة التطويرية لمطالب 

(، بينما 6()2015( وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة سعود العنزؼ )15()2010دراسة دمحم شاىيف )
يتضح مف الجدوؿ أف أقل المعوقات المرتبطة بعممية اإلشراؼ والتي تواجو الطالب )المعمـ( أثناء 

%( تمثمت في "  53.53( ونسبة مئوية )182حدتيا التي بمغت ) التدريب الميداني طبقًا لشدة
يتعامل المشرؼ مع الطالب )المعمـ( بألفاظ غير الئقة "وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة عبد السبلـ 

 (9()2011حمارشة وعمر ريماوؼ . )
 

 ( 5جدكؿ )
ترتيب المعكقات المرتبطة بإدارة الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كمجمكع درجات الحدة كالنسبة المئكية ك 

 المدرسة 
المتكسط  المعكقات ت

 الحسابي
االنحرا
ؼ 

 المعياري 

مجمكع 
درجات 
 الحدة

النسبة 
 المئكية

 الترتيب

 4 %69.41 236 1.38 3.47 إدارة المدرسة غير مقتنعة بأىمية التربية البدنية. .43
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المتكسط  المعكقات ت
 الحسابي

االنحرا
ؼ 

 المعياري 

مجمكع 
درجات 
 الحدة

النسبة 
 المئكية

 الترتيب

تنظر إدارة المدرسة إلى مادة التربية البدنية عمى  .44
 أنيا أقل أىمية مف المكاد الدراسية األخرى .

3.59 1.11 244 71.76% 2 

ال تحتـر إدارة المدرسة آراء كمقترحات الطالب  .45
 المعمـ العممية كالمينية .

3.07 1.03 209 61.47% 15 

ال تتكلى إدارة المدرسة الرعاية كاالىتماـ باألنشطة  .46
 .الرياضية خبلؿ فترة التدريب الميداني 

3.37 1.23 229 67.35% 6 

تنظر إدارة المدرسة لمطالب المعمـ نظرة أقل مف  .47
 أقرانو في التخصصات األخرى .

3.04 1.28 207 60.88% 16 

ال تقدـ إدارة المدرسة المكافئات المادية كالمعنكية  .48
 لمطمبة المتفكقيف في األنشطة الرياضية .

3.53 1.14 240 70.59% 3 

كف مدرسي التربية البدنية مع الطالب عدـ تعا .49
 المعمـ أثناء تطبيق التدريب الميداني .

3.21 1.25 218 64.12% 9 

عدـ أعطاء الفرصة لمطالب المعمـ لتقييـ الطمبة  .50
 في المدرسة .

3.44 1.16 234 68.82% 5 

تدخل المعمـ األساسي في مجريات المكقف  .51
 التعميمي أثناء تنفيذ الدرس .

3.19 1.25 217 63.82% 10 

 8 %64.71 220 1.21 3.24 عدـ كضكح الكاجبات المككمة إلدارة المدرسة .   .52
عدـ متابعة إدارة المدرسة لمعممي الحصص  .53

 كحثيـ عمى التعاكف مع الطبلب المعمميف .
3.09 1.16 210 61.76% 14 

 1 %75.00 255 1.07 3.31 عدـ ثقة إدارة المدرسة بقدرات الطبلب المعمميف . .54
ال تكلي إدارة المدرسة االىتماـ كاألخذ في االعتبار  .55

 ما يكاجيو الطبلب المعمميف مف مشكبلت . 
2.90 1.23

6 
197 57.94% 17 

عدـ قياـ إدارة المدرسة بدكر كاؼ لتعريف الطالب  .56
 المعمـ بأنظمة المدرسة .

3.16 1.30 215 63.24% 11 

ة البدنية في أخر الجدكؿ كضع حصص التربي .57
 الدراسي .

3.09 1.30 210 61.76% 14 

تعتبر إدارة المدرسة أف مادة  التربية البدنية أقل  .58
 التخصصات األكاديمية . 

3.13 1.23 213 62.65% 13 

ال تعير إدارة المدرسة اىتماـ لشككى الطالب المعمـ  .59
 مف التبلميذ. 

3.15 1.37 214 62.94% 12 

 7 %65.00 221 1.31 3.25 عدـ مناسبة تكزيع مكاعيد حصص التربية البدنية  .60
التي تواجو الطالب )المعمـ( أثناء  المرتبطة بإدارة المدرسة ( حدة المعوقات5يتبيف مف الجدوؿ )

( وبنسبة مئوية تراوحت ما بيف 255: 197التدريب الميداني، حيث تراوحت حدة المعوقات ما بيف ) 
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( ، ومف خبلؿ الجدوؿ 3.31 : 2.90%( وبمتوسط حسابي تراوح مابيف )75.00 %: 57.94)
يتضح أف أكثر المعوقات المرتبطة بإدارة المدرسة التي تواجو الطبلب )المعمميف( أثناء التدريب 

%( تمثمت في " عدـ ثقة إدارة 75.00( ونسبة مئوية )255الميداني طبقًا لشدة حدتيا والتي بمغت )
( ودراسة 6()2015رات الطبلب )المعمميف( "وتتفق ىذه الدراسة مع دراسة سعود العنزؼ )المدرسة بقد
( ، بينما يتضح مف الجدوؿ أف أقل المعوقات المرتبطة بإدارة المدرسة التي 15()2010دمحم شاىيف )

وية ( ونسبة مئ197تواجو الطالب )المعمـ( أثناء التدريب الميداني طبقًا لشدة حدتيا والتي بمغت )
%( تمثمت في " ال تحتـر إدارة المدرسة آراء ومقترحات الطالب )المعمـ( العممية والمينية " 57.94)

 ( .9()2011وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة عبد السبلـ حمارشة وعمر ريماوؼ )
 (6جدكؿ )

ات المرتبطة بتبلميذ الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كمجمكع درجات الحدة كالنسبة المئكية كترتيب المعكق 
  المدرسة
  ت

 المعولات
المتوسط 
 الحسابً

االنحرا
ؾ 

 المعٌاري

مجمو
ع 

درجات 
 الحدة

النسبة 
 المبوٌة

الترتٌ
 ب

 1 %78.24 266 1.26 3.91 ال ٌلتزم التبلمٌذ ؼالباً بالزى الرٌاضً . .61

 2 %71.76 244 1.15 3.59 كثرة أعداد التبلمٌذ فً الفصل الدراسً . .62

ٌفضل التلمٌذ مراجعة مادة دراسٌة أخرى خبلل  .63
 حصة التربٌة البدنٌة .

3.29 1.12 224 65.88% 8 

التصار األنشطة الرٌاضٌة على مجموعة للٌلة  .64
 من التبلمٌذ . 

3.38 1.19 230 67.65% 6 

ٌمتنع أؼلب التبلمٌذ عن اإلشران فً األنشطة  .65
 الرٌاضٌة  

3.47 1.18 251 73.82% 5 

عدم إلبال وتعاون التبلمٌذ خبلل درس التربٌة  .66
 البدنٌة.

3.38 1.09 230 67.65% 7 

تعود التبلمٌذ على ممارسة ألعاب رٌاضٌة  .67
 محددة 

3.56 1.15 242 71.18% 3 

وجود بعض حاالت اإلعالة والتشوهات لدى  .68
 بعض التبلمٌذ .

3.50 1.13 238 70.00% 5 

 4 %70.88 241 1.17 3.54 ثناء الحصة .عدم انضباط التبلمٌذ أ .69

ٌنظر التبلمٌذ نظرة متساهلة للطالب المعلم  .70
 ممارنة بالمعلم األساسً .

3.40 1.08 231 67.94% 6 

 8 %66.18 225 1.21 3.31 عدم تجاوب التبلمٌذ مع الطالب المعلم . .71

لتي تواجو الطالب )المعمـ( أثناء ا المرتبطة بتبلميذ المدرسة ( حدة المعوقات6يتبيف مف الجدوؿ )
( وبنسبة مئوية تراوحت ما بيف 266: 224التدريب الميداني، حيث تراوحت حدة المعوقات ما بيف ) 

(، ومف خبلؿ الجدوؿ 3.91:  3.31%( وبمتوسط حسابي تراوح مابيف )%78.24: 65.88)
لب )المعمـ( أثناء التدريب يتضح أف أكثر المعوقات المرتبطة بتبلميذ المدرسة التي تواجو الطا

%( تمثمت في " ال يمتـز 78.24( ونسبة مئوية )266الميداني طبقًا لشدة حدتيا والتي بمغت )
التبلميذ غالبًا بالزػ الرياضي " اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة  عبد السبلـ حمارشة وعمر ريماوؼ 

التي تواجو  ة بتبلميذ المدرسة(، بينما يتضح مف الجدوؿ أف أقل المعوقات المرتبط9()2011)



215 
 

 65.88( ونسبة مئوية )224الطالب )المعمـ( أثناء التدريب الميداني طبقًا لشدة حدتيا والتي بمغت )
%( تمثمت في " يفضل التمميذ مراجعة مادة دراسية أخرػ خبلؿ حصة التربية البدنية " وتتفق ىذه 

( ، بينما تختمف ىذه النتيجة مع 9()2011)النتيجة مع دراسة عبد السبلـ حمارشة وعمر ريماوؼ 
 (.6()2015دراسة سعود العنزؼ )

 ( 7جدكؿ )
  الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كمجمكع درجات الحدة كالنسبة المئكية كترتيب المعكقات المرتبطة باإلمكانيات

المتوسط  المعولات ت
 الحسابً

االنحرا
ؾ 

 المعٌاري

مجموع 
درجات 
 الحدة

النسبة 
 مبوٌةال

الترتٌ
 ب

للة عدد األجهزة واألدوات الرٌاضٌة الخاصة  .72
 باأللعاب الجماعٌة والفردٌة .

3.66 1.18 249 73.24
% 

6 

عدم توفر المبلعب المانونٌة الخاصة  .73
 بالتدرٌب والمبارٌات فً المدرسة .

3.76 1.05 256 75.29
% 

2 

للة الوسابل التعلٌمٌة التً تساعد على شرح  .74
 هارات الرٌاضٌة .الم

3.76 1.01 256 75.29
% 

5 

عدم توفر المصادر والمراجع العلمٌة  .75
 المتخصصة فً مكتبة المدرسة والكلٌة .

3.74 1.09 254 74.71
% 

3 

72.94 248 1.16 3.65 عدم توافر األماكن الخاصة بتؽٌٌر المبلبس . .76
% 

7 

األدوات الرٌاضٌة لدٌمة وتالفة وؼالبٌتها  .77
 مطابمة للمواصفات المانونٌة . ؼٌر

3.60 1.24 245 72.06
% 

8 

األدوات الرٌاضٌة المتوفرة ال تتناسب مع  .78
 أعداد التبلمٌذ.

3.71 1.11 252 74.12
% 

5 

عدم توفر الكتب المدرسٌة ودلٌل المعلم  .79
لبلستفادة منها فً تحدٌد الدروس وإعدادها 

 وتحضٌرها . 

3.60 1.07 245 72.06
% 

9 

عدم توفر الصٌانة البلزمة لؤلدوات واألجهزة  .80
. 

3.91 1.02 266 78.24
% 

1 

73.24 249 1.07 3.66 المساحة المخصصة للمبلعب ؼٌر كافٌة . .81
% 

7 

عدم توفر عوامل األمن والسبلمة فً مبلعب  .82
 وساحات المدرسة .

3.69 1.23 251 73.82
% 

4 

التي تواجو الطالب )المعمـ( أثناء التدريب  بطة باإلمكانيات( حدة المعوقات المرت7يتبيف مف الجدوؿ )
( وبنسبة مئوية تراوحت ما بيف 266: 245الميداني، حيث تراوحت حدة المعوقات ما بيف ) 

( ، ومف خبلؿ الجدوؿ 3.91:  3.60%( وبمتوسط حسابي تراوح مابيف )%78.24:  72.06)
التي تواجو الطالب )المعمـ( أثناء التدريب الميداني يتضح أف أكثر المعوقات المرتبطة باإلمكانيات 

%( تمثمت في " عدـ توفر الصيانة 78.24( ونسبة مئوية )266طبقًا لشدة حدتيا والتي بمغت )
البلزمة لؤلدوات واألجيزة "، بينما يتضح مف الجدوؿ أف أقل المعوقات المرتبطة باإلمكانيات التي 

( ونسبة مئوية 245ريب الميداني طبقًا لشدة حدتيا التي بمغت )تواجو الطالب )المعمـ( أثناء التد
%( تمثمت في " عدـ توفر الكتب المدرسية ودليل المعمـ لبلستفادة منيا في تحديد الدروس  72.06)
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وا عدادىا وتحضيرىا " و" األدوات الرياضية المتوفرة ال تتناسب مع أعداد التبلميذ "، وتختمف نتائج 
(، ودراسة سعود العنزؼ 9()2011راسة عبد السبلـ حمارشة وعمر ريماوؼ )ىذه الدراسة مع د

(2015( )6.) 
 (8جدكؿ )

الكسط الحسابي كالكسط المعياري كفرؽ الكسطيف كترتيب المعكقات التي تكاجو الطبلب المعمميف أثناء فترة  
 التدريب الميداني

 المعالجات                             ت
 المعولات     

لوسط ا
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

الوسط  
المعٌار

 ي

فرق 
 الوسطٌن

ترتٌب 
 المعولات

 5 000. 3 730. 3.00 المعولات الشخصٌة للطالب المعلم .  .1

المعولات المرتبطة ببرنامج ومنهاج التدرٌب  .2
 المٌدانً.

3.53 .540 3 .530 2 

المعولات المرتبطة بعملٌة اإلشراؾ على التدرٌب  .3
 مٌدانً.ال

3.23 0.69 3 .230 4 

 4 230. 3 0.80 3.23 المعولات المرتبطة بإدارة المدرسة . .4

 3 49.0 3 0.76 3.49 المعولات المرتبطة بتبلمٌذ المدرسة.  .5

 1 700. 3 0.80 3.70 المعولات المرتبطة باإلمكانٌات . .6

احتمت المرتبة األولى تمييا في المرتبة ( أف المعوقات المرتبطة باإلمكانيات قد 8يتبيف مف الجدوؿ )
الثانية المعوقات المرتبطة ببرنامج ومنياج التدريب الميداني ، تمييا في المرتبة الثالثة المعوقات 
المرتبطة بتبلميذ المدرسة ، وفي المرتبة الرابعة المعوقات المرتبطة بإدارة المدرسة والمعوقات 

الخامسة واألخيرة جاءت المعوقات الشخصية لمطالب )المعمـ( ،  المرتبطة بعممية اإلشراؼ في المرتبة
(، ودراسة سعود 9()2011واتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة عبد السبلـ حمارشة وعمر الريماوؼ )

( حيت أظيرت 15()2010(، واختمفت مع نتائج دراسة دمحم شاىيف )6()2015فرحاف العنزؼ )
المشرؼ األكاديمي قد احتمت المرتبة األولى ، كما اختمفت نتائج ىذه النتائج أف المعوقات المرتبطة ب

(،ودراسة وائل سبلمة المصرؼ 19()2009الدراسة مع دراسة نشواف محمود الصفار )
 (،  وبذلؾ تكوف قد تمت اإلجابة عف التساؤؿ األوؿ. 21()2010)

إحصائيا في مستوػ تشخيص  :ىل توجد فروؽ دالةاإلجابة عمى التساؤؿ الثاني لمبحث كىك /ثانياً 
 المعوقات التي تواجو الطبلب )المعمميف( أثناء فترة التدريب الميداني تبعا لمتغير المستوػ الدراسي؟
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 (9جدكؿ )
يكضح المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كقيمة "ت " لممعكقات التي تكاجو الطبلب المعمميف  

 ( 30=  2، ف38=  1لمتغير المستكى الدراسي )فأثناء فترة التدريب الميداني تبعا 
 
 
 ت

 المجموعات                                                     
 

 المعولـــــــــات

  السنة الرابعة  السنة الثالثة 
 لٌمة ت

مستوى 
الوسط  الداللة 

 الحسابً
االنحرا
ؾ 

 المعٌاري

الوسط 
 الحسابً

االنحرا
ؾ 

 المعٌاري

لمعولات الشخصٌة للطالب ا .1
 المعلم. 

2.96 .660 3.06 .820 0.52 0.61 

المعولات المرتبطة ببرنامج  .2
 ومنهاج التدرٌب المٌدانً 

3.50 .460 3.50 0.64 0.44 0.66 

المعولات المرتبطة بعملٌة  .3
 اإلشراؾ على التدرٌب المٌدانً .

3.11 0.72 3.38 0.62 1.63 0.11 

طة بإدارة المعولات المرتب .4
 المدرسة .

3.03 0.85 3.50 0.64 2.53 0.01** 

المعولات المرتبطة بتبلمٌذ  .5
 المدرسة 

3.39 0.84 3.61 0.64 1.23 0.23 

 0.19 1.33 0.76 3.85 0.81 3.59 المعولات المرتبطة باإلمكانٌات . .6

 0.06 1.86 0.45 3.49 0.53 3.33 المعولات ككل

عدا محور  0.01ستوػ الداللة لكل المحاور أكبر مف مستوػ معنوية ( أف م9يتبيف مف الجدوؿ )
وبالتالي  0.01المعوقات المرتبطة بإدارة المدرسة حيت تساوػ مستوػ الداللة مع مستوػ المعنوية 

نقبل فرض العدـ ونرفض الفرض البديل لجميع المحاور عدا محور المعوقات المرتبطة بإدارة 
ط استجابة السنة الثالثة في تحديد المعوقات ال يختمف عف متوسط المدرسة وىذا يعني أف متوس

استجابة السنة الرابعة وواضح ذلؾ أيضًا مف تقارب المتوسطات لكل منيـ في معظـ المحاور، 
وبالتالي فإنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيا في مستوػ تشخيص المعوقات التي تواجو الطبلب 

لميداني تبعا لمتغير المستوػ الدراسي عدا محو المعوقات المرتبطة )المعمميف( أثناء فترة التدريب ا
بإدارة المدرسة وترجع الباحثة عدـ وجود الفروؽ بيف السنة الثالثة والرابعة إلى أف كل مف طبلب 
السنة الثالثة أو الرابعة ىـ طبلب في كمية واحدة يدرسوا في نفس المفاىيـ والمقررات التربوية ويتبعوف 

حد مف حيث المواد الدراسية ومدة الدراسة ويعيشوف في مجتمع واحد وبيئة اجتماعية واحدة .  نظاـ وا
( ، وبيذا تمت 9()2011واختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة عبد السبلـ حمارشة وعمر الريماوؼ )

 اإلجابة عمى التساؤؿ الثاني.
تجاىات الطبلب )المعمميف( بكمية التربية : ما ىي ا اإلجابة عمى التساؤؿ الثالث لمبحث كىك /ثالثاً 

 البدنية والرياضة نحو مينة التدريس ؟
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 ( 10جدكؿ )

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كالرأي السائد  لمطبلب )المعمميف( في البعد األكؿ )النظرة الشخصية نحك 
 المينة ( 

المتوسط  العبارات   ت
 الحسابً 

االنحراؾ 
 المعٌاري 

أي الر
 السابد 

شعوري بالرضا عن مهنة التدرٌس ٌعوض ما ٌواجه عملً كمدرس  .1
 مع مشاق وصعاب . 

 إٌجابً 850. 4.13

لو أتٌحت لً فرصة ترن مهنة التدرٌس لمهنة أخرى لفعلت ذلن  .2
 فوراً .

 معتدل 1.25 2.96

 معتدل  001. 3.54 أفضل مهنة التدرٌس لو لم تفتح المجال أمام الدروس الخصوصٌة . .3

 معتدل  1.03 3.66 لو لدر لً أن أختار مهنة أخرى ما اخترت إال مهنة التدرٌس .  .4

 معتدل 1.31 3.26 فرضت علٌا مهنة التدرٌس رؼماً عنً . .5

 إٌجابً 1.01 3.93 مهنة التدرٌس مهنة رفٌعة ال تمل عن أي مهنة أخرى . .6

 إٌجابً  1.09 3.79 ستصبح مهنتً كمدرس مصدراً سعادتً .  .7

 إٌجابً 850. 4.03 مهما لٌل عن مهنة التدرٌس فٌكفً ما تتٌحه للمدرس من انجازات . .8

 معتدل  1.10 2.41 .بها ذلن ٌؽرٌنً فبل التدرٌس لمهنة المادي العابد ارتفع مهما .9

 إٌجابً 1.14 3.74 .كمدرس عملً ساحب أننً اشعر .10

 معتدل  4770. 3.55 البعد ككل

( ىو رأؼ إيجابي نحو 10 - 8 - 7 - 6 - 1( أف الرأؼ السائد لمعبارات )10يتضح مف الجدوؿ ) 
( ىو معتدؿ بالنسبة التجاىات 9 -5-4 -3 - 2مينة التدريس، بينما كاف الرأؼ السائد لمعبارات) 

و الطبلب )المعمميف( نحو مينة التدريس ، كما يبيف الجدوؿ أف البعد ككل )النظرة الشخصية نح
المينة( كاف الرأؼ السائد )معتدؿ( أؼ اتجاىات الطبلب )المعمميف( نحو مينة التدريس في البعد 

 معتدؿ األوؿ ىو اتجاه 
 ( 11جدكؿ )

)النظرة نحك السمات  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كالرأي السائد  لمطبلب )المعمميف( في البعد الثاني 
  الشخصية لممدرس (

المتوسط   العبارات  ت
 الحسابً 

االنحرا
ؾ 

 المعٌاري 

الرأي 
 السابد 

 ٌكون أن المعلم كاد - التبجٌل وفه للمعلم ٌمول )لم الذي الشعر بٌت .11
 .اآلن لحد الطبلب فٌه رسول( مازال ٌعتمد

 معتدل  1.18 3.49

 معتدل 1.28 3.26 .بالنمص الشعور من عادة ٌعانً التدرٌس مهنة ٌختار من .12

 معتدل 1.23 2.84 .طبلبه على بالسٌطرة نمصه ٌعوض أن المدرس اولٌح .13

 معتدل 1.33 3.29  .ؼٌرهم  من الل بؤنهم أنفسهم المدرسون ٌحس ما كثٌرا .14

 ٌصبح أن علٌه السهل من فان معٌنة مهنة ما فً شخص فشل إذا .15
 .مدرسا

 معتدل  1.20 3.12

 معتدل 1.23 2.41 .ٌاماأل هذه فً مدرسٌهم الطبلب ٌحترم للما .16

 معتدل 1.19 2.90 .مدرسا ٌكون ما فؽالبا أثارته السهل من شخصا رأٌت إذا .17

 معتدل 1.20 3.37 .وأصدلابه أسرته أفراد على السٌطرة على المدرس ٌتعود .18

 معتدل 1.41 3.00 .مدرسا ٌصبح أن ٌمكن شخص أي .19

 معتدل  670. 3.08 البعد ككل
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( أف الرأؼ السائد لكل عبارات البعد ىو )معتدؿ( أؼ اتجاىات الطبلب 11وؿ )يتضح مف الجد
)المعمميف( نحو مينة التدريس في البعد الثاني )النظرة نحو السمات الشخصية لممدرس( ىو اتجاه 

 معتدؿ .
 (12جدكؿ )

)التقييـ الشخصي   ثالثالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كالرأي السائد  لمطبلب )المعمميف( في البعد ال 
  لقدراتو المينية (

المتوسط  العبارات   ت
 الحسابً 

االنحراؾ 
 المعٌاري 

الرأي 
 السابد 

 معتدل 1.25 2.54 .طالاتً ٌفوق جهدا التدرٌس مهنة تتطلب .20

 معتدل 1.00 3.25 .اإلزعاج من كثٌرا لً سٌسبب الطبلب تدرٌس أن ألاعتمد .21

 معتدل 1.08 3.62 .التدرٌس مهنة تتطلبه الذي الصبور وعالن من أننً اعتمد .22

 معتدل 1.20 3.32 .وإزعاجا ضٌما لً تسبب التبلمٌذ شماوة إن ألاعتمد .23

 معتدل  1.20 3.63 .تبلمٌذي  وسط نفسً أجد أن بمجرد كمدرس السعادة تؽمرنً .24

 المدرة عندي إن فاشعر التدرٌس فً مشكبلت من سٌواجهنً مهما .25
 .التؽلب علٌها على

 إٌجابً 1.22 3.72

 على تلمى التً اإلضافٌة األعمال من بالرؼم التدرٌس بمهنة أرحب .26
 .المدرس عاتك

 إٌجابً 1.05 3.78

 إٌجابً 1.03 3.72 .حٌاتً طول علم طالب أظل أن تتطلب التدرٌس مهنة .27

 معتدل 1.20 3.41 .الطبلب ومشاكل لسخافات أتعرض أن ٌزعجنً ال .28

 معتدل 1.20 3.38 .وهٌن سهل أمر المدارس مدٌري مع المدرسٌن تعامل إن اشعر .29

 سوؾ كمدرس عملً فوق بها أكلؾ التً اإلضافٌة األعباء أن أعتمد ال .30
 .إزعاجا أو لً ضٌما تسبب

 معتدل 1.25 3.49

 معتدل 0.63 3.44 البعد ككل 

( ىو رأؼ إيجابي، بينما كاف  27 - 26 - 25بارات )( أف الرأؼ السائد لمع12يتضح مف الجدوؿ )
(ىو معتدؿ، ويتبيف مف 30 -29 -28 -24 -23 -22 -21 - 20الرأؼ السائد لمعبارات) 

الجدوؿ أف البعد ككل )التقييـ الشخصي لقدراتو المينية( كاف الرأؼ السائد )معتدؿ( أؼ استجابات 
 المعتدؿ . الطبلب المعمميف في البعد الثالث تمثل االتجاه

 (13جدكؿ )
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كالرأي السائد  لمطبلب )المعمميف( في البعد الرابع )النظرة نحك مستقبل  

  المينة (
المتوسط  العبارات   ت

 الحسابً 
االنحراؾ 
 المعٌاري 

الرأي 
 السابد 

 معتدل 1.05 2.63 .التدرٌس بمهنة بالنهوض ال رجاء .31

 معتدل 1.04 2.68 .مهنته فً ٌبذله الذي الجهد بمدى كثٌرا المدرس مستمبل ٌتؤثر ال .32

 المهن مستمبل عن شانا ٌمل ال رأي فً التدرٌس مهنة مستمبل .33
 .األخرى

 معتدل 1.08 3.63

 بالنسبة متخلفا ٌزال ال المدرس ترلٌة نظام إن تذكرت كلما باأللم اشعر .34
 .لبالً المهن

 عتدل م 1.17 3.65

 إٌجابً 1.11 3.87 .منً أفضل مراكز فً طبلبً ٌصبح أن ٌضاٌمنً ال .35

 معتدل 0.48 3.29 البعد ككل 

( ىو رأؼ إيجابي، بينما كاف الرأؼ السائد 35( أف الرأؼ السائد لمعبارة )13يتضح مف الجدوؿ )
)النظرة مستقبل ( ىو معتدؿ ، ويتبيف مف الجدوؿ أف البعد ككل 34 -33 -32 - 31لمعبارات) 
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نحو المينة( كاف الرأؼ السائد )معتدؿ( أؼ استجابات الطبلب )المعمميف( في البعد الرابع تمثل 
 االتجاه المعتدؿ.

 (14جدكؿ )
)نظرة المجتمع نحك  الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كالرأي السائد  لمطبلب )المعمميف( في البعد الخامس 

  المينة (
متوسط ال العبارات   ت

 الحسابً 
االنحراؾ 
 المعٌاري 

الرأي 
 السابد 

 إٌجابً 1.11 3.82 .مدرسا أصبحت أننً اآلخرون ٌعرؾ ما عند بالفخر أحس .36

 معتدل 1.26 3.40 .وتمدٌر احترام نظرة للمدرس ٌنظر مجتمعنا أن اعتمد .37

 لذيا والتمدٌر االحترام بنفس التدرٌس لمهنة ٌنظر ال المجتمع إن اشعر .38
 .  األخرى  به للمهن ٌنظر

 معتدل 1.07 2.62

 معتدل  1.17 3.16 .مدرسا أصبحت أننً احد عرؾ ما إذا بالحرج أحس .39

 أخرى مهن فً ؼٌره من الل أنه على للمدرس المجتمع نظرة كانت ربما .40
 .األطفال من مجموعة مع إال ٌتعامل ال النهاٌة فً ترجع إلى أنه

 معتدل 1.29 2.79

 من الل نظرة لً المجتمع فسٌنظر التدرٌس مهنة فً ترلٌت مهما .41
 .زمبلبً

 معتدل  1.28 3.12

 معتدل  0.61 3.15 البعد ككل

( ىو رأؼ إيجابي، بينما كاف الرأؼ السائد 36( أف الرأؼ السائد لمعبارة )14يتضح مف الجدوؿ )
الجدوؿ أف البعد ككل )نظرة ( ىو معتدؿ ، ويتبيف مف 41 - 40 - 39 - 38 - 37لمعبارات) 

المجتمع نحو المينة( كاف الرأؼ السائد )معتدؿ( أؼ استجابات الطبلب )المعمميف( في البعد الرابع 
 تمثل االتجاه المعتدؿ.

( أف الرأؼ السائد الستجابات العينة عمى 14 - 13 - 12 - 11 - 10كما يتبيف مف الجداوؿ )
كل األبعاد ىو الرأؼ ) معتدؿ( وىذا يبيف أف اتجاىات  مقياس االتجاه نحو مينة التدريس عمى

الطبلب )المعمميف( نحو مينة التدريس طبقًا الستجاباتيـ ىو اتجاه معتدؿ ،وتختمف ىذه النتائج مع 
( ، ودراسة عبد هللا 8( )2014( ، ودراسة عبد الحكيـ دمحم )1()2014دراسة بريكي الطاىر ) 
، حيث أثبتت ىذه الدراسات  أف اتجاىات أفراد العينة  نحو  (10()2012المجيدؿ وسعد الشريع )

العمل بمينة التدريس ىي اتجاىات إيجابية ، كما تختمف نتائج ىذه الدراسة مع دراسة رائد الركابي 
( التي أثبتت نتائجيا أنو ال توجد اتجاىات إيجابية لمطبلب أفراد العينة  3( )2002وحسيف طالب )

 بالتالي تمت اإلجابة عمى التساؤؿ الثالث لمبحث.نحو مينة التدريس، و 
: ىل توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف اتجاىات  اإلجابة عمى التساؤؿ الرابع لمبحث كىك /رابعاً 

 الطبلب )المعمميف( نحو مينة التدريس تبعا لمتغير المستوػ الدراسي ؟
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 ( 15جدكؿ )

ة "ت " التجاىات الطبلب )المعمميف( نحك مينة التدريس  تبعا يكضح المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كقيم
 (30=  2، ف38=  1لمتغير المستكى الدراسي )ف

 المجموعــــــــــات                                   
 

 األبعـــــــــــــــاد 

  السنة الرابعة  السنة الثالثة 
 لٌمة ت

مستوى 
الوسط  الداللة 

 الحسابً
 االنحراؾ
 المعٌاري

الوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

 0.60 0.53 540. 3.58 430. 3.52 النظرة الشخصٌة نحو المهنة

 0.85 0.19 0.73 3.09 630. 3.06 النظرة نحو السمات الشخصٌة للمدرس

 0.29 1.06 0.72 3.35 540. 3.51 التمٌٌم الشخصً لمدراته المهنٌة

 0.28 1.09 0.45 3.22 0.50 3.35 النظرة مستمبل نحو المهنة

 0.98 0.02 0.66 3.15 0.58 3.15 نظرة المجتمع نحو المهنة

 0.66 0.44 0.44 3.28 0.31 3.32 االتجاه ككل 

وبالتالي نقبل  0.01( أف مستوػ الداللة لكل األبعاد أكبر مف مستوػ معنوية 15يتبيف مف الجدوؿ )
أف متوسط استجابة السنة الثالثة عمى مقياس االتجاه فرض العدـ ونرفض الفرض البديل وىذا يعني 

نحو مينة التدريس ال يختمف عف متوسط استجابة السنة الرابعة ويوضح ذلؾ أيضًا  التقارب في 
المتوسطات لكل منيـ في جميع األبعاد وبالتالي فإنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيا في اتجاىات 

بعا لمتغير المستوػ الدراسي ، وترػ الباحثة ىذا مؤشر الطبلب )المعمميف( نحو مينة التدريس ت
سمبي لدور الكمية في إعداد الطالب )المعمـ( لمينة التدريس حيث أف ىذا اإلعداد ال يتضمف بناء 
االتجاىات اإليجابية نحو مينة التدريس لدػ طمبتيا . وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة عبد هللا 

( ، 14()2011(، ودراسة قاسـ خزعمي وعبد المطيف مومني )10()2012المجيدؿ وسعد الشريع )
حيث أثبتت ىده الدراسات عدـ وجود فروؽ في االتجاىات تعزػ إلى المستوػ الدراسي  وبيذا تمت 

 اإلجابة عمى التساؤؿ الرابع لمبحث.
المعوقات : ىل توجد عبلقة دالة إحصائيًا بيف  اإلجابة عمى التساؤؿ الخامس لمبحث كىك /خامساً 

التي تواجو الطبلب )المعمميف( بكمية التربية البدنية والرياضة جامعة الزاوية أثناء التدريب الميداني 
 واتجاىاتيـ نحو مينة التدريس ؟ 
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 (16جدكؿ )

ـ نحك يبيف معامل االرتباط بيف المعكقات التي تكاجو الطبلب )المعمميف( أثناء فترة التدريب الميداني كاتجاىاتي 
 مينة التدريس
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المعولات 
 ككل

ت
جاها
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ا

 

البعد 
 األول

 ارتباط
 داللة 

0.11- 
0.38 

0.26* 
0.03 

0.09 
0.49 

0.03 
0.81 

0.10- 
0.40 

0.05 
0.69 

0.03 
0.79 

البعد 
 ثانًال

 ارتباط
 داللة

0.16- 
0.20 

0.08 
0.53 

0.28-* 
0.02 

0.21- 
0.09 

0.19- 
0.13 

0.06- 
0.61 

0.20- 
0.10 

البعد 
 الثالث

 ارتباط
 داللة

0.15 
0.22 

0.25* 
0.04 

0.25* 
0.04 

0.04 
0.73 

0.05 
0.72 

0.01- 
0.91 

0.15 
0.22 

البعد 
 الرابع

 ارتباط
 داللة

0.17- 
0.17 

0.08 
0.52 

0.13- 
0.30 

0.12- 
0.32 

0.23- 
0.06 

0.04- 
0.76 

0.16- 
0.22 

البعد 
 الخامس

 ارتباط
 داللة

0.36-** 
0.00 

0.04 
0.50 

0.26-* 
0.03 

0.26-* 
0.03 

0.27-* 
0.03 

0.05- 
0.68 

0.28-* 
0.02 

االتجاه 
 ككل

 ارتباط
 داللة

0.20- 
0.10 

0.23 
0.06 

0.12- 
0.34 

0.18- 
0.15 

0.23- 
0.06 

0.04- 
0.73 

0.15- 
0.23 

بيف البعد األوؿ مف  0.05( أنو توجد عبلقة ارتباط موجبة تحث مستوػ داللة 16يتبيف مف الجدوؿ )
معوقات المعوقات )مقياس االتجاه )النظرة الشخصية نحو مينة التدريس( والمحور الثاني مف استمارة 

ثاني والمحور يف البعد ال(،كما توجد عبلقة ارتباط بببرنامج ومنياج التدريب الميدانيمرتبطة 
 0.05كما توجد عبلقة ارتباط موجبة تحث مستوػ داللة معوقات مرتبطة بعممية اإلشراؼ(، )الثالث

بيف البعد الثالث مف مقياس االتجاىات نحو مينة التدريس )التقييـ الشخصي لقدرتو المينية( وكبًل 
التدريب الميداني( والمحور مف المحور الثاني الستمارة المعوقات )معوقات مرتبطة ببرنامج ومنياج 

الثالث مف استمارة المعوقات )معوقات مرتبطة بعممية اإلشراؼ(، كما يتبيف مف الجدوؿ أنو توجد 
بيف البعد الخامس مف مقياس االتجاه نحو مينة  0.01عبلقة ارتباط سالبة تحت مستوػ داللة 

ات التي تواجو الطبلب لمعوقالمحور األوؿ مف استمارة اريس)نضرة المجتمع نحو المينة( و التد
     )المعوقات الشخصية لمطالب المعمـ ( )المعمميف(

بيف البعد الخامس مف   0.05ويبيف الجدوؿ أيضًا أنو توجد عبلقة ارتباط سالبة تحت مستوػ داللة 
مقياس االتجاه نحو مينة التدريس وكبًل مف المحور الثالث والرابع الخامس مف استمارة المعوقات 

ي تواجو الطبلب )المعمميف( ، ويتبيف مف الجدوؿ أيضًا أنو ال توجد عبلقة ارتباط دالة إحصائيًا الت
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بيف البعد األوؿ )النظرة الشخصية نحو مينة التدريس( والمحور األوؿ والثالث والرابع والخامس 
اس االتجاه نحو والسادس مف استمارة المعوقات ، كما ال توجد عبلقة ارتباط بيف البعد الثاني مف مقي

مينة التدريس وجميع محاور استمارة المعوقات التي تواجو الطبلب )المعمميف( أثناء فترة التدريب 
الميداني عدا المحور الثالث، كما يبيف الجدوؿ أنو ال توجد عبلقة ارتباط بيف البعد الثالث مف مقياس 

ية( وكبًل مف المحور األوؿ والرابع االتجاىات نحو مينة التدريس ) التقييـ الشخصي لقدرتو المين
والخامس والسادس مف استمارة المعوقات ، كما أنو ال توجد عبلقة ارتباط دالة بيف البعد الرابع 
)النظرة نحو مستقبل المينة( وجميع محاور استمارة المعوقات التي تواجو الطبلب )المعمميف( أثناء 

ؿ أنو ال توجد عبلقة ارتباط دالة إحصائيا بيف البعد فترة التدريب الميداني ، كما يتبيف مف الجدو 
الخامس مف مقياس االتجاه نحو مينة التدريس )نضرة المجتمع نحو المينة( وكبل مف المحور الثاني 
والمحور السادس، كما يتبيف مف الجدوؿ أنو ال توجد عبلقة دالة بيف استمارة المعوقات ككل وجميع 

عد الخامس ، وكذلؾ ال توجد عبلقة ارتباط دالة إحصائيا بيف مقياس أبعاد مقياس االتجاه عدا الب
االتجاه نحو مينة التدريس ككل وجميع محاور استمارة المعوقات التي تواجو الطبلب )المعمميف( 
أثناء فترة التدريب الميداني ، كما أنو ال توجد عبلقة ارتباط دالة إحصائيًا بيف المعوقات ككل ومقياس 

 ل. االتجاه كك
 :كالتكصياتاالستنتاجات  -5
 االستنتاجات: 5-1

 في ضوء أىداؼ وتساؤالت ونتائج البحث ومناقشتيا توصمت الباحثة إلى النتائج التالية :
أف المعوقات المرتبطة باإلمكانيات قد احتمت المرتبة األولى تمييا في المرتبة الثانية المعوقات 

اني ، وفي المرتبة الثالثة المعوقات المرتبطة بتبلميذ المدرسة المرتبطة ببرنامج ومنياج التدريب الميد
، وفي المرتبة الرابعة المعوقات المرتبطة بإدارة المدرسة والمعوقات المرتبطة بعممية اإلشراؼ وفي 

 المرتبة الخامسة واألخيرة جاءت المعوقات الشخصية لمطالب )المعمـ( .
يص المعوقات التي تواجو الطبلب )المعمميف( أثناء فترة ال توجد فروؽ دالة إحصائيا في مستوػ تشخ

التدريب الميداني تبعا لمتغير المستوػ الدراسي في جميع المحاور عدا محور المعوقات المرتبطة 
 بإدارة المدرسة .

 أف اتجاىات الطبلب )المعمميف( نحو مينة التدريس طبقًا الستجاباتيـ ىو اتجاه معتدؿ.
حصائيا في اتجاىات الطبلب )المعمميف( نحو مينة التدريس تبعا لمتغير ال توجد فروؽ دالة إ

 المستوػ الدراسي .
ال توجد عبلقة ارتباط دالة إحصائيًا بيف المعوقات التي تواجو الطبلب )المعمميف( وفق استجابات 

مى عينة البحث عمى استمارة المعوقات  ككل و اتجاىاتيـ نحو مينة التدريس  وفق استجاباتيـ ع
 مقياس االتجاه ككل . 
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ال توجد عبلقة دالة إحصائيًا بيف استمارة المعوقات ككل وجميع أبعاد مقياس االتجاه عدا البعد 
الخامس )نضرة المجتمع نحو المينة( ، وكذلؾ ال توجد عبلقة ارتباط دالة إحصائيا بيف مقياس 

التي تواجو الطبلب )المعمميف( االتجاه نحو مينة التدريس ككل وجميع محاور استمارة المعوقات 
 أثناء فترة التدريب الميداني

توجد عبلقة ارتباط دالة إحصائيًا بيف البعد األوؿ مف مقياس االتجاه والمحور الثاني مف استمارة 
المعوقات ، وبيف البعد الثاني مف مقياس االتجاىات نحو مينة التدريس والمحور الثالث الستمارة 

عد الثالث مف مقياس االتجاىات نحو مينة التدريس ووكبًل مف المحور الثاني المعوقات ، وبيف الب
 والثالث مف استمارة المعوقات. 

بيف البعد الخامس مف مقياس االتجاه نحو مينة  0.01توجد عبلقة ارتباط سالبة تحت مستوػ داللة 
يف(، كما توجد عبلقة التدريس و المحور األوؿ مف استمارة المعوقات التي تواجو الطبلب )المعمم

بيف البعد الخامس مف مقياس االتجاه نحو مينة التدريس   0.05ارتباط سالبة تحت مستوػ داللة 
 وكبًل مف المحور الثالث والرابع والخامس مف استمارة المعوقات التي تواجو الطبلب )المعمميف(.

التجاه وكبًل مف المحور األوؿ ال توجد عبلقة ارتباط دالة إحصائيًا بيف البعد األوؿ مف مقياس ا
والثالث والرابع والخامس والسادس مف استمارة المعوقات ، كما ال توجد عبلقة ارتباط بيف البعد الثاني 
مف مقياس االتجاه نحو مينة التدريس وجميع محاور استمارة المعوقات التي تواجو الطبلب 

 الثالث مف استمارة المعوقات)المعمميف( أثناء فترة التدريب الميداني عدا المحور 
ال توجد عبلقة ارتباط بيف البعد الثالث مف مقياس االتجاىات نحو مينة التدريس وكبًل مف المحور 

 األوؿ والرابع والخامس والسادس مف استمارة المعوقات .
بلب ال توجد عبلقة ارتباط دالة بيف البعد الرابع وجميع محاور استمارة المعوقات التي تواجو الط 

 )المعمميف( أثناء فترة التدريب الميداني .
ال توجد عبلقة ارتباط دالة إحصائيا بيف البعد الخامس مف مقياس االتجاه نحو مينة التدريس وكبًل  

 مف المحور الثاني والسادس مف استمارة المعوقات.
 التكصيات: 

  مف خبلؿ نتائج البحث ومناقشتيا توصي الباحثة بالتوصيات التالية :

األخذ في االعتبار المعوقات التي تواجو الطبلب )المعمميف( أثناء فترة التدريب الميداني والتي 
 توصمت إلييا الدراسة والعمل عمى حميا قدر اإلمكاف . 

ضرورة توفير األدوات الرياضية وصيانة المبلعب وتزويد المدارس بكل ما يضمف لمتربية البدنية 
 ألكمل .القياـ بواجبيا عمى الوجو ا
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إعادة النظر في اختيار المدارس التي يطبق بيا التدريب الميداني وفق شروط ومعايير توفر لمطبلب 
 )المعمميف( أفضل األجواء التربوية المناسبة لمتدريب .

 تطوير كفاءات المشرفيف األكاديمييف المتابعيف لبرامج التدريب الميداني .
ت التي قد تواجو الطبلب )المعمميف( والعمل عمى إيجاد عقد حمقات نقاش دورية لمناقشة المعوقا

 الحموؿ المناسبة ليا .  
 توزيع دليل التدريب الميداني عمى الطبلب )المعمميف( لتوضيح األعماؿ والمياـ . 

االىتماـ بتدعيـ وتعزيز اتجاىات طبلب كميات التربية البدنية اإليجابية نحو مينة التدريس وتطوير 
 ىات السمبية لموصوؿ بيا إلى اإليجابية .وتحسيف االتجا

وضع البرامج والخطط التطبيقية المؤثرة عمى اتجاىات طبلب كميات التربية البدنية والرياضة نحو 
 مينة التدريس .

 التقييـ الدورؼ والمستمر التجاىات طبلب كميات التربية البدنية والرياضة نحو مينة التدريس .
إجراء دراسة لمتعرؼ عمى األسباب التي أدت إلى التدني في اتجاىات الطبلب )المعمميف( نحو مينة 

 التدريس .
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كالغير ممارسيف لمنشاط فية لطمبة كمية اآلداب الممارسيف دراسة مقارنة لبعض المتغيرات الكظي
 الرياضي

 لشحكمي د. حاتـ سالـ سميماف ا                                               
 ا. فرج دمحم سالـ الفيتكري                                                

 المقدمة كمشكمة البحث:  1-1
تعد فئة الشباب مف اىـ العناصر لبلرتقاء بالمجتمع وأساس تطوره ونموه وىذا مف خبلؿ ما يمتمكونو 

نفسية ، عقمية ، الخ وال يستطيع مف طاقات ودوافع ومواىب وقدرات سواء كانت بدنية ، ميارية ، 
تحقيق أىدافو التي يسعى الييا اال مف خبلؿ التوجيو السميـ واألكاديمي ، وبما اف طمبة كمية اآلداب 
بجامعة بنغازؼ ىـ افراد في المجتمع ومنخرطيف فيو وىناؾ منيـ مف ىو ممارس لمرياضة وغير 

بيـ ومتابعتيـ مف الناحية الوظيفية لموصوؿ  ممارس وبعضيـ مف المدخنيف، لذلؾ مف الميـ االىتماـ
بيـ الي حالة صحية جيدة حتى يكونوا في المستوػ المطموب، والسيما طمبة التربية البدنية وعمـو 
الرياضة الذيف يخضعوف لمقررات دراسية في مرحمة الدراسة وخصوصا العممية منيا والتي ال تقل 

ي بالتأكيد ليا تأثيراىا اإليجابي عمى الناحية الوظيفية عف أربعة مقررات في األسبوع الدراسي والت
 والصحية.

( عمى أف معدؿ سرعة القمب أثناء 1994( ، وعمي البيؾ )1990ويتفق كل مف عصاـ حممي )
الراحة ينخفض عند األفراد المدربيف عنو في األفراد غير المدربيف مف الجنسيف ، فقد يصل عند 

يقة( ، ومعدؿ نشاط القمب يعتبر أحد المقاييس الفسيولوجية اليامة ، نبضة/دق 40األفراد المدربيف )
حيث إف معدؿ النبض لو عبلقة مباشرة بعدة عوامل أخرػ بضغط الدـ والتيوية الرئوية واستيبلؾ 
األكسجيف وطرد ثاني أكسيد الكربوف ، ولذلؾ فإف النبض يكوف مناسبًا ، ويمكف مبلحظتو بسيولة 

أثناء المجيود ، ويعتبر أنسب طريقة لمبلحظة رد فعل المتسابق لممجيود كعامل ميـ لمتغيرات 
الرياضي ، وأف معدؿ النبض يستخدـ كمقياس فسيولوجي لتحديد زمف العودة لمحالة الطبيعية 

(18،15:4( ،)100،99:5 . ) 
ئق ( دقا10-5( باف عممية تدخيف السجائر تستغرؽ حوالي )1988ويشير رعد عبد الرازؽ الدليمي )

زمنية يحصل مف خبلليا المدخف عمى عدة انفاس مشبعة بالدخاف ويحتوؼ كل منيا عمى غاز وبخار 
%( منو والباقي ىو ذرات النيكوتيف الذائب ، بحيث تحرؽ ىذه 5ويشكل غاز اوؿ أكسيد الكربوف )

 (6: 3الذرات بسيولة جدراف المسالؾ اليوائية الدقيقة لمرئتيف. )
الطمبة وعمى حالتيـ الصحية والوظيفية، لذلؾ ارتأػ الباحثاف دراسة ىذا  مف حرصنا عمى كانطبلقا

الموضوع الحيوؼ ألىميتو ولتسميط الضوء عمى النواحي الوظيفية لطمبة كمية اآلداب )الممارسيف، 
ظيار أىمية المتغيرات  وغير الممارسيف، والمدخنيف(، والسيما طمبة التربية البدنية وعموـ الرياضة، وا 

 فية ومقارنتيا لتحديد مستوػ الحالة الصحية لمطمبة.الوظي
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         أىمية البحث: 1-2
تعتبر الممارسة الرياضية سواء كانت )تنافسية ، او ترفييية ، او صحية ، او تعميمية( ميمة بالنسبة 
لطمبة الجامعات مما تساعدىـ عمى تكيفيـ مع البيئة وممارسة النشاط الرياضي لما ليا مف أثر 

ابي ، ويعد طمبة كمية اآلداب مف اىـ طمبة الكميات في الجامعة الحتوائيا عمى العدد األكبر فييا إيج
ومف اىـ واجباتنا ىو االىتماـ بيـ مف خبلؿ المقررات الدراسية وكذلؾ األنشطة الرياضية لما ليا مف 

ـ سواء كانوا ممارسيف تأثير مباشر وغير مباشر عمى الحالة الوظيفية والبدنية والنفسية والعقمية لي
 لمرياضة او غير ممارسيف. 

ونظرا لكونيـ مف فئة الشباب فيناؾ منيـ مف يقوـ بالتدخيف، ولؤلسف التدخيف مؤخرا انتشر انتشارا 
 واسعا بيف الطمبة داخل الجامعات سواء كانوا ممارسيف او غير ممارسيف لمنشاط الرياضي.

ات الكظيفية لطمبة كمية اآلداب الممارسيف كغير كتكمف أىمية البحث في اظيار بعض المتغير 
 ممارسيف كالمدخنيف نكضحيا فيما يمي:

 : تحديد مف األفضل مف الناحية الوظيفية سواء كاف الممارسيف او غير الممارسيف.أكال
 : معرفة تأثير التدخيف عمى الحالة الوظيفية لمطمبة الممارسيف وغير ممارسيف.ثانيا
مية الحالة الوظيفية لطمبة كمية اآلداب بجامعة بنغازؼ لما ليا مف مدلوؿ عمى : التنويو بأىثالثاً 

 حالتيـ الصحية ومستواىـ البدني.
 أىداؼ البحث: 1-3

 ييدؼ البحث الي التعرؼ عمي: 
الفروؽ بيف طمبة كمية اآلداب الممارسيف والغير ممارسيف لمنشاط الرياضي والمدخنيف في معدؿ -1

 ضربات القمب.
وؽ بيف طمبة كمية اآلداب الممارسيف والغير ممارسيف لمنشاط الرياضي والمدخنيف في معدؿ الفر -2

 ىواء الزفير.
 فركض البحث: 1-4
ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طمبة كمية اآلداب الممارسيف والغير ممارسيف لمنشاط -1

 الرياضي والمدخنيف في معدؿ ضربات القمب.
حصائية بيف طمبة كمية اآلداب الممارسيف والغير ممارسيف لمنشاط ىناؾ فروؽ ذات داللة إ-2

 الرياضي والمدخنيف في معدؿ ىواء الزفير.
 المصطمحات المستخدمة بالبحث: 1-5
( النبض بأنو "ىو تمؾ الموجات الدموية التي 2005يعرؼ إبراىيـ رحمة ) معدؿ ضربات القمب: -

ييف الجسـ، ويمكف اإلحساس بيذا النبض في الشراييف يدفعيا القمب مف البطيف األيسر إلى كل شرا
 (.40:1الواقعة عمى مقربة مف سطح الجسـ" )
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وىي كمية اليواء التي يخرجيا الشخص في الزفير بعد استنشاقو أكبر قدر مف معدؿ ىكاء الزفير:  -
 (FEV1( .)11:11اليواء في الرئتيف ويرمز لو )

التربية البدنية وعموـ الرياضة والذيف يمارسوف أؼ نشاط  ىـ طمبة كمية اآلداب قسـالممارسيف:  -
 مف األنشطة الرياضية المختمفة في النادؼ.)تعريف اجرائي(

ىـ طمبة كمية اآلداب بمختمف اقساميا والذيف ال يمارسوف أؼ نشاط مف األنشطة  الغير ممارسيف: -
 الرياضية المختمفة وغير مدخنيف. .)تعريف اجرائي(

ـ بعض طمبة كمية اآلداب بمختمف اقساميا والذيف يدخنوف وال يمارسوف أؼ نشاط مف ى المدخنيف:-
 األنشطة الرياضية المختمفة.

 الدراسات السابقة: -2
مقارنة لبعض متغيرات ( بعنكاف: " 10(  )2013دراسة نضاؿ عبد الرحمف تركي ) 2-1-1

منشاط الرياضي " وىدفت الدراسة الى الجياز الدورؼ التنفسي لمطالبات الممارسات وغير الممارسات ل
التعرؼ عمى بعض المتغيرات الخاصة بالجياز الدورؼ )النبض الضغط(، وبعض المتغيرات الخاصة 
بالجياز التنفسي )سرعة التنفس، السعة التنفسية( لمطالبات الممارسات والغير ممارسات لمنشاط 

( طالبة مف اقساـ 40عينة البحث عمى ) الرياضي، وتـ استخداـ المنيج المسحي المقارف، واشتممت
( طالبة مف المواتي يمارسف النشاط الرياضي و 20( سنة، و)23-18كمية التربية لمبنات بأعمار )

( طالبة مف المواتي لـ يمارسف أؼ نشاط رياضي، واختيرت العينة بالطريقة العشوائية ، وكانت 20)
ة مف كفاءة واقتصادية عمل القمب حيث أصبحت اىـ النتائج تكيف الجياز الدورؼ التنفسي وزياد

الطالبات الممارسات لمنشاط الرياضي اكثر قدرة في بعض المتغيرات الخاصة بالجياز الدورؼ 
)النبض، الضغط(، وبعض المتغيرات الخاصة بالجياز التنفسي )سرعة التنفس، السعة التنفسية(مف 

 الطالبات غير الممارسات لمنشاط الرياضي.
عبلقة الضغوط النفسية ببعض المتغيرات ( بعنكاف: "9( )2008راسة ميا صبري حسف )د 2-1-2

" ، و ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى الوظيفية لدػ الممارسات وغير الممارسات لمنشاط الرياضي
الضغوط النفسية التي تواجو الطالبات الممارسات وغير الممارسات لمنشاط الرياضي، واستخدمت 

نيج الوصفي باألسموب المسحي لمبلئمتو لطبيعة الدراسة واشتممت عينة البحث عمى الباحثة الم
( طالبة مف طالبات المرحمة الثالثة لكمية التربية الرياضية جامعة ديالى، وكانت اىـ النتائج ىناؾ 40)

 تحسف في اغمب المتغيرات الوظيفية ) النبض ، عدد مرات النبض ، الضغط  االنقباضي واالنبساطي
 لدػ الطالبات الممارسات مما انعكس عمى خفض الضغط النفسي لدييـ.

تأثير استخداـ كل مف االثقاؿ والدراجة ( بعنكاف: "2( )1985دراسة حاـز جاد أحمد) 2-1-3
االرجومترية عمى بعض المتغيرات الوظيفية " وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير استخداـ كل مف 

ومترية عمى كل مف )معدؿ دقات القمب ، استيبلؾ األوكسجيف ، المعدؿ االثقاؿ والدراجة االرج
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النسبي الستيبلؾ األكسجيف التيوية الرئوية ، معدؿ التنفس ، تحمل القوة( ، واستخدـ الباحث المنيج 
( طالبا ، وأظيرت النتائج اف 40التجريبي، ولتحقيق ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة عشوائية قواميا )

األثقاؿ والدراجة االرجومترية اثر تأثيرا إيجابيا عمى المتغيرات قيد الدراسة ، وكذلؾ اف التدريب ب
 العمل عمى الدراجة االرجومترية يساعد الفرد عمى سرعة االستشفاء.

 التعميق عمى الدراسات السابقة: 2-2
رتبطة ولقد لـ يتحصل الباحثاف عمى دراسات كافية ومشابية ولكف وجدوا بعض الدراسات الم     

قاموا بترتيبيا مف االحدث الي االقدـ ، وفي ضوء ذلؾ استفاد الباحثاف منيا في الفيـ العميق لمشكمة 
البحث وتحديد األىداؼ والتساؤالت بشكل دقيق وواضح، وتحديد الطرؽ والوسائل المستخدمة في 

 ناسب لعرض نتائجو.جمع البيانات، والوسائل اإلحصائية التي تناسب البحث وكذلؾ األسموب الم
 إجراءات البحث: -3
  منيج البحث: 3-1

 استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي لمبلئمتو لطبيعة وأىداؼ البحث.
  مجتمع البحث: 3-2

 ـ. 2017-2016لسنة  (7،8طمبة كمية اآلداب جامعة بنغازؼ المسجميف في الفصل )
 عينة البحث: 3-3

( طالب، وبنسبة 75ية مف طمبة كمية اآلداب والبالغ عددىـ )تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائ
% وتـ تقسيميـ الى ثبلث مجموعات ممارسيف وغير ممارسيف لمنشاط الرياضي 21.43مئوية 

 ( طالب.25ومدخف، وكل مجموعة تتكوف مف )
 ( يكضح تجانس عينة البحث1جدكؿ رقـ ) 

الوسابل          
 اإلحصابٌة
 المتؽٌرات

المتوسط 
 ابًالحس

 
 المنوال

االنحراؾ 
 المعٌاري

 معامل االلتواء 
 لٌمة التجانس

 - 0.23 13.22 73 كجم 69.07 الوزن

 - 1.28 4.00 1.75 سم 173.18 الطول

( تجانس عينة البحث مف ناحية الطوؿ والوزف ووجد اف العينة متجانسة حيث 1يوضح جدوؿ رقـ )  
 (.3)±وقعت قيمة التجانس ما بيف 

 البحث:مجاالت  3-4
 ـ.2016- 8- 22إلى 2016- 4-2: تـ تنفيذ الدراسة في الفترة مف لمجاؿ الزمنيا 3-4-1
: طمبة كمية اآلداب جامعة بنغازؼ )طمبة قسـ التربية البدنية وعمـو المجاؿ البشري  3-4-2

 الرياضة، واالقساـ األخرػ في الكمية(.
 داب جامعة بنغازؼ.: تـ اجراء القياسات في كمية اآلالمجاؿ المكاني 3-4-3
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 كسائل جمع البيانات:  3-5
استعاف الباحثاف بعدة أدوات وأجيزة لمحصوؿ عمى أفضل الوسائل لمقياـ بالبحث مف خبلؿ الطرؽ 

 اآلتية: 
 األدكات كاألجيزة المستخدمة في البحث:  3-6
( "ديتوؿ سائل". -  مواد لتعقيـ الجياز )مناديل أو محاـر
 س الطوؿ )سـ(.جياز الرستاميتر: لقيا -
 ميزاف معاير: لقياس الوزف )كجـ(.  -
 (. L\minجياز بيؾ فموميتر: لقياس أقصي معدؿ ليواء زفير) -
 ساعة إيقاؼ إلكترونية: لقياس الزمف )د/ث(.  -
 القياسات الكظيفية:  3-6-1
 (. 76،75: 8ػ معدؿ النبض اثناء الراحة ) 1
 (. L\minػ معدؿ ىواء الزفير) 3
 ة االستطبلعية: الدراس 3-7

تـ إجراء الدراسة االستطبلعية األولى عمى عينة مف مجتمع البحث وليس مف أفراد العينة، وذلؾ في 
( طمبو، وكانت ىذه الدراسة 5ـ، وقد بمغ عدد أفراد العينة )2/4/2016ـ إلى 5/2/2016الفترة مف 

 تيدؼ إلى ما يأتي: 
 خدمة والتدريب عمييا. ػ التأكد مف صبلحية األجيزة واألدوات المست 1
 ػ التأكد مف صبلحية مكاف تواجد أفراد العينة مف أجل إجراء القياسات البلزمة.  2
 ػ التأكد مف مناسبة القياسات ألفراد العينة.  3
 ػ التعرؼ عمى األسموب التنظيمي أثناء القياسات.  4
 ػ التعرؼ عمى التوزيع الزمني لمقياسات.  5
 الدراسة األساسية: 3-8

-4-26الى  2016-4-22قاـ الباحثاف بإجراء القياسات قيد البحث  في الفترة الصباحية مف يوـ 
 ـ.2016

 المعالجات اإلحصائية:  3-9
 استخدـ الباحثاف المعالجات اإلحصائية اآلتية: 

 المنواؿ. =         المتوسط الحسابي. = 
 = االنحراؼ المعيارؼ.          = معامل االلتواء.  

 . L.S.D.    = أقل فرؽ معنوؼ ANOVAحميل التبايف = ت
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 عرض النتائج كمناقشتيا: -4
 عرض النتائج : 4-1

  اكاًل/عرض نتائج تكصيف عينة البحث في القياسات الكظيفية:
 ( 2جدكؿ )

 تكصيف عينة البحث في القياسات الكظيفية )قيد البحث( 

( لقياسات الدراسة الوظيفية أف أعمى قيمة ظيرت لمتغير معدؿ النبض اثناء 2يظير مف الجدوؿ )
نبضة/ؽ(، وبمتوسط حسابي قدره  60، وأقل قيمة كانت بحدود )نبضة/ؽ( 108الراحة بحدود )

 (13.74(، وبانحراؼ معيارؼ )66.48)
( لقياسات الدراسة الوظيفية أف أعمى قيمة ظيرت لمتغير معدؿ ىواء الزفير 2كما يظير مف الجدوؿ )

(، 564.27لتر/ث(، وبمتوسط حسابي قدره ) 330لتر/ث(، وأقل قيمة كانت بحدود ) 770بحدود )
 (.89.99وبانحراؼ معيارؼ )

 عرض نتائج المتغيرات الكظيفية لفرؽ المناطق:ثانيًا/ 
 بيف القياسات الكظيفية  ANOVA( تحميل التبايف 3جدكؿ )
مجموع  مصدر التباٌن  المٌاسات 

 المربعات 
درجات 
 الحرٌة 

متوسط 
 المربعات 

 لٌمة 
 )ؾ( 

الداللة 
 االحصابٌة

 
معدل النبض اثناء 

  الراحة

90.91 5001.96 2 10003.92 بٌن المجموعات 
* 

 دال

داخل 
 المجموعات

3961.6 72 55.02 

 
 معدل هواء الزفٌر

0.003373 0 000311712 بٌن المجموعات
0 

 
32720

* 

 
 دال

داخل 
 المجموعات

0.0234371
1 

20 000.723 

  3.07=  0.05قيمة ) ؼ ( الجدكلية عند مستكى داللة 
( وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف القياسات الوظيفية، وبناًء عمى ذلؾ قاـ 3الجدوؿ )يتضح مف بيانات 

 الباحث بحساب داللة الفروؽ بيف المتوسطات الحسابية باستخداـ )أقل فرؽ معنوؼ( بطريقة تيوكي. 
 
 

المٌاسات  م
 الوظٌفٌة

وحدة 
 المٌاس 

المتوسط  لٌمة  أعلى ألل لٌمة 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري 

معدل النبض  1
 اثناء الراحة 

 13.74 66.48 108 60 نبضة/ق

معدل هواء  2
 الزفٌر

 89.99 564.27 770 330 لتر/ ث
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 ( داللة الفركؽ بيف متكسطات القياسات الكظيفية4جدكؿ )

 المٌاسات

المتوسطات  المناطك 
 ةالحسابٌ

  لٌمة تٌوكً الفروق بٌن المتوسطات       

ممارس
 ٌن 

  مدخنٌن ؼٌر ممارسٌن

معدل النبض اثناء 
 الراحة

  *27.48 *7.92  64.28 ممارسٌن 
6.16 

 *19.56   72.2 ؼٌر ممارسٌن

    91.76 مدخنٌن 

 معدل هواء الزفٌر

  184 102  659.6 ممارسٌن
 82   557.6 ؼٌر ممارسٌن 271.25

    475.6 مدخنٌن

( لداللة الفروؽ بيف المتوسطات في القياسات الوظيفية باستخداـ طريقة 4يتضح مف بيانات جدوؿ )
 \ما يأتي:  L.S.Dتيوكي 

 معدؿ النبض اثناء الراحة: *
وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الطمبة الممارسيف وكل مف الطمبة )الغير ممارسيف، والمدخنيف(  -

 ولصالح الطمبة الممارسيف. 
وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف الطمبة الغير ممارسيف والطمبة المدخنيف ولصالح الطمبة الغير  -

 ممارسيف. 
 معدؿ ىكاء الزفير: *
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متغير معدؿ ىواء الزفير بدليل تقارب النتائج. -
 مناقشة النتائج: 4-2

( الخاص بتحميل التبايف بيف القياسات الوظيفية وجود فروؽ دالة 3ات الجدوؿ )يتضح مف بيان
  ( بيف طمبة كمية اآلداب: 0.05إحصائيًا عند مستوػ داللة )

 * معدؿ النبض اثناء الراحة: 
( الخاص بتحميل التبايف بيف متوسطات القياسات لمعدؿ النبض وجود فروؽ دالة 3يوضح الجدوؿ )
قياسات ، وأف ىذا التحسف لمعدؿ النبض ناتج عف التأثير اإليجابي لممقررات إحصائيًا بيف ال

( الخاص بداللة 4الدراسية، ولمتدريب الرياضي الذؼ في القسـ او في األندية، ويظير الجدوؿ )
الفروؽ بيف متوسطات القياسات أف التحسف في معدؿ النبض كاف لصالح طمبة التربية البدنية وعمـو 

مارسيف، والغير ممارسيف، ويرجع ذلؾ حسب  وجية نظر الباحثاف إلى المقررات الدراسية الرياضة الم
التي  يتمقاه طمبة التربية البدنية وعموـ الرياضة وما تحتويو ىذه المقررات المختمفة  مف تمرينات 

مف األلعاب، وتدريبات بدنية، والسيما التدريب الذؼ يتمقو الطمبة الذيف ينتموف لؤلندية الرياضية بمخت
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والغير ممارسيف نتيجة البتعادىـ عف العادات السيئة كالتدخيف والتي أدت إلى انخفاض معدؿ النبض 
(،وفاروؽ 1984(.وتتفق ىذه الدراسة مع ما أكده كل مف دمحم حسف عبلوؼ)عف المدخنيفاثناء الراحة)

ة التي توضح مدؼ ما ( بأف النبض في الراحة يعد احد المؤشرات اليام1995السيد عبد الوىاب)
يتمتع بو الشخص مف لياقة بدنية عالية ، فكمما ارتفعت كفاءة الفرد البدنية كاف معدؿ النبض في 
الراحة منخفضا، وىذا يظير ميزة القمب الرياضي حيث انو ال يعطي انتاجا اكثر فقط ولكف أيضا 

 (121:6()226:7اكثر اقتصادا)
أف معدؿ القمب  Karpovich (1965)بل عف كاربوفيتش( نق1998دمحم نصر الديف رضواف) ويذكر

يتأثر بمستوؼ المياقة البدنية لمفرد، فاألفراد الذيف يتمتعوف بمستويات عالية مف المياقة البدنية يظيروف 
نبضة 30-20فروقا في معدؿ القمب، فالرياضييف المدربيف تدريبا عاليا يقل معدؿ القمب لدييـ مف 

 (69: 8مب عند اقرانيـ مف غير المدربيف. )في الدقيقة عف معدؿ الق
 * معدؿ ىكاء الزفير:

( الخاص بتحميل التبايف بيف متوسطات القياسات بمعدؿ ىواء الزفير 3يتضح مف بيانات الجدوؿ )
لمرئتيف وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف القياسات، وأف ىذا التحسف في معدؿ ىواء الزفير ىو نتاج 

مرارية السنة الدراسية )الفصل الدراسي(، والتدريب الرياضي خبلؿ الموسـ التأثير اإليجابي الست
التدريبي في األندية الرياضية. وىناؾ بعض اآلراء تقوؿ اف الفرؽ بيف الشخص الرياضي والغير 
 رياضي مفاده نتيجة االستمرار في التدريب الرياضي المنتظـ وطوؿ فترة التكيف عمى شدة التدريب. 

( الخاص بداللة الفروؽ بيف متوسطات القياسات لـ يكف ىناؾ تحسف كافي 4) ويظير الجدوؿ
وواضح في معدؿ ىواء الزفير، ويرجع الباحثاف ذلؾ الي عدـ دقة الجياز المستخدـ في القياس ولقدـ 

 يرات بدقة عالية.الجياز حيث ىناؾ العديد مف االجيزة المتطورة تقيس تمؾ المتغ
ة عف الفروض التي تنص عمى: ىل ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في وبذلؾ، تكوف تمت اإلجاب  

الخصائص الوظيفية المقاسة لطمبة كمية اآلداب )الممارسيف، والغير ممارسيف، والمدخنيف( )قيد 
 الدراسة(؟ 

 االستنتاجات كالتكصيات: -5
  االستنتاجات : 5-1

تمكف الباحثاف مف الوصوؿ إلى في ضوء عرض النتائج ومناقشتيا، وفي حدود عينة الدراسة، 
 االستنتاجات اآلتية: 

ُوِجدت فروؽ دالة إحصائيًا بيف )الخصائص الوظيفية المقاسة( )معدؿ النبض اثناء الراحة(،  -
 ولصالح الطمبة الممارسيف.

ُوِجد أف )معدؿ ىواء الزفير( لـ يظير تغييرًا ممحوظا بيف طمبة كمية اآلداب )الممارسيف، والغير  -
 رسيف، والمدخنيف(. مما
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 التكصيات:  5-2
 مف خبلؿ البيانات واالستنتاجات التي توصل إلييا الباحثاف يوصياف بما يأتي: 

االبتعاد عف التدخيف واإلقبلع عنو ، وكذلؾ االبتعاد عف األماكف التي يكثر فييا المدخنيف  -1
 )كالمقاىي(.

حيث اف ىده االختبارات تدؿ عمى تطور اجراء اختبارات التنفس تحت المجيود وبدوف مجيود  -2
 الحالة الوظيفية لبلعبيف والطبلب.

ضرورة إجراء قياسات وظيفية بصفة دورية عمى طمبة المدارس والجامعات؛ وذلؾ لمتأكد مف  -5
 سبلمة الجياز الدورؼ التنفسي.

سيما طمبة االىتماـ والتشجيع عمى ممارسة األنشطة الرياضية في جميع المراحل العمرية )وال -3
 الجامعات(.

اجراء دراسات مشابية عمى عينة أكبر، وكذلؾ دراسة المتغيرات الوظيفية التي لـ تتناوليا ىذه  -4
 الدراسة.
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 متر  5000جيد المنافسة عمى بعض المتغيرات البيككيميائية كالفسيكلكجية لمتسابقي  تأثير
 د.سالـ الككني عمي ابكالقاسـ                                                                         

 د.عمر احمد عمر المحركؽ                                                            
 أ.عمي ابكالقاسـ المريكؿ                                                             

 المقدمة كمشكمة البحث:
عمـ الفسيولوجي مف أىـ العموـ المتقدمة التي يمكف االستفادة منيا في مياديف الرياضة المختمفة      

ية التي تحدث داخل الخبليا واألجيزة المختمفة مف أىـ األسس كما اف دراسة التفاعبلت الكيميائ
التوضيحية لمعرفة طريقة عمل ىذه األجيزة الحيوية أثناء ممارسة النشاط الرياضي ومدػ قدرة الفرد 

 عمى االستمرار في أداء المجيود البدني.
اسية لبلرتقاء بالمستوػ ـ( أف الحمل البدني يمثل القاعدة األس1997ويذكر أبوالعبل عبدالفتاح" )   

البدني وىناؾ عبلقة وثيقة بيف الحمل البدني وما تحدثو أجيزة الجسـ مف ردود أفعاؿ ناتجة عف 
 (77:1التعرض لؤلحماؿ البدنية المختمفة ومدػ تكيف أجيزة وعضبلت الجسـ ليذه األحماؿ)

في بذؿ الجيد تتوقف  ـ( أف قدرة الفرد عمى االستمرار2000ويضيف"بياء الديف إبراىيـ سبلمو )
عمى مقدرة المجموعات العضمية عمى االستمرار في االنقباض العضمي ومرور األكسجيف إلى خبليا 
المجموعات العضمية بجانب العديد مف التغيرات الفسيولوجية والكيميائية التي تحدث داخل 

 (122:8الجسـ.)
ظاىرة فسيولوجية مركبة ومتعددة األوجو  ـ( أف التعب1989ويذكر "بياء الديف إبراىيـ سبلمو )      

فكما توجد أنواع كثيرة مف العمل العضمي توجد أيضًا أنواع مختمفة مف التعب المصاحب ليذا العمل 
 (22:7العضمي.)

ـ( أف نوعية التعب الناتجة عف 1994" )Wilmore and Costillويوضح "ويممور وكوستل      
ة التعب الناتجة عف العمل العضمي المتحرؾ وكذلؾ يختمف العمل العضمي الثابت تختمف عف نوعي

 (342:32التعب حسب اختبلؼ درجة وشدة العمل العضمي )
ـ( أف تراكـ حمض البلكتيؾ وانخفاض مخزوف العضبلت مف 1997" )Denkeويؤكد "دينؾ.      

دوث التعب الجميكوجيف بجانب التقمصات والتمزقات التي تحدث داخل العضمة مف أىـ األسباب لح
 (265:18العضمي.)

ـ( أف انخفاض نسبة الماء بالجسـ يؤدؼ إلى حدوث العديد 2002" )Tokmokidisويؤكد "تكمكيدس
 (22:29مف التغيرات الفسيولوجية التي قد تؤثر عمى ديناميكية االنقباض العضمي.)

ت في غياب ـ( أف عمل العضبل1989ويذكر "دمحم حسف عبلوؼ وأبو العبل عبد الفتاح" )      
األكسجيف وحدوث ظاىرة الديف األكسجيف وندرة األكسجيف بالعضبلت مف أىـ أسباب اإلحساس 

 (156:12بالتعب العاـ.)
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ـ( أف الجيد البدني أثناء المنافسات يتطمب قدرًا عاليًا مف 1984" )Lambويؤكد "المب      
فسات يرجع إلى حدوث التعب الناتج الخصائص البدنية والفسيولوجية وأف انخفاض األداء أثناء المنا

 (342:24عف بعض التغيرات الفسيولوجية الكيميوحيوية أو التغيرات العصبية العضمية.)
( بأف األحماؿ التدريبية التي يتعرض ليا المتسابق خبلؿ المنافسة 2001ويضيف إيياب عبد الفتاح)

خبليا العضمية الطبلؽ الطاقة الرياضية تؤدؼ الى حدوث تغيرات فسيولوجية وكيميائية داخل ال
البلزمة لؤلداء الرياضي ويتوقف تقدـ المستوػ الوظيفي المتسابق عمى مدػ ايجابية تمؾ المتغيرات 
بما يحقق التكيف الجيزة واعضاء الجسـ لكي تواجو الجيد والتعب الذؼ ينتج عف النشاط البدني 

 ( 17:6الممارس )
ات والبحوث التطبيقية الخاصة بفسيولوجيا الرياضة التي أسيمت ونظرا لبلىتماـ المتزايد بالدراس     

في تطور العممية التدريبية ، وتقنيف األحماؿ التدريبية وفقا لمنتائج العممية والدراسات القائمة عمى  
ذلؾ وفقا لبلتجاىات الوظيفية المختمفة مما يبرز دورىا المميز والياـ في ىذا المجاؿ وتعد مشكمة 

ىـ المشكبلت التي تواجو البلعبيف والمتسابقيف والمدربيف والباحثيف فعمى الرغـ مف تعدد التعب مف أ 
األبحاث والدراسات في ىذا االتجاه فما زالت ىذه المشكمة تجذب الباحثيف والعمماء في محاولة منيـ 

المتسابق  لتفسير ىذه الظاىرة الفسيولوجية بيدؼ إعداد برامج التدريب التي تعمل عمى تنمية مقدرة
عمى التحمل وتأخير ظيور التعب.، ومف ىذا المنطمق  فقد اتجيت أنضار  الباحثوف إلى دراسة 

متر في  5000جيد المنافسة عمى بعض المتغيرات البيوكيميائية والفسيولوجية لمتسابقي  تأثير
لفسيولوجية بالدـ محاولة لمتعرؼ عمى كفاءة الجياز الدورؼ التنفسي وبعض المتغيرات البيوكيميائية وا

وكفاءة العمل العضمي لممساعدة عمى تأخير ظيور التعب وسرعة استعادة الشفاء بعد أداء المجيود 
البدني المرتفع الشدة لفترات طويمة والتعرؼ عمى بعض مؤشرات التعب لدػ المتسابقيف ومحاولة 

 التغمب عمييا لتحسيف ورفع مستوػ األداء.
 ىدفا البحث: -1-2

 ى تأثير جيد المنافسة عمى بعض المتغيرات الفسيولوجية بالجسـالتعرؼ عم
 التعرؼ عمى تأثير جيد المنافسة عمى بعض المتغيرات البيوكيميائية بالدـ 

 فرضا البحث:
 توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات القياسات القبمية والبعدية في المتغيرات الفسيولوجية.

 توسطات القياسات القبمية والبعدية في المتغيرات البيوكيميائية.توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف م
 إجراءات البحث: -2
 منيج البحث:- 2-1

استخدـ الباحثوف المنيج التجريبي باستخداـ التصميـ القبمي والبعدؼ لمجموعة تجريبية واحدة       
 لمبلئمتو لطبيعة ىذه الدراسة.
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 عينة البحث: -2-2
طبلب مف طمبة كمية التربية  10لبحث بالطريقة العمدية حيث اشتممت عمى تـ اختيار عينة ا      

سنة وىـ فريق اختراؽ الضاحية  20 -18البدنية جامعة الجبل الغربي وممف تتراوح أعمارىـ مابيف 
 (.  5 – 1والمشاركيف ضمف مسابقة الجامعة الختراؽ  الضاحية كما توضح الجداوؿ رقـ )

 (1جدكؿ )
ي كاالنحراؼ المعياري كالحديف األدنى كاألعمى كمعامل االلتكاء ألفراد عينة البحث المتكسط الحساب

 في متغيرات السف، الطكؿ، الكزف 
بٌانات إحصابٌة 

 المتؽٌرات
المتوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

 معامل االلتواء الحد األعلى الحد األدنى

 -.273 02722 3722. 2730 4722. السن )سنة(

 27.2 3.722. 22722. 710. 24722. م(الطول )س

 2703 20702 207.2 2741 237.3 الوزن )كجم(

( أف المتوسط الحسابي لمسف والطوؿ والوزف ألفراد عينة الدراسة قد بمغ 1يوضح الجدوؿ )      
، 0.17، -0.31( عمى التوالي بمعامل التواء بمغ عمى التوالي )73.18، 179.00، 19.00)

 مما يدؿ عمى تجانس أفراد العينة. 3 انحصرت مابيف( وجميعيا 0.43
 (2جدكؿ )

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كالحديف األدنى كاألعمى كمعامل االلتكاء ألفراد عينة البحث 
 (10( قبل أداء المجيكد البدني )ف= BMI, TBWفي المتغيرات الفسيكلكجية )

بٌانات إحصابٌة  م
 المتؽٌرات

المتوسط 
 بًالحسا

االنحراؾ 
 المعٌاري

معامل  الحد األعلى الحد األدنى
 االلتواء

. BMI  مإشر كتلة(
 (0الجسم )كجم/ م

00700 .74. .4732 00702 27.0 

0 TBW  السوائل(
 الكلٌة بالجسم(

01702 0723 0.742 04702 27.0 

وزف  -جسـ( تجانس عينة البحث في المتغيرات الفسيولوجية )مؤشر كتمة ال2ويوضح جدوؿ )    
 الماء الكمي( أثناء فترة الراحة.

( أثناء فترة الراحة BMI, TBWىذا كما يبيف أف المتوسط الحسابي ألفراد عينة البحث في متغيرات )
( وجميعيا 0.15، 0.12( عمى التوالي بمعامل التواء بمغ عمى التوالي )46.20، 22.42قد بمغ )

 العينة. مما يدؿ عمى تجانس أفراد   انحصرت ما بيف 
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 (3جدكؿ )    

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كالحديف األدنى كاألعمى كمعامل االلتكاء ألفراد عينة البحث 
 (10في المتغيرات البيككيميائية قبل أداء المجيكد البدني )ف= 

المتوسط  بٌانات إحصابٌة المتؽٌرات م
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

معامل  األعلى الحد الحد األدنى
 االلتواء

 -0.66 6.20 5.20 0.30 5.84 ألبومٌن )جرام/ دٌسلٌتر( 1

 -0.35 1.10 0.60 0.18 0.87 كرباتٌنٌن )جرام/ دٌسلٌتر( 2

البروتٌنات الكلٌة )جرام/  3
 دٌسلٌتر(

7.52 1.37 5.50 8.70 1.50- 

أنزٌم الكولنسترٌز)مللٌجرام/  4
 دٌسلٌتر(

42.61 0.47 42.05 43.47 0.93- 

( تجانس عينة البحث في المتغيرات البيوكيميائية أثناء فترة الراحة، ويتضح مف 3ويوضح جدوؿ )
( أف المتوسط الحسابي لممتغيرات البيوكيميائية ألفراد عينة الدراسة قبل أداء المجيود 3الجدوؿ )
، -0.35، -0.66،( عمى التوالي بمعامل االلتواء )42.61، 7.52، 0.87، 5.84البدني )
 مما يدؿ عمى تجانس أفراد العينة. 3 ( وجميعيا انحصرت ما بيف 0.93، -1.50
 (4جدكؿ )

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كالحديف األدنى كاألعمى ألفراد عينة البحث في المتغيرات 
 ( بعد أداء المجيكد البدنيBMI, TBW, VO2Maxالفسيكلكجية )

المتوسط  بٌانات إحصابٌة المتؽٌرات م
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

 الحد األعلى الحد األدنى

1 BMI 24.10 18.98 1.87 21.54 (2)مإشر كتلة الجسم( )كجم/ م 

2 TBW 47.80 37.40 2.44 43.60 )السوابل الكلٌة بالجسم(مللٌتر 

3 VO2Max  ألصى استهبلن(
 لؤلكسجٌن( )ملً لتر / ق/كجم(

60.00 1.70 57.00 62.00 

 ,BMI,TBW( أف المتوسط الحسابي ألفراد عينة البحث في متغيرات )4ح الجدوؿ رقـ )يوض
VO2Max( بعد أداء المجيود البدني قد بمغ )عمى التوالي بانحراؼ 60.0، 43.60، 21.54 )
 ( عمى التوالي.1.70، 2.44، 1.87معيارؼ )
 (5جدكؿ )

األعمى ألفراد عينة البحث في المتغيرات  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كالحد األدنى كالحد
 البيككيميائية بعد أداء المجيكد البدني

التوسط  بٌانات إحصابٌة المتؽٌرات م
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

 الحد األعلى الحد األدنى

 2702. 1732 700. 3722 ألبومٌن .

 722. 7.2. 710. 701. كرٌاتٌنٌن 0

 2742 3732 700. 0732 البروتٌنات الكلٌة 3

 .0470 007.1 .72. 02713 أنزٌم الكولنسترٌز 0
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(أف المتوسط الحسابي لممتغيرات البيوكيميائية ألفراد عينة الدراسة بعد أداء 5يوضح الجدوؿ رقـ )
، 1.52( عمى التوالي بانحراؼ معيارؼ )47.68، 5.37، 1.26، 8.77المجيود البدني قد بمغ )

 لي.( عمى التوا1.71، 1.52، 1.65
 متغيرات الدراسة: -2-3

BMI (.2)مؤشر كتمة الجسـ( )كجـ/ـ 
TBW مقدار كمية الماء السؤائل الكمي بالجسـ بالمترtotel Body Water tbw . 

VO2 Max .)أقصى استيبلؾ لؤلكسجيف( )ممميمتر/ ؽ/ كجـ( 
 األلبوميف )جراـ/ ديسميتر(.
 الكرياتينيف )جراـ /ديسميتر(.

 راـ/ ديسميتر(.البروتينات الكمية )ج
 أنزيـ الكولنستريز )ممميجراـ/ ديسميتر(.

 إجراءات القياس:  4 – 2
 أدكات جمع البيانات:

  in Body 3.0 Body Composation Analyzer Bioجياز قياس مكونات الجسـ)
 .VO2Maxجياز البوني اسبيرو ميتر لقياس 

 ينات الدـ.سـ لبلستعماؿ لمرة واحدة في سحب ع 5سرنجات ببلستيؾ مقياس 
 كحوؿ أبيض.
 ببل ستر طبي.

 أنابيب اختبار ببلستيؾ مرقمة.
 ماصات أوتوماتيكية.

 جياز طرد المركزؼ لفصل الدـ.
 ميزاف لقياس الوزف بالكيموجراـ.

 مقياس لمطوؿ )رستاميتر(.
 ساعة إيقاؼ. 

 كشوفات التحاليل الخاصة بالمتغيرات البيوكيميائية.
 خطكات إجراء البحث:  5 – 2
 راءات القياس قبل األداء إج

متسابقيف إلجراء القياس القبمي بعد فترة راحة تامة مف  10تـ تجميع جميع المتسابقيف وعددىـ 
 .8/11/2017ساعة الموافق  48التدريب استمرت لمدة 

 تـ قياس الطوؿ والوزف لجميع المتسابقيف.
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 تـ قياس معدؿ النبض وعدد ضربات القمب بواسطة طبيب متخصص.
 االطمئناف عمى الجياز الدورؼ والتنفسي واليضمي لجميع المتسابقيف بواسطة الطبيب تـ 

مقدار كمية الماء السؤائل الكمي  BMI– TBWتـ قياس المتغيرات الفسيولوجية )مؤشر كتمة الجسـ 
 األكاديمية طرابمس((بالجسـ( باستخداـ جياز قياس مكونات الجسـ.

يع المتسابقيف بالنسب المحددة والثابتة عمميًا والتأكد أف جميع تـ مقارنة نتائج مكونات الجسـ لجم
 المتسابقيف الئقيف مف حيث نسبة الدىوف ونسبة الماء بالجسـ.

تـ سحب عينات الدـ لجميع المتسابقيف بعد االنتياء مف اإلجراءات السابقة مباشرة وقبل اإلفطار 
 تسابقيف )القياس القبمي(.بواسطة ممرض متخصص وتحت إشراؼ طبيب خاص لمتابعة الم

 تـ وضع الدـ في أنابيب ببلستيؾ مرقمة.
تـ فصل الدـ باستخداـ جياز الطرد المركزؼ و وضع الببلزما في أنابيب خاصة الستخداميا في 

 قياس المتغيرات البيوكيميائية لمبحث.
 لبعدي(إجراءات البحث بعد أداء المنافسة كالبدء في عمل قياسات البحث )القياس ا 6 – 2

 تـ البدء في إجراء القياسات لكل متسابق ينتيي مف األداء مباشرة.
 تـ قياس معدؿ النبض وعدد ضربات القمب لكل متسابق بعد المجيود مباشرة.

( باستخداـ جياز البوني اسبيرو ميتر لكل VO2maxتـ قياس الحد األقصى الستيبلؾ األكسجيف )
 ة لمتأكد مف شدة الجيد المبذوؿ.متسابق  بعد االنتياء مف األداء مباشر 

 تـ قياس المتغيرات الفسيولوجية لباقي المتسابقيف بعد االنتياء مف السباؽ مباشرة.
تـ التأكد عف طريق القياسات الفسيولوجية والمؤشرات الواضحة أف المسابقيف المختاريف لعينة البحث 

اؽ ويدؿ عمى ذلؾ بوضوح نتائج ( متسابقيف قد بذلوا أقصى جيد لدييـ أثناء السب10وعددىـ )
قياسات الحد األقصى الستيبلؾ األكسجيف ومعدؿ النبض وبعض الدالئل والمؤشرات الخارجية 

 لجميع أفراد العينة.
تـ سحب الدـ مف المتسابقيف )عينة البحث( بعد االنتياء مف أداء المجيود البدني مباشرة )القياس 

 البعدؼ(
مقدار كمية الماء السؤائل الكمي  BMI– TBW)مؤشر كتمة الجسـ  تـ قياس المتغيرات الفسيولوجية

 األكاديمية طرابمس((بالجسـ( باستخداـ جياز قياس مكونات الجسـ.
 قياس المتغيرات البيوكيميائية الخاصة بالبحث باستخداـ األجيزة والكواشف المختمفة 

 تدويف النتائج وعمل اإلجراءات اإلحصائية.
 حصائية المستخدـ: المعالجات اإل 7 – 2

 االنحراؼ المعيارؼ. -2المتوسط الحسابي.                        
 اختبار ويمككسوف لداللة الفروؽ. -4الحديف األدنى األعمى.                    
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 وقد استخدـ الباحثوف اختبار ويمككسوف لداللة الفروؽ نظرًا لصغر حجـ عينة البحث       
 عرض النتائج: 3-1
 (6دكؿ )ج

 داللة الفركؽ بيف نتائج القياسات الفسيكلكجية قبل كبعد أداء المجيكد البدني ألفراد عينة البحث
 zلٌمة  متوسط الرتب مجموع الرتب العدد المتؽٌر

 المحسوبة
مستوى الداللة 

 + - + - + - اإلحصابٌة

BMI  مإشر كتلة(
 الجسم(

 27220 -07323 0702 2722 00722 2722 2. صفر

TBW  السإائل(
 الكلٌة بالجسم(

 27220 -073.0 0702 2722 00722 2722 2. صفر

VO2Max ألصى(
استهالن 

 األكسجٌن(

 27220 -07324 0702 2722 00722 2722 2. صفر

 (0.005( = )0.05قيمة الداللة الجدولية عند مستوػ معنوية)
ؽ أف ىناؾ فروؽ ذات داللة ( الخاص باختبار ويمككسوف لداللة الفرو 6يوضح الجدوؿ )      

إحصائية بيف قياسات المتسابقيف أفراد عينة البحث قبل وبعد أداء المجيود البدني في المتغيرات 
 ( لصالح األداء البعدؼ.0.05( عند مستوػ معنوية )BMI, TBW, VO2Maxالفسيولوجية )

 (7جدكؿ )
 اء المجيكد البدني ألفراد عينة البحثداللة الفركؽ بيف نتائج القياسات البيككيميائية قبل كبعد أد

 zلٌمة  متوسط الرتب مجموع الرتب العدد المتؽٌر
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصابٌة

- + - + - + 

 0.005 -2.807 5.50 0.00 55.00 0.00 10 صفر األلبومٌن

 0.005 -2.814 5.50 0.00 55.00 0.00 10 صفر الكرٌاتٌنٌن

البروتٌنات 
 الكلٌة

 0.005 -2.803 0.00 5.50 0.00 55.00 صفر فرص

أنزٌم 
 الكولنسترٌز

 0.005 -2.803 5.50 0.00 55.00 0.00 10 صفر

 (0.005( = )0.05قيمة الداللة الجدولية عند مستوػ معنوؼ )
( والخاص باختبار ويمككسوف لداللة الفروؽ أف ىناؾ فروؽ ذات داللة 7يوضح الجدوؿ )      

ات المتسابقيف أفراد عينة البحث قبل وبعد المجيود البدني في المتغيرات إحصائية بيف قياس
البيوكيميائية )األلبوميف، الكرياتينيف، البروتينات الكمية، أنزيـ الكولنستريز( عند مستوػ معنوية 

 ( لصالح األداء البعدؼ.0.05)
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 مناقشة النتائج:-3-2
 (:BMI)مناقشة النتائج الخاصة بمؤشر كتمة الجسـ  - 1
 بعد أداء السباؽ BMI( وجود انخفاض في مؤشر كتمة الجسـ 6، 4، 2توضح الجداوؿ )  

ـ( أف االنخفاض النتائج لمؤشر كتمة الجسـ 1999" )HOFFER.EC" ىكفر وتتفق ىذا النتيجة مع 
BMI  بعد أداء االمنافسة نتيجة المجيود البدني مرتفع الشدة والذؼ يتطمب توفر الطاقة البلزمة
 (134:22ستمرار األداء عف طريق التحمل السكرؼ بجانب تحمل الدىوف.)ال

ىو طريقة  BMIـ( أف مؤشر كتمة الجسـ 1997" )دمحم نصر الديف رضكافوىذا كما أكده  "      
وىو مؤشر ىاـ لمتعبير عف درجة  Htوعبلقتو بطوؿ القامة  BMIفنية لمتعبير عف وزف الجسـ 

 (156:15البدانة.)
المتبلؾ الفرد  BMIـ( أيضا أف ارتفاع مؤشر كتمة الجسـ 1997" )DENKE.Mدينؾكد "ويؤ       

نسبة عالية مف الدىوف ليس بدليل عمى السمنة أو البدانة حيث أف ىناؾ العديد مف البلعبيف يمتمكوف 
 (233:18مجموعات عضمية كبيرة الوزف لتتناسب مع النشاط الرياضي الممارس.)

لممتسابقيف قبل أداء السباؽ يعكس مدػ المياقة  BMIسات أف مؤشر كتمة الجسـ وقد أثبتت نتائج الدرا
البدنية المتسابقيف والتناسب الموروفولوجي بيف وزف الجسـ وطولو وعدـ وجود أؼ حالة مف حاالت 

بعد أداء السباؽ إلى استيبلؾ الجسـ  BMIالبدانة بيف المتسابقيف بينما يوضح االنخفاض الواضح لػػػػ
وف كمصدر مف مصادر إنتاج الطاقة أثناء األداء نظرًا لمجيد البدني المبذوؿ وطوؿ فترة أداء لمدى

 المنافسة
 (:VO2maxمناقشة النتائج الخاصة بأقصى استيبلؾ لؤلكسجيف ) - 2

( وجود تغيرات إيجابية واضحة في أقصى معدؿ الستيبلؾ 4،6توضح نتائج جداوؿ )      
ـ( 1989نافسة لتتفق مع "دمحم حسف عبلوؼ وأبو العبل عبد الفتاح" )( بعد المVO2maxاألكسجيف )

أف الحد األقصى الستيبلؾ األكسجيف ىو أكبر كمية مف األكسجيف يستيمكيا الشخص في الدقيقة 
 (145:12% مف عضبلت الجسـ ويقاس )المتر/دقيقة)50أثناء العمل العضمي باستخداـ أكثر مف 

ـ( أف التدريب الرياضي المنتظـ 1992" )Green and Paltaالتاويؤكد كذلؾ كل مف "جريف وب   
 يؤدؼ إلى تحسيف التيوية الرئوية وارتفاع مستوػ الحد األقصى الستيبلؾ األكسجيف.   

 (367:20) 
ـ( أف أقصى استيبلؾ 1997ويؤكد أيضا "أبو العبل عبد الفتاح ودمحم صبحي حسانيف" )      

ممي لتر/ كجـ ويقل مع تقدـ العمر التدريبي  45:40اوح ما بيف لؤلكسجيف لمشخص الغير مدرب يتر 
ممي لتر/ كجـ  60:55( لبلعبيف أصحاب المستويات المرتفعة مف VO2maxبينما يتراوح نسبة)

وتزداد ىذه النسبة كمما زاد التقدـ في المستوػ التدريبي وتقل نسبة الحد األقصى الستيبلؾ األكسجيف 
(باف المجيود البدني يؤدؼ الى ارتفاع في 1995(واكد دمحم شمبي )56:4في اإلناث عف الرجاؿ.)
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استيبلؾ األكسجيف وانخفاض معدؿ الدـ ومعدؿ التنفس بعد المجيود البدني ويؤدؼ المجيود البدني 
 (290:17التى تحسف مكونات الجسـ ونسبة الدىوف )

أف الحد األقصى الستيبلؾ ـ( 1993ويتفق كل مف "أبو العبل عبد الفتاح وأحمد نصر الديف" )  
األكسجيف يعتبر مؤشر ىاـ لكفاءة عمل الجيازيف الدورؼ والتنفسي وأف التحسف في أقصى استيبلؾ 

 (.89:3% بعد تدريبات التحمل)5لؤلكسجيف يكوف في حدود 
ممي لتر/   كجـ  60ومف ىنا يرػ الباحثوف أف ارتفاع الحد األقصى الستيبلؾ األكسجيف إلى    

شر ىاـ لكفاءة الجيازيف الدورؼ و التنفسي لدػ المتسابقيف مما يعكس الحالة التدريبية يعتبر مؤ 
 والبدنية لمعداء.

 (:TBWمناقشة النتائج الخاصة كمية الماء كالسكائل الكمي بالجسـ   ) - 3
( حدوث انخفاض في كمية الماء والسوائل الكمي بالجسـ   6،4،2يتضح مف جداوؿ )      
TBWف بعد أداء السباؽ.لممتسابقي 

ـ( أف االنخفاض الحادث لوزف الماء الكمي نتيجة 1989" )P.Dienstbierويؤكد "دينستبير  
المجيود البدني المبذوؿ أثناء المنافسة وكذلؾ لمفقد الناتج مف الماء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وزيادة 

 (.165:19إفراز العرؽ مف الجسـ أثناء األداء )
ـ( أنو عند انخفاض نسبة الماء بالجسـ فيودؼ 1993ع الباحثيف "سعد كماؿ طو" )ويتفق م      

ذلؾ لحدوث جفاؼ مع ازدياد سرعة ترسب األمبلح بالجسـ ما يؤدؼ لتكويف الحصوات واإلقبلؿ مف 
 (67:11فرص التخمص مف اليوريا والكرياتيف بالبوؿ.)

عمى الرياضييف تناوؿ ما يزيد عف  ـ( أنو يجب1995ويؤكد أيضا "أحمد فتحي الصيفي" )      
 (61:5ثمانية أكواب مف الماء يوميًا خاصة مع التدريبات العنيفة ذات المجيود المرتفع.)

ـ( أف التدريب البدني مرتفع الشدة 2000ويتفق مع نتائج البحث "بياء الديف إبراىيـ سبلمة" )      
مف العوامل األخرػ التي تؤدؼ إلى سرعة يؤدؼ إلى انخفاض نسبة الماء بالجسـ وأف ىناؾ العديد 
 (53:8فقد الجسـ لمماء مثل درجة الحرارة وشدة المجيود البدني.)

ـ( أف انخفاض نسبة الماء بالجسـ 2003ويؤكد كذلؾ كل مف " حسيف حشمت ونادر شمبي" )      
ى ديناميكية يؤدؼ إلى حدوث العديد مف التغيرات في نسبة األمبلح األساسية بالجسـ وقد تؤثر عم

 (95:10االنقباض العضمي وتؤدؼ إلى حدوث التعب.)
 مناقشة النتائج الخاصة باأللبكميف: - 4

 ( وجود زيادة في األلبوميف في الدـ لممتسابقيف بعد السباؽ.7،5،3توضح نتائج الجداوؿ )      
الكبد وليا دور ـ( أف األلبوميف مف البروتينات التي يفرزىا 1999وىذا ما يؤكده "حسيف حشمت" )

حيوؼ داخل الجسـ حيث يقوـ األلبوميف بتنظيـ الضغط اإلسموزؼ لمدـ في مقاومة الضغط 
الييدروستاتي لمقمب مما يؤدؼ إلى تنظيـ تبادؿ السوائل ما بيف الدـ واألنسجة بالجسـ وكذلؾ تكويف 
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ؤكد حسيف حشمت أف البوؿ وعف زيادة نسبة إفراز األلبوميف بعد أداء مجيود بدني مرتفع الشدة في
ذلؾ يرجع إلى عدـ اإلخبلؿ بالتوازف المائي الذؼ ينتج عادة مف ارتفاع ضغط الييدروستاتي الناتج 

 (123:9مف القمب أو الضغط اإلسموزؼ الناتج عف بروتينات الدـ وخاصة األلبوميف.)
 مناقشة النتائج الخاصة بالكرياتينيف: - 5

 رتفاع نسبة الكرياتينيف بالدـ لممتسابقيف بعد السباؽ.( ا7،5،3توضح نتائج الجداوؿ )      
ـ( أف المجيود البدني يؤدؼ إلى زيادة نسبة 1997وىذا ما يتفق مع  "أبو العبل عبد الفتاح" )
 (50:2الكرياتينيف بالدـ وذلؾ نتيجة التعب العضمي.)

أداء المجيود البدني ـ( أف ارتفاع نسبة الكرياتينيف بالدـ بعد 1999ويؤكد "حسيف حشمت" )      
يرجع إلى زيادة تكسير األلياؼ العضمية الناتج عف الشد العضمي أثناء األداء المستمر لفترات 

 (126:9طويمة.) 
ـ( مع نتائج البحث أف التمثيل الغذائي لمبروتيف يؤدؼ إلى 1998كما يتفق "ماكيناوكميندر" )      

وريا وحمض البوليكو الكرياتينيف بجانب ارتفاع نسبة زيادة نسبة المركبات العضوية بالدـ وخاصة الي
 (161:25الكرياتينيف الناتج عف تكسير خبليا الجسـ العضمية أثناء المجيود البدني.)

 مناقشة النتائج الخاصة بالبركتينات الكمية: - 6
( وجود انخفاض نسبة البروتيف الكمي بالدـ لممتسابقيف بعد 7،5،3توضح الجداوؿ )      
ـ( أف معدؿ البروتيف بالدـ يقل بعد أداء المجيود البدني 1993" )Xavier.باؽ.ويؤكد ذلؾ "زافيرالس

العنيف نتيجة لزيادة استيبلكو بواسطة العضبلت لتعويض وتجديد الخبليا العضمية المصابة بالتدمير 
 (48:32أو الشد العضمي أثناء األداء.)

" Seszesma-Kaczmarek et alزمارؾ وآخروف ويتفق مع الباحثيف كبل مف "سيسيزماكا      
ـ( أف االعتماد عمى البروتيف كمصدر لمطاقة أثناء أداء المجيود البدني يكاد يكوف منعدـ 2002)

وأف استيبلؾ البروتيف بالجسـ يرجع إلى عمميات اليدـ والبناء الخبليا العضمية أثناء أداء المجيود 
 (112:28البدني وخاصة المستمر لفترات طويمة.)

)المرساؿ(  RNAىو األساس لتكويف  DNAـ( أف الػػػ 2003ويؤكد أيضا "موسى الخمف" )      
 (.161:16وىو األساس لتكويف البروتيف)

ـ( إلى استخدامات البروتيف بالجسـ حيث يساىـ في إنتاج 1998" )SMITHويؤكد "سميث       
وجموبيف أو يتحوؿ إلى ىرمونات وأنزيمات الطاقة واالنقباض العضمي وتكويف الييموجموبيف والمي

 (194:27لممساعدة في عمميات التفاعل الكيميائي بالجسـ.)
ـ( مع نتائج البحث أف جسـ اإلنساف يعتمد عمى 2000ويتفق "بياء الديف إبراىيـ سبلمة" )      

يف يؤدؼ البروتيف في عمميات البناء العضمي بجانب جزء ضئيل في إنتاج الطاقة وأف نقص البروت
 (56:8إلى حدوث التعب العضمي.)
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ـ( أف البروتينات ىي المسئولة عف تكويف اإلنزيمات بالدـ 2003ويؤكد كذلؾ  "دمحم قاسـ" )      
وأؼ خمل يحدث في نسبة البروتيف بالدـ قد يؤدؼ إلى العديد مف المشاكل الفسيولوجية بالجسـ نتيجة 

مما قد يؤدؼ إلى سرعة حدوث التعب أثناء األداء اضطراب نسبة اإلنزيمات واليرمونات بالدـ 
 (59:13الرياضي.)

ـ( أف مكونات الجياز العضمي تعتمد عمى البروتيف بصورة 1997ويؤكد "روبرجزوروبرتز" )      
أساسية سواء في تركيب العضبلت أو أثناء عممية االنقباض العضمي وأؼ تغيير يحدث في نسبة 

اضطراب عممية االنقباض العضمي مما يؤدؼ إلى حدوث التعب  البروتيف بالجسـ قد يؤدؼ إلى
 (178:26العضمي.))

ـ( أف تناوؿ غداء عالي البروتيف قد يؤدؼ 2002ويتفق كبل مف "سيسيزماكازمارؾ وآخروف" )      
إلى حدوث حموضة أيضية متوسطة وأف تناوؿ البروتينات لمدة طويمة بانتظاـ يؤدؼ إلى لزيادة إنتاج 

ثناء الراحة ويغير مف نسب مساىمة المواد الغذائية األخرػ في عممية إنتاج الطاقة أثناء الطاقة أ
 (113:28التدريب مما قد يؤدؼ إلى تأخير حدوث التعب.)

ـ( مع نتائج البحث أف انخفاض البروتيف بالدـ 2002" )TOKMKIDISويتفق "تكمكيدس      
)كبسولة بومنبالنفرونات( وىي الخبليا العاممة  نتيجة لخروجو مع البوؿ حيث يؤدؼ اتساع الخبليا

بالكمى إلى زيادة خروج جزيئات البروتيف مع البوؿ خارج الجسـ مؤدية بذلؾ لخفض تركيز البروتينات 
 (345:29بالدـ.)

 مناقشة النتائج الخاصة بأنزيمات الككلنستريز: - 7
 إنزيـ الكولنستريز بالدـ بعد    ( وجود زيادة معنوية في نسبة تركيز7،5،3توضح الجداوؿ)      
 أداء السباؽ.       
ـ( أف إنزيـ الكولنستريز نوعيف األوؿ يفرز مف الكبد 1998وىذا ما يتفق مع "ماكيناوكاليندر" )      

ويوجد في ببلزما الدـ والثاني يوجد في نياية األعصاب وىو األساس في عممية االنقباض 
 (167:25العضمي.)

ـ( أف االنقباض العضمي يبدأ 1992" )Wilham and Benkeمف "ويمياـ وبينؾ ويؤكد كل      
عندما يطمق العصب الحركي إشارة عصبية إلى الميفة العضمة مما يثير مف إفراز األستيل كوليف 
الذؼ يتـ تكسيره بواسطة إنزيـ الكولنستريز ثـ يتخمل الصحيفة االنتيائية الحركية ويتصل بمستقببلت 

 (77:30عضمية لبدء ديناميكية االنقباض العضمي.)األلياؼ ال
ـ( مع نتائج البحث أف ارتفاع نسبة اليرمونات 1994" )..KAVANAGH.Tبينما يتفق "كافاناج    

واإلنزيمات أو انخفاضيا ال يمكف االستعانة بو كدليل عمى الكفاءة البدنية حيث أف ىناؾ العديد مف 
ساىـ بشكل واضح في حدوث التعب العضمي العمميات الفسيولوجية األخرػ التي ت

 (  167:23العصبي.)
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 االستنتاجات كالتكصيات:-4
 : االستنتاجات4-1

 مف خبلؿ العرض السابق لمناقشة النتائج تـ التوصل لبلستنتاجات اآلتية:      
نتيجة لفقد الجسـ كمية كبيرة مف الدىوف  BMIيؤدؼ جيد المنافسة  إلى انخفاض مؤشر كتمة الجسـ

 نظرًا الستخداميا في إنتاج الطاقة.
يؤدؼ جيد المنافسة مرتفع الشدة والمستمر لفترات طويمة إلى فقد الجسـ كمية كبيرة مف الماء نتيجة 

 ارتفاع درجة حرارة الجسـ وزيادة إفراز العرؽ.
مؤشر ىاـ لكفاءة الجيازيف الدورؼ والتنفسي  VO2maxيعتبر الحد األقصى الستيبلؾ األكسجيف 

قياس ىاـ ألساليب وطرؽ التدريب المستخدمة وكمما ارتفعت لياقة المتسابق الصحية والبدنية كمما وم
 ارتفع الحد األقصى الستيبلؾ األكسجيف.

يؤدؼ المجيود البدني مرتفع الشدة المستمر لفترات طويمة إلى زيادة نسبة األلبوميف بالدـ لتعويض 
 زف المائي بالجسـ.فاقد الجسـ مف الماء والمحافظة عمى التوا

يؤدؼ المجيود البدني مرتفع الشدة المستمر لفترات طويمة إلى ارتفاع نسبة الكرياتينيف بالدـ نتيجة 
زيادة عمميو التمثيل الغذائي وكذلؾ عمميات اليدـ بالجسـ ويعتبر الكرياتينيف مؤشر ىاـ لمجيد 

 العضمي الواقع عمى كاىل المتسابق أثناء األداء.
د البدني مرتفع الشدة المستمر لفترات طويمة إلى استيبلؾ البروتيف بالجسـ نظرًا لزيادة يؤدؼ المجيو 

عممية اليدـ بالجسـ وكذلؾ الستخدامو كمصدر مف مصادر الطاقة ولتعويض الخبليا واألنسجة 
 العضمية المصابة بالتدمير أو بالشد العضمي أثناء األداء.

ستمر لفترات طويمة إلى زيادة أنزيـ الكولنستريز بالدـ حيث أنو يؤدؼ المجيود البدني مرتفع الشدة والم
أساس بداية االنقباض العضمي وكمما استمر البلعب في األداء كمما ارتفع تركيز أنزيـ الكولنستريز 

 بالدـ.
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 : التكصيات-4-2
 يوصي الباحثوف بمايمي 

 داء البدني.االىتماـ بتناوؿ المركبات الغذائية المكممة لتحسيف األ
ضرورة استخداـ المكمبلت الغذائية التعويضية لمساعدة الجسـ عمى تعويض الفاقد مف العناصر 

 األساسية.
ضرورة استخداـ القياسات الفسيولوجية بصورة منتظمة لموقوؼ عمى حالة المتسابقيف الصحية 

 والبدنية.
عضمي والوقوؼ عمييا ومحاولة ضرورة استخداـ المؤشرات البيوكيميائية لتحديد أسباب التعب ال

 تفادييا.
استخداـ أساليب وطرؽ التدريب بطرؽ عممية لموصوؿ بالمتسابق  إلى أعمى مستويات الفسيولوجية 

 والبدنية لتفادؼ حدوث التعب.
اىتماـ األندية الرياضية بتوفير المعامل وأجيزة القياس الفسيولوجية الحديثة إلجراء التحاليل الطبية 

 معرفة التغيرات الفسيولوجية التي تحدث لممتسابقيف والعمل عمى تطويرىا.حتى يتسنى 
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 ى بعض التغيرات الكيمائية بالجسـاختبلؼ مصدر الطاقة البلىكائي كتأثيره عم
 أ. ؾ. د سعاد إسماعيل الفقيو                                                                   

 أ. ـ .د سمر ساسي العمك                                                                 
 أ. سامي خميفة حمدي                                                                 

 المقدمة كمشكمة البحث: 1-1
إف الغرض مف دراسة التغيرات الكيميائية الحيوية الناتجة عف أداء المجيود البدني ىو تطوير طرؽ 
ونظريات التدريب الرياضي وتكيف الجسـ ليذا الجيد والذؼ يعتبر المؤشر الفسيولوجي لما يتمتع بو 

ولوجية في مقارنة تأثير األداء بيف اإلفراد الرياضي مف كفاءة بدنية عالية ، وتستخدـ القياسات الفسي
أو بيف طرؽ التدريب وأساليبو وبالتالي يمكف وضع البرامج بناء عمى ىذه المقارنات وكذلؾ التنبؤ 

 بالكفاءة البدنية وتحقيق النتائج الرياضية .
ة الرياضية باإلضافة إلي إف دراسة التغير الحادث في المكونات األساسية بالجسـ تحت تأثير الممارس

والتدريب المنظـ يعطي إمكانية الحكـ عمى العمميات الفسيولوجية والمورفولوجية التي تتـ في جسـ 
 (3: 10اإلنساف بصورة أكثر عمقا وتحديدا كما انيا تعكس الحالة التدريبية لبلعب . ) 

جيد البدني  وبالتالي عمل المختصوف  في المجاؿ الرياضي لمعرفة  اآلثار الحادة و المزمنة لم
يجاد التفسير العممي  المرتبطة بعمميات التغير الحاصل في األداء الوظيفي ألجيزة  الجسـ الحيوية وا 
المناسب ليا مف وجية نظر عمـ فسيولوجيا الرياضية ، وبما أف نشاطات العدو تختمف فيما بينيا مف 

ة فييا فأف تأثيراتيا أدت إلى عناصر المياقة البدنية ودرجة شدتيا ومف حيث أنظمة الطاقة العامم
وجود أنواع مختمفة مف التكيفات ليذه األنظمة والتي شممت كل األجيزة الحيوية بالجسـ بما فييا 
االنقباضات العضمية ومحتويات الدـ مف المركبات الكيمائية  ، و يعتبر العدو مف السباقات التي 

القياـ بالتدريب المتواصل وأف يمتمؾ السرعة تتطمب قدرا كبيرا مف الجيد ودراسة لمخطوات الفنية و 
والتحمل بحيث يؤدؼ الحركة بطريقة فنية وميكانيكية سميمة يتحقق مف جرائيا تطور سرعتو وتكيف 

حيث يتحدد تطور السرعة بسرعة االنقباض العضمي إذ يتعيف عمل ، عضبلتو  وأجيزتو الحيوية 
إلي مقدار القوة والتوافق الحركي التي تتطمبيا  العضمة جراء سرعة عمل األلياؼ العضمية البيضاء

السرعة القصوػ ويجب استمرار تزويد الطاقة لمعضمة . فعند أداء السرعة لزمف قصير واستخداـ 
فيتـ  ، ء الطاقة بالطريقة البلاكسجينيةثانية يتـ بنا 12ـ إلى 100الحافز األقصى لحمل يتراوح بيف 

ـ بينما يتـ تجييز  100لطريقة البلاكسجينية عند عدو با   ATP% مف 95% إلى 90تجييز مف 
 ( 527:  13ـ . )  400في عدو  ATP% مف 65% إلى 60مف 

وبالتالي ورغـ تشبو النظـ الوظيفية في األداء إال إف متطمبات الطاقة تختمف بينيما والبد أف يكوف 
بيولوجي يعطي الفرصة بالمدػ ليدا االختبلؼ تأثير بيولوجي مختمف ، كما إف دراسة ىذا التأثير ال



252 
 

الذؼ تسمح بو طرؽ ووسائل وأساليب التدريب ونوعو لعممية تصحيح الرياضي ودعمو وتطويره 
 وكذلؾ إلى إؼ مدؼ نستطيع مساعدة الرياضي في قياس تقدمو خبلؿ التدريب . 

عضبلت والعمل البلىوائي عبارة عف متغيرات الىوائية ينتج عنيا تغيرات كيميائية تحدث في ال
العاممة والتي مف خبلليا تنتج الطاقة البلزمة ألداء المجيود البدني مع عدـ استخداـ أكسجيف اليواء 

 ( 210: 22الجوؼ.)
وانو إثناء التمثيل الغذائي البلىوائي فأف انقباض األلياؼ العضمية وقصرىا يصاحبو في نفس الوقت 

ينوزيف ثنائي الفوسفات باإلضافة إلي جزغ تحمل مائي الدينوزيف ثبلثي الفوسفات فيتحوؿ إلي اد
 (   61:  1فوسفات وتتحرر وتنتج الطاقة البلزمة لبلنقباض العضمي .) 

ووفقا لطبيعة أداء سباقات العدو نجد أف ىناؾ نظاميف إلنتاج الطاقة إثناء المنافسة أوليما ىو النظاـ 
عف  ATPادينوزيف ثبلثي الفوسفات  الفوسفاتي البلىوائي وىو األسرع ألنو يعتمد عمى إعادة بناء

ويحدث عند أداء الحركات   PCطريق مادة كيميائية أخرؼ مخزنة بالعضبلت تسمي الفسفوكرياتيف
ـ والنظاـ الثاني ىو نظاـ حمض البلكتيؾ والذؼ  100االنفجارية بسرعة ومقاومة عالية مثل سباؽ 

بلىوائية والذؼ يسيـ في أنتاج الطاقة خبلؿ ال ىوائيا بواسطة الجمكزة ال ATPيعتمد عمي إعادة بناء 
أداء الشدة العالية والتي ال تساعد عمى التخمص مف بقايا العمميات الكيميائية بسبب عدـ توفر 

 ( 35:  6ـ . ) 400األكسجيف البلـز ويحدث ىذا في سباؽ 
 المسئوؿمف ، وىو الدـ مكونا أساسيا في بيئة الجسـ الداخمية إلى جانب سائل ما بيف األنسجة والمو 

عف توفير البيئة الداخمية المبلئمة لحياة أنسجة الجسـ وبفضل عمميات التبادؿ التي تتـ بينو وبيف 
سائل ما بيف الجسـ حتى تبقى الخبليا في وسط كيميائي ثابت نسبيا ، ويقوـ الدـ بكثير مف الوظائف 

:  15) .ة تكوينو وخصائصو المميزةالحيوية اليامة ويساعده عمى ذلؾ بعض الوظائف الحيوية لطبيع
154) 

ويعتبر القمب أىـ أعضاء جياز الدوراف ويعمل كمضخة لدفع الدـ إلى جميع أنحاء الجسـ بعد استبلـ 
 الدـ المؤكسد وغير المؤكسد بفعل االنقباض واالنبساط المتعاقب والمتناسب مع وضع الجسـ 

 .لمدفوعة مف الدـ خبلؿ الضربة الواحدةونوع النشاط وشدتو وحجمو الذؼ يحدد تمؾ الكمية ا
                                                                            (8 :21) 

كما تستعمل العضمة القمبية مثميا مثل العضمة الييكمية طاقة كيميائية لتحضر عممية االنقباض 
لمحموضة الدىنية ولدرجة اقل مف المواد وتستمد ىذه الطاقة بصورة رئيسية مف االيض المؤكسد 

المغذية األخرػ خاصة البلكتات والجميكوز ولذلؾ تعتبر سرعة استيبلؾ القمب لؤلكسجيف مقياسا 
 ( 134:  12ممتازا لمطاقة الكيميائية المحررة عندما يقـو القمب بشغمو . )

ة بالنسبة لجميع العمميات ف الفيتامينات والمعادف تمكف مف استخداـ المواد الغذائية الرئيسيإ
الفسيولوجية عمى الرغـ مف ندرتيا النسبية في النظاـ الغذائي والجسـ يعتبر الفيتامينات والمعادف ىـ 
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المنظميف الرئيسييف لعمل الجسـ بما في ذلؾ أداء العمل والمجيود البدني وأؼ نقص فييما يؤدؼ إلى 
    ة األداء البدني عامة وفي المنافسات خاصة.ضعف في الوظائف الفسيولوجية لئلنساف خبلؿ ممارس

                                                                            (21  :632) 
وتمعب األمبلح المعدنية  دورًا ىاـ بالنسبة لممجيود البدني فيي تقوـ بتوجيو نشاط الجسـ وتؤثر في 

شاط عضمة القمب كما إنيا ذات أىمية خاصة في تنظيـ عمل العضبلت واألعضاء وفى تنظيـ ن
جميع العمميات الحيوية بالجسـ مثل عمميات األكسدة وتوليد الطاقة والنمو وتمعب دورًا ىامًا في تنظيـ 
األيض في الخبليا كما تعمل كمنشط لئلنزيمات وتدخل في عممية التنفس بالجسـ ونقل الغازات 

صة في امتصاص الجموكوز مف الدـ وتخزيف الجميكوجيف في الكبد باإلضافة إلى أف ليا أىمية خا
 ( 160: 15) . وتدخل في التوازف المائي لمجسـ

ويعد الصوديوـ مف األمبلح الضرورية الموجبة المتوافرة بنسبة كبيرة خارج الخمية في الدـ ، وىو 
االسموزؼ والموازنة  القاعدة الرئيسية لمكونات الجسـ ، ووظيفتو الرئيسية الحفاظ عمى الضغط

 ( 148:  19الحامضية والقاعدية ونقل اإليعاز العصبي ) 
كما أف انتقاؿ الصوديوـ داخل الخمية أو فقدانو إلى خارج الجسـ يؤدؼ إلى قمة حجـ السوائل خارج 
الخمية وبذلؾ يؤثر عمى جياز الدوراف والوظيفة الحيوية لمكميتيف وفعالية الجياز العصبي وتقل نسبة 

لصوديوـ بحالة عدـ الكفاءة الوظيفية لمكميتيف وخصوصا قمة تناوؿ الصوديوـ وزيادة حامضية الكمية ا
 ( 684: 25والتعرؽ الغير طبيعي مع قمة تعويض الصوديوـ .) 

باإلضافة إلي إف الصوديـو والبوتاسيوـ يمثبلف االيونات الموجبة داخل الخبليا حيث يمعب الصوديـو 
لمحافظة عمى الضغط اإلسموزؼ لمدـ وتنظيـ تبادؿ السوائل بيف األوعية الدموية دورًا رئيسيًا في ا

وخارجيا وفقداف الصوديوـ مف الجسـ يؤدؼ إلى نقصاف حجـ السائل خارج الخبليا مما يؤثر عمى 
وظيفة الكمى والجياز العصبي بينما يؤثر نقصاف البوتاسيوـ عمى العضمة القمبية ويحد مف اإلثارة 

العضمية مما يعوؽ مف قدرة العضبلت عمى االنقباض ويرجع أىـ أسباب نقص ممحي العصبية 
الصوديوـ والبوتاسيوـ في الدـ إلى استعماؿ األدوية المدرة لمبوؿ أو المسببة لمقئ واإلسياؿ والعرؽ 

 (262:  20) الذؼ ُيعوض بشرب الماء فقط.
العظمي وبناء العظاـ  وكذلؾ يؤثر  كما يدخل عنصر الماغنسيـو مع الكالسيـو في تكويف الييكل

عمى إثارة األعصاب والعضبلت واستجابتيا ولو دور كبير في تحفيز عمل بعض اإلنزيمات وتتمثل 
أىـ أعراض نقص الماغنسيوـ في التقمصات العضمية والضعف وعدـ التركيز بينما الكالسيوـ يقـو 

وتجمط الدـ وتنظيـ عمل بعض بدور رئيسي في نقل اإلشارات العصبية واالنقباض العضمي 
اإلسياؿ المزمف واستخداـ  اليرمونات ومف األسباب الرئيسية لنقص كل مف الكالسيوـ والماغنسيـو

 (250:  18األدوية المدرة لمبوؿ وسوء التغذية. )
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يؤدؼ البوتاسيوـ دورا ىاما في عممية انقباض األلياؼ العضمية والمحافظة عمى نشاط عضمة القمب و 
ل مع الماغنسيـو عمى ارتخاء العضبلت كما أف لو دور في نقل اإلشارات أو المنبيات بيف حيث يعم

 (205:  17الجيازيف العصبي والعضمي. )
وتعتبر الدىوف في غاية األىمية عند ممارسة تدريبات ومنافسات التحمل ألىميتيا في إمداد 

ا يكوف جموكوز الدـ منخفضا العضبلت بالطاقة البلزمة وتستخدـ الدىوف كمصدر لمطاقة عندم
" في الخبليا  TGوالدىوف تخزف "ثبلثي الجمسريف  ،وعندما ينخفض كبليكوجيف الكبد والعضبلت 

الدىنية واألنسجة الدىنية ويتبادؿ كل مف الجميسريف والدىوف الحرة أدوارىا في تمبية احتياجات 
 ( 156:  7)   .الجسـ

د إلمداد جميع خبليا الجسـ واف نقصو بالدـ ينبو الرئيسي لموقو  ويعتبر الجموكوز المصدر
الييبوثبلموس مباشرة والذؼ بدوره يثير الغدة فوؽ الكمي إلفراز ىرموني االبينفريف والنورابينفريف الذيف 
يعمبلف عمى تكسير الجميكوجيف المخزف بالكبد مما يسبب خروج سريع لمجموكوز مف الكبد إلي الدورة 

 ( 62:  14معدلو الطبيعي . ) الدموية حتى يعود إلي 
ومما تقدـ تتحدد مشكمة البحث في إف أداء إؼ جيد بدني يؤدؼ إلي استجابات داخل الجسـ تغير مف 
تركيبات المحيط الكيميائي داخل الخبليا ومف ىذه التركيبات األمبلح المعدنية والدىوف واف التعرؼ 

التعرؼ عمي تأثير المجيود عمييا ودرجتيا عمى مدؼ التغير الحاصل في ىذه التركيبات يؤدؼ إلي 
ومدؼ تأثيرىا السمبي أو االيجابي سؤ بالزيادة أو االنخفاض لتقنينيا بما يخدـ التكيف ليذا الجيد 
وحتى نصل إلي أفضل النتائج وعميو فاف التقصي والتدقيق في أدؽ ىذه التغيرات لو التأثير الكبير 

الباحثوف إمكانية التعرؼ عمى  تثير اختبلؼ مصدر الطاقة  في زيادة الفيـ والمعرفة ومف ىنا رأػ
وبالتالي التعرؼ عمى الفرؽ في درجة التغير عند أداء كل منيما ( ـ  400)و (ـ 100)في عدو 

حيث إف الجيد يؤثر عمي الوظائف الحيوية بالجسـ و ىل الختبلؼ مصدر الطاقة تأثير مغاير أـ ال 
. 
  :أىمية البحث 2 – 1

التغير الكيمائي ىو مف أىـ األساليب والوسائل المثالية التي تسمح بمبلحظة استمرار تطور  أف دراسة
الرياضي حتى يصحح األخطاء ويدعـ تطور ونجاح التدريب وىو ال يعطي وسائل مبلحظة وفيـ 

  .سبة لمتطور المرغوب أو المستيدؼومعرفة فقط بل يساعد في إحداث االستجابة الوظيفية المنا
ة ألداء المجيود البدني تمجا الخبليا إلي أنتاج الطاقة بما يتناسب وشدة ىذا المجيود وبالتالي ونتيج

تحدث تغيرات داخمية مؤقتة كرد فعل لضغط ىذا المجيود عمى ىذه الخبليا ، ويتـ أنتاج الطاقة عف 
اج مادة طريق عمميات األيض التي تتسرع وتعمل عمى تكسير مصدر الطاقة المستخدـ حتى يتـ أنت

االدينوسيف ثبلثي الفوسفات الذؼ يأتي مف تكسير الكربوىيدرات والدىوف وفي بعض األحياف مف 
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البروتيف ومف ىنا تنوعت مصادر الطاقة بالجسـ والذؼ أدػ إلي تنوع أنظمة الطاقة والتى بدورىا 
 تتوافق مع شدة المجيود المبذوؿ . 

سؤاؿ ىل الختبلؼ مصدر الطاقة بالجسـ في النظاـ وتكمف أىمية البحث في محاولة اإلجابة عمي ال
البلىوائي تأثير عمى التغيرات الداخمية ودرجة استجابتيا بالجسـ حيث يكوف مصدر الطاقة إما 

المخزف في العضبلت والذؼ يكفي لثواني قميمة أو عف طريق تكسير الجموكوز مع  ATPكيميائي  
تبلفيما تأثير عمى درجة االستجابة لبعض عدـ وجود األكسجيف ، ىل ليذيف المصدريف واخ

ؿ محاولة اإلجابة عمى ىذا المكونات بالدـ مثل األمبلح والدىوف الثبلثية ونسبة الجموكوز ومف خبل
 ؿ نتمكف مف زيادة الفيـ الذؼ يمكننا مف التخطيط الدقيق والسميـ لبرامج التدريب . اؤ التس

ف مف أىـ األسس في اإلعداد الفسيولوجي فمف غير حيث تعتبر المعمومات الفسيولوجية عف البلعبي
المعقوؿ أف يتعامل المدرب مع البلعب الذؼ يشكل جسمو جيازا بيولوجيا معقد التركيب ويخطط لو 
برنامجو التدريبي دوف أف يكوف ىذا المدرب عمى عمـ ودراية كاممة بالخصائص لكي يحقق لو أف 

 .أو المنافسة مما ينعكس ايجابيا عمى مستوػ األداءيؤدؼ وظائفو بكفاءة عالية إثناء التدريب 
                                                                           (7  :269 ) 

  :ىدفا البحث 3 – 1
ـ عمى األمبلح  400 -ـ  100التعرؼ عمى اختبلؼ مصدر الطاقة البلىوائي  بيف عدو  -

 والجموكوز بالدـ .المعدنية والدىوف الثبلثية 
ـ عمى األمبلح المعدنية والدىوف  400 -ـ  100التعرؼ عمى تأثير الجيد البلىوائي بعد عدو  -

 الثبلثية والجموكوز بالدـ .
  :تساؤال البحث 4 – 1
أو مف PCمف )  ATP ىل ىناؾ تأثير الختبلؼ مصدر الطاقة البلىوائي  الستعادة بناء -

ـ عمى أمبلح الكالسيوـ والصوديـو  400 -ـ  100( إثناء عدو الجموكوز في غياب األكسجيف 
 والبوتاسيوـ والماغنسيوـ والكمورايد والدىوف الثبلثية والجموكوز بالدـ  ؟

ـ عمى األمبلح المعدنية  400 -ـ  100ىل ىناؾ تأثير لمجيد البدني البلىوائي بعد عدو  -
 والدىوف الثبلثية والجموكوز بالدـ قيد البحث ؟

 الدراسات السابقة:  - 2
دراسة مقارنة  ": ( بعنكاف9( ) 2006دراسة سمير أبك شادي كأبك المكاـر أبك الحمد ) 2-1-1

 -لمستوؼ الدىوف الثبلثية وبعض المتغيرات الفسيولوجية لدػ بعض متسابقي العدو الجرؼ ) قصيرة 
 30بالطريقة العمدية وضمت واستخدـ المنيج التجريبي وتـ اختيار العينة " ، طويمة (  -متوسطة 

ـ وكانت 5000ـ  والطويمة  800ـ والمتوسطة100العبيف وىي القصيرة  10متسابق لكل مسافة 
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ـ بينما كانت ىناؾ  800ـ و100أىـ النتائج عدـ وجود فروؽ معنوية في ثبلثي الجمسريد بعد سباؽ 
 ـ . 5000فروؽ معنوية بعد سباؽ 

التغيرات الفسيولوجية والبيوكيميائية  " :( بعنكاف2) ( 2010دراسة احمد حممي سعد) 2-1-2
واستخدـ المنيج  " ، الناتجة عف إنقاص الوزف السريع وعبلقتيما بالكفاءة البدنية والميارية لممصارعيف

الوصفي وتـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية مف ناشئ المصارعة )رومانية وحرة( بمنطقة 
كجـ والذيف يتنافسوف في  84: 50سنة ويتراوح وزنيـ بيف  20: 15ح أعمارىـ القميوبية والذيف يتراو 

( ناشئ 12( ناشئ تـ تقسيميـ )28منافسات المرحمة الثالثة في بطولة المحافظة وبمغ عددىـ )
( ناشئ كعينة استطبلعية ، وكانت أىـ النتائج إف إنقاص الوزف في فترة 16كتجربة أساسية و )
بلؿ في توازف سوائل الجسـ مما يفقده الكثير مف األمبلح المعدنية الرئيسية مثل قصيرة يؤدؼ إلى اخت

 الصوديوـ والبوتاسيـو والماغنسوـ والكالسيوـ والتي قد تعرضو لمخطر أو تسبب الوفاة.
تداخل فترات  : "( بعنكاف2014( )26) et el  Salvadoriدراسة سمفادكري كآخركف  2-1-3

بيدؼ اختبار فرضية إف  "  مى التمريف اليوائي وأثره عمى تجمع الدىوف مف التدريب البلىوائي ع
النشاط اليوائي عمى فترات قصيرة مع جرعات مف التمريف البلىوائي قد يؤدؼ إلى تحسف أكبر في 

مف الرجاؿ دو  16التأثير عمي التمثيل الغذائي لمدىوف مف النشاط اليوائي وحدىا وضمت العينة 
لنتائج إف التدريب اليوائي باإلضافة إلى التدريب البلىوائي يؤثر بدرجة أكبر عمى السمنة وكانت أىـ ا

زيادة استجابة التمثيل الغذائي لمدىوف وتعديبلت في نسب الجموكوز  مما يؤثر عمى كتمة الدىوف 
 وفقد الوزف .

 :إجراءات البحث - 3
 منيج البحث:  1 - 3

 2-3 .لدراسات المقارنة نظرا لمبلئمتو لطبيعة البحثتـ استخداـ المنيج الوصفي المسحي بأسموب ا
 عينة البحث:

طالب مف طمبة السنة الرابعة بكمية التربية البدنية وعمـو  20اجرؼ البحث عمى عينة مكونو مف 
طمبة لعدو  10جامعة الزاوية  قسمت إلى مجموعتاف  ـ(2016 – 2015)الرياضة لمعاـ الجامعي 

متر ، والجدوؿ رقـ واحد يوضح توصيف العينة في القياسات  400طمبة لعدو  10متر و 100
 األساسية .

 مجاالت البحث: 3-3
  .ـ2016/  4/  8تـ إجراء القياسات في الفترة مف   المجاؿ الزمني: 3-3-1
أجريت القياسات بكمية التربية البدنية وعموـ الرياضة بقسـ العاب القوػ  المجاؿ المكاني: 3-3-2

 جامعة الزاوية ، وأجريت التحاليل بمعمل ابف النفيس الطبي بمدينة الزاوية . –بمضمار الكمية 
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 طمبة السنة الرابعة بكمية عمـو التربية البدنية والرياضة  المجاؿ البشري: 3-3-3
 األجيزة كاألدكات: 3-4
  .جياز قياس الطوؿ – .            ميزاف طبي مقنف لقياس الوزف  -
  .جياز لقياس النبض –                    . جياز لقياس الضغط  –
  .مضمار العدو – .                             ساعة إيقاؼ –
 .أنابيب اختبار خاصة بتحميل الدـ – .              سرنجات لسحب عينة الدـ –
  :القياسات المستخدمة 3-5
 ميزاف طبي مقنف .تـ قياسو إلفراد العينة إلي اقرب كيمو جراـ بواسطة  الكزف: -
 تـ قياسو إلفراد العينة إلي اقرب سنتيمتر باستخداـ رستاميتر لقياس الطوؿ . الطكؿ: -

( ـ عدو 400 –ـ عدو 100رة الراحة وبعد المجيود البدني )تـ قياس ضربات القمب في فت النبض:
 بض .واخذ القياس مف الشرياف الكعبرؼ لرسغ اليد باستخداـ جياز الكتروني لقياس الن

ـ  400 –ـ عدو 100رة الراحة وبعد المجيود البدني)ضغط الدـ : تـ قياس ضغط الدـ في فت -
 .تخداـ جياز الكتروني لقياس الضغط( واخذ القياس باسعدو
رة الراحة وبعد تـ قياس األمبلح المعدنية والدىوف الثبلثية والجموكوز في فت األمبلح المعدنية: -

 .القياس عف طريق سحب عينة مف الدــ عدو ( واخذ  400 – ـ عدو100المجيود البدني )
 اختبار ت  –االنحراؼ المعيارؼ  –:المتوسط الحسابي  المعالجة اإلحصائية  6 - 3
: تـ حضور الطمبة في اليوـ األوؿ إلى معمل قسـ العموـ الحيوية ألخذ الدراسة األساسية 7 - 3

ـ 100وتـ تحديد الطمبة الذيف سيقوموف بعدو  –مر الع –الوزف  –القياسات األساسية وىي الطوؿ 
 ـ مع توزيعيـ بشكل عشوائي عمى المجموعتاف . 400والطمبة الديف سيقوموف بعدو 

وقياس األمبلح المعدنية والدىوف الثبلثية  –والضغط  –في اليوـ التالي تـ أخذ قياس النبض    
، ثـ بعد ذلؾ تـ قياس النبض والضغط والجموكوز عف طريق سحب عينة مف الدـ في وقت الراحة 

 ـ عدو (  400ـ ،  100وسحب عينة الدـ بعد المجيود مباشرة ) 
كما تـ سحب عينة الدـ  ، مبلحظة : تـ اخذ القياسات بمتوسط طالباف في اليوـ  لكل مجموعة

 .بواسطة فني متخصص
  عرض كمناقشة النتائج:  -4
  :عرض النتائج  1 – 4

 10حيث أخذت القياسات لعينتيف مف  (متر 400)و (متر 100)ج العدو لمسافة ات نتائتضـ البيان
 ائي عمى النبض والضغط االنقباضي متسابقيف لكل منيما حوؿ تأثير اختبلؼ مصادر الطاقة البلىو 
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 ،الماغنسيوـ " الكالسيـو ، البوتاسيوـ  ،االنبساطي والتغير لمحتوػ الدـ مف أمبلح " الكمورايد و 
 والجموكوز والدىوف الثبلثية قبل وبعد السباؽ فكانت نتائج العينتيف كما بالجداوؿ التالية .  ،الصوديـو 

 ( 1جدكؿ )
                      ـ                                                          400متر كعدك مسافة  100تكزيع بيانات القياسات األساسية لمعينتيف عدك مسافة 

 10ف =                                                                                         
المٌاسا ت

ت 
األساس

 ٌة

عدو م 400عدو م 100عدو
 م 100

عدو
 م 400

الفرق 
 بٌن

المتوس
 طٌن

اختبار 
 ت

مستو
ى 

المتوس الداللة
ط 

الحساب
 ي

االنحرا
ؾ 

المعٌار
 ي

المتوس
ط 

الحساب
 ي

االنحرا
ؾ 
عٌارالم
 ي

داللة التوزٌع 
 الطبٌعً

 

 0.89 0.13 0.100 0.73 0.26 1.42 23.40 1.82 23.30 العمر 1

171.8 الطول 2
0 

7.40 175.4
0 

3.65 0.63 0.005 3.60 1.37 0.18 

 0.62 0.50 3.70 0.08 0.45 11.22 70.90 20.35 74.60 الوزن 3

 ية اصغر مف مستوؼ المعنوية المفترضة( يتضح إف قيـ الداللة المعنو 1مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
ـ  مما نرفض الفرضية الصفرية ليا ونقبل  400لمقيمة الوحيدة لبيانات الطوؿ لعينة العدو  (5%)

الفرضية البديمة باف البيانات الخاصة بالطوؿ بيذه العينة ال تتبع التوزيع الطبيعي ، بينما كل البيانات 
مما نقبل الفرضية  (%5)يا أكبر مف مستوػ المعنوية المفترضة الخاصة بالعينيف الداللة المعنوية ل

الصفرية ليذه البيانات بأنيا تتبع التوزيع الطبيعي  ، حيث أف جل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي 
( نظرا لكوف حجـ العينتيف tلمتوسطات وذلؾ باستخداـ اختبار )وبذلؾ يتـ استخداـ اختبار الفرؽ بيف ا

وبالتالي تبيف عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف العينتاف في ىذه القياسات شخص  30اقل مف 
 (0.05) .حيث إف مستوػ الداللة الختبار ت اكبر مف القيمة المفترضة

 (  2جدكؿ رقـ ) 
 المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري في المتغيرات الكيميائية قيد البحث 

 متر 400عدو  متر 100عدو نوع الجهد

 بعد المجهود لبل المجهود بعد المجهود لبل المجهود ة المٌاسفتر

المتوسط  المتؽٌرات ت
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحرا
ؾ 

 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحرا
ؾ 

 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحرا
ؾ 

 المعٌاري

معدل ضربات الملب  1
 ن/د

76.80 15.84 110.7 21.18 81.60 13.7 121.20 38.9 

الضؽط االنمباضً ملم  2
 زببك

133.10 14.67 144.70 16.03 132.90 9.14 148.30 16.4 

الضؽط االنبساطً ملم  3
 زببك

77.40 8.36 91.40 15.13 80.00 13.7 100.7
0 

15.9 

الكلوراٌد ملل مول/  4
 لتر

104.30 1.83 106.0 1.53 103.6
4 

1.27 107.4
5 

2.61 

ٌوم ملل مول/ الماؼنس 5
 لتر

2.45 0.48 2.17 0.50 2.61 0.47 2.28 0.46 

الكالسٌوم ملل مول/  6
 لتر

7.91 0.37 8.19 0.60 8.43 0.41 8.75 0.66 
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البوتاسٌوم ملل مول/  7
 لتر

3.57 0.27 3.40 0.24 3.81 0.20 5.69 2.35 

الصودٌوم ملل مول/  8
 لتر

136.65 1.49 136.7
7 

1.68 135.7
8 

1.88 141.1
1 

3.77 

الدهون الثبلثٌة  9
 ملجرام / دل

105.50 64.09 120.6
0 

76.25 88.90 48.87 102.2
0 

64.41 

1
0 

 10.37 86.50 16.20 84.10 7.85 87.00 11.34 84.50 الجلوكوز ملجرام / دل

( المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ لمبيانات قيد البحث ونبلحع تغير 2يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
 . (ـ عدو 400 -ـ  100)يـ كل المتغيرات نتيجة المجيود في في ق

 (3جدكؿ رقـ ) 
 الفرؽ بيف المتكسطات كاختبار ت كالداللة المعنكية بيف العينتيف 

 في قياس بعد الجيد (ـ 400ـ 100)لعدك مسافة 
مستوي 
 الداللة

الفرق بٌن  اختبار ت
 المتوسطات

 ت المتؽٌرات الفسٌولوجٌة م100عدو  م400عدو

 1 معدل ضربات الملب 110.7 121.20 10.50 0.74 0.46

 2 الضؽط االنمباضً 144.70 148.30 3.60 0.49 0.62

 3 الضؽط االنبساطً 91.40 100.70 9.30 1.33 0.19

 4 الكلوراٌد 106.0 107.45 1.45 1.51 0.14

 5 الماؼنسٌوم 2.17 2.28 0.11 0.50 0.61

 6 سٌومالكال 8.19 8.75 0.56 1.97 0.06

 7 البوتاسٌوم 3.40 5.69 2.28 3.05 0.007

 8 الصودٌوم 136.77 141.11 4.34 3.31 0.004

 9 الدهون الثبلثٌة 120.60 102.20 18.40 0.58 0.56

 10 الجلوكوز 87.00 86.50 0.50 0.12 0.90

بر مف مستوػ ( أف كل البيانات الخاصة بالعينيف الداللة المعنوية ليا أك3يتضح مف الجدوؿ رقـ )
مما نقبل الفرضية الصفرية ليذه البيانات بعدـ وجود فروؽ ذات داللة  (%5)المعنوية المفترضة 

معنوية فيما عدا الكالسيـو والبوتاسيوـ والصوديوـ بعد المجيود مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف 
 (%5)معنوية المفترضةاصغر مف مستوؼ الالعينتاف في ىذه الفترة ، حيث كانت قيـ الداللة المعنوية 

  .مما نرفض الفرضية الصفرية ليا ونقبل الفرضية البديمة بوجود فروؽ ذات داللة معنوية
 ( 4جدكؿ رقـ )

 الفركؽ بيف متكسطي القياسيف  كمستكي داللة الفركؽ  
 ـ   100في المتغيرات قيد البحث أثناء عدك 

مستوي 
 الداللة

الفرق بٌن  اختبار ت 
 المتوسطات

المٌاس 
 البعدي

المٌاس 
 المبلً 

 ت المتؽٌرات الفسٌولوجٌة 

 1 معدل ضربات الملب 76.80 110.7 33.90 4.05 0.001

 2 الضؽط االنمباضً 133.10 144.70 11.60 1.68 0.10

 3 الضؽط االنبساطً 77.40 91.40 14.00 2.56 0.02

 4 الكلوراٌد 104.30 106.0 1.70 2.24 0.03

 5 الماؼنسٌوم 2.45 2.17 0.28 1.27 0.22

 6 الكالسٌوم 7.91 8.19 0.28 1.24 0.23

 7 البوتاسٌوم 3.57 3.40 0.16 1.43 0.16

 8 الصودٌوم 136.65 136.77 0.12 0.16 0.86
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 9 الدهون الثبلثٌة 105.50 120.60 15.10 0.47 0.63

 10 الجلوكوز 84.50 87.00 2.50 0.57 0.57

% لقيـ 5داللة المعنوية اصغر مف مستوؼ المعنوية المفترضة ( إف قيـ ال4يتضح مف الجدوؿ رقـ )
المتغيرات معدؿ ضربات القمب والضغط االنبساطي والكمورايد لمقياسيف القبمي والبعدؼ لعدو مسافة  

متر مما نرفض الفرضية الصفرية ليا ونقبل الفرضية البديمة بوجود فروؽ ذات داللة  100
 ياسيف  .كما تبيف عدـ وجود فروؽ في باقي المتغيرات . إحصائية بيذه المتغيرات بيف الق

 ( 5جدكؿ رقـ )
 الفركؽ بيف متكسطي القياسيف  كمستكي داللة الفركؽ 

   ـ400 عدك في المتغيرات قيد البحث أثناء
مستوي 
 الداللة

الفرق بٌن  اختبار ت
 المتوسطات

المٌاس 
 البعدي

المٌاس 
 المبلً

 ت المتؽٌرات الفسٌولوجٌة

 1 معدل ضربات الملب 81.60 121.20 39.60 3.03 0.007

 2 الضؽط االنمباضً 132.90 148.30 15.40 2.58 0.01

 3 الضؽط االنبساطً 80.00 100.70 20.70 3.11 0.006

 4 الكلوراٌد 103.64 107.45 0.81 4.14 0.001

 5 الماؼنسٌوم 2.61 2.28 0.33 1.56 0.13

 6 ومالكالسٌ 8.43 8.75 0.32 1.29 0.21

 7 البوتاسٌوم 3.81 5.69 1.87 2.51 0.02

 8 الصودٌوم 135.78 141.11 5.33 3.99 0.001

 9 الدهون الثبلثٌة 88.90 102.20 13.30 0.52 0.60

 10 الجلوكوز 84.10 86.50 2.40 0.39 0.69

( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في كل مف معدؿ ضربات القمب 5يتضح مف الجدوؿ رقـ )
غط االنقباضي واالنبساطي والكمورايد والبوتاسيوـ والصوديوـ حيث إف قيـ الداللة المعنوية والض

% ، بينما تبيف عدـ وجود فروؽ ذات داللة معنوية في باقي 5اصغر مف مستوؼ المعنوية المفترضة 
 ـ .400المتغيرات بيف القياسيف إثناء عدو 

  :مناقشة النتائج 4-2
  -جريات البحث وتحميمو لمبيانات أظيرت النتائج  االتي : مف خبلؿ ما تـ عرضو مف م

متر  400متر و 100حدثت بعض التغيرات المعنوية في بعض الخصائص الفسيولوجية عند عدو   
( حيث كانت ىناؾ فروؽ معنوية بيف الخصائص المختمفة 6، 5، 4ا ىو موضح بالجداوؿ رقـ )وكم

عنيا في القياسات القبمية إال إف درجة التغير في بعض  مما يدؿ عمى زيادة في القياسات البعدية
الخصائص لـ تكف معنوية حيث أف درجة المعنوية اكبر مف مستوؼ المعنوية المفترضة وىو داللة 

  :( الخاص بالمتوسطات الحسابية2ثو وىو ما يبينو الجدوؿ رقـ  )عمي عدـ معنوية التغير رغـ حدو 
بات القمب وضغط الدـ االنقباضي وضغط الدـ االنبساطي حيث معدؿ ضر  :المتغيرات الكظيفية -1

ـ و  100)عدو  أظيرت النتائج عدـ وجود فرؽ معنوؼ في القياس البعدػ بيف العينتاف  أؼ بعد
( وىذه النتيجة تؤكد عدـ وجود تأثير الختبلؼ مصدر الطاقة عمى معدؿ 3جدوؿ رقـ )( ـ 400

يدؿ عمى أف التغير الحادث في الوسط الداخمي الكيميائي  المتغيرات الوظيفية بيف العينتاف ،مما
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 100)متماثل  كما بينت النتائج وجود فروؽ ذات داللة معنوية في ىذه المتغيرات سواء بعد عدو 
كما ببيف القياسيف القبمي  والبعدؼ وىذه النتيجة تؤكد تأثير المجيود عمى ىذه المتغيرات و  (ـ 400و

ولكف ال فرؽ في درجة  (ـ400ـ 100)(.وبالتالي ىناؾ تأثير ألداء 5، 4ىو موضح بالجداوؿ رقـ )
 التغير . 

ـ أدػ لتغير في درجة معدؿ 400 - 100ويرػ الباحثوف أف المجيود واختبلؼ شدتو أثناء عدو 
ضربات القمب وضغط الدـ االنقباضي وضغط الدـ االنبساطي سؤ بالزيادة أو االنخفاض إال أف 

تبلؼ في درجة التغير بيف المجيوديف حيث أف معدؿ سرعة القمب يزداد أثناء النتائج لـ تظير اخ
النشاط وترتبط ىذه الزيادة بشدة المجيود المبذوؿ مع وجود عدة عوامل تؤثر عمى زيادة معدؿ النبض 
فراز ىرموف االدريناليف وزيادة حمض البلكتيؾ وفقد البوتاسيـو  مثل تنبيو اإلشارات العصبية وا 

حموضة الدـ عف معدليا الطبيعي وارتفاع درجة حرارة الجسـ نتيجة لمنشاط والحالة وانخفاض 
إال أف ىذا التغير مف وجية نظر الباحثوف لـ يحدث فرقا  .(20: 1ومستوؼ المياقة البدنية )االنفعالية 

كبيرا بيف النشاطيف إؼ ال توجد سمات خاصة بكل نشاط رغـ اختبلؼ مصدر الطاقة بينيما حيث 
نشاط األجيزة الحيوية لدؼ البلعب مثل القمب والرئتيف يتأثر ويتشكل وفق النشاط الذؼ يزاولو أف 

لمجيود المطموب عمي أعمي بحيث تتمكف ىذه األجيزة مف أمداد العضبلت بالطاقة البلزمة لقياميا با
 ( 479:  5مستوػ )

المجيود المبذوؿ  ، إال إف كما لـ يؤثر اختبلؼ مصدر الطاقة عمي معدؿ الضغط الذؼ تغير نتيجة 
ىذا التغير نتيجة شدة المجيود في النشاطيف ولـ يكف الختبلؼ مصدر الطاقة إؼ ال توجد سمة 
خاصة لكل نشاط ، حيث إف ضغط الدـ يمكف أف يتغير بصورة كبيرة تحت تأثير المجيود وذلؾ 

 ء المجيود وقد يصل إلي نتيجة لمقدار الدـ المدفوع مف القمب حيث يرتفع الضغط االنقباضي أثنا

 ( 143: 5( مـ زئبق )230 – 200)

كما أف زيادة الضغط االنقباضي أو االنبساطي يكوف راجعا إلي تأثير المجيود الذؼ يقوـ بو البلعب 
حيث تحدث زيادة نبض القمب نتيجة لبطء سرياف الدـ في األوعية الدموية الناتج عف نقص السوائل 

بحاجتيا مف الطاقة مما يؤدؼ إلى ارتفاع ضغط الدـ ومع قمة الطاقة يقل حتى يقوـ بإمداد الخبليا 
العمل العضمي مما يؤدؼ إلى انخفاض كفاءة الجياز التنفسي في إمداد العضبلت وأجيزة الجسـ 
 باألكسجيف وبالتالي يحدث تغيرات في الضغط نتيجة لمتغيرات التي تحدث في كمية الدـ المدفوع مف

 (270: 4ة الدموية . )القمب وحجـ األوعي

ويرػ الباحثوف إف ىذه الزيادة كانت بسبب زيادة بعض العوامل البيولوجية كرد فعل لممجيود البدني 
حيث وكرد فعل لمضغوط يعمل الكايتكوالميف  وىرموف الثيروكسيف عمى زيادة عمميات التمثيل 
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نتاج الطاقة وترتبط بو زيادة في نشاط كل العوامل التي تنبو القمب مما يؤدؼ إلي زيادة  الغذائي وا 
 ( 185: 23اضي واالنبساطي )معدؿ النبض وضغط الدـ االنقب

دلت نتائج القياسات عمي وجود زيادة في معدؿ التغير بيف القياس القبمي  األمبلح المعدنية: – 2
الكالسيـو ، والبعدػ وبدرجات متفاوتة في نسبة األمبلح قيد البحث حيث زادت في الكموريد 

( الخاص 2البوتاسيـو كما يتضح بالجدوؿ رقـ )، ،الصوديـو ، بينما انخفضت نسبة الماغنسيـو 
حيث أظيرت النتائج عدـ  ،بالمتوسطات الحسابية أال أنيا لـ تكف زيادة معنوية فيما عدا الكموريد 

البحث في نسبة األمبلح قيد  (ـ100)وجود فروؽ معنوية بيف القياس القبمي والبعدؼ أثناء عدو 
فمف الطبيعي إف  ،.ويرؼ الباحثوف إف تغير نسب األمبلح ناتج عف تغير في محيطيا  بعد المجيود 

تتغير البيئة الداخمية لمخبليا نتيجة المجيود حيث إف الزيادة الحاصمة في بعض أمبلح الدـ ومنيا 
افظة عمي التوازف الكالسيوـ يعد امرأ طبيعيا وذلؾ لممحافظة عمى توازف الماء داخل الجسـ لممح

 ( 67: 16).     الحمضي القموؼ 
كما دلت نتائج القياسات عمى وجود زيادة في معدؿ التغير بيف القياس القبمي والبعدػ في نسبة 

حيث زاد في الكموريد الكالسيوـ والبوتاسيوـ والصوديوـ ،بينما  (ـ 400)األمبلح قيد البحث إثناء عدو
( الخاص بالمتوسطات وكانت ىذه الزيادة 2يتضح بالجدوؿ رقـ )انخفض في نسبة الماغنسيوـ كما 

والبوتاسيوـ والصوديوـ بينما غير معنوية في الكالسيوـ كما كانت نسبة وية في الكموريد معن
االنخفاض معنوية في الماغنسيوـ .حيث أظيرت النتائج وجود فروؽ معنوية بيف القياس القبمي 

 ة األمبلح فيما عدا الكالسيـو .في نسب (ـ400)والبعدؼ إثناء عدو 
كما تبيف مف النتائج وجود فروؽ ذات داللة معنوية في قياسات كل مف الكالسيوـ والبوتاسيـو 

وتدؿ (ـ  400ـ 100 )والصوديوـ بينما لـ تكف ىناؾ فروؽ في قياس الكموريد والماغنسيوـ بيف عدو
   .يرات الداخمية لؤلمبلح المعدنيةمى التغىذه النتائج عمى تأثير اختبلؼ مصدر الطاقة البلىوائي ع

متمثمة في ومف خبلؿ النتائج يتضح تأثير شدة الجيد عمى األمبلح بزيادة نسبة تركيز أمبلح الدـ ال
     الماغنسيـو بعد أداء الجيد البدني المرتفع الشدة. ،الكالسيـو ،  البوتاسيوـ ،الصوديـو 

                                                                              (11 :191 )3- 
أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ معنوية بيف القياس القبمي والبعدؼ في الدىوف  الدىكف الثبلثية:

ـ مما يدؿ عمى عدـ تأثير المجيود البلىوائي عمى  400ـ أو عدو  100الثبلثية سوء أثناء عدو 
فروؽ بيف العينتاف في السباؽ البعدؼ مما يدؿ عمى عدـ تأثير  نسبتيا في الجسـ كما لـ تظير

 مصدر الطاقة عمى الدىوف الثبلثية واف التأثير متساوؼ . 
ويتـ  (متر 400و 100)ويرؼ الباحثوف إف ذلؾ يرجع إلى الزمف القميل المستغرؽ في أداء عدو 

وفي  (ـ100)يائية في عدو االعتماد عمى مخزوف العضبلت مف مركبات الطاقة الفوسفاتية الكيم
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ـ ويتـ االعتماد عمى الجموكوز تحت غياب األكسجيف وبالتالي لـ يتغير الوسط الكيمائي  400
 لمدىوف الثبلثية بدرجة كبيرة رغـ حدوث التغير الغير داؿ إحصائيا .
عدو تحدث تغيرات  (متر 100)وسبب ذلؾ انو في حاالت المجيود العنيف لوقت زمني قصير

ية وكيمائية داخل الخمية العضمية إلطبلؽ الطاقة البلزمة حيث تنشط اليرمونات واإلنزيمات فسيولوج
ومواد الطاقة التي تشترؾ في عمميات التمثيل الغذائي والتي تعتمد عمى إعادة بناء ثبلثي أدينوزيف 

يعة الفوسفات عف طريق الفوسفوكرياتيف المخزوف بالعضبلت ويحدث ذلؾ عند أداء الحركات السر 
 (143: 1واالنفجارية أو مقاومة عالية )

عدو ينشطر الجميكوجيف المخزف في العضبلت والكبد ويتحوؿ إلى ( متر 400)بينما في نشاط 
جموكوز ثـ إلى حمض البلكتيؾ ويساعد فى بناء مركبات الطاقة الفوسفاتية البلزمة لمحركة ونظرا 

البلكتيؾ تتـ ىذه التحوالت مف خبلؿ سمسمة لتوقف سمسة التفاعبلت الكيميائية حتى مستوػ حمض 
 (30: 3ئيا تحت غياب األكسجيف . )تتكوف مف اثنا عشر تفاعبل كيميا

كما ىو  (ـ 400ـ و 100)أظيرت النتائج زيادة في نسب الجموكوز أثناء عدو  الجمكككز: -4
عدـ وجود فروؽ  إال أف ىذه الزيادة لـ تكف معنوية حيث دلت النتائج عمى( 2)موضح بالجدوؿ رقـ 

بيف القياسيف القبمي والبعدؼ مما دؿ عمى عدـ تأثير المجيود عمى الجموكوز كما تبيف مف النتائج 
عدـ وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف العينتاف في القياس البعدؼ مما يدؿ عمى عدـ تأثير اختبلؼ 

 الطاقة عمى قياس الجموكوز في الدـ .
اف العضمة تستخدـ الجموكوز الخاص بيا اثناء المجيود العنيف ذو ويرػ الباحثوف سبب ذلؾ الى 

الشدة العالية مف قبل استخداميا جموكوز الببلزما خبلؿ الجيد العنيف وبالتالي الجموكوز المنطمق مف 
الكبد ال يستخدـ بسيولة لذلؾ يضل في الدوراف ويتسبب في ارتفاع الجموكوز بالدـ ، اال اف درجة 

 . (2)دالة وكما ىو موضح بالجدوؿ رقـ  التغير لـ تكف
حيث انو وتحت تأثير الجيد ينظـ األنسوليف الجموكوز ليتـ سداد احتياج العضبلت منو بواسطة زيادة 
مماثمة في الجموكوز المنطمق مف الكبد بالرغـ مف وجود كميات كبيرة مف الجموكوز بالدـ وبالتالي 

مقة مف الكبد ومف ىنا تزيد نسبتو بالدـ أو ال تتغير وىذا تتساوػ الكميات الموجودة بالدـ مع المنط
يتحدد بناء عمى شدة المجيود وزمف أداءه حيث يزداد مستوؼ الجموكوز بدرجة غير كبيرة تعتمد عمي 
شدة األداء نتيجة ردود األفعاؿ المشتركة لبعض اليرمونات والتي منيا األنسوليف والجموكاجيف 

 (139: 24( )134: 27).  ليف والكورتيزوؿوالنورادرينا واألدريناليف
 االستنتاجات كالتكصيات: -5
  :ستنتاجاتالا 1 – 5

بناء عمى المعالجة اإلحصائية ونتائج البحث وفي حدود عينة البحث استطاع الباحثوف التوصل الى 
 -االستنتاجات اآلتية:
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 ـ. 400-ـ  100د عدو حدوث تغير غير داؿ إحصائيا في نسب األمبلح والدىوف والجموكوز بع -
حدوث تغير في معدالت النبض والضغط االنقباضي واالنبساطي بوجود فروؽ بيف القياسيف القبمي  -

 . (ـ 400 –ـ  100)والبعدؼ بعد عدو 
عدـ تأثير اختبلؼ مصدر الطاقة عمى معدالت النبض والضغط االنقباضي واالنبساطي بعدـ  -

 . (ـ 400 -ـ  100)لبعدػ لعدو وجود فروؽ بيف العينتيف في القياس ا
عمى نسب الكمورايد والكالسيوـ والصوديـو  (ـ 100)تأثير لمجيد البدني بعد عدو  حدوث -

 والماغنسيـو والبوتاسيـو إال إف ىذا التأثير غير داؿ فيما عدا الكمورايد .
وتاسيوـ وكاف عمى نسب الكمورايد والصوديوـ والب (ـ 400)تأثير لمجيد البدني بعد عدو  حدوث -

 التأثير داؿ إحصائيا .
حدوث تأثير الختبلؼ مصدر الطاقة عمى نسب بعض األمبلح حيث كانت ىناؾ فروؽ دالة  -

إحصائيا بيف العينتيف في الكالسيوـ والبوتاسيوـ والصوديوـ بينما لـ يكف الختبلؼ مصدر الطاقة 
 تأثير عمى الكمورايد والماغنسيـو .

عمى نسب الدىوف الثبلثية بالدـ مع حدوث تغير غير داؿ  (ـ 400 – ـ 100)عدـ تأثير عدو -
 إحصائيا .

بعدـ وجود  (ـ 400 –ـ  100)عدـ تأثير اختبلؼ مصدر الطاقة عمى الدىوف الثبلثية بيف عدو  -
 فروؽ دالة إحصائيا بيف العينتيف في القياس البعدؼ .

عمى نسب الجموكوز مع  (ـ 400 –ـ  100)عدـ تأثير المجيود البدني البلىوائي  إثناء عدو  -
 حدوث تغير غير داؿ إحصائيا .

بعدـ وجود فروؽ  (ـ 400 –ـ  10)عدـ تأثير اختبلؼ مصدر الطاقة عمى الجموكوز بيف عدو  -
 دالة إحصائيا بيف العينتيف في القياس البعدؼ .

  :التكصيات 5-2
 عمي الحالة الصحية.االىتماـ بتتبع التغيرات الكيميائية لمدىوف كمؤشر  - 1
االىتماـ بأجراء المزيد مف البحوث لمتعرؼ وبشكل أدؽ عمى اختبلؼ مصدر الطاقة عمي ىذه  - 2

 المكونات  بما يؤكد نتائج ىذه الدراسة أو ينفييا .
االىتماـ بدراسة التغيرات التي تحدث لؤلمبلح المعدنية إثناء ممارسة أنشطة رياضية الىوائية  - 3

المدربيف والرياضييف المتخصصيف برياضات تتصف بالقدرات البلىوائية لمثل ىذه  نظرا الحتياج
 المعمومات لتطوير قدراتيـ .

إجراء المزيد مف الدراسات عمى تأثير الجيد البدني عمى المتغيرات قيد البحث وعمى عينات  - 4
 .اكبر ومراحل سنية مختمفة
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لمعضبلت العاممة عمى مفصل ياضييف المصابيف بالتمزؽ الجزئي مي مقترح لمر تأثير برنامج تأىي
 الكتف

 د. بالقاسـ دمحم بابا                                                                   
 الحكيـ حامد حسف  د. عبد                                                                   

  عبد هللاد. دمحم رمضاف                                                                    
 المقدمة كمشكمة البحث: 1-1

يعتبر مفصل الكتف مف أكبر مفاصل الجسـ عرضة لئلصابة وذلؾ ألنو مف المفاصل واسعة الحركة 
لفنية الرياضية عمى المستوػ لذا فيو يتعرض لمضغط الحركي الناتج عف كثرة األداء لمحركات ا

 األفقي لمكتف خاصة حركات الرمي والمقف.
ويتكوف مفصل الكتف مف أربعة مفاصل منفصمة يجب أف تعمل معًا وفي وقت واحد وىي المفصل 
الحقي العضدؼ والمفصل األخرومي الترقوؼ والمفصل القصي الترقوؼ والمفصل بيف الموح واألضبلع 

لدعـ عضمي اسفمو يسيل معو خمع رأس عظـ العضد مف الحفرة العنابية في باإلضافة الفتقار الكتف 
 (294: 12االتجاه السفمي. )

ويعتمد مفصل الكتف في حركتو عمى عضمة رئيسية كبيرة ىي العضمة الدالية ويساعدىا أربعة 
عضبلت صغيرة ولكنيا ىامة تشكل في مجموعيا العضبلت الدوارة منيا ثبلث عضبلت خمفية وىي 

العضمة فوؽ الشوكة العضمة تحت الشوكة والعضمة المستديرة الصغرػ وعضمة واحدة خمفية ىي "
  العضمة "تحت الموح وتمعب ىذه العضبلت دور ىامًا ورئيسا في ثبات واستقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار الكتف. 

                                                                              (7  :82) 
تعتبر مف الوسائل العبلجية اليامة  ةوالتأىيمي( أف التمرينات 2004ويذكر دمحم عادؿ رشدؼ )

والناجحة في عبلج الكثير مف اإلصابات العضمية والعظمية والمفصمية، وقد لوحع في األنة األخيرة 
ي والتأىيل العبلجي استخداميا بشكل مكثف مف قبل األخصائييف العامميف في مجاؿ الطب الرياض

 (22:  8نظرًا لما ليا مف نتائج إيجابية عمى صحة المصابيف. )
ويعتبر الكتف ىو ثالث مفصل مف ناحية معدالت اإلصابات الرياضية بعد الركبة والكاحل، ويصاب 
الكتف أثناء ممارسة الرياضة إما بإصابة مباشرة أو باالستعماؿ المتكرر الغير منظـ فأؼ رياضة 

إلى حركة لمذراع وبخاصة الرياضيات التي تحتاج إلى رفع الذراع فوؽ مستوػ الرأس يمكف أف  تحتاج
، والكتف ىو أكبر مفصل في الجسـ مف ناحية  تصيب األنسجة الرخوة التي تحيط بمفصل الكتف

الحركة وذلؾ بسبب صغر حجـ الحق بالنسبة إلى حجـ رأس عظمة العضد وكذلؾ حجـ الحق 
ل مف الحركات التي تضغط عمى األنسجة الرخوة حوؿ مفصل الكتف أو وضعيا وسطحيتو ولتقمي

تحت نظاـ معيف ولذلؾ فإف المطموب الستمرار أداء مفصل الكتف أداًء جيدًا التوازف الدقيق ما بيف 
 (233:  14مدػ الحركة لممفصل واالحتفاظ بدرجة عالية مف ثباتو. )
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ني ييدؼ إلى تطوير مستوػ وظائف العضو ( أف التأىيل البد2001وتوضح مرفت يوسف )
، ىذا ويجب أف يكوف التأىيل فرديًا  المصاب ليقابل المتطمبات الخاصة بالنشاط الرياضي الممارس

وخاصة لنوع األنسجة التي تأثرت وأثرت عمى وظيفتيا ثـ العمل عمى إعادة بناء ىذه الوظيفة مرة 
ية والمدػ الحركي والتحمل والرشاقة والتوافق أخرػ مف خبلؿ إعادة تنمية وتطوير القوة العضم

 (95: 9العضمي العصبي.)  
ومف خبلؿ الزيارة الميدانية التي قاـ بيا الباحثوف إلى مركز العبلج الطبيعي وا عادة التأىيل بمدينة 
مرزؽ الحظوا أف بعض مف الرياضييف مصابيف بالتمزؽ الجزئي لمعضبلت العاممة عمى مفصل 

لذؼ لفت اىتماـ الباحثيف وذلؾ لموقوؼ عند ىذه اإلصابة ألف البرامج التأىيمية ، األمر ا الكتف
المقننة والمعدة عمى أساس عممي سميـ تعمل وتسيـ في استشفاء الرياضييف وتعيدىـ بسرعة إلى 

، كما أف التمرينات التأىيمية إذا طبقت عف طريق أخصائي تأىيل بدني تساعد في قوة  المبلعب
 ت العاممة عمى مفصل الكتف والعودة إلى الوضع الطبيعي.ومرونة العضبل

وبيذا ارتأػ الباحثوف أف تكمف مشكمة البحث في معرفة تأثير برنامج مقترح لتأىيل المصابيف 
 بالتمزؽ الجزئي لمعضبلت العاممة عمى مفصل الكتف لدػ الرياضييف.

 أىمية البحث:
رىـ مف المصابيف بالتمزؽ الجزئي لمعضبلت يمكف أف يساىـ البحث في عبلج الرياضييف وغي -1

 العاممة عمى مفصل الكتف وعودتيـ إلى ممارسة نشاطيـ في اسرع وقت ممكف.
والعامميف في مجاؿ العبلج الطبيعي وا عادة التأىيل في كيفية  واألخصائييفيمكف لمباحثيف  -2

ية لئلصابات الرياضية االستفادة مف خطوات البرنامج التأىيمي المطبق في تصميـ برامج تأىيم
 مختمفة.

 أىداؼ البحث: 1-3
تصميـ برنامج مقترح لتأىيل المصابيف بالتمزؽ الجزئي لمعضبلت العاممة عمى مفصل الكتف لدػ  -

 -الرياضييف، والتعرؼ عمى تأثير برنامج التأىيل عمى:
 درجة األلـ. -1
 درجة زاوية مفصل الكتف -2
 المدػ الحركي لمفصل الكتف. -3
 فركض البحث: 1-4
توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف القياسيف القبمي والبعدؼ في تحسيف درجة األلـ ولصالح القياس  -1

 البعدؼ لعينة البحث.
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توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف القياسيف القبمي والبعدؼ في درجة زاوية مفصل الكتف لعينة  -2
 البحث.

مي والبعدؼ في المدػ الحركي ولصالح القياس البعدؼ توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف القياس القب -3
 لعينة البحث.

 المصطمحات المستخدمة في البحث: 1-5
 :التمرينات التأىيمية -1

"ىي مجموعة مف التمرينات تعطي بغرض  تقويـ أو عبلج إصابة أو إنحراؼ عف الحالة الطبيعية 
وتيدؼ ىذه التمرينات الي مساعدة الفرد  التي تؤدؼ الي إعاقة الفرد عف القياـ بوظائفو الكاممة ،

 (57:2.)لمرجوع الي الحالة الطبيعية"
 التمزؽ الجزئي:

"ىو عبارة عف شد واستطالة غير طبيعية وغالبا ما يحدث نتيجة انقباض عنيف ومفاجئ يزيد عف 
قدرة العضمة ومف الممكف إف يكوف تمزؽ بسيط في الغبلؼ الخارجي لمعضمة أو تمزؽ كامل في 

 ( 45:  3ـ العضمة أو اتصاليا بالوتر ". )جس
 مفصل الكتف: -3
ىو احد المفاصل شديدة التعقيد واالستخدامات والحركات وذلؾ لكونو المفصل الوحيد بالجسـ الذؼ "

درجة كاممة ، لدػ يعد مفصل الكتف أكثر المفاصل مرونة  360يسمح مف خبللو بالحركة لدرجة 
 .المجموعة المفصمية التي يطمق عمييا الكرة والحق"في جسـ اإلنساف وىو ينتمي إلى 

 :86 ) 
 مقياس التناظر البصري: -4

قياس موضوعي مكوف عشر درجات تبدءا مف درجة الصفر إلى الحاالت الغير "ىو عبارة عف 
بالعشرة في الحاالت المسببة لؤللـ المبرح والشديد جدا تعطي فكرة لؤلخصائي  وتنتييلؤللـ  مسببة

عف مستوؼ معانات المريض مف اجل ترتيب األسموب ونوع العبلجات والتقنيات الخاصة المعالج 
 (  144:  15بمعالجة األلـ حسب شدة وحدة األلـ لكل حالة ". )  

 الدراسات السابقة: 2-1
تأثير برنامج تمرينات عبلجية خاصة  " ( بعنكاف:3( )2000دراسة إبراىيـ سعد زغمكؿ) 2-1-1

عبلجية خاصة كوسيمة لجمع  ، وىدفت الدراسة إلعداد برنامج تمرينات الكتف"إلصابة خمع مفصل 
( طبلب 7البيانات،واستخدـ الباحث المنيج التجريبي بتصميـ المجموعة الواحدة عمى عينة قواميا )

 مف كمية التربية الرياضية بالزقازيق ، وكانت أىـ النتائج:
مفصل الكتف والتي وضعيا الباحث جعمت المصاب أف برنامج التمرينات العبلجية بإصابة خمع  -

 يستغني عف إجراء جراحة لعبلج تكرار حدوث الخمع في مفصل الكتف.
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تأثير برنامج تأىيمي بدني "  ( بعنكاف:4( )2002امية عبدالرحمف عثماف )دراسة س 2-1-2
ىيمي بدني تأ مقترح لعبلج تيبس مفصل الكتف"، وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تصميـ برنامج

 لعبلج مفصل الكتف والعمل عمى تقميل حدة األلـ وتقوية المجموعات العضمية حوؿ مفصل الكتف. 
،  ( العبات مف نادؼ الجزيرة بالقاىرة6واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي عمى عينة قواميا )

 وكانت أىـ النتائج:
القوة العضمية لمعضبلت المحيطة بمفصل أف البرنامج التأىيمي ساىـ في تخفيف حدة األلـ وتنمية  -

 الكتف فضبًل عف زيادة المدػ الحركي لمفصل الكتف.
تأثير تمرينات تأىيمية نوعية مقترحة  ( بعنكاف: " 7( ) 2009دراسة دمحم سبلمة يكنس ) 2-1-3

وكانت بيدؼ التعرؼ عمى  ، لحاالت إصابات أوتار العضبلت الدوارة لمفصل الكتف لمرياضييف"
ر التمرينات التأىيمية عمى استعادة الوظائف األساسية لمفصل الكتف المصاب بانضغاط أوتار تأثي

العضبلت الدوارة مف خبلؿ سرعة اختفاء األلـ والمدػ الحركي والقوة العضمية لمعضبلت الدوارة، 
الؾ، ( العبيف بنادؼ الزم10واستخدـ الباحث المنيج التجريبي لمجموعة واحدة وكانت عينة البحث )

 -وكانت أىـ نتائج البحث:
 ساىـ البرنامج التأىيمي العبلجي المقترح في اختفاء األلـ.

 استعادة المدػ الحركي لمفصل الكتف واستعادة القوة العضمية لمعضبلت العاممة لمفصل الكتف.
تأىيل متبلزمة  ( بعنكاف: "13) Paine and Wilk(1999)دراسة بيني ك كليؾ 2-1-4

، واستيدفت الدراسة وضع محددات برامج التأىيل المتبلزمة  العضبلت الدوارة"انضغاط اوتار 
، واستخدـ الباحث المنيج التجريبي بتصميـ المجموعة الواحدة واشتممت  النضغاط العضبلت الدوارة

 -، وكانت أىـ النتائج ما يمي: ( العبيف تنس10العينة عمى )
 لثبات الديناميكي لراس عظـ العضد.إف التخطيط لبرامج التأىيل يجب أف يراعي ا

 ضرورة االىتماـ بتقوية عضبلت الموح لبناء قاعدة ثابتة لممفصل الحقي العضدؼ. 
 إجراءات البحث:  -3
 المنيج المستخدـ: 3-1

استخدـ الباحثوف المنيج التجريبي باستخداـ طريقة القياس القبمي والبعدؼ تصميـ المجموعة الواحدة 
 يعة ىذا البحث.وذلؾ لمبلئمتو لطب

 
 عينة البحث: 3-2

( مف الرياضييف المصابيف بإصابة 5تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية عمى عينة وقدرىا )
التمزؽ الجزئي لمعضبلت العاممة لمفصل الكتف )العضمة فوؽ الشوكية( والمتردديف عمى مركز 



222 
 

ة الطائرة والسمة وفعاليات رمي القرص العبلج الطبيعي وا عادة التأىيل بمدينة مرزؽ وىـ العبي كر 
 والرمح في ألعاب القوػ بنادؼ الطموح والتحدؼ والوداد بمنطقة مرزؽ.

 -وقد قاـ الباحثوف باختيار العينة وفقًا لمشروط التالية:
 أف يكوف جميع المصابيف قد أصيبوا أثناء ممارسة األنشطة الرياضية. -1
 ظاـ في البرنامج التأىيمي المقترح.أف يتـ موافقة المصابيف عمى االنت -2
 أف تكوف اإلصابة تمزؽ جزئي لمعضبلت العاممة) العضمة فوؽ الشوكية ( لممفصل الكتف. -3
 مجاالت البحث: 3-3
 : المجاؿ المكاني 3-3-1

 التجربة في مركز العبلج الطبيعي وا عادة التأىيل بمدينة مرزؽ  بإجراءقاـ الباحثوف 
 :المجاؿ الزماني 3-3-2

 أشير.  6تـ تطبيق البحث في الفترة مف 
 المجاؿ البشري: 3-3-3

 الرياضييف المصابيف بالتمزؽ الجزئي لمعضبلت العاممة بمفصل الكتف . 
العمر(كما ىو موضح  –الوزف  –وقد قاـ الباحثوف بإجراء تجانس العينة في المتغيرات )الطوؿ 

 (  1بالجدوؿ رقـ ) 
 (1جدكؿ )

 نحراؼ المعياري كمعامل اإللتكاء لقياسات العمر كالطكؿ كالكزف لممصابيف )التجانس( المتكسط الحسابي كاال 
 ( 5) ف =                                                                            

 معامل االلتكاء االنحراؼ المعياري  المتكسط الحسابي  المتغيرات

 0.512 0.836 22.800 السف ) السنة (
 0.524 0.0212 1.720 الطكؿ  ) سـ (

 -1.447 2.073 63.400 الكزف ) كـ (

(  أف قيمة معامل اإللتواء لقياسات العمر والطوؿ والوزف ، تراوحت ما  1يتضح مف جدوؿ رقـ ) 
( مما يشير إلي إعتدالية توزيع أفراد عينة 3)±( أؼ أنيا تنحصر ما بيف  -1.447-0.512بيف ) 

 ذه المتغيرات.البحث في ى
 األدكات كاألجيزة كاالختبارات المستخدمة في البحث: 4 – 3
 جياز رستاميتر لقياس الطوؿ )سـ(. 
 ميزاف طبي لقياس الوزف )كجـ(. 
 استمارة جمع البيانات. 
 مقياس التناظر البصرؼ لقياس درجة شدة األلـ. 
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 جياز الجينوميتر لقياس المدػ الحركي لحركة القبض والتبعيد.
 المقياس المدرج بقياس درجة التحدد في مفصل الكتف )درجة(.

الموجات الفوؽ الصوتية: وتستخدـ كوسيمة لتشخيص اإلصابة بواسطة طبيب وأخصائي أشعة، 
 وتستخدـ كوسيمة عبلجية.

 :الدراسة االستطبلعية
ستطبلعية في حيث تمت الدراسة اال ،قاـ الباحثوف بإجراء دراسة استطبلعية خبلؿ الفترة ثبلثة أشير

( مصابيف 2حيث قاـ الباحثوف باختيار عدد ) ، مركز العبلج الطبيعي وا عادة التأىيل بمدينة مرزؽ 
التعرؼ  --بإصابة التمزؽ الجزئي لعضبلت الكتف ومف غير العينة األساسية وذلؾ مف أجل اآلتي:

د تنشأ أثناء تطبيق عمى مدػ دقة األجيزة واالختبارات المستخدمة ومعايرتيا والصعوبات التي ق
 التجربة.

التعرؼ عمى كيفية تطبيق البرنامج التأىيمي وكذلؾ الصعوبات التي قد تنشأ عند تطبيق البرنامج  -
 والشدة عند كل مرحمة مف مراحل تطبيق البرنامج. –مف خبلؿ مراعاة الزمف والتكرارات 

 تصميـ البرنامج التأىيمي: 3-5-1
مصادر والمراجع العممية الخاصة ذات عربيًا وأجنبيًا والتي تطرقت إلى عمى ال باإلطبلعقاـ الباحثوف 

موضوع التأىيل لئلصابات الرياضية وخاصة إصابات مفصل الكتف وذلؾ مف أجل الوصوؿ إلى 
مع حجـ اإلصابة وسبلمة باقي أعضاء الجسـ ويضمف الوصوؿ  يتبلءـوضع برنامج تأىيمي 

 ب ما يكوف منيا.بالمصاب إلى الحالة الطبيعية أو أقر 
 البرنامج التأىيمي المقترح : 3-5-2

ييدؼ البرنامج إلى تشخيص حالة الرياضييف المصابيف بتمزؽ عضبلت مفصل الكتف وتحدد درجة 
( مف 15ىذا التمزؽ وتييئتيـ وتأىيميـ ، حيث يحتوؼ البرنامج التأىيمي عمى خمسة عشر تمرينًا )

لسيمة والمتوسطة والصعبة لكل منيا خمسة تمرينات ، التماريف الخاصة بتأىيل اإلصابات مف ا
وبالنسبة لتوزيع الشدة والحجـ والكثافة موزعة كما في نموذج الوحدة حيث يقسـ إلى عدة مراحل منيا 

( أسبوع وعدد الوحدات في األسبوع 12( شيور )3مدة البرنامج التأىيمي ثبلث ) –)زمف البرنامج 
 ( دقيقة .45( وحدات وزمف الوحدة )3ثبلثة )

( أسابيع وحيث تبدءا 4( أسابيع ، والمرحمة الثالثة )4( أسابيع ، المرحمة الثانية )4: )المرحمة األولى
المرحمة األولى بعد حدوث اإلصابة وبعد إجراء اإلسعافات األولية لحدوث التمزؽ لعضبلت الكتف 

مركز العبلج الطبيعي إلعادة وبعدىا يشخص الطبيب االستشارؼ  درجة اإلصابة ويتـ إحالتيا إلى 
التأىيل وتيدؼ ىذه المرحمة إلى اإلقبلؿ مف الشعور باأللـ مع اإلقبلؿ مف درجة التقمص العضمي 
وتقوية النغمة العضمية وتييئة المصاب ألداء التمرينات أما المرحمة الثانية وىي امتداد لممرحمة 

ضمية أما المرحمة الثالثة فيي تيدؼ إلى رفع السابقة وتيدؼ إلى القضاء عمى األلـ ورفع الكفأة الع
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الكفاءة الميكانيكية لمفصل الكتف والعمل عمى القضاء عمى األلـ في األوضاع المختمفة التي يتخذىا 
 البلعب والقياـ بحركات الثني والمد لمعضبلت العممة عمى الكتف .

 الدراسة األساسية: 6 – 3
أشير في مركز العبلج الطبيعي وا عادة التأىيل  6في الفترة  قاـ الباحثوف بتنفيذ التجربة األساسية 

 -بمدينة مرزؽ، وقد راعي الباحثوف عند إجراء القياسات ما يمي:
 أف تتـ القياسات لجميع أفراد العينة بطريقة موحدة. -1
 استخداـ نفس أدوات القياس لجميع أفراد العينة. -2

ى أفراد العينة بطريقة فردية وكاف مدة البرنامج لكل فرد وقد تـ تطبيق البرنامج التأىيمي المقترح عم
 ( أسبوعًا.12)قيد البحث( مدة )
 القياس القبمي:

ثـ إجراء القياس القبمي لكل حالة عمى حدا مف أوؿ وصوؿ الحالة إلى المركز الطبيعي وا عادة 
 ( أسبوعًا.12التأىيل وتـ تطبيق البرنامج لمدة )

 القياس البعدي: 3-6-2
لباحثوف بتنفيذ القياس البعدؼ عمى كل أفراد عينة البحث كبًل عمى حدًا وذلؾ بعد االنتياء مف قاـ ا

 تطبيق البرنامج التأىيمي وتـ تنفيذ القياسات بنفس ترتيب القياس القبمي.
 وقد قاـ الباحثوف بتسجيل القياسات واالختبارات في استمارة القياس الخاصة لكل مصاب.

 ائية:المعالجات اإلحص 3-7
 المتوسط الحسابي.
 االنحراؼ المعيارؼ.

 اختبار )ت(
 عرض كمناقشة النتائج: -4
 عرض النتائج: 4-1

 ( 2جدكؿ رقـ ) 
 يبيف الفركؽ بيف القياس القبمي كالبعدي في درجة األلـ لعينة البحث

( وبانحراؼ  8.400(  إف متوسط درجة األلـ في القياس القبمي ىو )  2يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
معيارؼ ( وبانحراؼ  3.200)  ( ، بينما متوسط درجة األلـ في القياس البعدؼ 0.547معيارؼ ) 

 انًزغُشاد

  انمُبط أنجؼذٌ  انمُبط انمجهٍ 

 لًُخ ) د ( 

يغزىٌ 

انًزىعؾ  انذالنخ 

 بثٍ انحغ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ 

انًزىعؾ 

 انحغبثٍ 

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ 

 0.000 13.893 0.836 3.200 0.547 8.400 دسجخ االنى 

 5ف = 
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( وىي معنوية ودالة إحصائيا مما يدؿ عمي وجود 13.893( المحسوبة )( ، واف  قيمة )ت0.836)
 (  0.05فروؽ معنوية وذات داللو عند مستوؼ )

 ( 3جدكؿ رقـ )
 يبيف الفركؽ بيف القياس القبمي كالبعدي في زاكية مفصل الكتف لعينة البحث

( 48.900(  أف متوسط  زاوية المفصل في القياس القبمي ىو ) 3يتضح مف الجدوؿ رقـ )
( 118.340( ، بينما متوسط زاوية المفصل في القياس البعدؼ ) 3.068وبانحراؼ معيارؼ )

( وىي معنوية ودالة  -10.222( المحسوبة ) ( ، واف  قيمة )ت13.733عيارؼ )وبانحراؼ م
 ( 0.05نوية وذات داللو عند مستوؼ )إحصائيا مما يدؿ عمي وجود فروؽ مع

 ( 4جدكؿ رقـ ) 
 بيف القياس القبمي كالبعدي في المدى الحركي لعينة البحث يبيف الفركؽ 

( وبانحراؼ 15.800دػ الحركي في القياس القبمي ىو )(  إف متوسط الم4يتضح مف الجدوؿ رقـ )
( وبانحراؼ معيارؼ 74.000لحركي في القياس البعدؼ )( ، بينما متوسط المدػ ا1.923معيارؼ )

( وىي معنوية ودالة إحصائيا مما يدؿ عمي -15.644قيمة )ت( المحسوبة )  ( ، واف9.617)
 (  0.05د فروؽ معنوية وذات داللو عند مستوؼ )وجو 
 مناقشة نتائج البحث: 4-2

 مف واقع البيانات وفي ضوء المعالجات اإلحصائية لنتائج البحث تمت المناقشة كما يمي : 
( توجد فروؽ معنوية ذات داللو إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدؼ  2يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 

ـ ، ويرجع ذلؾ نتيجة الستخداـ الباحثوف البرنامج التأىيمي المقترح الذؼ ساىـ في تحسف درجة السال
في تخفيف نسبة درجة األلـ ، وفي ىذا الصدد تتفق نتيجة البحث مع دراسة شيماء دمحم القحطاني 

( عمى أف أغمب برامج التأىيل في مجاؿ اإلصابات الرياضية تؤدؼ في نياية البرنامج 2005)
الطبيعي المناسبة       تحسف درجة األلـ وخاصة إذا تـ استخداـ بعض وسائل العبلجالتأىيمي إلى 

(53:5. ) 

 انًزغُشاد

  انمُبط أنجؼذٌ  نمجهٍ انمُبط ا

 لًُخ ) د ( 

يغزىٌ 

انًزىعؾ  انذالنخ 

 انحغبثٍ 

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ 

انًزىعؾ 

 انحغبثٍ 

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ 

 0.001 -10.222 13.733 118.340 3.068 48.900 صاوَخ انًفظم 

 انًزغُشاد

  انمُبط أنجؼذٌ  انمُبط انمجهٍ 

 لًُخ ) د ( 

يغزىٌ 

انًزىعؾ  انذالنخ 

 انحغبثٍ 

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ 

انًزىعؾ 

 انحغبثٍ 

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ 

 0.000 -15.644 9.617 74.000 1.923 15.800 انًذي انحشكٍ نهًفظم

 5ف = 

 5ف = 
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وبيذا يكوف قد تحقق الفرض األوؿ مف البحث وىو توجد فروؽ دالة احصائية بيف القياسيف القبمي 
 والبعدؼ في تحسيف درجة األلـ لعينة البحث .

و احصائية بيف القياسيف القبمي والبعدؼ في زاوية ( توجد فروؽ ذات دالل3ويتضح مف الجدوؿ رقـ )
المفصل ولصالح القياس البعدؼ ، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة يونس إبراىيـ ، ومنيب عبد هللا 

( والتي توصمت إلى إف البرنامج العبلجي والتأىيمي إلصابة متبلزمة تيبس مفصل الكتف 2007)
والمد  وية مفصل الكتف المصاب وىي التقريب والتبعيدحيث أظيرت قياسات واختبارات المرونة لزا

والرفع وىي الحركات الرئيسية في مفصل الكتف حيث أظيرت النتائج تحسف في زاوية مفصل الكتف 
 ( .89:10رنامج العبلجي المقنف )ويرجع ذلؾ نتيجة الستخداـ الب

ائيا بيف القياسيف القبمي وبيذا يكوف قد تحقق الفرض الثاني مف البحث وىو توجد فروؽ دالة إحص
 والبعدؼ في تحسيف زاوية مفصل الكتف لعينة البحث.

( توجد فروؽ ذات داللو إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدؼ في المدػ 4ويتضح مف الجدوؿ رقـ )
( والتي توصمت إلى 1969وتتفق النتائج مع دراسة مجدؼ دكوؾ ) الحركي ولصالح القياس البعدؼ ،

مج المقترح لتأىيل العضبلت العاممة عمى مفصل الكتف أدػ إلى تقوية المجموعات أف البرنا
ىرؼ لممدػ الحركي لمفصل الكتف العضمية العاممة عمى مفصل الكتف وكذلؾ التحسف الجو 

(67:9.) 
( أف التمرينات 1991( وأسامة رياض ، أماـ حسف )1998اتفقت مع كل مف مرفت يوسف )كما 

فوؽ الصوتية تساىـ في زيادة الحركة لممفصل ألف العبلج الطبيعي لو دور كبير التأىيمية والموجات 
، ويعزو الباحثوف اف الحركة السمبية لممفصل في المرحمة األولى مف  اإلصاباتفي عبلج وتأىيل 

   ( 63-61:  3( )77:  9)   .اإلصابة تساعد عمي مرونة المفصل
ث وىوا توجد فروؽ دالو إحصائيا بيف القياسيف القبمي وبيذا يكوف قد تحقق الفرض الثالث مف البح

 والبعدؼ في المدػ الحركي لممفصل ولصالح القياس البعدؼ .
 :االستنتاجات كالتكصيات -5
 االستنتاجات:  5-1

  :فسيرىا أسفرت النتائج عف األتيبناء عمي ما جمع مف بيانات كمعالجتيا إحصائيا كتحميميا كت
ج التاىيمي المقترح باستخداـ التمرينات التاىيمية والموجات فوؽ الصوتية عمى ىناؾ تأثير لمبرنام -1

 بالتمزؽ الجزئي لمفصل الكتف .  لممصابيفتحسيف درجة األلـ 
لمبرنامج التاىيمي المقترح باستخداـ التمرينات التاىيمية والموجات فوؽ الصوتية عمى  تأثيرىناؾ  -2

 ؽ الجزئي لمفصل الكتف .بالتمز  لممصابيفتحسف زاوية المفصل 
ىناؾ تأثير لمبرنامج التاىيمي المقترح باستخداـ التمرينات التاىيمية والموجات فوؽ الصوتية عمى  -3

 تحسف المدػ الحركي لممفصل لممصابيف بالتمزؽ الجزئي لمفصل الكتف .
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 التكصيات:  5-2
 حثكف بما يمي : عمي ضكء ما تـ استخبلصو مف نتائج كفي حدكد عينة البحث يكصي البا

 االىتماـ بتمرينات اإلطالة والمرونة والقوة بجميع مفاصل الجسـ إثناء اإلحماء .  -1
التمزؽ الجزئي  إصابةيوصي الباحثوف باستخداـ وسائل العبلج الطبيعي المناسبة لعبلج  -2

 لعضبلت مفصل الكتف .
تخصصيف في ىذا المجاؿ لدوره الياـ القياـ بأجراء التمرينات التاىيمية ليذه اإلصابة بواسطة م -3

 في استعادة الشفاء 
 إجراء المزيد مف البحوث في مجاؿ اإلصابات الرياضية وباستخداـ أساليب مختمفة ومتنوعة . 
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 ير استخداـ أشعة الميزر كالتمرينات العبلجية لتأىيل المصابيف بالتكاء في مفصل الكاحلثأت
 العجيمي عمي الشاكش .د                                                               

 حناف عبد القادر كحيل .د                                                               
 نضاؿ ابراىيـ ابكشيبو .أ                                                                

 المقدمة:     1-1

ير مف الظروؼ التي قد تسبب لو المشاكل، أو تسبب أثناء ممارسة الرياضة ، يتعرض الشخص لمكث
لو بعض األمراض واإلصابات، ورغـ الفائدة العظيمة لممارسة الرياضة، ىناؾ احتماالت كثيرة 
لتعّرض الرياضييف لبعض اإلصابات، التي قد تكوف بعضيا خطيرة وتشمل اإلصابات عدة أجزاء 

ل، كما تضـ أنواعا مختمفة مثل الرضوض مختمفة مف الجسـ، مثل العظاـ والعضبلت والمفاص
صابات الرأس و الكسور، وال تقتصر نتائج اإلصابة عمى األلـ، بل قد تصل إلى حدوث  والجروح وا 
إعاقة دائمة، وربما تنيي المستقبل الرياضي لبلعب الذؼ تعرض لمحادث ، ومف ىنا جاء واجب 

 (25:2الحذر أثناء المعب وممارسة األنشطة الرياضية)

ف اإلصابات الشائعة التواء الكاحل وىو الضرر الناتج عف التواء األربطة الموجودة في كاحل القدـ وم
نتيجًة لمتعرض لحادث معيف أو التعرض لمسقوط خبلؿ الممارسات اليومية لمنشاطات االعتيادية 

 85لى وتعتبر ىذه االصابة األكثر شيوعا وقد تصل اوعادة ما ُيصاب الجزء الخارجي مف الكاحل،
اصابات المفاصل ، وذلؾ لكوف الكاحل مف اكثر مفاصل الجسـ تعقيدا. وغالبًا ما   % مف مجموع

عظاـ الكاحل ، وتحدث االصابة نتيجة   تكوف االصابة تمزؽ او تمدد في األربطة التي تربط
 لحركات اسفل الجسـ المختمفة التي ال تتناسب مع كمية الضغط المسمط عمى ىذه المنطقة وحجـ

 (101)الكاحل. 

ويعتبر الميزر وسيمة عبلجية يتـ مف خبلليا تحويل الطاقة مف صورىا المختمفة إلى أشعة 
كيرومغناطيسية ، وىذا بشكل عاـ يساعد عمى فيـ المبدأ األساسي لميزر ، وأشكاؿ ىذه الطاقة يمكف 

 (75: 13)  .أف تكوف كيرومغناطيسية ، أو كيربائية ، أو كيميائية ، أو غيرىا

ويوجد العديد مف أنواع أشعة الميزر المستخدمة في المجاؿ الطبي بصفة عامة، والنوع المستخدـ في 
العبلج الطبيعي وا عادة التأىيل تساعد عمى تعديل الوظائف الخموية، وىي أجيزة الميزر المنخفضة 

الطبيعي تنبعث المستوػ، وتسمى أيضا أشعة الميزر الباردة، مع العمـ أف أشعة الميزر في العبلج 
 1منيا مستويات منخفضة مف الضوء العادؼ المستخدـ في اإلضاءة المنزلية العادية، وىو عبارة )

واط فقط عمى عكس أشعة الميزر  1مف   1/1000مممي واط =  1مممي واط ( فقط حيث أف 
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مخبليا المستخدمة في الجراحة العامة، وىي عالية الطاقة وليا القدرة عمى التدمير الحرارؼ ل
 (55:3واألنسجة.)

يتميز شعاع الميزر ببعض الخصائص التي ال نجدىا في الضوء االعتيادؼ المألوؼ والصادر عف  
الشمس أومف مصباح ضوئي، حيث يحتوؼ الضوء االعتيادؼ عمى العديد مف األطواؿ الموجية، 

ل عميو مف مصادر ويشع في جميع االتجاىات، أما شعاع الميزر فيو ذو لوف نقي ال يمكف أف نحص
 الضوء االخرػ، ولذلؾ يسمى بالشعاع أحادؼ الموف.
تو العالية، حيث تتجو األشعة الخارجة مف جياز اومف الخصائص األخرػ اليامة ألشعة الميزر اتجاى

الميزر جميعيا باتجاه واحد تقريبا، وبالتالي يمكف تركيز أشعة الميزر في نقطة صغيرة جدا تتركز فييا 
 (66:8) مف الطاقة. كمية كبيرة

التياب األوتار جزء مف االضطرابات التي قد يصاب بيا الجياز العضمي والييكمي لجسـ اإلنساف،  
ومف أعراض ىذه االلتيابات األلـ الشديد في منطقة االلتياب، وينتج ىذا األلـ نتيجة لزيادة توتر 

طالة ليا أو عند الضغط عمى عمل العضبلت، كانقباض وانبساط العضبلت وعند عمميات الشد واإل
مكاف الوتر الممتيب، ويفسر التياب األوتار مف الناحية الفسيولوجية بحدوث انحطاط وتدىور في 
بنية الكوالجيف المكونة لؤلوتار العضمية وخروج السوائل البيف خموية، مما يسبب االلتياب واأللـ 

لمعممية عف طريق تسميط أشعة الميزر الشديد في ىذه األوتار، وبعد إجراء التجارب العممية وا
العبلجية عمى ىذه األوتار وجد أف ألشعة الميزر فعالية جيدة وعالية عمى ترميـ ألياؼ الكوالجيف 
المتدىورة المكونة لؤلوتار، ومنع خروج السوائل البيف خموية في ىذه األوتار مما يؤدؼ إلى زواؿ األلـ 

رجاع الوتر إلى بنيتو األصمية قبل االلتياب، وبذلؾ رجوع المرونة والقدرة  في المنطقة المصابة، وا 
 (105:13) عمى التمطيط الذؼ كاف يتمتع بو قبل اإلصابة.

 مشكمة البحث: 1-2
تعتبر اصابات التواء الكاحل مف اكثر االصابات شيوعا بيف اصابات الكاحل واف التواء الكاحل ىو 

كاحل  القدـ نتيجًة لمتعرض لحادث معيف أو التعرض  الضرر الناتج عف التواء األربطة الموجودة في
لمسقوط خبلؿ الممارسات اليومية لمنشاطات االعتيادية وعادة ما ُيصاب الجزء الخارجي مف الكاحل 
و تؤدؼ اإلصابات المباشرة في المفاصل غالبا إلي حدوث كدمو داخمية أو حوؿ المفصل وتمزؽ 

ر المعتادة ،وقد تمزؽ ألياؼ لمكبسولة أو األربطة واأللياؼ األربطة واألنسجة الرخوة وىي مف األمو 
 .المتعمقة بيا

في مجاؿ العبلج الطبيعي وا عادة التأىيل الحع انو يوجد عدد مف  الباحثوف ومف خبلؿ عمل 
المصابيف بالتواء في مفصل الكاحل مف الرياضييف وانو يعتبر عائق لمرياضي ألف مفصل الكاحل 

المسؤولة عف الحركة واف العبلج الطبيعي والتمرينات يمعب دورا ميما في مف المفاصل الرئيسية 
عممية اعادة تأىيل الرياضي وعدـ تكرار االصابة واف استخداـ التقنيات الحديثة تساعد عمى رجوع 
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التقنيات الحديثة استخداـ اشعو الميزر لتخفيف االلـ  ىذهالرياضي بصوره سريعة لممبلعب ومف 
العاممة عمى مفصل الكاحل ومف ىنا  واألربطةالتمرينات العبلجية لتقوية العضبلت استخداـ  وكذلؾ

قرر الباحثوف استخداـ اشعة الميزر وبرنامج تمرينات عبلجية في تأىيل المصابيف بالتواء مفصل 
 الكاحل 

 اىداؼ البحث: 1-3
 التعرؼ عمى مدػ تأثير التمرينات العبلجية عمى المدػ الحركي الثني.

 ؼ عمى مدػ تأثير التمرينات العبلجية عمى المدػ الحركي المد.التعر 
 التعرؼ عمى مدػ تأثير أشعة الميزر عمى التقميل مف مستوػ األلـ.

 فركض البحث:  1-4
توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف القياس القبمي والبعدؼ في متغير البحث )المدػ الحركي  - 1

 الثني لصالح القياس البعدؼ( .
وجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف القياس القبمي والبعدؼ في متغير البحث )المدػ الحركي ت -2

 المد لصالح القياس البعدؼ( .
توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف القياس القبمي والبعدؼ في متغير البحث )مستوػ األلـ  -3

 لصالح القياس البعدؼ( .
 مصطمحات البحث: 1-5
ىوالضرر الناتج عف إلتواء األربطة الموجودة في كاحل " : (ankle sprainالتكاء الكاحل) -1

 (55:7. )"القدـ نتيجة لمتعرض لحاد معيف أوالتعرض لمسقوط خبلؿ الممارسة اليومية 
ىوذلؾ الفرع مف الطب الذؼ يستخدـ فيو عوامل "  : (Physiotherapy)العبلج الطبيعي -2

 (89:1) ." ل ميكانيكيةطبيعية مثل: الحرارة، الكيرباء، عوام
محاولة استعادة أقصى ما يمكف توفيره لمشخص المعاؽ مف  ىو"  : (Habilitation)التأىيل -3

بالعبلج الطبيعي أو  بالعبلج الجراحي أو قدرات بدنية سواء عف طريق عبلج ىذه الحالة باألدوية أو
 (77:6)".  عدةعبلج عيوب النطق مع االستعانة باألجيزة المسا العبلج بالعمل أو

ىواعادة الوظيفة الكاممة لممصاب ويعتمد بصورة أساسية "  :(Rehabilitation)إعادة التأىيل  -4
عمى التعرؼ عمى أسباب اإلصابة والتقويـ الصحيح وطرؽ عبلجو، ويتـ تأىيل المصاب العادؼ 

 (66: 6)".  بحيث يستطيع القياـ بالوظائف واألعباء الضرورية دوف اضطراب
ىوعبارة عف مجموعة تفاعبلت كيربائية وكيميائية تشمل ثبلثة أجزاء "  : (The pain)األلـ -5 

 (55:5) ."والدماغ(  ، النخاع الشوكي ، مف الجسد )األعصاب المحيطة
 ." ىي تضخيـ الضوء باالنبعاث المستحث )المحفز( لئلشعاع"  :(Laser)أشعة الميزر  -6
(33:3) 
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ىي مجموعة مختارة مف التمرينات، "  :(Therapeutic Exercisesالتمرينات العبلجية ) -7
أو عبلج إصابة تؤدؼ إلى إعاقة عف القياـ بالوظيفة  ، يقصد بيا تقويـ انحراؼ عف الحالة الطبيعية

وتيدؼ ىذه التمرينات لمساعدة العضو لمرجوع إلى حالتو الطبيعية لمقياـ بوظيفتو  ،الكاممة لعضوما
 (34:9. )" الكاممة

 إجراءات البحث:  -3
 منيج البحث:  3-1

 تـ اختيار المنيج التجريبي ذو المجموعة الواحدة وتطبيق القياسيف القبمي والبعدؼ .
 مجتمع البحث:  3-2

 المصابيف بالتواء في مفصل الكاحل المتردديف عمى مركز توباكتس لمعبلج الطبيعي . 
 عينة البحث:  3-3

( مف المصابيف بالتواء في مفصل الكاحل مف الرياضييف 12)تـ اختيار عينة عمدية تتكوف مف 
 ( سنة .20-17المتردديف عمى مركز توباكتس الطبي تتراوح أعمارىـ مف )

 :شركط اختيار العينة 3-3-1
 أف يكوف المصاب يعاني مف التواء في الكاحل . - 
 أف تكوف اإلصابة رياضية .  -
 لعشريف سنة . أف يكوف أعمارىـ مف السابعة عشر إلى ا -
 موافقة المريض عمى إجراء الدراسة . -
 تكصيف أفراد العينة: 3-3-2

 بحث( يبيف تكصيف المتغيرات األساسية لعينة ال1جدكؿ)
 

( أف جميع قيـ االلتواء لدػ إجمالي عينة الدراسة في متغيرات العمر والطوؿ 1يتضح مف جدوؿ )
( مما 3-( و)3والوزف ومؤشر كتمة الجسـ تقع داخل المنحنى االعتدالي حيث تنحصر ما بيف )+

  يدؿ عمى اعتداؿ القيـ وتجانس أفراد عينة البحث
 سة: مجاالت الدرا 3-4
 ( .2كما في الجدوؿ رقـ ) البحثتـ تقسيـ الفترة الزمنية إلجراء : المجاؿ الزمني 3-4-1

 البحث( الفترة الزمنية 2يتضح مف الجدكؿ رقـ )                    
 الفترة الزمنٌة إجراءات التنفٌذٌة

 2017-01-25حتى  2016-12-26الفترة من  الدراسة االستطبلعٌة

 المتؽٌرات
وحدة 
 المٌاس

المتوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

 معامل االلتواء

 1.15- 1.08 18.41 سنة العمر

 0.72- 2.59 175 متر الطول

 0.79- 5.63 68.16 كجم نالوز
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 2017-2-4 ٌةالمٌاسات المبل

 2017-4-23حتى  2017-2-4الفترة من  الدراسة األساسٌة

 2017-4-23 المٌاسات البعدٌة

 كسائل جمع البيانات:  3-5
 إحالة مف طبيب العظاـ لوجود التواء في الكاحل .   -1
 استمارة تسجيل البيانات األولية . -2
 استمارة تسجيل قياسات قبيمة وبعدية .  -3
 المستخدمة: األجيزة  3-6
 _ جياز رستاميتر لقياس الطوؿ. 1
 _ ميزاف طبي لقياس الوزف.2
 _جياز الجانوميتر قياس قبمي وبعدؼ . 3
 _ جياز الميزر . 4
 _ خيط االليستؾ . 5
 _ متوازؼ حديدؼ . 6
 _ سمـ حائط . 7
 االختبارات كالقياسات لجمع البيانات:  3-7
لزاوية بجياز الجانوميتر لمعرفة المدػ الحركي أخذ االمدى الحركي لمفصل الكاحل:  3-7-1

 لمثني والمد لمفصل الكاحل . 
 لمعرفة درجة األلـ .  قياس التناظر البصري: 3-7-2
 خطكات إعداد البرنامج المقترح:  3-8

قاـ الباحثوف بإعداد برنامج مقترح لعبلج المصابيف بالتواء في مفصل الكاحل باستخداـ أشعة الميزر 
ت العبلجية وعرضو عمى المختصيف حيث تـ اعداد مسودة بعد االطبلع عمى المراجع والتمرينا

العممية المتخصصة في التمرينات العبلجية إضافة لطريقة استخداـ أشعة الميزر ومف ثـ عرض ىذه 
المسودة عمى المختصيف وتعديميا وفق أرائيـ حيث حذفت بعض التمرينات وأستعيف بغيرىا مع أخذ 

 بار التقنيف الخاص بالتكرار وفق رؤية المختصيف. بعيف االعت
 : الدراسة االستطبلعية 3-8-1

باستطبلع رأؼ بعض  2016 \ 12( نياية شير )ديسمبر قاـ الباحثوف بإجراء دراسة استطبلعية في
وكذلؾ ، يق المقابمة الشخصية لؤلخصائييف أخصائي العبلج الطبيعي مف مدينة مصراتة عف طر 

العبلج الطبيعي وبعد تسجيل أرائيـ ومبلحظاتيـ قمنا بوضع برنامج عبلجي  بعض أساتذة قسـ
 باستخداـ أشعة الميزر والتمرينات العبلجية لمشروع في إجراء البحث .

 : البرنامج المقترح 3-8-2
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 وااللتزاـ بطريقة اجراء البرنامج المقترح باإلضافة البحثقاـ الباحثوف بإتباع الخطوات الرئيسية لتنفيذ 
حيث تـ استخداـ اشعة الميزر عمى ، لتقيد بالمدة الزمنية لمجمسات والتي تـ تحددىا لمبرنامج المقترح 

نقاط االلـ في الكاحل المصاب لمدة خمس دقائق وكاف استخداميا لمدة دقيقة عمى كل نقطة الـ 
عدة عمى ترميـ ولمدة اثنا عشر جمسة لمدة شير وذلؾ لفائدة الميزر في تخفيف االلـ و كذلؾ المسا

التمزؽ البسيط لؤلربطة واأللياؼ العضمية وبعد استخداـ الميزر مباشرة يتـ استخداـ التمرينات 
العبلجية لمفصل الكاحل أؼ ليزر وبعده مباشرة التمرينات لمدة شير فقط ثـ باقي المدة تمرينات 

ثبلث شيور تقريبا( بواقع )   عشر اسبوعاحدػ بدوف ليزر حيث تـ استخداـ البرنامج العبلجي لمدة ا
( دقائق ألشعة 5دقيقو منيا ) (45الى  35)ثبلث جمسات في االسبوع وتستغرؽ الجمسة مدة ما بيف 

 الميزر في االثنا عشر الجمسة األولى مع مراعاة الفروؽ الفردية لكل حالة.
 :القبيمةالقياسات  3-8-3

اكتس الطبي لعبلج الطبيعي وتـ تسجيل ىده بمركز توب 2017\2\4تـ إجراء القياسات القبمية بتاريخ 
 البيانات ضمف االستمارة المعدة لذلؾ. 

 تنفيذ التجربة االساسية: 3-8-4
،بعد االنتياء مف أخذ  2017\4\23إلى الفترة  2017\2\4تـ تنفيذ التجربة األساسية مف الفترة 

ترح باستخداـ األجيزة واألدوات التي القياسات القبمية لكافة أفراد العينة ،حيث تـ اجراء البرنامج المق
 تـ تحديدىا مسبقا، وكاف التشديد عمى االلتزاـ بالمدة الزمنية المحددة كذلؾ العدد الكمي لمجمسات .

 :القياسات البعدية 3-8-5
بمركز توباكتس الطبي لمعبلج الطبيعي وتـ تسجيل  2017\4\23تـ اجراء القياسات البعدية بتاريخ 

 ف االستمارة المعدة لذلؾ . ىذه البيانات ضم
 المعالجات اإلحصائية: 3-9

ألفراد عينة الدراسة  تـ تفريغ البيانات المتحصل عمييا مف القياسات المختمفة البحث )القبمية والبعدية(
 ( وكانت األساليب اإلحصائية المستخدمة : spssإلجراء المعالجة اإلحصائية ليا باستخداـ برنامج )

 . المتوسط الحسابي
 االنحراؼ المعيارؼ .

 معامل االلتواء.
 اختبار )ت( .  
 نسبة التأثير . 
 النتائج:كمناقشة عرض  -4 
 عرض النتائج: 4-1
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يتناوؿ ىذا الفصل عرضًا لمنتائج التي أمكف التوصل إلييا مف خبلؿ المعالجة اإلحصائية لبيانات 
 وفي ضوء القياسات المستخدمة كمايمي: حثالب

 (3جدكؿ رقـ )
حث لمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كقيمة )ت(  لمفركؽ بيف القياسيف القبمي كالبعدي في متغيرات عينة البا

 (12)ف = 

 المتؽٌرات
وحدة 
 المٌاس

 المٌاس البعدي المٌاس المبلً

 (tلٌمة   )
درجة 

المتوسط  المعنوٌة
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

المدى الحركً لثنً 
 مفصل الكاحل

 4.097 7.667 سم
10.16

7 
4.428 -2.264 0.045* 

المدى الحركً لمد مفصل 
 الكاحل

 *0.003 3.882- 8.163 25.5 9.195 20 سم

 *0.001 7.288 953. 2 793. 3.8 درجة درجة األلم

 
يارية واختبار الفروؽ بيف ( الخاص باألوساط الحسابية واالنحرافات المع3يتضح مف بيانات جدوؿ ) 

( لمفروؽ بيف القياسيف القبمي والبعدؼ لصالح البعدؼ في متغيرات عينة البحث tالمتوسطات الختبار )
 حيث تبيف األتي:  (ت)بقيمة 

تبيف وجود فروؽ معنوية بيف القياسيف القبمي والبعدؼ لصالح البعدؼ في اختبار )المدػ الحركي  -
 (.0.05( معنوية )عند مستوػ داللة tانت قيمة اختبار )لثني مفصل الكاحل( حيث ك

تبيف وجود فروؽ معنوية بيف القياسيف القبمي والبعدؼ لصالح البعدؼ في اختبار )المدػ الحركي  -
 (.0.05لمد مفصل الكاحل( حيث كانت قيمة اختبار )ت( معنوية )عند مستوػ داللة 

والبعدؼ لصالح البعدؼ في اختبار )درجة االلـ(  تبيف وجود فروؽ معنوية بيف القياسيف القبمي -
 (.0.05حيث كانت قيمة اختبار )ت( معنوية )عند مستوػ داللة 

 (4جدكؿ رقـ )
 (12)ف=حثقيمة )  ت( كحجـ التأثير كنسبة التأثير كالتقييـ في متغيرات عينة الب

 المتؽٌرات
وحدة 
 المٌاس

 tلٌمة 
حجم 
 التؤثٌر

 التمٌٌم نسبة التؤثٌر

 %31 0.31 2.264- سم ى الحركً لثنً مفصل الكاحلالمد
مرتفع 
 جدا

 %57.7 0.577 3.882- سم المدى الحركً لمد مفصل الكاحل
مرتفع 
 جدا

 %82 0.82 7.288 درجة درجة األلم
مرتفع 
 جدا

%(، 82حيث بمغت ) درجة األلـ( أف أعمى نسبة تأثير كانت في اختبار 4يتضح مف بيانات جدوؿ )
حيث بمغت نسبة التأثير  المدػ الحركي لمد مفصل الكاحلفي الترتيب الثاني اختبار وجاء بعدىا 
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حيث بمغت نسبة  المدػ الحركي لثني مفصل الكاحل %(، وجاء في الترتيب األخير اختبار57.7)
 %(، وكاف التقييـ لجميع متغيرات عينة الدراسة مرتفع جدا.31التأثير )

 :مناقشة النتائج 4-2
والعرض الخاص بالجداوؿ وبناًء عمى نتائج التحميل االحصائي ، تكوف  حثالب في ضوء فروض

 المناقشة وفقًا لما يمي:
( إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف القياسيف القبمي والبعدؼ ألفراد 4(،)3تشير نتائج الجدوليف )

( معنوية tتبار)في المدػ الحركي لمفصل الكاحل لصالح البعدؼ ، حيث كانت قيمة اخ حثعينة الب
المدػ الحركي لثني مفصل الكاحل  (، وقد بمغت نسبة التأثير االختبار 0.05عند مستوػ داللة )

حيث بمغت نسبة التأثير  المدػ الحركي لمد مفصل الكاحل%(، واختبار 31حيث بمغت )
 مرتفع جدا. حث%(، وكاف التقييـ لجميع متغيرات عينة الب57.7)

( يتضح وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف القياسيف القبمي 4(،)3جدوليف )وأيضا مف خبلؿ نتائج ال
في المتغيرات )األلـ(، حيث كانت قيمة ت )ت( معنوية  حثوالبعدؼ لصالح البعدؼ ، ألفراد عينة الب

وىذه النسبة العالية ،  % ( وىي مرتفعة جدا82( ، وكانت نسبة التأثير ) 0.05عند مستوػ داللو )
حيث اف اشعة  ، الميزر وأشعةعيا الباحثوف إلى فاعمية برنامج التمرينات العبلجية مف التحسف يرج

عممية االلتئاـ الداخمي لتمزقات االربطة والعضبلت الداخمية مما يساعد  سرعةالميزر تساعد في 
بشكل سريع عممية االلتئاـ الداخمي لكي يخفف االلـ و سرعة دوراف الدورة الدموية الداخمية في 

رجاعفصل لكي يتسنى لنا اجراء التمرينات العبلجية بكل سيولة الم المدػ الحركي في اسرع وقت  وا 
 ممكف وبالتمرينات تقوؼ العضبلت ويرجع المدػ الحركي الكامل لممفصل .

 Liz Saunders" (1995( )14)ApostolosStergioulas et.al. :(2008)" معوىذا ما اتفق  
مدػ الحركي ومستوػ األلـ بمبلحظة عدـ وجود فروؽ ذات داللو (في وجود تحسف كبير في ال11)

 Esra( و2005()15) " ".UmitBingol et.alوكذلؾ اتفق مع ،  رات الدراسةاحصائية في متغي

Cetin et.al." "(2008( )12 بأف أثر استخداـ أشعة الميزر عمى المصابيف بآالـ مفصل الكتف)
الحركي بوجود فروؽ ذات داللو احصائية لصالح القياسات  أدػ إلى تحسف  في مستوػ األلـ والمدػ

 البعدية .
( بأف البرنامج التدريبي المقترح القائـ عمى تدريبات عبلجية 4واتفق ايضا مع خالد احمد حسيف)

ووسائل مصاحبة لو تأثير إيجابي عمى مرونة المفاصل لدػ الرياضييف الذيف يعانوف مف التواء 
 مفصل الكاحل الخارجي 

كما لو أثر إيجابي عمى تطوير قوة العضبلت الباسطة والقابضة لمرياضييف الذيف يعانوف مف التواء 
 مفصل الكاحل الخارجي وىذا ما يحقق فروض البحث.
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 :كالتكصيات االستنتاجات -5
 االستنتاجات: 5-1

 :يةاآلتف التوصل إلي االستنتاجات بعد عرض النتائج ومناقشتيا وفي حدود عينة البحث امك
وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف القياسيف القبمي والبعدؼ ألفراد عينة الدراسة في اختبار المدؼ 

%( 31الحركي لثني مفصل الكاحل لصالح القياس البعدؼ ،حيث بمغت نسبة التأثير ليذا االختبار )
 وىي نسبة مرتفعة جدا .

بعدؼ ألفراد عينة البحث في اختبار المدؼ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف القياسيف القبمي وال
الحركي لمد مفصل الكاحل لصالح القياس البعدؼ ،حيث بمغت نسبة التأثير ليذا االختبار 

 %( وىي نسبة مرتفعة جدا .57.7)
وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف القياسيف القبمي والبعدؼ ألفراد عينة البحث في درجة األلـ 

 %( وىي نسبو مرتفعة جدا .82، حيت بمغت نسبة التأثير ليذا االختبار ) لصالح القياس البعدؼ
 التكصيات: 5-2

يوصي الباحثوف بالعبلج الطبيعي باستخداـ أشعة الميزر والتمرينات العبلجية عمى إصابة التواء 
 مفصل الكاحل  .

 الطبيعي. االىتماـ بأشعة الميزر وتوفير أجيزتيا واستخداميا بشكل أكبر في مجاؿ العبلج
 تدريب اختصاصي العبلج الطبيعي عمى كيفية استخداـ أشعة الميزر .

 االستفادة مف نتائج ىذا البحث وكيفيو اجراء العبلج باستخداـ أشعة الميزر .
الحرص عمى وضع برامج مقننو تستند إلى أراء الخبراء وأصحاب االختصاص في مجاؿ العبلج 

 الطبيعي والتمرينات العبلجية .
 عاة التكرارات وعددىا والفترة الزمنية عند وضع برنامج التمرينات العبلجية لممصابيف .مرا 
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ية التربية لطالبات كمبالصحة  المرتبطة البدنية المياقة مككناتعمى بعض ثر المنيج العممي أ
 جامعة سبيا –البدنية 

 د. صالح دمحم األطػػػػػػرش                                                      
 د.إبراىيـ الصالحيف حسف                                                       

 :المقدمة كأىمية البحث1-1
نظرا لتطور نمط الحياة في وقتنا الراىف مف حيث سيولة الحصوؿ عمى متطمبات العيش ووجود   

وسائل الراحة التي سيمت أمور كثيرة مف الحياة وانعكس ذلؾ سمبا عمى األشخاص الذيف ال يمارسوف 
لنشاط الحركي وبذلؾ أصبح اإلنساف ال يتحرؾ كما كاف عميو مف قبل وبذلؾ قمت إؼ نوع مف ا

الحركة وبالتالي أدػ إلى ىبوط قدرة الفرد لمواجية متطمبات الحياة الحالية  مما زاد حاجة اإلنساف 
البدنية ذات  تعد المياقةإلى ممارسة األنشطة الرياضية لتعويض ذلؾ والمحافظة عمى الجسـ السميـ.و 

ىمية كبيرة في حياتنا اليومية والفعاليات الرياضية كافة وىى ضرورية لمرياضييف وغير الرياضييف أ 
ألنيا مف القدرات الحيوية حيت يؤدػ التدريب الرياضي إلى حدوت تغيرات وطيفية مختمفة تشمل 

كيف جميع أجيزة الجسـ ويتطور مستوػ األداء كمما كانت ىذه المتغيرات إيجابية مما يحقق الت
 ( 211:1الوظيفي ألجيزة .)

 إلشباع أساسية وركيزة الخصبة ، التربوية المجاالت أىـ أحد البدنية وعموـ والرياضة التربية وتعد
 لمفرد ، المتزنة الشاممة التربية تحقيق في تساىـ فيي وبالتالي والنشاط ، الحركة مف اإلنساف حاجة
 مف شكل مف اإلنسانية المجتمعات مف مجتمع خموي يكاد فبل المتعددة ، مقاشطيا خبلؿ مف وذلؾ
 المفكروف  وفطف المختمفة ، وحضاراتو عصوره عبر اإلنساف عرفيا أف منذ الرياضة ، أشكاؿ

 وبناء والتطبيع التنشئة عمى الكبيرة وقدرتيا الرياضة ، بو تحفل الذؼ القيـ إطار إلى القدماء التربويوف 
 بممارسة القدـ منذ ارتبطت التي الصحيحة اآلثار إلى إلضافةبا المتوازنة ، االجتماعية الشخصية
 (7 :5  (البدنية.            وتدريباتيا الرياضة

 اكتساب خبلؿ اإلنساف مف لجسـ الحيوية الوظائف تنشيط ىو البدنية لمتربية العامة األىداؼ ومف  
 واكتساب كفاءتو مستوػ  ورفع ااإلنساف بيولوجي جسـ تكيف عمى تعمل التي والحركية البدنية المياقة

 األنشطة خبلؿ مف واإلرىاؽ بالتعب الشعور دوف  القياـ بواجباتو عمى اإلنساف تساعد التي الصفات
كساب البدنية  والتوافق والمرونة العضمية والقدرة التنفسي الدورؼ  والتحمل العضمي والجمد  الفرد القوة وا 

 .الحيوية التنفسي والسعة يازالج عمل تحسيف إلى باإلضافة العصبي العضمي
كما تعد كمية التربية البدنية و عموـ الرياضة إحدػ الكميات المعنية بشكل مباشر بمكونات المياقة    

في المدارس وأماكف  الطمبة لمعمل مستقببل تييئ الصحية البدنية فيي إحدػ الكميات العممية التي
ت طابع عممي مف ىنا تبرز الحاجة الفعمية إلي أخرػ ويتمقى الطالب خبلؿ مدة الدراسة دروسا ذا

المياقة البدنية والصحية وتحتاج الفعاليات الرياضية إلى أعداد بدني مبنى عمى قواعد عممية ألجل رفع 
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مستوػ الرياضي حيت يحتاج الطالب أو الطالبة في كميات التربية البدنية إلى أعداد بدني بشكل 
و "طبيعة تركيب جسـ اإلنساف  روضة عمييا خبلؿ الدروس العمميةمتكامل ألجل تنفيذ الواجبات المف

تسمح لو بإحداث تغيرات في أعضائو وأجػيزتو إذا ما تعرض لجػيد بدني مؤثر)تكيف( ىذه التػغيرات 
 (22:11) ( 44:7تػيدؼ إلى رفع كفاءة الجسػـ لمقػابمة ىذا الجػيد. )

ة البدنية لما ليا مف فوائد صحية وبدنية ألفراد ولقد زاد اىتماـ الكثير مف المجتمعات بالمياق  
المجتمعات وخصوصا المياقة البدنية المرتبطة بالصحة ، حيث كاف التركيز في السابق منصبا عمى 
المياقة البدنية المرتبطة باألداء الحركي )الرشاقة ، التوازف ، التوافق، السرعة( ، إال أنو في اآلونة 

ياقة البدنية المرتبطة بالصحة ، وىذا ما أوصت بو الييئات العممية األخيرة ظير االىتماـ بالم
والجمعيات الطبية وىي تشمل : المياقة القمبية التنفسية ، والمياقة العضمية الييكمية ، والتركيب 

 (6:4الجسمي .)
البدنية ال غنى عنيا لطمبة كمية التربية  مف الضروريات التي واكتساب المياقة البدنية الفسيولوجية  

والتي تشكل األساس الكتساب الميارات وتعمميا والقدرة عمى تعميميا وىى أداة أساسية ال غنى عنيا 
ومف األىداؼ العامة لمتربية البدنية تنشيط الوظائف  في مينتيـ لدخوؿ الحياة العممية الرياضية كافة.

تي تعمل عمى تكيف جسـ الفرد الحيوية لجسـ الفرد مف خبلؿ اكتساب المياقة البدنية والحركية وال
واكتساب الصفات التي تساعد الفرد عمى القياـ بواجباتو دوف الشعور  بيولوجيا ورفع مستوػ كفاءتو

الذؼ  العصبي بالتعب واإلرىاؽ واكتساب الفرد القوة والجمد والتحمل الدورؼ التنفسي والتوافق العضمي
 (10: 12) والتنفسي . يؤدػ إلى تحيف عمل الجػيازيف الدورؼ 

 انعكاس وىي عامة، أو كانت خاصة الحياة متطمبات مواجية في البدف كفاءة تعني البدنية المياقة  
 وتغذية جيدة لوارثة انعكاس فيي ثـ ومف توافقية، وميارات حركية وكفاءة جيدة صحية لحالة مباشر
 جسمي ونمط ات،التشوى مف خاؿٍ  قواـ ذلؾ جانب إلى وىي متنوعة، رياضية وممارسة مناسبة،
 مف وخمو مقنف، حركي وسموؾ ميكانيكية، حركية وقدرة ومتناسقة مبلئمة جسمية ومقاييس مناسب

  ( 105:14 ). والتشوىػات األمراض
 أىمية مف ليا لـ لئلنساف، األوؿ اليدؼ تعتبر والتي الصحة اكتساب في أساس ىي البدنية والمياقة  

 ، وتمعب والبيجة السعادة واكتسابو وجو، خير عمى والمجتمع الحياة في لدوره الفرد أداء في قصوػ 
 عمماء مف كثيراً  اعتبر فقد مستوياتيا، كافة عمى الرياضية الممارسة في أساسياً  دوراً  البدنية المياقة

 المختمفة، األنشطة ممارسة إمكانية عميو تبنى الذؼ األساس ىي العامة البدنية المياقة أف التدريس
 تحقيق يصبح وبدونيا المعب وطرؽ  وخطط الحركية بالميارات والتقدـ الخاصة، المياقة تبنى فعمييا
 . (12:15)   صعباً  أمرا اليدؼ ىذا
تعتمد طبيعة األداء دروس العممية في  كميات التربية الرياضية عمى قابمية األجيزة الوظيفية و   

ة خبلؿ مدة الدراسة.  والمنيج الدراسي الصفات البدنية والنيارية لمطالب  في جميع الدروس العممي
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ىو عبارة عمى مجموعة مف الوحدات الدراسية موزعة عمى مدار الفصوؿ الدراسية طيمة مدة الدراسة 
ويجب التنسيق وتنظيـ بيف مناىج الفصوؿ حيت يعتبر ذلؾ مف العوامل التي تؤدػ إلى تحقيق 

كافة الجوانب البدنية والنفسية والفسيولوجية  اليدؼ العاـ والشامل ىو تكويف الشخصية المتكاممة مف
 ( . 16:9والتفافية  )

برامج التربية  البدنية عنصرا ىاما في تحقيق النمو  وتمثل الوحدة الدراسية )المحاضرة العممية ( في  
 لممتعمـ مف جميع جوانبو البدنية والمعرفية والفسيولوجية والنفسية كما يسيـ في كيفية الشامل والمتزف 

( ومف 28:10تعمـ استثمار وقت الفراغ إذ يكتسب المتعمـ العديد مف الميارات و األنشطة البدنية  .)
ىذا المنطمق تظير أىمية ىذه الدراسة حيث يرػ الباحثاف أف دراسة اثر المنيج العممي عمى مكونات 

توؼ المياقة الصحية المياقة البدنية المرتبطة بالصحية ميـ جدا في المجاؿ الرياضي ، وأف معرفة مس
قد يعود بالفائدة لمتخطيط المستقبمي في برامج كميات التربية البدنية لمرفع مف المستوػ البدني 
والصحي لجميع الطالبات. و نظرًا لطبيعة أداء الدروس العممية فأف الطالبة تحتاج إلى المياقة البدنية 

 داء و المشاركة في الدرس و تحتاج الطالبة الجيدة ألداء متطمبات الدرس وتعمـ التكنيؾ الصحيح وأال
المشاركة في األلعاب الجماعية والفردية  وخاصة مادة الميداف والمضمار وتكمف أىمية البحث مف  
التعرؼ عمى المتغيرات التي تطرأ عمى أألجيزة الوظيفية والبدنية  لطالبات السنة األولى والتي تعد 

 العممية .أساس ألداء الواجبات خبلؿ الدروس 
 مشكمة البحت: 1-2
ومف خبلؿ متابعة الدراسة المستمرة في المحاضرات العممية الحع ىناؾ قصور في أداء اغمب   

الطالبات أتناء المحاضرات العممية وسرعة طيور التعب واإلجياد عمييـ وعدـ الوصوؿ إلى المستوػ 
لمدراسة بالكمية ليسوا أبطاال في المطموب في أداء الميارة ، حيت أف الطالبات األتي يتقدموف 

في المراحل السابقة ، وأف  األلعاب الرياضية وأف معظميف لـ يمارسف أو يدرسف ىده المقررات
الدروس العممية أصبحت جيدا جديدًا عمييف و تحتاج إلى المياقة البدنية الجيدة ألداء الواجبات وبذلؾ 

جيزة الوظيفية حيث التستطيع الطالبة أداء تصبح الدروس العممية جيدا إضافيا جديدا عمى األ
 الواجبات المطموبة . 

ويرجع االىتماـ  بالمياقة البدنية إلى ارتباطيا االيجابي بالعديد مف المجاالت البدنية والحيوية   
تأخير التعب  –الصحة البدنية والعقمية  –النمو البدني  –النضج االجتماعي  –التحصيل  –كالذكاء 

 ( 25:11وأمراض الشيخوخة وحسف استغبلؿ وقت الفراغ  . )واإلجياد  
يرػ كماؿ عبد الحميد و دمحم صبحي حسانيف  إف المياقة البدنية أحدؼ مظاىر المياقة العامة لمفرد   

وتشمل المياقة العاطفية والعقمية واالجتماعية والمياقة البدنية ىي الخمو مف اإلمراض المختمفة 
اـ الجسـ بوظائفو عمي أحسف وجو مع قدرة الفروؽ عمي السيطرة عمي بدنو العضوية والوظيفية وقي

 (.  33-32:18وعمي مدؼ استطاعتو في القياـ باإلعماؿ الشاقة لمدة طويمة دوف إجياد زائد الحد )
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يمانا    البدنية المرتبطة بالصحة مستوػ المياقة عمى الوقوؼ الضرورؼ  مف الباحثاف بأنو مف وا 
 معايير أو مستويات وضع طريق عمى أولى كخطوة المرحمة الجامعية مف األولى السنة في وخاصة
 التدريبية البرامج وضع عمى والعمل الضعف نقاط معرفة البدنية المرتبطة بالصحة وبالتالي المياقة
في  القوة مواطف تأثير نفسو الوقت وفي المستوػ  ىذا تحسف يضمف بما الخطط الدراسية ووضع
 البدنية المرتبطة بالصحة  ياقةالم عناصر بعض

 لدراسة ىذا محاولة أولية فيي البسيط بشكميا  الدارسة  ىذه إجراء الباحثاف آثر المنطق ىذا مف  
البدنية  المياقة وتطوير بتنمية البرامج الخاصة وضع خبلؿ مف تحسينو عمى العمل وبالتالي المستوػ 

  جامعة سبيا. –لتربية البدنية المرتبطة بالصحة لطالبات السنة األولى بكمية ا
 ىدؼ  البحث: 1-3
بالصحة وىي )مؤشر  المرتبطة البدنية المياقة التعرؼ عمى اثر المنيج العممي عمى بعض مكونات  

كتمة الجسـ ، النبض، السعة الحيوية ، الحد األقصى الستيبلؾ األكسجيف ، قوة قبضة اليد ، قوة 
وقوة عضبلت الرجميف ، والمرونة المفصمية( لطالبات  عضبلت الذراعيف ، قوة عضبلت البطف ،

 كمية التربية البدنية جامعة سبيا.
 تساؤؿ البحت: 1-4
 البدنية المياقة ىل ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياس القبمي والبعدؼ  لبعض مكونات  

قصى الستيبلؾ بالصحة وىي )مؤشر كتمة الجسـ ، النبض، السعة الحيوية ، الحد األ المرتبطة
األكسجيف ، قوة قبضة اليد ، قوة عضبلت الذراعيف ، قوة عضبلت البطف ، وقوة عضبلت الرجميف ، 

 والمرونة المفصمية(  لطالبات كمية التربية البدنية جامعة سبيا.
 : أىـ المصطمحات المستخدمة في البحث 1-5

 توفر مع لو مبرر ال دوف تعب الحياة متطمبات مواجية في البدف كفاءة مدػ ىي  البدنية: المياقة
 .  (112: 13( المتوقعة   غير الطارئة ومقابمة الحاالت الفراغ وقت بيويات لمتمتع كاؼ جيد

 القمبية المياقة عف اختبارات تعبر في األدائية الفرد مقدرة تعني  :بالصحة المرتبطة البدنية المياقة
 يعكسو ما وىذا لمفرد، الوظيفية ترتبط بالصحة العناصر وىذه الييكمية، العضمية والمياقة التنفسية
 ( 12،18 :3 المياقة البدنية  ) لمفيـو المعاصر التوجو

ويقصد بالقوة ىنا القوة العضمية ويرػ العمماء أف القوة العضمية تقتصر عمى قدرة   القكة العضمية :
نى الجمد العضمي .كما يطمقوف العضمة عمى مواجية مقاومات مرتفعة الشدة .كما أف تحمل القوة يع

عمى القوة المميزة بالسرعة لفع )القدرة ( أؼ أف القوة العضمية تعنى القدرة عمى مواجية مقاومات 
 (.  122: 4خارجية تتميز بارتفاع شدتيا  ) 

 (.34:18بأنيا كمية اليواء التي يمكف طردىا بأقصى زفير بعد أقصى شييق  )  السعة الحيكية:
 ( . 11:6عدد ضربات القمب في الدقيقة الواحدة  ) : نبض القمب
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يعرؼ عمى أنو أقصى حجـ ألكسجيف بالمتر أو المممي في الحد األقصى الستيبلؾ األككسجيف: 
 (65:6الدقيقة . )

 الدراسات السابقة:-2
 في الرياضية التربية درس :)اثر( كعنكانيا8( )2009دراسة طبلؿ نجـ كعمى فتاح ) 2-1-1

المتوسط(.  الثاني الصف طبلب لدػ وكتمة الجسـ البدنية المياقة وعناصر الوظيفية راتالمتغي بعض
 والتعرؼ المتغيرات الوظيفية، بعض في الرياضية التربية درس اثر عمى التعرؼ إلى  ىدفت الدراسة

 اثر عمى التعرؼ ، وكذلؾ البدنية المياقة عناصر بعض تطوير في الرياضية التربية درس اثر عمى
الوصفي   المنيج الباحثاف واستخدـ .الجسـ وكتمة البلىوائية القدرة مؤشرؼ  في الرياضية التربية رسد
 بصورة اختيارىـ تـ دراسية شعبة مف كل طبلب (7) بواقع ( طالب35مف ) البحث عينة وكانت ،

 الباحثاف ـالطوؿ واستخد الوزف ، العمر ،)المتغيرات  في المجموعتيف بيف التكافؤ تحديد وتـ عمديو
الباحثاف:   واستنتج (T-Test).المعيارؼ  االنحراؼ الحسابي ، الوسط -:اآلتية اإلحصائية الوسائل
وكتمة  البدنية المياقة وعناصر الوظيفية المتغيرات بعض الرياضية تأثير ايجابي عمى التربية اف لدرس
 المتوسط. الثاني الصف طبلب لدػ الجسـ

 بالصحة المرتبطة البدنية )المياقة( كعنكانيا: 17( )2013ب )دراسة ميرفت عاىد ذي 2-1-2
 الدراسة لمتعرؼ عمى البدناء( وىدفت وغير البدناء الطبلب الدراسي بيف التحصيل بمستوػ  وعبلقتيا
 مستوػ  لمتغير وتبعاً  البدناء ، وغير البد ناء الطبلب بيف الدراسي التحصيل مستوػ  في الفروؽ 

 بالصحة المرتبطة البدنية المياقة مستوػ  بيف العبلقة طبيعة وعمى بالصحة ، طةالمرتب المياقة البدنية
 في األساسي والسابع السادس الصفيف طبلب مف عشوائية عمى عينة وذلؾ الدراسي ، والتحصيل

 بالصحة المرتبطة البدنية عناصر المياقة ليـ قيست طالبًا ،) 1139مف ) مكونة عماف ، مدينة
 فروؽ  وجود إلى النتائج الدراسي. أشارت العاـ نياية في الدارسي التحصيل نتائج تسجيل إلى إضافة

 البدناء ، وفي وغير األطفاؿ البدناء بيف الدراسي التحصيل في ( 0.05 ) مستوػ  عند دالة إحصائية
 ىوال جدًا ، العالي والمستوػ  البدناء ، غير الطبلب ولصالح بالصحة المرتبطة البدنية المياقة مستوػ 
 عمى وتأثيرىما بالصحة المرتبطة البدنية المياقة ومستوػ  الجسـ في نسبة الشحـو بيف تفاعل وجود

 المياقة لتنمية الموجية البدنية النشاطات تفعيل مستوػ  بضرورة يوصى وبذلؾ الدراسي ، التحصيل
 االيجابي ولؤلثر البدانة بينيـ انتشار ارتفاع نسب لمواجية المدارس لطمبة بالصحة المرتبطة البدنية
 .الدراسي التحصيل مستوػ  عمى
 العممي المنيج برنامج )تأثير( كعنكانيا: 19( )2014دراسة نادية شبلبي كآخركف ) 2-1-3

 . وتيدؼ ىذه)طرابمس الرياضة وعمـو البدنية التربية كمية الفسيولوجية لطبلب المتغيرات بعض عمى
 الدراسي الفصل بداية عند الفسيولوجية غيراتالمت بعض مستوؼ  في فروؽ  عمي لمتعرؼ الدراسة
 حيث التحميمي الوصفي المنيج واستخدـ الباحثوف  . الرياضييف وغير الرياضييف لدؼ الطمبة ونيايتو
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 عدد بمغ بينما طالبا 40 لمرياضة ممارسيف الغير الطمبة عدد طالبا وكاف 60 الدراسة عينة قواـ بمغ
 الفسيولوجية المتغيرات والبعدؼ في القبمي القياس اعتماد وتـ اطالب 20 لمرياضة الممارسيف الطمبة
-التنفسي الدورؼ  التحمل-الكتمة مؤشر-االنبساطي الضغط-االنقباضي الضغط-النبض معدؿ وىي

 )المحاضرات( العممي لممنيج ايجابي تأثير يوجد انو ىذه الدراسة نتائج السعة الحيوية كما أظيرت
 .التنفسي الدورؼ  التحمل-الدـ ضغط-النبض المتغيرات وخاصة في الفسيولوجية المتغيرات عمي
 الرياضة لؤلنشطة الممارسيف(الرياضييف  الطالبة لصالح عالية احصائية داللو ذات فروؽ  ىناؾ حيث

 الرياضة. النوادؼ مف )
 إجراءات البحث: -3
القبمي والبعدػ  استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي باستخداـ القياس منيج البحث:3-1

 لمبلئمة لطبيعة البحث.
تكوف مجتمع البحت كافة الطالبات البلتي اجتزف امتحانات القبوؿ لمفصل مجتمع البحث: 3-2

 طالبة. 38جامعة سبيا والذؼ بمغ عددىف  –الدراسي األوؿ )بداية السنة(  بكمية التربية البدنية 
ة مف السنة األولى لمعاـ الجامعي (   طالب34تكونت عينة البحت مف )عينة البحث: 3-3
 ـ(. 2016/2017)
 األدكات كاألجيزة المستخدمة:  3-4
 -األدكات المساعدة كتتمثل فيما يأتي: 3-4-1
 جياز رستاميتر لقياس الطوؿ )سـ(.-  
 ميزاف طبي لقياس الوزف )كجـ(.-  
 شريط قياس لقياس المسافة.-  
 األقصى الستيبلؾ األكسجيف. سـ لقياس الحد  41.5مقعد خشبي بارتفاع-  
 استمارة جمع البيانات.-  
 األجيزة المستخدمة:-  
 جياز سبيرميتر الجاؼ لقياس السعة الحيوية لمرئتيف......)ممميمتر(.-  
 ( لقياس قوة قبضة اليد......)كجـ(.Handgripجياز ىاندجريب )-  
 القياسات الجسمية: 3-4-2  
  /كجـ )الوزف  معادلة باستخداـ الجسـ كتمة مؤشر كتمة الجسـ: حسب مؤشر   
 (361:21)    بالمتر(. 2 الطوؿ   
 -القياسات الكظيفية )المياقة التنفسية( المستخدمة: 3-4-3  
 ؽ(.̸ قياس معدؿ ضربات القمب )ض-  
 (.60:20السعة الحيوية لمرئتيف ....................)ممميمتر(. )-  
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 ؽ(.تـ استخداـ اختبار ̸ كجـ̸ األكسجيف...)ملقياس الحد االقصي الستيبلؾ -  
 Harvard Step Test  (358:24) ) جامعة ىارفارد لمخطوة عمى الصندوؽ )   
 اختبارات المياقة العضمية: 3-4-4 
 قيست قوة القبضة بواسطة استخداـ مقياس قوة القبضة  قكة قبضة اليد )كجـ(: - 

    (.863:22) 
 (: قيست مف وضع االنبطاح المائل  .مرات قكة عضبلت الذارعيف )عدد -
 قيست قوة وتحمل عضبلت البطف بواسطة  قكة كتحمل عضبلت البطف )عدد مرات(: -

 اختبار الجموس مف الرقود     
 قيست القوة االنفجارية لمرجميف بواسطة اختبار الوثب  قكة عضبلت الرجميف )ـ(:-
 (873 -863:25الطويل مف الثبات. )   

تـ قياس مرونة عضبلت أسفل الظير والفخذ الخمفية عف طريق اختبار المفصمية )سـ(: المركنة
 (170:23الجموس الطويل وباستخداـ صندوؽ المرونة .)

طالبة في بداية الفصل الدراسي األوؿ   34تـ إجراء القياسات القبمية لعدد قياسات البحت:  3-4-5
في بعض مكونات المياقة البدنية المرتبطة  ـ2016-11-1الى  10-15خريف )إؼ بداية السنة( 

بالصحة )معدؿ النبض ، السعة الحيوية ، الحد األقصى الستيبلؾ األوكسجيف ، مؤشر كتمة الجسـ 
، قوة قبضة اليد، وقوة عضبلت الذراعيف والبطف والرجميف ، المرونة المفصمية( وتـ إجراء القياسات 

 -2- 17–10النصف األوؿ مف الدراسة( في الفترة مف البعيدة في نياية الفصل الدراسي األوؿ )
( يوضح التوصيف لممتغيرات األساسية لعينة البحث في 1طالبة والجدوؿ رقـ ) 34ـ لعدد  2017

 .2016بداية الدراسة خريف 
 

 (34مكاصفات العينة                          )ف=1 ) جدكؿ رقـ )
  المتؽٌرات

 معامل االلتواء المعٌارياالنحراؾ  المتوسط الحسابً

 190. 1.47 19.79 العمر )السنة(

 160. 0580. 1.57 الطول )سم(

 1.90 11.36 55.76 الوزن )كجم(

 
يبلحع أف قيـ معامبلت االلتواء كميا قريبة مف الصفر وىي ضمف القيـ المقبولة  (1)ومف الجدوؿ 
حيث  , انس مقبوؿ ألغراض البحث العممية( وبالتالي يتحقق الثبات وتج3± مابيف  (لمعامل االلتواء
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تشير ىذه النسبة إلى مستوػ جيد في الشكل العاـ لمبيانات التي تـ جمعيا مف خبلؿ القياسات التي 
 .أجريت عمى العينة

 الكسائل اإلحصائية المستخدمة في البحث: 3-5
 تـ استخداـ الوسائل اإلحصائية اآلتية:

 المتوسط الحسابي.
 رؼ.االنحراؼ المعيا
 معامل االلتواء.

 اختبار )ت( لممجموعة المرتبطة.
 عرض كمناقشة النتائج: -4
 عرض النتائج: 4-1

ؼ يشير بيا في بعد تبويب وتحميل بيانات الدراسة الخاصة بالفروض بدت النتائج عمي النحو الذ
 الجداوؿ التالية: 

 (2جدكؿ رقـ )
 (34سـ  )ف=بعدي في مؤشر كتمة الجالفركؽ في القياس القبمي كال

 مستوي الداللة لٌمة ت المٌاس البعدي المٌاس المبلً المٌاسات

المتوسط 
 الحسابً

اإلنحراؾ 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

اإلنحراؾ 
 المعٌاري

3.300 002. 

 مإشر الكتلة الجسم
23.555 3.248 22.868 3.570 

ف القبمي والبعدؼ لممتغير مؤشر ( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسي2يتضح مف الجدوؿ )
( 23.555كتمة الجسـ  ولصالح القياس البعدؼ ، حيث بمغ المتوسط الحسابي في القياس القبمي )

( 22.868( إما في االختبار البعدؼ حيث بمغ المتوسط الحسابي )3.248وبانحراؼ معيارؼ )
( عند مستوػ 3.300اريف )( وبمغت قيمة )ت( المحسوبة بيف االختب3.570واالنحراؼ المعيارؼ )

 .0.05)داللة )
 (3جدكؿ رقـ )

 (34المياقة القمبية التنفسية )ف=الفركؽ في القياس القبمي كالبعدي في 
 مستوي الداللة  لٌمة ت المٌاس البعدي المٌاس المبلً المٌاسات

المتوسط  
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

  

 .073 1.855 11.694 86.323 11.180 89.705 لنبضمعدل ا 

 0.012 2.658 0.472 1.970 0.569 1.700 السعة الحٌوٌة  

الحد األلصى الستهبلن 
 األكسجٌن

37.620 5.647 38.978 5.351 1.507 0.14 
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( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدؼ لممتغير 3يتضح مف الجدوؿ )
( وبانحراؼ معيارؼ 89.705ؿ النبض  ، حيث بمغ المتوسط الحسابي في القياس القبمي )معد
( واالنحراؼ المعيارؼ 86.323( اما في االختبار ألبعدؼ حيث بمغ المتوسط الحسابي )11.180)
. و 0.05)( عند مستوػ داللة )1.855( وبمغت قيمة )ت( المحسوبة بيف االختباريف )11.694)

( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدؼ لممتغير 3قـ )يوضح الجدوؿ ر 
( وبانحراؼ معيارؼ 1.700السعة الحيوية  ، حيث بمغ المتوسط الحسابي في القياس القبمي )

( واالنحراؼ المعيارؼ 1.970( اما في االختبار البعدؼ حيث بمغ المتوسط الحسابي )0.569)
. كما 0.05)( عند مستوػ داللة )2.658ة )ت( المحسوبة بيف االختباريف )( وبمغت قيم4720.)

( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدؼ 3يتضح مف الجدوؿ رقـ )
لممتغير الحد األقصى الستيبلؾ األوكسجيف ، حيث بمغ المتوسط الحسابي في القياس القبمي 

( اما في االختبار البعدؼ حيث بمغ المتوسط الحسابي 5.647)( وبانحراؼ معيارؼ 37.620)
( 0.141( وبمغت قيمة )ت( المحسوبة بيف االختباريف )5.351( واالنحراؼ المعيارؼ )38.978)

 0.05)عند مستوػ داللة )
 ( 4جدكؿ رقـ )

 (34الفركؽ في القياس القبمي كالبعدي في المياقة العضمية الييكمية )ف=
مستوي  لٌمة ت المٌاس البعدي س المبلًالمٌا المٌاسات

 الداللة 

المتوسط  
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

  

لوة عضبلت الذارعٌن 
 )ت(

16.441 4.193 18.147 3.766 
2.308 0.027 

 0.000 7.956 13.479 60.588 13.690 59.676 لوة لبضة الٌد )كجم(

 لوة عضبلت البطن
 )ث(

24.382 4.677 24.441 4.533 8.308 0.000 

الوثب الطوٌل من 
 الثبات

1.361 0.214 1.404 0.184 1.090 0.284 

مرونة العمود الفمري 
 )سم(

34.855 6.556 35.538 6.627 8.308 0.000 

 ( عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف القياسيف القبمي والبعدؼ لممتغير3ويوضح الجدوؿ رقـ )
( وبانحراؼ معيارؼ 16.441قوة عضبلت الذراعيف، حيث بمغ المتوسط الحسابي في القياس القبمي )

( واالنحراؼ المعيارؼ 18.147( اما في االختبار البعدؼ حيث بمغ المتوسط الحسابي )4.193)
 .0.05)( عند مستوػ داللة )2.308( وبمغت قيمة )ت( المحسوبة بيف االختباريف )3.766)

( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدؼ لممتغير )قوة 4الجدوؿ ) اتضح مف
( 59.676قبضة اليديف ولصالح القياس البعدؼ ، حيث بمغ المتوسط الحسابي في القياس القبمي )
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( 60.588( اما في االختبار البعدؼ حيث بمغ المتوسط الحسابي )13.690وبانحراؼ معيارؼ )
( عند مستوػ 7.956( وبمغت قيمة )ت( المحسوبة بيف االختباريف )13.479المعيارؼ ) واالنحراؼ
(  وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف القياسيف 3. كما يتضح مف الجدوؿ رقـ )0.05)داللة )

قوة عضبلت البطف(  ولصالح القياس البعدؼ ، حيث بمغ المتوسط الحسابي (القبمي والبعدؼ لممتغير 
( اما في االختبار البعدؼ حيث بمغ 4.677( وبانحراؼ معيارؼ )24.382س القبمي )في القيا

( وبمغت قيمة )ت( المحسوبة بيف 4.533( واالنحراؼ المعيارؼ )24.441المتوسط الحسابي )
  .0.05)( عند مستوػ داللة )8.308االختباريف )

القياسيف القبمي والبعدؼ  ( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف3و يوضح الجدوؿ رقـ )  
( وبانحراؼ 1.361لممتغير قوة عضبلت الرجميف، حيث بمغ المتوسط الحسابي في القياس القبمي )

( واالنحراؼ 1.404( اما في االختبار البعدؼ حيث بمغ المتوسط الحسابي )0.214معيارؼ )
د مستوػ داللة ( عن1.090( وبمغت قيمة )ت( المحسوبة بيف االختباريف )0.184المعيارؼ )

(  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي 3. كما يتضح مف الجدوؿ رقـ )0.05))
مرونة العمود الفقرؼ(  ولصالح القياس البعدؼ ، حيث بمغ المتوسط الحسابي في (والبعدؼ لممتغير 
حيث بمغ المتوسط  ( اما في االختبار البعدؼ6.556( وبانحراؼ معيارؼ )34.855القياس القبمي )

( وبمغت قيمة )ت( المحسوبة بيف االختباريف 6.627( واالنحراؼ المعيارؼ )35.538الحسابي )
 .0.05)( عند مستوػ داللة )8.308)
 مناقشة النتائج: 4-2
( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدؼ لممتغير 2تضح مف الجدوؿ رقـ )  

ولصالح القياس البعدؼ ، ويعزو الباحثاف سبب ىذا إلى تطبق مفردات مادة  مؤشر كتمة الجسـ 
المياقة البدنية بشكل جيد ممارسة الدروس العممية مثل مادة الميداف والمضمار وكرة السمة والكرة 
الطائرة ، و التي بدورىا ساعدت عمى حرؽ الدىوف المتراكمة لدػ طالبات المرحمة األولى. وتتفق 

( أف حصص التربية الرياضية تؤثر عمى مؤشر 1999جة مع ما توصل اليو دراسة ممحـ )ىذه النتي
 (.268:17كتمة الجسـ. )

وكذلؾ ظير تحسف بسيط بيف المتوسطات الحسابية في القياس البعدؼ كانت اكبر بقميل مف القياس  
عدـ االىتماـ بشكل جيد   القبمي في اختبارات المياقة القمبية النفسية ، ويعزوا الباحثاف سبب ذلؾ إلى

إلى مشاركة أفراد عينة البحث في دروس المياقة اليوائية البدنية خبلؿ ىذه المدة أؼ مدة إجراء البحث 
وكذلؾ المشاركة الغير فعالة في الدروس العممية وعدـ تركيز المدربيف عمى االىتماـ بالمياقة التنفسية 

ليوائية لدػ الطالبات وىو يعتبر القاعدة األساسية مما انعكس ذلؾ الى تطور بسيط في القابمية ا
لجميع القدرات البدنية األخرػ أؼ بمعنى إذا امتمؾ الطالبة قابمية ىوائية جيدة يستطيع أف يتطور في 

( في 2003جانب القوة والسرعة وكذلؾ سرعة عودة االستشفاء و ىذا ما اكده أبو العبل عبد الفتاح )
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الحيوية ترتبط ارتباط مباشر بحمل التدريب وتقنف الحصص التدريبية أف سبلمة وكفاءة األجيزة 
مكانيات البلعب واختيار الغذاء المناسب ) (. أف " التدريب الرياضي لو تأثير واضح في 32:1وا 

معدؿ نبض القمب حتى في أثناء الراحة،  أف التدريب ألبدني المنتظـ يؤدؼ إلى انخفاض نبضات 
بما قبل التدريب وذلؾ مرده إلى التكيف الفسيولوجي وذلؾ ألف التدريب القمب في الراحة مقارنة 

ألبدني يؤدؼ إلى زيادة حجـ الدفعة أو كمية الدـ التي يضخيا القمب بكل نبضة مف نبضاتو مما 
يجعل القمب أكثر كفاءة في عممو ويستطيع القمب تمبية الطمب عمى الدـ مف قبل أجزاء الجسـ 

 (. 234:9( )29:3نبضات  .) المختمفة بعدد أقل مف 
وأف التدريب الزائد عمى القدرات الفسيولوجية سوؼ يؤدؼ إلى محصمة التطور في السعة   

(.  فأف األجيزة الوظيفية وأعضاء 8:7الفسيولوجية لمرياضييف والتي تيدؼ إلى زيادتيا وتحسينيا) 
قابمية البلعب الوظيفية وفقا  الجسـ الحيوية ستتكيف بشكل جيد لمتمريف الذؼ يتجاوز بشكل معتدؿ

لقاعدة التدريج بالحمل التدريبي والتي تؤكد " بأف كل زيادة في حمل البرامج مف حيث الشدة والحجـ 
تقابميا زيادة في القدرة الوظيفية لؤلجيزة الداخمية واألعضاء بما يضمف النمو ويطور النتيجة 

متبع في كمية التربية البدنية قيد البحث إلى الرياضية. ولكف لـ يتضمف برنامج المنيج العممي ال
 تحسيف بالشكل المطموب في المياقة القمبية التنفسية لدػ عينة البحث.

( ظيور فروؽ معنوية جيدة الختبار قوة قبضة اليد و في اختبار البطف 3ويوضح جدوؿ رقـ )   
التطبيق مفردات مادة  ويعزو الباحثاف سبب ذلؾ إلى تطور الحاصل في مستوػ الطالبات مف خبلؿ

المياقة البدنية بشكل جيد و ممارسة الدروس العممية والتي ركزت عمى االىتماـ بالقوة العضمية ، 
والذؼ أحتوػ عمى تطوير عناصر المياقة البدنية و إف ىذه التطبيقات تعمل عمى تطوير القوة و 

ه األحماؿ بشكل تدريجي ومستمر التحمل الذؼ اكتسبتو الطالبة خبلؿ فترة التطبيق . واستخداـ ىذ
أدػ ألي تحسيف مطاولة القوة ، و نتيجة لتطور قوة العضبلت اليديف التي اكتسبتو الطالبة خبلؿ فترة 
المحاضرات " أف استخداـ  تدريبات القوة لتطور العمل العضمي يعد الحافز األمثل لزيادة مستوػ 

 القوة و المطاولة.
تغيرات في المتغيرات البدنية ، ىو زيادة نشاط عممي األنزيمات  وكذلؾ أظيرت البحوث أف ىناؾ  

الحاصمة ، لمزيادة قدرة عمل حجـ العضمية وشددت العمل ، أف زيادة حمل التدريب يجب إف تحدث 
(. اف التدريب ييدؼ 28:1بطريقة تدريجية وعمى فترات زمنية تسمح بحدوث التكيف الفسيولوجي )

لة أعضائو و أجيزتو  حتى يعمل في ظروؼ المناسبة تساعده عمى رفع إلى تييئة الجسـ وتحسيف حا
 (.257:2مستوػ استعداده البدني . )

وكذلؾ ظير فرؽ معنوؼ الختبار المرونة المفصمية ويعزو الباحثاف سبب ىذا التطور إلى إف     
مع الذكر وىذا تطوير المرونة تعود إلى طبيعة العينة حيث تمتمؾ األنثى صفة مطاطية أكثر مقارنة 

( باف جنس اإلناث اكبر مرونة ومطاطية مف الذكور بشكل عاـ 2001ما أكد عميو دراسة حماد)
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(. ويعزو الباحثاف أيضا سبب اخرىو تطبيق مفردات مادة المياقة البدنية بشكل جيد و 195:7)
 مة األولى.ممارسة الدروس العممية األخرػ التي ساعدت عمى تطوير ىذه الصفة لدػ طالبات المرح

 االستنتاجات كالتكصيات:-5
 االستنتاجات: 5-1
 وجود أثر إيجابي لمفردات المنيج العممي عمى تركيب الجسـ )مؤشر كتمة الجسـ( -
 لدػ عينة البحث.   
 وجود أثر إيجابي لمفردات المنيج العممي عمى المتغيرات المياقة العضمية قيد البحث.-
 لمنيج العممي عمى المياقة القمبية التنفسية لدػ عدـ وجود أثر ايجابي لمفردات ا-
 عينة البحث. 
 التكصيات:  5-2
 لما ليا مف أىمية جمة  ضرورة االىتماـ بمرحمة  اإلعداد العاـ بداية الفصل الدراسي-

 .في المستوػ العاـ لمطالبات مستقببًل مف جميع النواحي وخاصة الناحية البدنية
 يتـ مف خبلليا التعرؼ عمى مستوػ الطالبات وتعريفيـ  ضرورة االىتماـ بوضع معايير-

 .بقدراتيف التي مف خبلليا تتمكف الطالبة مف  تحسيف مستواىا العاـ
 االىتماـ بالجزء التمييدؼ مف المحاضرة والذؼ يمكف مف خبلؿ  اإلحماء العاـ -
 والخاص لتحسيف مستوػ المياقة القمبية التنفسية لمطالبات.  
ماـ بالدروس العممية لمتربية البدنية والمواظبة عمى إلزاـ الطالبات عمييا لتحقيق الغاية ضرورة االىت-

 المرجوة منيا.
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مف كجية نظر معممي الحديثة في درس التربية البدنية  مدى استخداـ طرؽ التدريس
 المادة

 د. دمحم عمي عامر 
عبد هللا عمر عامر                                                         أ.

 د. جمعة دمحم رمضاف
 المقدمة كأىمية الدراسة: 1-1

فة عمى مر العصور واألزماف وىي محفوظة لو عمى صفحات التاريخ لممعمـ مكانتو المعرو 
ويعد المعمـ احد أىـ المداخبلت البشرية التعميمية إف لـ يكوف عمى اإلطبلؽ فيو العضو 
الفعاؿ والمؤثر في جميع المدخبلت لمنظاـ التعميمي وفي تحقيق أىدافو عمى نحو أفضل 

نية لو دور أساسيا في العممية التعميمية وذلؾ لقربو وبكفاءة عالية وحيث اف معمـ التربية البد
مف تبلميذه وتأثيره المباشر عمى سموكيـ وعمى ذلؾ وجب عميو اف يكوف متوافقًا اجتماعيًا 
وشخصيًا ومينيًا مع اتصافو بمجموعة االتجاىات التربوية والسموكية التى تعيف عممو لمقياـ 

 ( 17: 1بدوره بنجاح. )
ية التعميمية والتربوية عمى عدد مف العوامل االساسية مثل حسف اختيار يتوقف نجاح العمم

وبناء المناىج الدراسية بطريقة سميمة واستخداـ طرؽ التدريس وأساليب التقويـ المناسب 
واالستعانة بالوسائل التعميمية وتكنولوجية التعميـ الحديثة وكذلؾ توفر اإلمكانات التي تساىـ 

تعميمية وتوفر اإلدارة المدرسية الناجحة والمعمـ الكفء القادر عمى القياـ في إنجاح العممية  ال
 بوظيفتو بطريقة فعالة مجدية.  

                                                                              (19:6) 
بل ممارسة وتتضح أىمية معرفة طرؽ التدريس الحديثة مف خبلؿ برامج إعداد المعمـ ق    

 مينة التدريس ونظرًا لما تشيده الفترة األخيرة مف عممية تطوير فرضتيا طبيعة المرحمة.
 مشكمة الدراسة: 1-2

 السياسة تمؾ التعميمية السياسة عمييا تقـو التي اليامة األسس يعتبر معمـ التربية البدنية مف
 الذؼ لمحياة في المجتمع المتعمـ وتتمثل في المساعدة عمى إعداد بتنفيذىا ، يعني المعمـ التي
 يطور الذؼ ىو والمتميز الناجحالمجتمع لنفسو والمعمـ   التي ارتضاىا لمفمسفة وفقا فيو يعيش
 التربوية . العممية أىداؼ تحقيق المعرفية بقصد إمكانياتو تطوير خبلؿ مف باستمرار نفسو

يعبر عف نيج يسمكو المعمـ  واف استخداـ طرؽ التدريس الحديثة في درس التربية البدنية
ويتضمف مجموعة مف االجراءات واألنشطة التى يعرض بيا المعمـ مادتو العممية لتحقيق 
يصاؿ المعمومات  االىداؼ المنشودة لموصوؿ الى احداث تغيير مرغوب فى سموؾ التبلميذ وا 
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الحديثة في  اإلصبلحات مع لتتماشى وتشكيل الميارات وتحقيق الغاية المراد الوصوؿ الييا  
 . العممية ألتعميمية

ومف ىنا يرػ الباحثاف اىمية معمـ التربية البدنية ودورة فى العممية التعميمية وما مدػ 
 استخدامو لمطرؽ الحديثة فى التدريس .

وعمى ىذا االساس جاءت مشكمة الدراسة لمعرفة مدػ استخداـ طرؽ التدريس الحديثة مف 
 ة .وجيو نظر معممى ومعممات الماد

 ىدفا الدراسة: 1-3
تيدؼ ىذه الدارسة إلي التعرؼ عمى مدػ استخداـ طرؽ التدريس الحديثة لدرس التربية 
البدنية  مف وجية نظر معممي المادة ، وينبثق مف ىذا اليدؼ الرئيسي االىداؼ الفرعية 

 -التالية :
ة مف الجانب التعرؼ عمى درجة استخداـ طرؽ التدريس الحديثة لدرس التربية البدني -1

 الذؼ ييتـ بأبعاد األىداؼ التعميمية والتخطيط والكفاءات مف وجية نظر معممي المادة  .
التعرؼ عمى درجة استخداـ طرؽ التدريس الحديثة لدرس التربية البدنية مف الجانب  -2

 التطبيقي الذؼ ييتـ بأبعاد الممارسات التعميمية والتقويـ مف وجية نظر معممي المادة.
 .  فرضا الدراسة:1-4
توجد فروؽ ذات داللو إحصائية في درجة استخداـ طرؽ التدريس الحديثة لدرس التربية  -1

البدنية مف الجانب النظرؼ المتمثمة في األىداؼ التعميمية والتخطيط والكفاءات مف وجية 
 نظر معممي المادة 

الحديثة لدرس التربية توجد فروؽ ذات داللو إحصائية في درجة استخداـ طرؽ التدريس  -2
البدنية لمجانب التطبيقي المتمثمة في الممارسات التعميمية والتقويـ مف وجية نظر معممي 

 المادة .
 مصطمحات الدراسة: 1-5
" تعرؼ بأنيا سمسمة الفعاليات المنتظمة التى يديرىا المعمـ  :طرؽ التدريس الحديثة -1

فية التى ينظـ بيا المعمـ المواقف التعميمية داخل الفصل الدراسي لتحقيق االىداؼ اؼ الكي
واستخدامو لموسائل واألنشطة المختمفة وفق لخطوات منتظمة الكتساب المتعمميف المعرفة 

 (78:3والميارات واالتجاىات المرغوبة ". )
" اوىي النيج الذؼ يسمكو المعمـ في توصيل ما جاء في المناىج الدراسية مف معمومات 

 ( 16: 2ممتعمـ بسيولة ويسر ". ) ومعارؼ ونشطات ل
إف درس التربية البدنية يعتبر الوحدة األساسية لممنيج ، ويمثل درس التربية البدنية:  -2

أصغر جزء مف المادة الدراسية بل ويجمع كل خواصيا ، إذ يمثل األنشطة الحركية التي تقدـ 
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أثناء اليوـ الدراسي ، لممتعمميف في وقت يتـ تحديده ليـ مسبقًا في الجدوؿ المدرسي 
ويجبروف عمى حضوره إال مف أعفي بسبب يستوجب اإلعفاء ، كما يعمل الدرس عمى تحقيق 

 أىداؼ المنيج العاـ لمتربية البدنية.  
                                                                               (668:) 

ـ التربية البدنية مف أىـ المدخبلت البشرية لمعممية يعد معم : معمـ التربية البدنية -3
التعميمية إف لـ يكف أىميا عمى اإلطبلؽ فيو العنصر الفعاؿ المؤثر في جميع مدخبلت 

 ( (16:2النظاـ التعميمي وفي تحقيق أىدافو عمى نحو أفضل وكفاءة عالية.
 إجراءات البحث:-3
صفي التحميمي وذلؾ لمبلئمتة لتحقيق استخدـ الباحثاف المنيج الو منيج الدراسة:  3-1

 لمدارسة. 
 حدكد الدراسة: 3-2
 بعض المدارس الواقعة في بمدية صرماف . الحد المكاني:  3-2-1 
 15الى غاية  2017/  11/  15تـ اجراء الدراسة فى الفترة مف:  الحد الزماني:  3-2-1
 . 2018 – 2017ميبلدؼ مف العاـ الدراسي    2017/  12/ 
يتكوف مجتمع الدراسة مف معممي ومعممات مادة التربية البدنية مجتمع الدراسة:  3-3

 ( معمما ومعممة.212بمدارس التعميـ االساسي بمدينة صرماف والبالغ عددىـ )
قاـ الباحثاف بتحديد عينة الدراسة مف معمميف ومعممات مادة التربية عينة الدراسة:  3-4

( 50ساسي بمدينة صرماف بطريقة عشوائية والبالغ عددىـ)البدنية بمدارس مرحمة التعميـ اال
 معمـ ومعممة.

 أدكات جمع البيانات: 3-5
عبارة  16تـ بناء استمارة ) االستبياف ( لمعممي مادة التربية البدنية واشتممت االستمارة 

 ( عبارات ،البعد3البعد األوؿ :األىداؼ التعميمية وتشمل)-مقسمة عمى خمس أبعاد رئيسية :
( عبارات ،البعد 3( عبارات ،البعد الثالث : الكفاءات وتشمل )3الثاني : التخطيط ويشمل)

 ( عبارات.3(عبارات ،البعد الخامس : التقويـ ويشمل) 4الرابع الممارسات التعميمية وتشمل)
 الدراسة االستطبلعية:  3-6

ى أرض الواقع لموصوؿ الى مقياس واضح ودقيق يظير طبيعة الظاىرة كما ىي موجودة عم
االجتماعي ، والتأكد مف مدػ دقة استمارة المقابمة ، قاـ الباحثاف بإجراء دراسة استطبلعية عمى 

(وذلؾ لمعرفة 10/11/2017-7( معمـ مف خارج عينة الدراسة فى الفترة مف )15عينة مكونة مف )
ألخيرة في إمكانية مدػ وضوح الفقرات وطريقة اإلجابة عنيا ، مما أتاح ذلؾ لمباحثاف الفرصة ا

تعديل وصياغة بعض األسئمة الواردة في استمارة المقابمة ، لتظير مناسبة لطبيعة البحث مف ناحية 
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، ومدػ توفر الفيـ العاـ لممبحوثيف مف ناحية أخرػ ، مما يؤدؼ الى ظيور االستمارة بشكل يوصل 
 الى نتائج وحقائق تعكس طبيعة الظاىرة في الواقع االجتماعي.

 صدؽ االداة: 3-6-1
اعتمد الباحثاف الصدؽ الظاىرؼ بعرض االستمارة عمى عدد مف اساتذة كمية التربية البدنية والرياضة 

%( مما يشير الى صدؽ عالي 100-% 85بالزاوية وبمغت النسب المئوية ألرائيـ ما بيف )
 لبلستمارة .

 ثبات المقياس المستخدـ في الدراسة:  3-6-2
دقة أو االتساؽ بيف وحدة القياس المطورة في االستمارة لمحصوؿ عمى بيانات تمثل يشير الثبات الى ال

الواقع تمثيبل مناسبا ، وكذلؾ يعني االستقرار بمعنى إذا قمت بإعادة استخداـ وحدة القياس مرات 
متتالية لقياس صفة معينة ستحصل عمى نفس النتائج أو عمى نتائج عمى درجة كبيرة مف التقارب ،إذا 

ا توافرت الظروؼ نفسيا في عمميتي االختبار لحساب الصدؽ العاممي )االتساؽ الداخمي( لمقياس م
مدػ استخداـ طرؽ التدريس الحديثة لدرس التربية البدنية مف وجية نظر معممي ومعممات المادة تـ 

مي ( لمعرفة تشبع األبعاد مع المقياس الكSimple  Summationاستخداـ طريقة الجمع البسيط )
 )العامل العاـ( : 

 (1يمثل جدكؿ )        
 التربية ستخداـ طرؽ التدريس الحديثة لدرسمصفكفة معامبلت االرتباط بيف أبعاد مقياس درجة ا

 البدنية
األهداؾ  األبعاد

 التعلٌمٌة
التخطٌط 
 واإلعداد

الممارسات  الكفاءات
 التعلٌمٌة

 التموٌم

 0.867 0.938 0.974 0.732 - التعلٌمٌة األهداؾ

 0.935 0.889 0.694 - 0.732 التخطٌط واإلعداد

 0.842 0.935 - 0.694 0.974 الكفاءات

الممارسات 
 التعلٌمٌة

0.938 0.889 0.935 - 0.968 

 - 0.968 0.842 0.935 0.867 التموٌم

 4.612 4.73 4.445 4.25 4.511 المجموع

طرؽ التدريس الحديثة لدرس  يكضح تشبع األبعاد مدى استخداـ (2جدكؿ )            
 التربية البدنية

 التشبع مجموع األعمدة األبعاد

 0.950 4.511 األهداؾ التعلٌمٌة

 0.895 4.25 التخطٌط

 0.936 4.445 الكفاءات

 0.996 4.73 الممارسات التعلٌمٌة

          0.971 4.612 التموٌم

 4.748     المجموع                                          
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ويتبيف مف النتائج أف درجات تشبع األبعاد ) مدػ استخداـ طرؽ التدريس الحديثة لدرس التربية 
 (.  0.895 –0.996البدنية( قد تراوحت بيف )

 الثبات: درجة مأمكنية كحدة القياس:  3-6-3
 ثبات أبعاد مقياس مدػ استخداـ طرؽ التدريس الحديثة لدرس التربية البدنية.

( وبمغت قيمة ألفا 3( الى الفقرة )1( فقرات مف الفقرة )3ويتكوف مف ) عد األىداؼ التعميمية:ب. 1
 ( .    0.962كرونباخ )

( وبمغت قيمة ألفا كرونباخ 6( الى الفقرة )4( فقرات مف الفقرة )3ويتكوف مف )  بعد التخطيط:. 2
(0.972.) 
( وبمغت قيمة ألفا كرونباخ 9( الى الفقرة )7( فقرات مف الفقرة )3ويتكوف مف ) بعد الكفاءات:. 3
(0.965.) 
( وبمغت قيمة 13( الى الفقرة )10( فقرات مف الفقرة )4ويتكوف مف )بعد الممارسات التعميمية: . 4

 ( .    0.953ألفا كرونباخ )
اخ ( وبمغت قيمة ألفا كرونب16( الى الفقرة )14( فقرات مف الفقرة )3ويتكوف مف ) . بعد التقكيـ:5
( لمتأكد مف ثبات المقاييس Alpah   Cronbach( تـ حساب درجة معامل ألفا كرونباخ )0.954)

 -وكانت النتائج كالتالي :
ويتكوف مف   المقياس الذؼ يحد مف مدػ استخداـ طرؽ التدريس الحديثة لدرس التربية البدنية -
 ( .0.969( فقرة ، وقد بمغت قيمة ألفا كرونباخ )16)
 ( . 0.969متع بدرجة ثبات عالية )ج قياس ثبات القياس ، يتضح أف المقياس يتومف نتائ -
 (6جدكؿ ) 

 يبيف تكزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي                     
 النسبة المبوٌة التكرار المإهل العلمً

 46.0 23 دبلوم متوسط

 16.0 8 دبلوم عالً

 18.0 9 لٌسانس

 20.0 10 بكالورٌوس

 100.0 50 المجموع 

% مف مجموع أفراد العينة مؤىميـ العممي 46.0( نبلحع أف نسبة 6مف خبلؿ الجدوؿ )
% مؤىميـ 18.0% مؤىميـ العممي )بكالوريوس( ، ونسبة 20.0)دبموـ متوسط( ،تمييا نسبة 
 % مؤىميـ العممي )دبموـ عالي ( .16.0العممي )ليسانس ( ، ونسبة 

 المعالجات االحصائية:
 االنحراؼ المعيارؼ.   -الوسط الحسابي.             -
 معامل الثبات.           -معامل الفاكرونباخ.          -



210 
 

 الوزف النسبي.          -الوسط المرجح.              -
 الوسيط. –التفرطح.                    -
 الوسط النظرؼ. -معامل االلتواء               -
 وية.النسبة المئ -
 عرض كمناقشة النتائج: -4
 عرض النتائج: 4-1

أظيرت النتائج اإلحصائية التى تحصل عمييا الباحثاف بالنسبة لمحاور االستبياف عمى ما 
 يمي:

 ( 7جدكؿ )
 يبيف األىمية النسبية لفقرات بعد األىداؼ التعميمية

ترتٌب الفمرة     األهداؾ التعلٌمٌة ت
 حسب األهمٌة

الوسط       
 جحالمر

الوزن 
 المبوي

احدد األهداؾ التعلٌمٌة  1
 الخاصة من األهداؾ العامة

1 2.7 90 

أصوغ األهداؾ اإلجرابٌة  2
حسب المجاالت المعرفٌة 

 واالنفعالٌة

2 2.3 76.6 

اسعً إلى تحمٌك األهداؾ  3
العامة للتربٌة البدنٌة 

 المسطرة وفك المنهج

3 2.0 66.6 

مرتبة ترتيبا تنازليا وفقا لموسط المرجح والوزف المئوؼ تظير نتائج  فقرات مقياس األىداؼ التعميمية
( )احدد األىداؼ التعميمية الخاصة مف األىداؼ العامة( جاءت 1( أف الفقرة رقـ )7الجدوؿ رقـ )

%( ، 90( وجاء وزنيا المئوؼ )2.7في المرتبة األولى عمى بقية الفقرات إذ بمغ وسطيا المرجح )
( )اسعي إلى تحقيق األىداؼ العامة لمتربية البدنية المسطرة وفق 3لفقرة رقـ)وبالمقابل جاءت ا

 %(. 66.6( ووزنيا المئوؼ )2.0المنيج( في أخر مرتبة إذ بمغ وسطيا المرجح )
ب( أف الدرجات المتحصل عمييا أفراد العينة عمى األىداؼ  -5ويتبيف مف خبلؿ الجدوؿ ) 

 التعميمية
( ،في الوقت الذؼ كاف فيو المتوسط 7.32ت( بمتوسط حسابي )درجا9-3قد تراوحت بيف ) 

 درجات( . 6النظرؼ لممقياس)
وتشير نتيجة مقارنة المتوسط الحسابي بالمتوسط النظرؼ لمدرجات التي تحصمت عمييا العينة عمى 
مقياس األىداؼ التعميمية ، إلى أف قيمة المتوسط الحسابي في العينة أكبر مف قيمة المتوسط 

 رؼ مما يدؿ عمى األىداؼ التعميمية جاءت عالية.النظ
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 كثيف عمى بعد األىداؼ التعميمية.( يبيف تصنيف المبح8جدكؿ )
 النسبة المبوٌة التكرار الوالعً الدرجة النظرٌة الممٌاس

 20.0 10 5 -3 منخفضة

 18.0 9 7 -6 متوسطة

 62.0 31 9 -8 عالٌة

 100.0 50  المجموع

ط 
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.
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6 8.0
0 

1.97 0.3
3 

-0.57 0.3
3 

9
.
0
0 

( أف الدرجات المتحصل عمييا أفراد العينة عمى مقياس األىداؼ التعميمية 8تظير نتائج الجدوؿ رقـ )
( 6لذؼ كاف فيو المتوسط النظرؼ )( في الوقت ا7.32( بمتوسط حسابي)9 -3تراوحت ما بيف )

درجات. ،وبالنظر إلى تصنيف أعضاء العينة عمى مقياس األىداؼ التعميمية .تبيف أف األىداؼ 
%( جاءت بدرجة منخفضة ، ونسبة 20.0%( ، ونسبة )62.0التعميمية جاء بدرجة عالية  بنسبة )

مة أنو عند مقارنة المتوسط %( جاءت بدرجة متوسطة وتؤكد المقاييس اإلحصائية المستخد18.0)
الحسابي بالمتوسط النظرؼ لمدرجات التي تحصمت عمييا العينة عمى مقياس األىداؼ التعميمية بأنيا 

 عالية .
 (9جدكؿ )

 يبيف األىمية النسبية لفقرات بعد التخطيط 
ترتٌب الفمرة حسب  التخطٌط ت

 األهمٌة
 الوسط 
المرج

 ح

الوزن 
 المبوي

توزٌع السنوى اعد خطة لتحدٌد ال 1
 والفصلً لتنظم المادة الدراسٌة

1 1.8 60 

اعد الوحدة التعلٌمٌة للحصة  2
لتحمٌك األهداؾ الخاصة لكل 

 نشاط

2 1.7 56.6 

احدد الوسابل واألجهزة واألدوات  3
 المتنوعة حسب نوع النشاط

3 1.6 53.3 

وزف المئوؼ وتظير نتائج الجدوؿ فقرات مقياس التخطيط مرتبة ترتيبا تنازليا وفقا لموسط المرجح وال
( )اعد خطة لتحديد التوزيع السنوػ والفصمي لتنظـ المادة الدراسية( 1( أف الفقرة رقـ )9رقـ )

( وجاء وزنيا المئوؼ 1.8.جاءت في المرتبة األولى عمى بقية الفقرات إذ بمغ وسطيا المرجح )
جيزة واألدوات المتنوعة حسب نوع ( )احدد الوسائل واأل3%( ،وبالمقابل جاءت الفقرة رقـ)60)

 .%( 53.3(. ووزنيا المئوؼ )1.6النشاط( في أخر مرتبة إذ بمغ وسطيا المرجح )
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 (10جدكؿ )
 عمى بعد مشكبلت البيئة المدرسية يبيف تصنيف المبحكثيف 

 النسبة المبوٌة التكرار الوالعً الدرجة النظرٌة الممٌاس

 60.0 30 5 -3 منخفضة

 20.0 10 7 -6 متوسطة

 20.0 10 9 -8 عالٌة

 100.0 50  المجموع

المتوس
ط 

الحساب
 ي

الو
سط 
النظر
 ي

االنحرا الوسٌط
ؾ 

المعٌار
 ي

التفرط االلتواء
 ح

 أكبر لٌمة ألل لٌمة

5.10 6 4.5
0 

2.27 0.73 -
0.87 

3.0
0 

9.00 

طيط  ( أف الدرجات المتحصل عمييا أفراد العينة عمى مقياس التخ10تظير نتائج الجدوؿ رقـ )
( 6( في الوقت الذؼ كاف فيو المتوسط النظرؼ )5.10( بمتوسط حسابي)9 -3تراوحت ما بيف )

 درجات.
بالنظر إلى تصنيف أعضاء العينة عمى مقياس التخطيط .تبيف أف التخطيط جاء بدرجة منخفضة  

%(جاءت بدرجة عالية 20.0%( جاءت بدرجة متوسطة . ونسبة )20.0%(. ونسبة )60.0بنسبة )
تؤكد المقاييس اإلحصائية المستخدمة أنو عند مقارنة المتوسط الحسابي بالمتوسط النظرؼ لمدرجات و 

التي تحصمت عمييا العينة عمى مقياس التخطيط إلى أف قيمة المتوسط الحسابي أقل مف قيمة 
 المتوسط الحسابي النظرؼ ، األمر الذؼ يرجع توصيف التخطيط بأنو منخفض .

 (11جدكؿ )
 ىمية النسبية لفقرات مقياس الكفاءاتيبيف األ

ترتٌب الفمرة حسب  الكفاءات ت
 األهمٌة

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المبوي

أصوغ المإشرات التً تتناسب مع الكفاءة  1
 الماعدٌة واللٌالة البدنٌة والمهارٌة للطبلب

1 2.7 90 

أضع معاٌٌر الدالة على كل نشاط وفك  2
 مإشرات الكفاءة الماعدٌة

2 2.4 80 

المإشرات التى تضعها تراعً فٌها  3
  الفروق الفردٌة للطبلب

3 070 32 

فقرات مقياس الكفاءات مرتبة ترتيبا تنازليا وفقا لموسط المرجح والوزف المئوؼ تظير نتائج الجدوؿ 
)أصوغ المؤشرات التي تتناسب مع الكفاءة القاعدية والمياقة البدنية  1( أف الفقرة رقـ11رقـ )
( وجاء 2.7ارية لمطبلب(.جاءت في المرتبة األولى عمى بقية الفقرات إذ بمغ وسطيا المرجح )والمي

( )المؤشرات التى تضعيا تراعي فييا الفروؽ 3%( ،وبالمقابل جاءت الفقرة رقـ)90وزنيا المئوؼ )
 %(. 80(. ووزنيا المئوؼ )2.4الفردية لمطبلب( في أخر مرتبة إذ بمغ وسطيا المرجح )
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 (12جدكؿ )
 يبيف تصنيف المبحكثيف عمى بعد الكفاءات

 النسبة المبوٌة التكرار الوالعً الدرجة النظرٌة الممٌاس

 20.0 10 5 -3 منخفضة

 20.0 10 7 -6 متوسطة

 60.0 30 9 -8 عالٌة

 100.0 50  المجموع

المتوسط 
 الحسابً

الوسط 
 النظري

االنحراؾ  الوسٌط
 المعٌاري

 أكبر لٌمة ألل لٌمة التفرطح االلتواء

7.52 6 8.50 1.94 0.33 0.29 3.00 9.00 

( أف الدرجات المتحصل عمييا أفراد العينة عمى مقياس الكفاءات تراوحت 12تظير نتائج الجدوؿ رقـ )
 ( درجات.6( في الوقت الذؼ كاف فيو المتوسط النظرؼ )7.52( بمتوسط حسابي)9 -3ما بيف )

ينة عمى مقياس الكفاءات.تبيف أف الكفاءات جاءت بدرجة عالية  بنسبة بالنظر إلى تصنيف أعضاء الع
%( جاءت بدرجة متوسطة وتؤكد 20.0%( جاءت بدرجة منخفضة ونسبة )20.0%(. ونسبة )60.0)

المقاييس اإلحصائية المستخدمة أنو عند مقارنة المتوسط الحسابي بالمتوسط النظرؼ لمدرجات التي 
قياس الكفاءات إلى أف قيمة المتوسط الحسابي أكبر مف قيمة المتوسط تحصمت عمييا العينة عمى م

الحسابي النظرؼ ، األمر الذؼ يرجع توصيف الكفاءات بأنيا عالية  وعند استخداـ مقاييس التمركز 
واالنتشار ليذا المقياس يتضح اقتراب قيمة الوسيط مف قيمة المتوسط الحسابي ، وانخفاض درجة 

 .االنحراؼ المعيارؼ 
 ( 13جدكؿ )

 يبيف األىمية النسبية لفقرات مقياس الممارسات العممية
ترتٌب الفمرة حسب  الممارسات العلمٌة ر. م

 األهمٌة 
الوسط 
 المرجح

الوزن 
المبو
 ي 

استخدام الطرق التً تساعد على إثارة  -1
 الدافعٌة لدى الطبلب

1 2.5 83.3 

استخدم الطرق التً توجه نشاطات  -2
 كهم فعلٌا فً الدرسالطلبة وتشر

2 2.3 76.6 

تجزئ المهارات الحركٌة المركبة الى  -3
مهارات مبسطة تتبلءم مع الكفاءة 

 المعرفٌة للطلبة

3 2.2 73.3 

تتٌح الولت الكافً لحل المشكلة من  -4
 طرؾ الطبلب 

4 1.7 56.6 

المرجح والوزف المئوؼ فقرات مقياس مشكبلت الممارسات العممية مرتبة ترتيبا تنازليا وفقا لموسط 
()استخداـ الطرؽ التي تساعد عمى إثارة الدافعية لدػ 1( أف الفقرة رقـ )13تظير نتائج الجدوؿ رقـ )

(  وجاء وزنيا 2.5الطبلب( .جاءت في المرتبة األولى عمى بقية الفقرات إذ بمغ وسطيا المرجح )
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الكافي لحل المشكمة مف طرؼ ()تتيح الوقت 4%(،وبالمقابل جاءت الفقرة رقـ)83.3المئوؼ )
 %( 56.6( ووزنيا المئوؼ )1.7الطبلب( في أخر مرتبة إذ بمغ وسطيا المرجح )

 ( 14جدكؿ )
 يبيف تصنيف المبحكثيف عمى بعد الممارسات العممية

 النسبة المبوٌة التكرار الوالعً الدرجة النظرٌة الممٌاس

 40.0 20 7 -4 منخفضة

 20.0 10 10 -8 متوسطة

 40.0 20 20 -11 ةعالٌ

 100.0 50  المجموع

المتوسط 
 الحسابً

الوسط 
 النظري

االنحراؾ  الوسٌط
 المعٌاري

 أكبر لٌمة ألل لٌمة التفرطح االلتواء

8.70 8 9.00 2.78 -0.32 0.66 4.00 20.00 

( أف الدرجات المتحصل عمييا أفراد العينة عمى مقياس الممارسات 14تظير نتائج الجدوؿ رقـ )
( في الوقت الذؼ كاف فيو المتوسط 8.70( بمتوسط حسابي)20 -4ممية  تراوحت ما بيف )الع

( درجات وبالنظر إلى تصنيف أعضاء العينة عمى مقياس الممارسات العممية تبيف أف 8النظرؼ )
%(جاءت بدرجة 40.0%(. ونسبة )40.0الممارسات العممية جاءت بدرجة منخفضة بنسبة )

    اءت بدرجة متوسطة .%(ج20.0عالية،ونسبة )
 ( 15جدكؿ )

 يبيف األىمية النسبية لفقرات بعد التقكيـ
ترتٌب الفمرة حسب  التموٌم ر.م

 األهمٌة 
 الوزن المبوي  الوسط المرجح

ٌنوع فً أسالٌب التموٌم بما ٌتبلءم مع  -1
 األهداؾ التعلٌمٌة .

1 2.3 76.6 

ٌراعً الفروق الفردٌة عند إجراء  -2
 االختبار

2 1.9 63.3 

ٌبنً المعاٌٌر المناسبة لتموٌم أداء  -3
الطبلب فً االختبارات المهارٌة 

 والحركٌة

3 1.5 50 

فقرات مقياس التقويـ مرتبة ترتيبا تنازليا وفقا لموسط المرجح والوزف المئوؼ وتظير نتائج الجدوؿ رقـ 
ألىداؼ التعميمية( .جاءت في (: )ينوع في أساليب التقويـ بما يتبلءـ مع ا1( أف الفقرة رقـ )15)

%( ، 76.6( وجاء وزنيا المئوؼ )2.3المرتبة األولى عمى بقية الفقرات إذ بمغ وسطيا المرجح )
( : )يبني المعايير المناسبة لتقويـ أداء الطبلب في االختبارات الميارية 3وبالمقابل جاءت الفقرة رقـ)

 %(. 50( ووزنيا المئوؼ )1.5والحركية ( في أخر مرتبة إذ بمغ وسطيا المرجح )
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 (16جدكؿ )

 يبيف تصنيف المبحكثيف عمى بعد التقكيـ 
التكرار  الدرجة النظرٌة الممٌاس

 الوالعً
 النسبة المبوٌة

 50.0 25 5 -3 منخفضة

 20.0 10 7 -6 متوسطة

 30.0 15 9 -8 عالٌة

 100.0 50  المجموع

الوسط  المتوسط الحسابً 
 النظري

 أكبر لٌمة ألل لٌمة التفرطح االلتواء راؾ المعٌارياالنح الوسٌط

5.70 6 5.50 2.12 0.14 0.66 3.00 9.00 

( أف الدرجات المتحصل عمييا أفراد العينة عمى مقياس التقويـ تراوحت 16تظير نتائج الجدوؿ رقـ )
 ت.( درجا6( في الوقت الذؼ كاف فيو المتوسط النظرؼ )5.70( بمتوسط حسابي)9 -3ما بيف )

بالنظر إلى تصنيف أعضاء العينة عمى مقياس التقويـ.تبيف أف التقويـ جاءت بدرجة منخفضة  بنسبة 
 %(جاءت بدرجة متوسطة 20.0%( جاءت بدرجة عالية . ونسبة )30.0%(. ونسبة )50.0)

وتؤكد المقاييس اإلحصائية المستخدمة أنو عند مقارنة المتوسط الحسابي بالمتوسط النظرؼ لمدرجات 
التي تحصمت عمييا العينة عمى مقياس التقويـ إلى أف قيمة المتوسط الحسابي أقل مف قيمة المتوسط 

 الحسابي النظرؼ ، األمر الذؼ يرجع توصيف التقويـ بأنو منخفض. 
وعند استخداـ مقاييس التمركز واالنتشار ليذا المقياس يتضح اقتراب قيمة الوسيط مف قيمة المتوسط  

فاض درجة االنحراؼ المعيارؼ ، وكذلؾ درجتي االلتواء والتفرطح وبالتالي فاف شكل الحسابي ، وانخ
التوزيع اإلحصائي لبيانات مقياس التقويـ تعتبر قريبة مف التوزيع الطبيعي ، مما يسمح بإمكانية 
 .استخداـ األساليب اإلحصائية التي تشترط التوزيع الطبيعي عند البحث في العبلقات بيف المتغيرات 

 ( 17جدكؿ )
 يبيف تصنيف المبحكثيف عمى مقياس درجة استخداـ طرؽ التدريس الحديثة لدرس التربية البدنية

 النسبة المبوٌة التكرار الوالعً الدرجة النظرٌة  الممٌاس

 40.0 20 31 -16 منخفضة

 20.0 10 40 -32 متوسطة

 40.0 20 48 -41 عالٌة

 100.0 50  المجموع

المتوسط 
 الحسابً

الوسط 
 النظري

الوسٌ
 ط

االنحراؾ 
 المعٌاري

 أكبر لٌمة ألل لٌمة التفرطح االلتواء

34.34 32 35.50 10.56 0.29 0.66 16.00 48.00 

( أف الدرجات المتحصل عمييا أفراد العينة في استخداـ طرؽ التدريس 17تظير نتائج الجدوؿ رقـ )
( بمتوسط 48 -16معممات تراوحت ما بيف )الحديثة لدرس التربية البدنية مف وجية نظر معممي و 

 ( درجة.32( في الوقت الذؼ كاف فيو المتوسط النظرؼ )34.34حسابي)
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بالنظر إلى تصنيف أعضاء العينة عمى مقياس درجة استخداـ طرؽ التدريس الحديثة لدرس التربية 
رس التربية البدنية البدنية مف وجية نظر معممي ومعممات.تبيف أف استخداـ طرؽ التدريس الحديثة لد

%( جاءت 40.0%(. ونسبة )40.0مف وجية نظر معممي ومعممات جاءت بدرجة عالية  بنسبة )
%(جاءت بدرجة متوسطة وتؤكد المقاييس اإلحصائية المستخدمة 20.0بدرجة منخفضة . ونسبة )

عمى مقياس  أنو عند مقارنة المتوسط الحسابي بالمتوسط النظرؼ لمدرجات التي تحصمت عمييا العينة
استخداـ طرؽ التدريس الحديثة لدرس التربية البدنية مف وجية نظر معممي ومعممات إلى أف قيمة 
المتوسط الحسابي أكبر مف قيمة المتوسط الحسابي النظرؼ ، األمر الذؼ يرجع توصيف استخداـ 

 عالية .طرؽ التدريس الحديثة لدرس التربية البدنية مف وجية نظر معممي ومعممات  بأنيا 
 مناقشة النتائج: 4-2
 .مناقشة كتفسير نتائج الفرضية األكلى:1

افترضا الباحثاف أف ىناؾ درجة كبيرة مف استخداـ طرؽ التدريس الحديثة أثناء تدريس درس التربية 
تيتـ باألبعاد التالية: األىػداؼ التعميميػة والتخطػيط والكفاءات ولقد تـ  البدنية مف الناحية  التي

قق مف ذلؾ مف خبلؿ تحميل نتائج االستبياف في ىذه األبعاد و داللة إحصائية عمى اف معمـ التح
التربيػة البدنية والرياضية في مرحمة التعميـ األساسي لو القدرة عمى بناء الدرس مف خبلؿ ىذه 

تخطيط باألىداؼ التعميمية مف حيث تحديدىا مف االىداؼ العامة وكذلؾ ببعد ال تيتـ  األبعاد التي
والذػ يعد فيو الخطة وتحديد التوزيع السنوػ والفصمي لممادة التدريسية وصياغة المؤشرات التى 
تتناسب مع الكفاءة القاعدية والمياقة البدنية والميارية لمطبلب وىذه ما يتفق مع رأؼ الكاتب عمي 

نوع أو بأخر (يبدأ كل المعمميف عمميـ التدريسي ب4( )2008( وزينب عمى عمر)5()2005راشد)
مف التخطيط، وأوؿ خطوة في ىدا التخطيط ىو صياغة ىدؼ أو عدة أىداؼ ، ويتضمف تخطيط 
الدرس عبلوة عمى تحديػد األىداؼ المعرفية و الميارية والوجدانية و تحديد المحتوػ الذؼ مف خبللو 

 ا في الدرس.تتحقق ىذه األىداؼ،وأيضا يتضمف التخطيط الوسائل التعميمية التي يمكف استخدامي
 .مناقشة كتفسير نتائج الفرضية الثانية:2

افترضا الباحثاف أف ىناؾ درجة كبيرة مف استخداـ طرؽ التدريس الحديث أثناء آدا الدرس مف طػرؼ 
معمـ التربية البدنية مف الناحية التطبيقية التي تعتمد عمى األبعاد التالية الممارسات التعميمية والتقويـ 

مف ذلؾ مف خبلؿ تحميل نتائج االستبياف عمى مستوػ ىذيف البعديف تبيف أف ىناؾ لقد تـ التحقق 
داللة إحصائية عمى أف معمـ التربية البدنية والرياضية في مرحمة التعميـ األساسي يطبق ىذيف 
البعديف خبلؿ أداء الدرس ويستخدـ طرؽ تساعده عمى اثاره الدافعية لدػ الطبلب وكذلؾ ينوع فى 

تقويـ بما يتبلءـ مع  االىداؼ التعميمية وىذه ما يتطابق ؽ مع رأؼ الكاتب عمي راشد اساليب ال
(بعػد عمميػة تخطػيط الدرس مف حيث استخداـ طرؽ تساعده عمى اثارة الدافعية لدػ 5()2005)

الطبلب واستخداـ الطرؽ التى توجو نشاطات الطمبة وتشركيـ فعميا فى الدرس وينوع اساليب التقويـ 
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يتبلءـ مع االىداؼ ألتعميمية وتحديد أىدافو و عناصره ، ووسائمو وخطواتو ، يقوـ المعمـ بتنفيذ بما 
ىذا التخطيط ، وتطبيق اإلسػتراتيجية التدريسية التي حددىا في تخطيطو فالمعمـ مع تبلميذه يحاوؿ 

نتقاة وطرؽ التدريس أف يحقق أىدافو التعميمية التي اختارىا مػف خػبلؿ االستراتيجيات التدريسية الم
المستخدمة ، واألنشطة التعميمية التي يمارسػيا الطبلب في الواقع األداء الحقيقي الستراتيجيات 
المعمـ التي اختارىا لدرسو ،و ميارات التنفيذ كثيرة ومتعددة ، فنجد مػف ىذه الميارات تييئة الطبلب 

ريػة ، واالكتشػاؼ ، واالستقصاء والتعزيز لمدرس و التواصل المفظي وغير المفظي ، والمحادثة الجوى
دارة الصف ، وصياغة األسئمة الصفية واستخداميا وغيرىا مف الميارات .   وا 

 االستنتاجات كالتكصيات: -4
 االستنتاجات:

 تـ استخداـ اساليب التدريس الحديثة فى درس التربية البدنية . -1
 اؼ العامة.يتـ تحديد االىداؼ التعميمية الخاصة مف االىد -2
يتـ صياغة المؤشرات التى تتناسب مع الكفاءه القاعدية والمياقة البدنية والميارية  -3

 لمطبلب.
استخدمت طرؽ تساعد عمى اثاره الدافعية وينوع فى اساليب التقويـ بما يتبلءـ مع  -4

 االىداؼ التعميمية.
 التكصيات : 4-2
 ة ..زيادة االىتماـ باستخداـ طرؽ التدريس الحديث1
 . ضرورة توفير المستمزمات والتجييزات الرياضية الحديثة .2
 ضرورة مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطبلب . -3
 اتاحة الوقت الكافي لحل المشاكل مف طرؼ الطبلب -4

 االختبارات الميارية والحركية . اف تبنى معايير مناسبة لتقويـ اداء الطبلب فى
 
 
 
 
 
 
 
 
 



212 
 

 -المراجع :
معمـ التربية الرياضية ، مكتبة شجرة الذر، المنصورة  : جاه أحمد عزالديفابوالن -1

 (.2001، مصر ، )
دور النظرية فى التدريس ، دار الشروؽ ، لمنشر  : افناف نضير -2

 (.2000والتوزيع ، عماف ، األردف ، )
 ألديرؼ عمى -3

 احمد بطاينة
مل اساليب تدريس التربية البدنية ، األردف ، دار األ :

 (.1987لمنشر والتوزيع ، اربد ، )
طرؽ تدريب التربية البدنية والرياضة ، دار الفكر  : زينب عمي عمر -4

 . 2008، القاىرة ،  1العربي ، ط
كفايات األداء التدريسي ، دار الفكر العربي القاىرة  : عمى راشد الكاتب -5

 ( .2005، ) 1ط 
 محمود سميماف -6

 احمد السمرائي    
دراسة العوامل المؤثر عمى تنفيذ درس التربية  :

الرياضية لممرحمة االساسية ، مجمة جامعة األزىر 
بغزة ، سمسمة العموـ اإلنسانية ، المجمد الثامف ، العدد 

 (.1984الثاني ، ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



215 
 

 لمنطقة الغربيةي لكرة الطاكلة باتحاد الفرعمعايير الجكدة كدكرىا في تطكير المنظكمة اإلدارية لبل 

 أ. ـ. د. عبد الرزاؽ إبراىيـ القبللي                                               
 المقدمة كأىمية البحث:  1-1

أصبح مفيـو الجودة واالعتماد والرقابة يمقى اىتماما كبيرًا مف جانب الباحثيف والميتميف بتطبيقيا 
ركائز تحقيق الميزة التنافسية والمساىمة في الوصوؿ إلى وذلؾ باعتبار أف اإلنتاجية والجودة ىما 

درجة التميز والريادة في ظل ما يسود بيف قطاعات األعمى مف منافسة وسيادة إضافة إلى التقدـ 
 السريع في رفع وتحسيف المستوػ.

( أف الجودة بإدارة المؤسسات الرياضية ىي تحقيق متطمبات وأىداؼ 2003ويذكر حسف الشافعي )
مستفيد في مجاؿ األداء الرياضي واإلدارؼ في المؤسسات الرياضية والمستفيد ىو البلعب واإلدارؼ ال

 (.11: 4والجياز الفني والجياز اإلدارؼ.)
( أف الجودة تساعد في ضماف التحسيف المستمر والشامل لكل قطاعات 2000وتشير سحر طيب )

الثقة بيف أفرادىا مما يؤدؼ إلى زيادة  ومستويات المنظمة وتساعد عمى تحسيف العبلقات وبناء
يجاد عبلقات أفضل بينيـ. )  (.26:6االرتباط وا 

،  (، أف مفيوـ الجودة الشاممة يختمف بإختبلؼ المؤسسات2004) التوارؼ حيث يوضح سيد 
فالمؤسسة الخدمية تركز التحسيف المستمر وعمى مشاركة العامميف كميـ في كل ما يتعمق بتحقيق 

تطوير الخدمة المقدمة لمعميل في أقل وقت وجيد ممكف وعمى التعرؼ عمى  الجودة بيدؼ
 (.16:7إستراتيجيات أفضل المنافسيف. )

( بأف إدارة الجودة الشاممة ىي عممية شاممة النطاؽ لتعزيز المؤسسة 2005ويضيف محفوظ أحمد )
ؿ مرة ومنح حيث تعمل عمى التحسيف المستمر وتصغير األخطاء وأداء العمل الصحيح مف أو 

السمطات لمعامميف بالمؤسسات بيدؼ إرضاء وتحقيق رغبات العمبلء الداخمييف والخارجيف مع جميع 
 (.38:12مدخبلت المنظومة بالمؤسسة عمى ىذا األساس.)

 :يتضمف مجموعة عناصر محورية وىي( إلى أف مفيـو الجودة الشاممة 2002ويؤكد عمي السممي )
ويتفق  احتياجاتيـستفيديف مف الخدمات والسعي لتقديميا ليـ بما يحقق وتوقعات الم احتياجاتمعرفة 

 مع توقعاتيـ.
معرفة المستويات العالمية لجودة الخدمات التي تقدميا المؤسسات المماثمة والسعي لموصوؿ بعممياتيا 

 ومنتجاتيا إلى ذات المستويات.
ستوػ العالمي لمخدمات والعمل عمى لموصوؿ إلى الم استخدامياتحديد األساليب والتقنيات الواجب 

تحسيف كفاءة العمميات في المؤسسة بما يحقق تخفيض تكمفة األداء وتقميل الوقت المستغرؽ في 
 األداء دوف المساس بمستوػ المواصفات.
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نشر مفيوـ الجودة في جميع أنحاء ومستويات المؤسسة وبناء ثقافة تنظيمية بحيث تندمج في 
مميف عمى كافة المستويات ويصبح سموؾ األداء ذاتي دوف فرض أو إجبار التوجيات الشخصية لمعا

 مف سمطة أعمى.
دماج فكر التطوير في صمب فمسفة أفدارة لمواكبة حركة  تطوير كافة عناصر المؤسسة وعممياتيا وا 

 (.11:9التحسيف والتطوير واإلرتفاع لممستويات العالمية. )
نظاـ الجودة بالتحديد الشامل لمييكل التنظيمي وتوزيع ( حيث ييتـ 2005وتذكر دنيا كماؿ عوض )

يضاح األعماؿ واإلجراءات الكفيمة بمراقبة العمل ومتابعتو،  المسؤوليات والصبلحيات عمى األفراد وا 
كذلؾ مراقبة وفحص كل ما يرد إلى المؤسسة التعميمية والتأكد عمى أف الخدمة قد تـ فحصيا وأنيا 

 (.  108:  5طموبة.) تحقق مستمزمات الجودة الم
( بأف لمجودة عدة مبادغ يجب تطبيقيا لموصوؿ إلى أفضل 2002المقصود ) ويضيف أحمد عبد

 نتائج ومنيا: 
 التخطيط لتحقيق األىداؼ المطموبة. -
 .التنظيـالتنظيـ والسعي إلى تطبيق مبادغ  -
 بيف المستويات اإلدارية. االتصاؿتوفير وسائل  -
 البلعب(. –المدرب  –يد )اإلدارؼ التركيز عمى المستف -
 توافر القيادة اإلدارية الفعالة وبناء الفريق وتوافر مبادغ القيادة. -
 .باستمرارتطبيق مبادغ التعميـ والتدريب  -
 .باستمرارتحسيف الجودة  -
 (.20: 2لتحقيق األىداؼ. ) باستمرارالرقابة بواسطة اإلدارة العميا  -

  ف لمجودة عدة أسس منيا: ( بأ2002ويذكر أحمد سيد )
يتطمب تفعيل فمسفة إدارة الجودة داخل منظمة ما توافر عدة أسس ومبادغ تتناسب وتتكامل فيما 

،  ، وذلؾ عمى المدؼ القريب والبعيد بيينيا لتحقيق أىداؼ المنظمة المباشرة منيا وغير المباشر منيا
ديروف والعامموف و خارجيا الجميور والتي تتمثل في النيوض بمستوؼ األداء داخل المنظـ)الم

 المتعامل معيا( ىذه األسس ىي:

 التخطيط السميـ .  - 1

 دعـ وتأييد اإلدارة العميا لبرنامج إدارة الجودة . - 2

 القيادة المناسبة ألعماؿ إدارة الجودة . اختبار - 3

  بآدائة .  االرتقاءالعناصر البشرية و  انتقاء - 4
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 دة معًا . شمولية وأداء الجو  - 5
 ( .89 -88: 1).  القرارات بناء عمى الحقائق اتخاذ - 6

( بأف تشتغل معايير ضماف الجودة عمى تصميـ البرنامج وأىدافو 2002حيث يؤكد طارؽ سعيد )
وطرؽ التفاعل بيف اإلدارة وأعضاء اإلتحاد والبلعبيف ، وحيث أف التطوير والتنظيـ تعتبر عممية 

ية وىي العمود الفقرؼ لمعممية اإلدارية بأكمميا ويحدد الوظائف التنظيمية جيدة في المؤسسة الرياض
 ( . 719:  8) لجميع المستويات.

حيث أف التطوير داخل منظومة اإلتحاد الفرعي لكرة الطاولة بالمنطقة الغربية يتيح ممارسة نشاطو 
 ت المحمية والعربية واإلفريقية.بسيولة وُيسر بيدؼ الرُّقي برياضة كرة تنس الطاولة إلى أرقى المستويا

معايير الجودة في تطوير المنظومة اإلدارية لئلتحاد الفرعي لكرة  استخداـومف ىنا تأتي ضرورة 
 الطاولة بالمنطقة الغربية لتحقيق كل مف الكفاءة والفعالية.

لجودة في باالتحادات الفرعية تكمف أىمية ىذا البحث في إبراز دور معايير ا االىتماـومف منطمق 
تطوير وتحسيف المنظومة اإلدارية لئلتحاد الفرعي لكرة الطاولة بالمنطقة الغربية بصفة مستمرة ، 
وكذلؾ أىميتو المساىمة في الحصوؿ عمى المعمومات الجديدة مف خبلؿ نتائج ىذا البحث والتي قد 

تبر ىذا البحث تفيد العامميف في المجاؿ الرياضي بصفة عامة وكرة الطاولة بصفة خاصة ، ويع
 إضافة جديدة تضاؼ إلى العممية التعميمية.

 مشكمة البحث:  1-2
يتميز ىذا العصر بالتقدـ العممي السريع في جميع المجاالت وخاصة في ظل التغيرات التي تحدث 
في عالـ متغير، فإف المجتمعات بحاجة ماسة إلى وجود التخطيط العممي السميـ الذؼ يساعد في 

 تغيرات لحل مشكبلتيا المتجددة.مواجية تمؾ ال
وحيث أف لمعايير الجودة دور إستراتيجي في عممية التطوير والتنظيـ وتيدؼ إلى الوصوؿ إلى 
صبلح ما ىو موجود  أفضل النتائج مف خبلؿ مواكبة التطور والتركيز عمى منع حدوث األخطاء وا 

 مف أخطاء داخل المؤسسات الرياضية.
ضات العالمية في وقتنا الحالي، حيث تطورت كثيرًا مما كانت عميو في وتعد كرة الطاولة مف الريا

السابق وأف كرة الطاولة كأؼ رياضة أخرػ في ليا إتحادىا وليا مبادئيا األساسية التي تشكل الدعامة 
 القوية التي تستند عمييا، وأف نجاحيا يتطمب تطوير منظومة إتحادىا.

اـ بيا الباحث إلى مقر اإلتحاد لوحع أف ىذه المؤسسة التي ق االستطبلعيةومف خبلؿ الدراسة 
الرياضية تحتاج إلى عممية تطوير وتنظيـ لممنظومة اإلدارية لئلتحاد الفرعي لكرة الطاولة بالمنطقة 
الغربية في بعض األمور اليامة عمى مستوػ ىذا اإلتحاد حتى نتمكف مف إضافة عدة متطمبات 

 المنظومة األساسية فيو. كتماؿواأساسية مفقودة في ىذا اإلتحاد 
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عمى ما تقدـ رأػ الباحث ضرورة إجراء ىذا البحث لتقديـ كل ماىو جديد في ظل عممية  واستنادا
الجودة المبنية عمى أسس عممية صحيحة ليواكب التطور الذؼ طرأ عمى المجاؿ الرياضي لممؤسسة 

 الرياضية والرقي بيا إلى أفضل المستويات العالمية.
 دؼ البحث: ى 3 – 1

 ييدؼ البحث لمتعرؼ عمى: 
معايير الجودة ودورىا في تطوير المنظومة اإلدارية لئلتحاد الفرعي لكرة الطاولة بالمنطقة  -1

 الغربية.
 تساؤؿ البحث:   4 – 1
7 مادور معاٌٌر الجودة فً تطوٌر المنظومة اإلدارٌة لإلتحاد الفرعً لكرة الطاولة بالمنطمة 1

 الؽربٌة ؟

 مصطمحات المستخدمة في البحث: ال 1-5

 : الجكدة -1
ىي شكل تعاوني ألداء األعماؿ يعتمد عمى القدرات المشتركة لكل مف اإلدارة والعامميف بيدؼ "  

التحسيف المستمر في كل مكونات المؤسسة وذلؾ مف خبلؿ إتباع السموؾ الصحيح لمجودة مف قبل 
لموصوؿ ألىداؼ الجودة وسياستيا ومسؤوليتيا العامميف بالمؤسسة الرياضية لجميع المستويات 

 (108: 5)  ." وتطبيقيا بواسطة تخطيط الجودة
 اإلتحاد الفرعي لكرة الطاكلة بالمنطقة الغربية " تعريف إجرائي ":  -2
أحد فروع اإلتحاد الميبي لكرة الطاولة والذؼ يشرؼ أساسًا عمى عدة لجاف مختمفة منيا لجنة  ىو" 

التحكيـ ولجنة شؤوف أو قيد البلعبيف ، وكذلؾ يقـو بإعداد كوادر فنية في مجاؿ المسابقات ولجنة 
 بمستوياتيا وتوسيع قاعدة ممارستيا في النطاؽ الجغرافي لممنطقة الغربية بميبيا واالرتقاءالمعبة لنشرىا 

" . 

 الدراسات السابقة:  -2
حث بمسح الدراسات السابقة لموضوع نظرا ألىمية الدراسات السابقة في التوجيو واإلرشاد قاـ البا

  البحث وقاـ بتصنيفيا كما يمي: 
 (.11(. )2008دراسة لطفي عبد النبي الحنتكش ) 2-1-1

المنظومة التعميمية نحو جودة التعميـ " ، وتيدؼ ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى دراسة  اتجاىات"  :بعنكاف
لممنظومة التعميمية ونحو اإلدارة الفعالة إتجاه عناصر المنظومة نحو اإللتزاـ بالتحسيف المستمر 

لمعنصر البشرؼ ، حيث أستخدـ الباحث المنيج الوصفي باألسموب المسحي ، وكانت عينة الدراسة 
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( موجييف ، وكانت أىـ النتائج 9( معممًا، عدد )25( مديرؼ مدارس، )6عينة عشوائية متمثمة في )
الحاسبات  واستخداـيمية لمعرفة أىـ عوامل النجاح المنظومة التعم بيف عناصر اتصاؿأف وجود نظاـ 

 وتقميل التكمفة العالية لممكاتب والفصوؿ والمبلعب يتناسب مع الطبلب والمعمميف. اآللية
 (.10( )2012دراسة عمر نصر هللا قشطو ) 2-1-2

تيدؼ ىذه " تقويـ العمل اإلدارؼ باإلتحاد الفمسطيني لكرة اليد في ضوء معايير الجودة " و  :بعنكاف
الدراسة لمتعرؼ عمى معايير الجودة الشاممة باإلتحاد الفمسطيني لكرة اليد في ضوء معايير الجودة ، 
حيث أستخدـ الباحث المنيج الوصفي باألسموب المسحي، وكانت عينة الدراسة متمثمة في أعضاء 

الحكاـ ، وكانت أىـ النتائج مجمس اإلدارة باإلتحاد الفمسطيني لكرة اليد باإلضافة لئلدارييف والمدرب و 
االىتماـ ببناء وتطبيق أدوات قياس رضاء العامميف وفق معايير الجودة الشاممة ، وكذلؾ نشر ثقافة 

 الجودة الشاممة والوعي بمفيوـ وأىمية إدارة الجودة الشاممة لتطوير عمل إدارة اإلتحادات الرياضية.
 .(3(. )2013دراسة أسماء مصطفى أبك حمده ) 2-1-3

" معايير الجودة الشاممة في اإلتحاد الفمسطيني لكرة السمة في الضفة الغربية مف وجية نظر  :بعنكاف
إدارة األندية والمدربيف " ، وتيدؼ ىذه الدراسة لمتعرؼ درجة تطبيق معايير الجودة الشاممة لدػ 

لمدربيف ، حيث أستخدـ إتحاد كرة السمة الفمسطيني في الضفة الغربية مف وجية نظر إدارة األندية وا
الباحثة المنيج الوصفي باألسموب المسحي ، وكانت عينة الدراسة متمثمة في اإلدارييف والمدربيف 

لكرة السمة ، وكانت أىـ النتائج مستوػ تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة مف  الفمسطينيباإلتحاد 
لكرة السمة جاءت متوسطة لجميع مجاالت  وجية نظر إدارة األندية والمدربيف في اإلتحاد الفمسطيني

إدارة الجودة الشاممة ، وكذلؾ أدنى معايير الجودة الشاممة تطبيقا في اإلتحاد الفمسطيني لكرة السمة 
 جاءت في مجاؿ القيادة اإلدارية ومجاؿ تطوير الجودة.

 مف الدراسات السابقة:  االستفادةمدى  2-2
الدراسات السابقة التي أىتمت بدراسة معايير الجودة ودورىا  مف خبلؿ إطبلع الباحث عمى العديد مف

 في التطوير والتحسيف المستمر والتي أمكف االستفادة منيا في ىذا البحث بما يمي: 
 معايير الجودة. استخداـلمدراسات السابقة مف حيث  امتداديعتبر البحث الحالي 

 ث.ساعدت الدراسات السابقة الباحث في بمورة مشكمة البح
 ساعدت الدراسات السابقة الباحث في صياغة ىدؼ وتساؤؿ البحث.

 المناسب لعينة البحث. االختيارساعدت الدراسات السابقة الباحث عمى كيفية 
 وتحديد المنيج المستخدـ في البحث. اختيارساعدت الباحث عمى كيفية 

 نات.كأداة لجمع البيا االستبياف استمارةساعدت الباحث عمى كيفية إعداد 
 في البحث. استخدامياالوسائل اإلحصائية التي تـ  اختيارساعدت الباحث في 
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 أعتمد الباحث في تحميل النتائج عمى بعض الدراسات السابقة.
 إجراءات البحث:  -3

 يتضمف الخطوات التي أتبعيا الباحث في إجراء ىذا البحث عمى النحو التالي: 

 منيج البحث:  3-1 
 يج الوصفي باألسموب المسحي كونو أنسب المناىج لطبيعة ىذا البحث.الباحث المن استخدـ

 مع البحث: تمج 3-2
 يمثل مجتمع البحث جميع العامميف في اإلتحاد الفرعي لكرة الطاولة بالمنطقة الغربية.

 عينة البحث:  3-3
بالمنطقة الغربية عينة البحث بالطريقة العمدية مف العامميف باإلتحاد الفرعي لكرة الطاولة  اختيارتـ 

( أشخاص أجريت عمييـ 4( شخص لمدراسة االساسية و )20( شخص منيـ )24والبالغ عددىـ )
 (.1ىو موضح في الجدوؿ رقـ ) الدراسة االستطبلعية.كما

 ( يكضح تكصيف لعدد أفراد عينة البحث1الجدكؿ رقـ )
 العدد الصفة ت

 3 إدارٌٌن 1

 4 حكام 2

 3 مدربٌن 3

 10 العبٌن 4

 20 المجموع 5

 أداة جمع البيانات: 3-4

كأداة لجمع البيانات والمعمومات التي يمكف مف خبلليا التعرؼ   استبياف  استمارةالباحث "  استخدـ
عمى معايير الجودة ودورىا في تطوير المنظومة اإلدارية لئلتحاد الفرعي لكرة الطاولة بالمنطقة 

محاور أساسية وكل محور يشمل مجموعة مف العبارات كما ( 6تحتوؼ عدد ) االستمارةالغربية وىذه 
 .االستبياف استمارةىو موضح في خطوات إعداد 

 خطكات إعداد إستمارة اإلستبياف:  3-4-1
مف خبلؿ إطبلع الباحث عمى العديد مف المراجع العممية الحديثة والدراسات السابقة والبحوث العممية 

ية مع بعض الخبراء والمحكميف ، قاـ الباحث بإعداد أداة وبإجراء العديد مف المقاببلت الشخص
حوؿ معايير الجودة ودورىا في تطوير المنظومة اإلدارية لئلتحاد الفرعي "( استبياف استمارة )لبحث ا

لكرة الطاولة بالمنطقة الغربية وتـ عرضيا عمى الخبراء والمحكميف وقاـ كل خبير بإبداء الرأؼ في 
وفقًا آلراء الخبراء  االستمارةذؼ أو اإلضافة أو التعديل، وقاـ الباحث بتعديل سواء بالح االستمارة
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والمحكميف ثـ عرضيا عمييـ مرة أخرػ بعد التعديل إلتماـ الموافقة النيائية ، وتمت الموافقة عمى أف 
 تكوف المحاور األساسية كما يمي: 

 محور التخطيط والتنظيـ.
 .االتصاالتمحور وسائل 
 دة اإلدارية وشؤوف العامميف.محور القيا

 محور ضماف الجودة والتحسيف المستمر.
 محور أساليب القياس والتقويـ.

 ( .10( ، )3)عمى نظاـ المعمومات. االعتمادمحور 
 : االستطبلعيةالدراسة  3-5

( أشخاص مف المجتمع األصمي ومف 4عمى عينة قواميا ) استطبلعيةقاـ الباحث بإجراء دراسة 
 العينة األساسية وذلؾ بيدؼ:  خارج أفراد

 التعرؼ عمى الصعوبات التي قد تواجو الباحث في تنفيذ الدراسة االساسية.
 التعرؼ عمى كيفية ملء االستمارات المستخدمة في البحث.

 معرفة كيفية توزيع وجمع االستمارات عمى عينة البحث االساسية.
 معرفة الوعاء الزمني لتوزيع وجمع االستمارات.

 د األسموب التنظيمي لمعمل.تحدي
 تدريب المساعديف.

 الدراسة األساسية:  3-6
عف طريق المقابمة الشخصية  االستبياف استمارةقاـ الباحث بإجراء الدراسة األساسية الخاصة بتوزيع 

( شخص العامميف في االتحاد الفرعي لكرة الطاولة بالمنطقة الغربية لمموسـ 20عمى عدد عشروف )
 .2016 – 2015الرياضي 

  الكسائل اإلحصائية: 3-7
 الوسائل اإلحصائية التالية :  باستخداـقاـ الباحث 

 . التكرار والنسبة المئوية. 1
 . معادلة ليكرث لؤلىمية النسبية. 2
 )مربع كاؼ( . اختبار.  3
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 عرض كمناقشة النتائج:  -4

 عرض النتائج:  4-1
مادور معايير الجودة في تطوير منظومة اإلتحاد يتضمف ىذا الفصل عرض النتائج تساؤؿ البحث " 

 الفرعي لكرة الطاولة بالمنطقة الغربية ؟ 
مربع كأؼ  اختبارالتكرارات والنسب المئوية وقيمة  استخراجلئلجابة عمى تساؤؿ ىذا البحث تـ 

 ومعرفة قيـ كل منيما.
 (2الجدكؿ رقـ )

                                                                                              أي لعبارات المحكر األكؿ الدالة عمى " التخطيط كالتنظيـ "  يبيف التكرارات كالنسب المئكية كقيمة إختبار مربع ك 
 20ف = 

 العبارة ر.م
 مدى اإلجابة

 لٌمة اختبار مربع كاي
 ال إلى حد ما نعم

1 
تحاد الفرعً هل توجد أهداؾ واضحة ومحددة لئل

 لكرة الطاولة بالمنطمة الؽربٌة

20 0 0 
40.040 

100.0% 0 0 

 هل تتناسب األهداؾ مع اإلمكانات المتاحة 2
8 2 10 

5.205 
40.0% 10.0% 50.0% 

3 
هل توجد أهداؾ واضحة ومحددة للحصول على 

 البطولة العربٌة أو األفرٌمٌة أو الدولٌة

8 3 9 
3.103 

40% 15% 45% 

4 
هل توجد سٌاسة إدارٌة تحمك أهداؾ اإلتحاد الفرعً 

 لكرة الطاولة بالمنطمة الؽربٌة

8 11 1 
7.907 

40% 55% 5% 

5 
هل توجد لوابح مالٌة للصرؾ على اإلتحاد الفرعً 

 لكرة الطاولة بالمنطمة الؽربٌة

7 4 9 
1.901 

35% 20% 45% 

6 
الفرعً هل توجد سٌاسة لتطبٌك الجودة باإلتحاد 

 لكرة الطاولة بالمنطمة الؽربٌة

8 6 6 
0.400 

40% 30% 30% 

7 
هل ٌوجد باإلتحاد نظم ولوابح معروفة لدى العاملٌن 

 باإلتحاد واألندٌة المشاركة

16 4 0 
20.820 

85% 15% 0 

8 
هل اإلجراءات اإلدارٌة مكتوبة فً متناول العاملٌن 

 واألندٌة المشاركة

12 5 3 
6.706 

60% 25% 15% 

 هل تلتزم إدارة اإلتحاد بتنفٌذ السٌاسات الموضوعة 9
5 15 0 

17.517 
25% 75% 0 

10 
هل ٌضع اإلتحاد البحة لمكافآت العاملٌن والجزاءات 

 الممابلة لها

4 6 10 
2.802 

25% 25% 50% 

11 
هل تتوافر خطط طوٌلة المدى لبرامج التدرٌب 

 لمختلفة لدى اإلتحادواإلعداد للمراحل السنٌة ا

5 12 3 
6.706 

25% 60% 15% 

12 
هل توجد برامج زمنٌة للفبات السنٌة المختلفة 

 باإلتحاد

8 8 4 
6.706 

40% 40% 20% 

13 
هل ٌوضع فً اإلعتبار السلبٌات التً تواجه تحمٌك 
 أهداؾ اإلتحاد الفرعً لكرة الطاولة بالمنطمة الؽربٌة

15 5 0 
17.517 

75% 25% 0 

 0.400 8 6 6هل تتناسب البرامج الموضوعة مع اإلمكانات  14
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 العبارة ر.م
 مدى اإلجابة

 لٌمة اختبار مربع كاي
 ال إلى حد ما نعم

المتاحة داخل اإلتحاد الفرعً لكرة الطاولة بالمنطمة 
 الؽربٌة

30% 30% 40% 

15 
هل ٌتبنى اإلتحاد إستراتٌجٌة لزٌادة عدد الممارسٌن 

 على مستوى المنطمة الؽربٌة

11 8 1 7.907 

55% 40% 5%  

16 
مر متكامل اإلتحاد الفرعً لكرة الطاولة هل ٌوجد م

 بالمنطمة الؽربٌة

8 11 1 
7.907 

40% %55 5% 

17 
هل ٌراعى النظام األساسً اإلختٌار األفضل لعضوٌة 

 اإلتحاد الفرعً لكرة الطاولة بالمنطمة الؽربٌة

8 12 0 
11.211 

40% 60% 0 

 هل ٌوجد باإلتحاد نظام لتطوٌر األداء اإلداري 18
9 3 8 

3.103 
45% 15% 40% 

19 
هل ٌضع اإلتحاد معاٌٌر وأسس إلختٌار لجان 

 المدربٌن ولجان الحكام

17 1 2 
24.124 

85% 5% 10% 

20 
هل ٌوجد باإلتحاد نظام لزٌادة عدد المدربٌن 

 والبلعبٌن والحكام

15 3 2 
15.715 

75% 15% 10% 

21 
حكام بالتنسٌك هل ٌوجد باإلتحاد نظام لتطوٌر أداء ال

 الدولً أو الماري

14 6 0 
14.814 

70% 30% 0 

22 
هل ٌحدد اإلتحاد مسإولٌات وسلطات العاملٌن بدلة 

 ً  وموزعة على العاملٌن توزٌعا سلٌما

9 11 0 
10.310 

45% 55% 0 

23 
هل ٌوجد تنسٌك بٌن إدارة اإلتحاد والمإسسات 
رة الرٌاضٌة لتحمٌك أهداؾ اإلتحاد الفرعً لك

 الطاولة بالمنطمة الؽربٌة

7 11 2 
6.106 

35% 55% 10% 

24 
هل ٌوجد نظام فعال للتعرؾ على شكاوي المستفٌدٌن 

 البلعبٌن( –المدربٌن  –اإلدارٌٌن  –)الحكام 

17 3 1 
19.919 

85% 10% 5% 

 5.99=0.05مربع كاي معنكي عند مستكى 
عمى عبارات مربع كأؼ  اختباروالنسب المئوية وقيمة  بالتكرارات( والخاص 2يتضح مف الجدوؿ رقـ )

أف معظـ إجابات عينة البحث قد تركزت المحور االوؿ الدالة عمى " التخطيط والتنظيـ " حيث تبيف 
-20-19-15-13-8-7-6-1عمى بديل اإلجابة )نعـ( وباألخص عمى العبارة ذات التسمسل: )

اإلجابة )إلى حد ما( وذلؾ عمى العبارات ذات (، بينما تركز معظـ اإلجابات عمى بديل 21-24
أكثر أفراد العينة اإلجابة )ال( عمى  اختار(، وقد 23-22-1-17-16-11-9-4) التسمسل

(، أما عمى العبارات األخيرة فقد توزعت تكرارات اإلجابة عمى 10-5-2العبارات ذات التسمسل: )
 0.05أؼ( كانت دالو إحصائيًا عند مستوػ بدلو )نعـ، ال، إلى حد ما(، ويظير أف قيمة المربع )ك
 (.24-21-20-19-15-8-7-1ولصالح اإلجابة نعـ وذلؾ عمى العبارات ذات التسمسل: )
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 (3جدكؿ رقـ )ال

 الدالة عمى  كسائل اإلتصاالت  يبيف التكرارات كالنسب المئكية كقيمة إختبار مربع كأي لعبارات المحكر الثاني 

 20ف = 

 العبارة ر.م
 ابل اإلجابةبد

 لٌمة اختبار مربع كاي
 ال إلى حد ما نعم

1 
هل وسابل االتصاالت وتمنٌة المعلومات متاحة 

 لئلتحاد الفرعً لكرة الطاولة بالمنطمة الؽربٌة

5 13 2 
9.709 

20% 70% 10% 

2 
هل ٌموم اإلتحاد باستخدام وسابل اتصال متنوعة 

 مع اإلدارٌٌن والمدربٌن والبلعبٌن

4 14 2 
12.412 

20% 70% 10% 

3 
هل ٌموم اإلتحاد الفرعً وسابل اتصال متنوعة 

 مع اإلتحاد العام واللجنة األولمبٌة

6 12 2 
7.607 

30% 60% 10% 

4 
هل ٌموم اإلتحاد بإست خادم وسابل اتصال 

 متنوعة مع األندٌة الرٌاضٌة

17 3 0 
24.724 

85% 15% 0 

5 
دام وسابل اتصال متنوعة هل ٌموم اإلتحاد باستخ

 مع وزارة الشباب والرٌاضة بالمنطمة الؽربٌة

17 2 1 
24.124 

85% 10% 5% 

6 
هل ٌبادر اإلتحاد باالتصال بمدربً والعبً األندٌة 

 لبلستمصاء عن شكواهم وحاجاتهم إن وجدت

14 6 0 
14.814 

70% 30% 0 

7 
 هل ٌبادر اإلتحاد باالتصال بالحكام لبلستمصاء

 عن شكواهم وحاجاتهم إن وجدت

14 5 1 
13.313 

70% 25% 5% 

8 
هل ٌبادر اإلتحاد باالتصال باإلدارٌٌن لبلستمصاء 

 عن شكواهم وحاجاتهم إن وجدت

14 5 1 
13.313 

70% 25% 5% 

9 
هل لدى أعضاء اإلتحاد المدرة على استخدام 
وسابل االتصال الحدٌثة مثل الكمبٌوتر 

 ذات ثور )شاشة العرض(والبروجكتر وال

19 1 0 
34.334 

95% 5% 0 

10 
هل ٌوجد لئلتحاد مولع إلكترونً على موالع 

 التواصل االجتماعً ٌعرؾ باإلتحاد

18 2 0 
29.229 

90% 10% 0 

 5.99=0.05مربع كاي معنكي عند مستكى 
مربع كأؼ عمى عبارات  اختباروالنسب المئوية وقيمة  بالتكرارات( والخاص 3يتضح مف الجدوؿ رقـ )

حيث تبيف أف معظـ إجابات عينة البحث قد تركزت  ، االتصاالتالمحور الثاني الدالة عمى  وسائل 
(، بينما 10-9-8-7-6-5-4عمى بديل اإلجابة )نعـ( وباألخص عمى العبارات ذات التسمسل: )

-2-1ت ذات التسمسل: )تركزت معظـ اإلجابات عمى بديل اإلجابة )إلى حد ما( وكذلؾ عمى العبارا
(، ويتبيف مف الجدوؿ أف ىناؾ فروؽ دالة إحصائيًا تبني تكرارات اإلجابة عمى جميع عبارات 3

(، 10-9-8-7-6-5-4المجاؿ األوؿ، وكانت الفروؽ لصالح اإلجابة )نعـ( وذلؾ عمى العبارات: )
 أفراد العينة بيا. اختمفث مف قبل أفراد عينة البحث عمى جميع العبارات ما عدا العبارة الثالثة حي

 



215 
 

 (4الجدكؿ رقـ )

   القيادة اإلدارية  رات المحكر الثالث الدالة عمىمربع كأي لعبا اختباريبيف التكرارات كالنسب المئكية كقيمة  
 20ف =                                                كشؤكف العامميف  

 العبارة ر.م
 بدابل اإلجابة

 مربع كايلٌمة اختبار 
 ال إلى حد ما نعم

1 
هل تموم إدارة اإلتحاد بحل المشكبلت التً لد تواجه 

 الحكام والمدربٌن والبلعبٌن واإلدارٌٌن

16 3 1 
19.919 

80% 15% 5% 

2 
هل تعتبر إدارة اإلتحاد أن إرضاء المستفٌدٌن هو اساس 
النجاح فً تمدم اإلتحاد الفرعً لكرة الطاولة بالمنطمة 

 لؽربٌةا

4 6 10 
2.802 

20% 30% 50% 

3 
هل تموم إدارة اإلتحاد بتصمٌم الخدمات وفما للمواصفات 

 التً تتطابك مع تولعات المستفٌدٌن
 

5 13 2 
9.709 

25% 65% 10% 

4 
هل تركز إدارة اإلتحاد على جودة الخدمة فً تصمٌمها 
للخدمات داخل اإلتحاد الفرعً لكرة الطاولة بالمنطمة 

 الؽربٌة

7 12 1 
9.109 

35% 60% 5% 

5 
هل تسعى إدارة اإلتحاد لتلبٌة إحتٌاجات المستفٌدٌن 

 الحالٌة والمستمبلٌة
17 2 1 

24.124 
85% 10% 5% 

6 
هل ٌوجد عابد مادي من مرتبات ومكافآت للعاملٌن 

 باإلتحاد ٌتناسب مع ما ٌمومون به من خدمات

7 2 11 6.106 
 35% 10% 55% 

7 
. هل ٌوجد العدد الكافً من العاملٌن للمٌام بؤعباء العمل 7

 داخل اإلتحاد الفرعً لكرة الطاولة بالمنطمة الؽربٌة
8 3 9 

3.103 
40% 15% 45% 

8 
هل تموم إدارة اإلتحاد بعمل دورات تدرٌبٌة على 

 المستوٌٌن الفنً واإلداري

7 12 1 
9.109 

35% 60% 5% 

 ٌن فً منالشة تمٌٌم اإلدارةهل ٌشارن العامل 9
19 1 0 34.334 

 95% 5% 0 

 هل ٌتمٌز العاملٌن باإلتحاد بالمدرة على حل المشكبلت 10
19 1 0 

34.334 
95% 5% 0 

11 
هل توجد رإٌة مشتركة بٌن إدارة اإلتحاد ومعظم العاملٌن 

 للوصول باألداء إلى مستوى الجودة المطلوبة
8 12 0 

11.211 
40% 60% 0 

 هل تتم متابعة العاملٌن الجدد أثناء فترة اإلختٌار 12
18 2 0 

29.229 
90% 10% 0 

 هل تإمن إدارة اإلتحاد بؤهمٌة العنصر البشري والتنمٌة 13
18 2 0 

29.229 
90% 10% 0 

14 
هل تشجع إدارة اإلتحاد العمل الجماعً وتكوٌن فرٌك 

 العمل

17 2 1 
24.124 

85% 10% 5% 

15 
هل تراجع إدارة اإلتحاد بإنتظام جودة الخدمة التً تمدمها 

 لبلعبٌن( –لئلدارٌٌن  –للمدربٌن  –)للحكام 
18 2 0 

 
90% 10% 0 29.229 

16 
هل تدرن إدارة اإلتحاد أن فلسفة الجودة ال ٌمكن الوصول 
إلٌها بإتباع طرابك اإلدارة التملٌدٌة وإنما تحتاج إلى تحول 

 ط الحالً لئلدارة باإلتحادشامل للنم

14 6 0 
14.814 

70% 30% 0 

 5.99=0.05مربع كاي معنكي عند مستكى 
مربع كأؼ عمى عبارات  اختباروالنسب المئوية وقيمة  بالتكرارات( والخاص 4يتضح مف الجدؿ رقـ )

إجابات عينة المحور الثالث الدالة عمى " القيادة اإلدارية وشؤوف العامميف " حيث تبيف أف معظـ 
-7-6-5-1البحث قد تركزت عمى بديل اإلجابة )نعـ( وباألخص عمى العبارات ذات التسمسل: )
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(، بينما تركزت معظـ اإلجابات عمى بديل اإلجابة )إلى حد ما( 9-10-12-13-14-15-16
(، ويظير مف الجدوؿ ضعف تكرار اإلجابة 11-8-4-3-2وذلؾ عمى العبارات ذات التسمسل: )

مربع )كأؼ( دالو إحصائيًا ما عدا  اختبارل اإلجابة )ال( مف الجدوؿ يبيف أف جمع قيـ عمى بدي
-12-10-9-5-1(، وكانت الفروؽ لصالح اإلجابة نعـ وذلؾ عمى العبارات: )7-2العبارات: )

13-14-15-16.) 
 ( 5الجدكؿ رقـ )

الرابع الدالة عمى " ضماف الجكدة  مربع كأي لعبارات المحكر اختباريبيف التكرارات كالنسب المئكية كقيمة 
 20ف = "                                     كالتحسيف المستمر

 العبارة ر.م
 بدابل اإلجابة

 لٌمة اختبار مربع كاي
 ال إلى حد ما نعم

1 
هل تموم إدارة اإلتحاد بتمدٌم خدمة للمستفٌدٌن )الحكام 

 البلعبٌن( –المدربٌن  –اإلدارٌٌن  –

10 9 1 
7.307 

50% 45% 5% 

2 
هل توجد خطط لتحسٌن معاٌٌر األداء باإلتحاد الفرعً 

 لكرة الطاولة بالمنطمة الؽربٌة

8 11 1 
7.907 

40% 55% 5% 

3 
هل توجد لناعة لدى اإلتحاد بؤهمٌة التحسٌن والتطوٌر 

 –المدربٌن  –اإلدارٌٌن  –تجاه المستفٌدٌن )الحكام 
 البلعبٌن(

14 5 1 
13.313 

70% 25% 5% 

4 
هل ٌوجد لدى المستفٌدٌن لناعة تامة بؤهمٌة التحسٌن 

 والتطوٌر

12 8 0 
11.211 

60% 40% 0 

5 
هل تهتم إدارة اإلتحاد بتنمٌة مهارات العاملٌن بهدؾ 

 تحسٌن الخدمة الممدمة

17 3 0 
24.724 

85% 15% 0 

6 
 هل هنان برامج تدرٌبٌة لتطوٌر وتحسٌن مهارات

 المستفٌدٌن بشكل مستمر

14 5 1 
13.313 

70% 25% 5% 

7 
هل تركز إدارة اإلتحاد على وضع اإلتجاهات السلٌمة 

 فً العمل
 

14 5 1 
13.313 

70% 25% 5% 

8 
هل تمام ورش عمل بشكل دوري لمنالشة المشكبلت 

 المتعلمة باإلتحاد وحلها

6 8 6 
0.400 

30% 40% 30% 

9 
على إكتشاؾ األخطاء والمشكبلت هل ٌتم العمل 
 وتبلفٌها بسرعة

6 14 0 
14.814 

30% 70% 0 

10 
هل ٌتوفر اإلتحاد مكتب إدارة ضمان الجودة والتحسٌن 

 المستمر

6 4 10 
2.802 

30% 20% 50% 

 5.99=0.05مربع كاي معنكي عند مستكى 
مربع كأؼ عمى عبارات  اختباريمة والنسب المئوية وق بالتكرارات( والخاص 5يتضح مف الجدوؿ رقـ )

المحور الرابع الدالة عمى " ضماف الجودة والتحسيف المستمر " حيث تبيف أف معظـ إجابات عينة 
-7-6-5-4-3-1البحث قد تركزت عمى بديل اإلجابة )نعـ( وباألخص العبارات ذات التسمسل: )

ا( وذلؾ عمى العبارات ذات (، بينما تركزت معظـ اإلجابات عمى بديل اإلجابة )إلى حد م10
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(، ويظير مف الجدوؿ ضعف تكرار اإلجابة عمى بديل اإلجابة )ال( مف الجدوؿ 9-8-2التسمسل: )
(، وكانت الفروؽ 10-8يبيف أف جميع قيـ إختبار مربع )كأؼ( دالو إحصائيًا ما عدا العبارات: )

 (.7-6-5-4-3-1لصالح اإلجابة )نعـ( عمى العبارات ذات التسمسل: )
 (6الجدكؿ رقـ )

أساليب القياس  بارات المحكر الخامس الدالة عمىمربع كاي لع اختباريبيف التكرارات كالنسب المئكية كقيمة  
 20ف = "                           كالتقكيـ 

 العبارة ر.م
 بدابل اإلجابة

 لٌمة اختبار مربع كاي
 ال إلى حد ما نعم

1 
متطورة لمٌاس األداء هل ٌستخدم اإلتحاد أسالٌب 

 التدرٌبً للمدربٌن

8 4 8 
1.601 

40% 20% 40% 

2 
هل توجد لجنة متخصصة للمٌاس والتموٌم للبرامج 

 التدرٌبٌة للحكام

15 2 3 
15.715 

75% 10% 15% 

3 
هل توجد أدوات لتموٌم البرنامج التدرٌبً من خبلل 
 –المستوى المهاري والمعرفً للمستفٌدٌن )حكام 

 العبٌن( –إدارٌٌن  –ربٌن مد

6 4 10 

2.802 
30% 20% 50% 

4 
هل ٌتم تموٌم أداء المادة والعاملٌن باإلتحاد فٌما ٌخص 

 األداء اإلداري والفنً والخدمة التدرٌبٌة الممدمة

9 11 0 
10.310 

45% 55% 0 

 هل عملٌة التموٌم مستمرة على مدار الموسم الرٌاضً 5
8 11 1 

7.907 
40% 55% 5% 

6 
هل ٌتم التموٌم بؤخذ رأي المستفٌدٌن فً البرامج 
التدرٌبٌة الممدمة من اإلتحاد الفرعً لكرة الطاولة 

 بالمنطمة الؽربٌة

11 8 1 
7.907 

55% 40% 5% 

7 
هل ٌموم اإلتحاد بتموٌم خطة البرنامج التدرٌبً أثناء 

 البرنامج المنفذ بالفعل

10 10 0 
10.010 

50% 50% 0 

8 
هل ٌموم بالتموٌم خبراء متخصصٌن فً مجال التدرٌب 

 والتحكٌم واإلدارة كبل حسب تخصصه

18 1 1 
28.928 

90% 5% 5% 

9 
هل ٌستخدم األسالٌب فً المٌاس والتموٌم وفما لفلسفة 

 الجودة

9 6 5 
1.301 

45% 30% 25% 

 هل ٌوجدم متابعة لنتابج عملٌات التموٌم 10
9 11 0 

10.310 
45% 55% 0 

11 
هل ٌوجد فً اإلتحاد أسالٌب لتموٌم اإلتحاد الفرعً لكرة 

 الطاولة بالمنطمة الؽربٌة

19 1 0 
34.334 

95% 5% 0 

12 
هل تحرص إدارة اإلتحاد على التموٌم المستمر للبرامج 
 التدرٌبٌة والتعلٌمٌة وتوفٌر شرابط الفٌدٌو الخاصة بذلن

11 8 1 
7.907 

55% 40% 5% 

 5.99=0.05مربع كاي معنكي عند مستكى 
( والخاص بالتكرارت والنسب المئوية وقيمة إختبار مربع كأؼ عمى عبارات 6يتضح مف الجدوؿ رقـ )

المحور الخامس الدالة عمى " أساليب القياس والتقويـ " حيث تبيف أف معظـ إجابات عينة البحث قد 
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(، 12-11-9-8-6-2ى العبارات ذات التسمسل: )تركزت عمى بديل اإلجابة )نعـ( وباألخص عم
-7-5-4بينما تركزت اإلجابات عمى بديل اإلجابة )إلى حد ما( عمى العبارات ذات التسمسل: )

10.) 
ويظير مف الجدوؿ ضعف تكرارات اإلجابة عمى بديل اإلجابة )ال(، مف الجدوؿ يتبيف أف جميع قيـ 

(، وكانت الفروؽ لصالح 9-3-1لعبارات ذات التسمسل: )إختبار مربع )كأؼ( دالو إحصائيًا ما عدا ا
 (.12-11-8-2اإلجابة )نعـ( وذلؾ عمى العبارات ذات التسمسل: )

 (7الجدكؿ رقـ )

 لعبارات المحكر السادس الدالة  مربع كاي اختباريبيف التكرارات كالنسب المئكية كقيمة  

  20ف =                                   تعمى نظاـ المعمكما االعتمادعمى                      

 العبارة ر.م
 بدابل اإلجابة

 لٌمة اختبار مربع كاي
 ال إلى حد ما نعم

1 
هل ٌوجد نظام معلومات متكامل عن العاملٌن 
ومواصفاتهم واختصاصاتهم ومإهبلتهم وخبراتهم 

 باإلتحاد الفرعً لكرة الطاولة بالمنطمة الؽربٌة

18 2 0 
29.229 

90% 10% 0 

2 

 –هل ٌوجد نظام معلومات متكامل عن )الحكام 
اإلدارٌٌن( ومواصفاتهم  –البلعبٌن  -المدربٌن 

واختصاصاتهم ومإهبلتهم وخبراتهم باإلتحاد 
 الفرعً لكرة الطاولة بالمنطمة الؽربٌة

18 2 0 

29.229 
90% 10% 0 

3 
هل ٌوجد لدى إدارة اإلتحاد سجبلت ومعلومات 

لة واتجاهات الرواتب للمساعدة فً اتخاذ متكام
 المرارات

8 3 9 
3.103 

40% 15% 45% 

4 
هل ٌوجد لدى إدارة اإلتحاد سجبلت ومعلومات 

 متكاملة وحدٌثة عن نشاط اللعبة وما ٌتعلك بها

17 2 1 
24.124 

85% 10% 5% 

5 
هل ٌوجد نظام معتمد لتلمً شكاوي العاملٌن 

 ة ودراستهاوالمستفٌدٌن من األندٌ

18 2 0 
29.229 

90% 10% 0 

6 
هل ٌوجد لكل مستفٌد ملؾ ٌحتوي على جمٌع 

 بٌاناته الشخصٌة والجسمٌة والفسٌولوجٌة

16 4 0 
20.820 

80% 20% 0 

7 
هل توفر إدارة اإلتحاد لاعدة من المعلومات 

 –المدربٌن  –لئلجابة على تساإالت )الحكام 
 البلعبٌن( –اإلدارٌٌن 

7 13 0 12.712 
 
 
 

35% 65% 0 

8 
هل توفر إدارة اإلتحاد التخصصات العلمٌة التً 

 –اإلدارٌٌن  –المدربٌن  –تلبً إحتٌاجات )الحكام 
 البلعبٌن(

8 12 0 
11.211 

02% 12% 2 

 5.99=0.05مربع كاي معنكي عند مستكى 
مربع كأؼ عمى عبارات  اختباروالنسب المئوية وقيمة  بالتكرار( والخاص 7مف الجدوؿ رقـ ) يتضح

عمى نظاـ المعمومات " حيث تبيف أف معظـ إجابات عينة  االعتمادالمحور السادس الدالة عمى " 
(، 6-5-4-2-1البحث قد تركزت عمى بديل اإلجابة نعـ وباألخص عمى العبارات ذات التسمسل: )

عمى العبارتيف ذات التسمسل: بينما تركزت معظـ اإلجابات عمى بديل اإلجابة )إلى حد ما( وذلؾ 
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مربع )كأؼ(  اختبار أستخدـإحصائيًا بيف تكرارات بدائل اإلجابة  الذلة(، ولمتعرؼ عمى الفروؽ 7-8)
 بحسف التطابق.

ويبيف الجدوؿ أف ىناؾ فروؽ دالة إحصائيًا بيف تكرارات اإلجابة عمى جميع عبارات المجاؿ األوؿ ما 
مربع )كأؼ( دالو إحصائيًا ما عدا قيمة  اختبارف جميع قيـ (، أل3عدا العبارة ذات التسمسل: )

 ، ومف ذلؾ يتضح أف ىناؾ موافقة. عمى العبارة الثالثة االختبار
 مناقشة النتائج:  4-2

مادور معايير الجودة في تطوير المنظومة اإلدارية لئلتحاد "  مف تساؤؿ البحث والذؼ يبحث في
 بية ؟ الفرعي لكرة الطاولة بالمنطقة الغر 
مربع كأؼ عمى  اختبار( والخاص بالتكرارات والنسب المئوية وقيمة 2يتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )

عبارات المحور األوؿ الخاص بالتخطيط والتنظيـ ، لوحع أف ىناؾ فروؽ معنوية بيف اإلجابات في 
يمييا ، ثـ  (1،6،7،8،13،15،19،20،21،24) المحور األوؿ، وحيث جاءت أعمى نسبة لمعبارة

( ، وحيث تراوحت قيـ 2،5،10(، وجاءت أقل نسبة لمعبارة )4،9،11،16،17،22،23العبارات )
تساوؼ  0.05( وعندما تكوف القيمة معنوية عند مستوؼ 40.040إلى  0.400مربع كأؼ مابيف )

ولصالح االجابة بنعـ  0.05ويظير أف قيمة المربع )كأؼ( كانت دالو إحصائيًا عند مستوػ  5.99
 (.24-21-20-19-15-8-7-1لؾ عمى العبارات ذات التسمسل: )وذ

مربع كأؼ عمى  اختبار( والخاص بالتكرارات والنسب المئوية وقيمة 3حيث يتضح مف الجدوؿ رقـ )
" لوحع أف ىناؾ فروؽ معنوية بيف اإلجابات،  االتصاالتعبارات المحور الثاني الخاص " بوسائل 

 اآلتي: وحيث جاءت أعمى نسبة لمعبارات ك
،( وجاءت أقل نسبة لمعبارات )التوجد(، وحيث 1،2،3(، ثـ يمييا العبارات )4،5،6،7،8،9،10)

 0.05وعندما تكوف القيمة معنوية عند مستوؼ  (34.334إلى7.607تراوحت قيـ مربع كأؼ مابيف )
فروؽ وكانت ال 0.05ويظير أف قيمة المربع )كأؼ( كانت دالو إحصائيًا عند مستوػ  5.99تساوؼ 

(، مف قبل أفراد عينة البحث 10-9-8-7-6-5-4لصالح اإلجابة )نعـ( وذلؾ عمى العبارات: )
 عمى جميع العبارات ما عدا العبارة الثالثة حيث إختمف أفراد العينة بيا.

( والخاص بالتكرارت والنسب المئوية وقيمة إختبار مربع كأؼ عمى 4وكذلؾ يتضح مف الجدوؿ رقـ )
الثالث الخاص " بالقيادة اإلدارية وشؤوف العامميف " لوحع أف ىناؾ فروؽ معنوية بيف عبارات المحور 

 اإلجابات، وحيث جاءت أعمى نسبة لمعبارات كاآلتي: 
( وجاءت أقل نسبة 2،3،4،8،11( ثـ يمييا العبارات )1،5،6،7،9،10،12،13،14،15،16)

وعندما تكوف القيمة  (34.334إلى2.802لمعبارات )التوجد(، وحيث تراوحت قيـ مربع كأؼ مابيف )
ويظير أف قيمة المربع )كأؼ( كانت دالو إحصائيًا عند  5.99تساوؼ  0.05معنوية عند مستوؼ 
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-12-10-9-5-1، وكانت الفروؽ لصالح اإلجابة )نعـ( ، وذلؾ عمى العبارات: ) 0.05مستوػ 
 (.7-2(، ما عدا العبارات: )13-14-15-16

( والخاص بالتكرارت والنسب المئوية وقيمة إختبار مربع كأؼ عمى 5قـ )وكذلؾ يتضح مف الجدوؿ ر 
عبارات المحور الرابع الخاص " بضماف الجودة والتحسيف المستمر" لوحع أف ىناؾ فروؽ معنوية 

 بيف اإلجابات، وحيث جاءت أعمى نسبة لمعبارات كاآلتي: 
 (2،8،9ييا العبارات )( ثـ يم1،3،4،5،6،7( ثـ يمييا العبارات )1،3،4،5،6،7،10)

 ( ،24.724إلى0.400(، وحيث تراوحت قيـ مربع كأؼ مابيف )10وجاءت أقل نسبة لمعبارات )
ويظير أف قيمة المربع)كأؼ( كانت  5.99تساوؼ  0.05وعندما تكوف القيمة معنوية عند مستوؼ 

ارات ذات ، وكانت الفروؽ لصالح اإلجابة )نعـ( عمى العب 0.05دالو إحصائيًا عند مستوػ 
 (.10-8(، ما عدا العبارات: )7-6-5-4-3-1التسمسل: )

( والخاص بالتكرارت والنسب المئوية وقيمة إختبار مربع كأؼ عمى 6وكذلؾ يتضح مف الجدوؿ رقـ )
عبارات المحور الخامس الخاص " بأساليب القياس والتقويـ " لوحع أف ىناؾ فروؽ معنوية بيف 

 بة لمعبارات كاآلتي: اإلجابات، وحيث جاءت أعمى نس
(،وحيث 3( وجاءت أقل نسبة لمعبارات )4،5،7،10( وثـ يمييا العبارات )2،6،8،9،11،12)

 0.05معنوية عند مستوؼ  (، وعندما تكوف القيمة34.334إلى1.301تراوحت قيـ مربع كأؼ مابيف )
، وكانت  0.05ويظير أف قيمة المربع )كأؼ( كانت دالو إحصائيًا عند مستوػ  5.99تساوؼ 

( ، ما عدا العبارات 12-11-8-2) التسمسلالفروؽ لصالح اإلجابة )نعـ( وذلؾ عمى العبارات ذات 
 (.9-3-1) التسمسلذات 

مربع كأؼ عمى  اختباروالنسب المئوية وقيمة  بالتكرارات( والخاص 7وكذلؾ يتضح مف الجدوؿ رقـ )
مومات  لوحع أف ىناؾ فروؽ معنوية بيف عمى نظاـ المع باالعتمادعبارات المحور السادس الخاص  

( 7،8( وثـ يمييا العبارات )1،2،4،5،6اإلجابات، وحيث جاءت أعمى نسبة لمعبارات كاآلتي )
، (29.229إلى 3.103(، وحيث تراوحت قيـ مربع كأؼ مابيف )3وجاءت أقل نسبة لمعبارات )

أف قيمة المربع )كأؼ( كانت ويظير  5.99تساوؼ  0.05القيمة معنوية عند مستوؼ وعندما تكوف 
، وكانت ىناؾ فروؽ لصالح االجابة بنعـ عمى جميع عبارات ما  0.05دالة إحصائيًا عند مستوػ 
حيث تتفق نتائج ىذا البحث مع ،  (، ومف ذلؾ يتضح أف ىناؾ موافقة3عدا العبارة ذات التسمسل: )

 ( 3(.)2013نتائج دراسة أسماء مصطفي أبوحمده )
نظـ إدارة  باستخداـالمؤسسات الرياضية  اىتماـتائج ىذه الدراسة إلى معرفة مدة ن استخمصتحيث 

 الجودة ، والتميز بيف المنظور التنظيمي وجودة الخدمة في مجاؿ الرياضة.
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نتائج ىذه  استخمصت( حيث 10(.)2012وكذلؾ تتفق مع نتائج دراسة عمر نصر هللا قشطة )
ة ، والوعي بمفيوـ وأىمية إدارة الجودة الشاممة لتطوير عمل الدراسة إلى نشر ثقافة الجودة الشامم

 .االتحاداتإدارة 
 كبذلؾ قد تحققت صحة تساؤؿ البحث مف خبلؿ عرض كمناقشة تساؤؿ البحث.

 : كالتكصيات االستنتاجات -5
 االستنتاجات: 5-1

 التالية:  االستنتاجاتعمى التحميل اإلحصائي تكصل الباحث إلى  استنادا
 عبلقة دالة بيف التخطيط والتنظيـ ومعايير الجودة. وجود -1
 ومعايير الجودة. االتصاالتوجود عبلقة إرتباط دالة بيف وسائل  -2
 وجود عبلقة دالة بيف القيادة اإلدارية وشؤوف العامميف ومعايير الجودة. -3
 وجود عبلقة دالة بيف ضماف الجودة والتحسيف المستمر ومعايير الجودة. -4
 د عبلقة دالة بيف أساليب القياس والتقويـ ومعايير الجودة.وجو  -5
 عمى نظاـ المعمومات ومعايير الجودة. االعتمادوجود عبلقة دالة بيف  -6
  التكصيات: 5-2

 ي الباحث بما يمي: صفي ضكء النتائج التي تـ التكصل إلييا يك 
اد الفرعي لكرة الطاولة بالمنطقة معايير الجودة في تطوير المنظومة اإلدارية لئلتح استخداـضرورة 
 الغربية.
 أساليب وطرؽ جديدة وحديثة في مجاؿ الجودة لمنيوض باإلتحاد الفرعي لكرة الطاولة. استخداـيجب 

 الرياضية المختمفة. لبلتحاداتمعايير الجودة في تطوير المنظومة اإلدارية  استخداـضرورة 
 ة االندية الرياضة.معايير الجودة في تطوير منظوم استخداـضرورة 

إجراء المزيد مف البحوث المشابية لتطبيق معايير الجودة والتي تيدؼ لتطوير المجالس الرياضية في 
 مختمف مدف ليبيا.

 إجراء المزيد مف الدراسات في التخصصات المختمفة والتي تيتـ بتطبيق معايير الجودة.
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 المراجع:

  
إدارة الجودة الشاممة ، دار الفكر العربي،  : (2002أحمد سيد مصطفى        ) -1

 القاىرة.
إدارة الجودة الشاممة كمدخل لتحسيف إنتاجية   : (2002أحمد عبد المقصود منصور) -2

الخدمة العامة ، مجمة العموـ اإلدارية ، أكاديمية 
 السادات لمعموـ  اإلدارية ، القاىرة .

 يير الجودة الشاممة في اإلتحاد الفمسطيني معا  : (  2013أسماء مصطفى أبو حمده ) -3
 لكرة  السمة في الضفة الغربية مف وجية نظر

اإلدارات والمدربيف ،  رسالة ماجستير غير 
منشورة ، جامعة النجاح الوطنية ، نابمس ، 

 فمسطيف.
 إدارة الجػػودة الشاممػة في التربيػػة البدنيػػة  : (   2003حسف أحمد الشافعي     ) -4

 الرياضة ،  دار الوفاء لمطباعة والنشر،و 
 اإلسكندرية.

إدارة الجودة الشاممػة كمدخػل لتطويػر البرامػج  : (  2005دينا كماؿ عوض هللا   ) -5
الرياضيػة بالتمفزيػوف المصػرؼ ، رسالة ماجستير 
غير منشورة ، كمية   التربية الرياضية لمبنات ، 

 القاىرة .   
استخداـ مفاىيـ إدارة الجودة الشاممة لتحسيف  : (     2000)  سحر حسف الطيب   -6

خدمة التعميمية بالتطبيق عمى المدارس في 
مرحمة التعميـ األساسي األساسي بمحافظة  
القاىرة، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية 

 التجارة ، جامعة حمواف ، القاىرة.  
( مكتبة 21)األصوؿ واألسس العممية لمقرف اإلدارة : (   2004سيد اليوارؼ         ) -7

 .عيف شمس، الطبعة الثانية عشر، القاىرة
الجػودة فػي المنظماػت الحديثػة ، دار الصفاء  : (      2002طارؽ سعيد الشبمي  )  -8

 لمنشر والتوزيع ، عماف ، األردف.
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متطمبات التأىيل لؤليزو ، إدارة الجودة الشاممة و  : (            2002عمي السممي         ) -9
 دار الغريػب لمطباعػة  والنشر القاىرة. 

تقويـ العمل اإلدارؼ باإلتحاد الفمسطيني لكرة اليد  : (2012عمر نصر هللا قشطة ) -10
في ضوء  في ضػوء معاييػر الجػودة ، بحث 
منشور المؤتمػػر العممي الفمسطيني الرياضي 

لوطنيػة نابمس ، الدولي الثاني ، جامعة النجػػاح ا
 فمسطيف.  

المجمػد العمػمي لعػمػوـ التربيػة البدنيػة والريػاضة ،  : (  2009لطفي عبد النبي الحنتوش ) -11
(، كمية التربية البدنية وعمـو 1العدد رقـ )

 الرياضة ، طرابمس.
يقػات ، إدارة الجػػودة الشاممػػة ، مفاىيػػـ وتطب : (  2005محفوظ أحمد جودة      ) -12

 الطبعة األولى ، وائل لمنشر والتوزيع ، األردف. 
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تأثير برنامج تدريبات ىكائية عمى بعض الكظائف الرئكية كالمتغيرات الكظيفية لدى الغكاصيف 
 العامميف بالنقطة البحرية بمصفاة الزاكية

 ابراىيـ دمحم ابكعجيمة. د                                                         
 زينب سالـ جمعةد.                                                         

 نكري المبركؾ عطيةد.                                                        
  :المقدمة كأىمية البحث 1-1

ألساس والقاعدة ألؼ برنامج تدريبي حيث ال تعتبر التدريبات اليوائية مف األنشطة اليامة والتي تمثل ا
يقتصر دورىا عمى البرامج التدريبية فقط ، ولكف أيضًا عمى حدوث االتزاف البدني بيف وظائف 
األجيزة الحيوية والتكيف مع البيئة حولو ، ومف ثـ تتطور الحالة الصحية لمفرد وتعتبر أيضًا مف 

ظيفيًا عمى أجيزة الجسـ نظرًا النخفاض شدة حمل األنشطة سيمة التطبيق والتي ال تشكل عبًا و 
التدريب وكذلؾ لضرورة اإلمداد الدائـ والمستمر باألكسجيف ، ومف مميزات التدريبات اليوائية أف 
الفرد الممارس يمكف أف يستمر في آدائيا فترات طويمة بدوف حدوث التعب ألف التزود الدائـ 

بات الطاقة والتخمص مف ثاني أكسيد الكربوف والمحافظة باألكسجيف يؤدؼ إلى استمرارية بناء مرك
كما تمثل التدريبات اليوائية قاعدة أساسية ألؼ  ) الحامض داخل االلياؼ العضمية ( PHعمى اتزاف 

وقد ذكرت العديد مف المراجع والدراسات أىمية ،  واء ذلؾ لممبتدئيف أو المتقدميفبرنامج تدريبي س
 التدريبات اليوائية . 

Wilmor and Costil   (1997 )( ويممور وكوستيل  2000ذكر كل مف ابراىيـ سبلمة )في
التدريبات   أفFOX(1984 )   ( وفوكس 1998) Astrand and Rodahlأستراند وروداؿ  و 

اليوائية تتطمب عمل أجيزة وأعضاء الجسـ كالجياز التنفسي و القمب والدورة الدموية والعضبلت ، 
نيا تعود بفوائد كثيرة عمى تحسيف كفاءة ىذه األجيزة واألعضاء وكذلؾ عمى الصحة البدنية  وا 

والذىنية ، وتحقق التدريبات اليوائية فوائد عديدة يمكف اختصرىا في تحسيف كفاءة الدورة الدموية 
والجياز التنفسي و تقميل مستويات اإلجياد والوقاية مف مخاطر اإلصابة بأمراض القمب وكذلؾ زيادة 

المستيمكة وتقميل مستوػ التعب و زيادة معدؿ تدفق الدـ لمعضبلت و زيادة مخزوف الطاقة  الطاقة
مف الجميكوجيف وأيضًا يزيادة كثافة الشعيرات الدموية بالعضبلت العاممة و زيادة حجـ مخازف الطاقة 

Mitochondria  تحسيف أكسدة الكربوىيدرات والجميكوجيف النتاج الطاقة و زيادة نشاط  و
) الخمائر( التي تعمل عمى أكسدة الدىوف واالحماض الدىنية النتاج الطاقة  Enzemesالنزيمات ا

: 15()105: 13() 95: 18()  82،83: 1)عمى استخبلص و استيبلؾ األكسجيف و زيادة القدرة 
78 ) 
والتدريبات اليوائية ليا أىمية خاصة في تطوير كفاءة الجياز المناعي حيث يذكر حامد     
 ألشقرا
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أف برنامج التدريبات اليوائية بالشدة المعتدلة والمتوسطة يؤدؼ إلى رفع مستوػ الخبليا  (1998)
( و الخبليا Tاألجساـ المضادة والخبليا التائية ) المناعية بزيادة معدالت الجموبيولي المناعي و

 (  4: 7)  البالعة لممكروبات.
اليواء  يعمل عمى زيادة كميةالتدريب اليوائي ( أف 1997كما يرػ عمي الفاندؼ وىبلؿ شوكت) 

القصوػ التي يمكف أف يتنفسيا الفرد في الدقيقة الواحدة ، أو السعة الرئوية  القصوػ ، كما يؤدؼ 
 ( 47: 10) . التدريب بالصورة اليوائية الى تعزيز كفاءة عممية التنفس

ى تطوير السعة الرئوية الكمية ( اف التدريب اليوائي يساعد عم1997ويذكر ابو العبل احمد ) 
التي ال الرئوية بطريقتيف عمى األقل اولياعف طريق تقميل الحجـ المتبقي )تمؾ النسبة مف السعة 

زيادة االحتياطي في عممية الشييق والسعة الحيوية ، حيث  يزداد  يمكف استخداميا( وثانييا
 (46: 4ضي )الحجـ المتبقي في السعة الرئوية عند مزاولة النشاط الريا

 ( إلى أىمية الوظائف الرئوية حيث تبدأ في مراحل ىي 2004ويشير حامد االشقر )
 : Puimonary  Ventilation -  مرحمة التيوية الرئوية  

وىي رحمة دخوؿ وخروج اليواء إلى ومف الرئتيف وفيو يتغير معدؿ وعمق التنفس حسب متطمبات 
دخوؿ اليواء وسحبو مف الفـ أو األنف مرورًا بتجويف األنف الجسـ لبلوكسجيف وتبدأ ىذه الرحمة منذ 

لتدفيئتة وتنقيتة ثـ البمعوـ ، والحمق ، والحنجرة ، ثـ القصبة الرئوية ، ثـ الشعب اليوائية وفروعيا 
مميوف بكل رئة تحاط وتكسو بالشعيرات  350العديدة حتى الحويصبلت والتي يبمغ عددىا  حوالي 

 الدموية والدـ .
حمة تبادؿ الغازات أػ انتقاؿ األوكسجيف الى الدـ و ثانى أكسيد الكربوف الى الرئتيف و تعرؼ مر  -

بالتنفس الخارجى ،ثـ تبادؿ األوكسجيف وثانى أكسيدالكربوف بيف الدـ  و الييموجموبيف والخبليا و 
 تعرؼ بالتنفس الداخمى .

نفسيا و استخداـ     و استيبلؾ  مرحمة إطبلؽ الطاقة و تعرؼ بالتنفس الخموؼ داخل الخبليا -
 ( .68:6االوكسجيف )

  Farhi( وفارىي 1991)  Marti ( و مارتف و كو2003) Dennis ذكر دينس لوسوي
التنفس أىـ عممية فسيولوجية في حياة اإلنساف ، ويتوقف عمى صحة ىذه العممية ( أف 1993)

اصر التي تشارؾ في إنتاج الطاقة وتنظيميا حيوية الجسـ وصحتو ، ويعد عنصرًا ىامًا مف العن
البلزمة إلتماـ جميع العمميات الحيوية في جسـ اإلنساف ، كما ويقوـ الجياز التنفسي بوظائف ىامة 
مف خبلؿ العمميات الوظيفية المسؤولة عف توفير األكسجيف ألنسجة الجسـ ، وكذلؾ التخمص مف 

وظيفة التنفسية العمميات الكيميائية والحيوية ثاني أكسيد الكربوف )عممية تبادؿ الغازات ( وتشمل ال
 لؤلكسدة األزمة ألنتاج الطاقة وتحويبلتيا بالخبليا العضمية وداخل مخازف الطاقة بالميتوكندريا.   

                                                   (14 :21()17 :59،81()16 :6) 



120 
 

ياـ بعممية تبادؿ الغازات واستيبلؾ األكسجيف ، وكذلؾ ويتعاوف الجيازاف الدورؼ والتنفسي في الق 
التخمص مف ثاني أكسد الكربوف ، وتتـ عممية تبادؿ الغازات مف خبلؿ عدة عمميات متتالية تبدأ بنقل 

الدـ ثـ األنسجة حيث ينفذ األكسجيف مف الشعيرات الدموية إلى السائل ما بيف الخبليا  الى األكسجيف
كو ومف ثـ ينتقل ثاني أكسيد الكربوف مف األنسجة إلى الدـ الذؼ يحممة بدوره لتقوـ الخبليا باستيبل

 ( 275: 18إلى الرئتيف ولمتخمص منو      )
تنظيـ التنفس مف العمميات الصعبة حيث تشترؾ فييا   ( أف2003كما يوكد ابو العبل احمد )        

تي توجد في الرئة وعضبلت التنفس عدة عوامل منيا العوامل العصبية والمستقببلت العصبية ال
وعوامل كيميايئة ، عوامل طبيعية)تغير درجة الحرارة ( تتعاوف وتتكامل مع بعضيا حيث ينبو الشييق 
الزفير ، وبالتالي يقمل الزفير مف ثاني أكسيد الكربوف الذؼ يؤدؼ إلى الشييق التالي ، ويخضع تنظيـ 

إمكانية السيطرة اإلرادية عمى ىذه العممية ومف الميػـ التنفس أيضًا لمقشرة المخية ويتضح ذلؾ في 
 ( .288،290: 3عنػد ذلؾ لػزيادة فػاعػمية التنػفس ، توافػق التنفس مػع الدورة الدموية .  )

أف التدريبات اليوائية تؤدػ إلى تأثيرات إيجابية عمى اجيزة و أعضاء الجسـ و منيا  مما سبق نجد
ى تقوـ بدور ىاـ فى إمداد أعضاء الجسـ باألوكسجيف ثـ إطبلؽ الطاقو أجيزة و وظائف التنفس والت

 ، وألسموب التنفس دور ىاـ في امداد الجسـ باالكسجيف.
( ضرورة التنفس بصورة صحيحة لمساعدتو الجياز 2003)Dennis Lewisويرػ دنس لوز  

بعمق وتروؼ خاصة في أثناء التنفسي والوظائف الرئوية عمى القياـ بوظائفيا ، ومف ذلؾ اداء التنفس 
كنظاـ يومي بحيث يجب أف    Deep breathningالراحة ، كما يشير إلى أىمية التنفس العميق 

يتدرب عميو الفرد ليس فقط الحصوؿ عمى صحة جيدة ولكف أيضًا لضرورة أىمية تدريب عضبلت 
التنفس وإلمداد الجسـ التنفس ، ومنيا عضمة الحجاب الحاجز ألف ذلؾ يعتبر بمثابة صيانة لجياز 

مفاوؼ والنظاـ المناعي والحصوؿ عمى يباألكسجيف ، ويؤكد أف تدريبات التنفس ىامة لمجياز الم
 (24: 14االسترخاء . )

ومف ىناء ارتاء الباحثوف أف تدريب الجياز التنفسي عف طريق ) تدريبات التنفس العميق ( 
ائف الرئوية وكذلؾ بعض المتغيرات الوظيفية اذا ما والتدريبات اليوائية  ، تعمل عمى رفع كفاءة الوظ

ساىـ تطبق بطريقة منتظمة ومستمرة ، ومف ىذا المنطمق يقترح تطبيق ىذا في صورة تجريبية حتى 
في تقديـ استنتاجات وتوصيات عممية نحو اىمية التدريبات اليوائية وايضا تدريبات الجياز التنفسي 

 التنفس العميق .والوظائف الرئوية عف طريق اسموب 
 مشكػمة البػحث: 1-2

اف الغوص في االعماؽ والبقاء لفترات زمنية طويمة تؤثر بشكل سمبي عمى الجسـ والجياز التنفسي 
خاصة وذلؾ مما يؤثر عمى عممية تبادؿ الغازات بيف الدـ والرئتيف وال سيما عندما يكوف الغواص 

التي تساعده عمى الرفع مف كفاءة الجياز غير معد بطريقة صحيحة وال يقوـ ببعض التدريبات 
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التنفسي والدورؼ ، حيث يتعرض الغواصيف الى تموث في اليواء تتمثل في أبخرة وغازات  وغبار 
ناتجة عف عممية المحاـ والمعامل الكيميائية ، باإلضافة إلى عدـ ممارسة نشاط رياضي منتظـ ،  

صيف سنويًا  لتحديد مدػ قدرتيـ عمى العمل لوحع انو ال واستنادًا لنتائج التحاليل التي يقوـ بيا الغوا
يؤدوف التنفس بصورة صحيحة أؼ ال يتيح لمرئتيف االمتبلء الكامل باليواء واألكسجيف ، ومف جانب 
اخر مف دواعي تنشيط الجياز العصبي والمخ ومواجية مشكمة عدـ القدرة عمى ممارسة التدريبات 

لضرورة لوضع برنامج يرفع مف كفاءة أجيزتيـ الحيوية عف طريق البدنية ومف ىنا جاءت الحاجة وا
يمكف تنفيذه في أؼ وقت ، ويقترح الباحثوف  التدريبات اليوائية  تدريبات ىوائية وضع  برنامج

وتدريبات  التنفس العميق  قصد الوصوؿ إلى أفضل برنامج يتماشى مع الظروؼ والوقت 
 التي يمكف أف تصل بيـ ألي أفضل النتائج.واإلمكانيات المتاحة لجميع الغواصيف و 

 ىدفا البحث:                      1-3
 ييدؼ البحث ألي التعرؼ عمى:

 تأثير البرنامج التدريبي عمى تحسيف بعض الوظائف الرئوية قيد البحث . -1
 تأثير البرنامج التدريبي عمى تحسيف بعض المتغيرات الوظيفية قيد البحث. 

  فرضا البحث: 1-4
توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف القياس القبمي والبعدؼ في بعض الوظائف الرئوية قيد البحث و 

 لصالح القياس البعدؼ لدػ عينة البحث  .
توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف القياس القبمي والبعدؼ في بعض المتغيرات الوظيفية قيد البحث 

 و لصالح القياس البعدؼ لدػ عينة البحث.
 ات البحث:مصطمح 1-5
 التنفس العميق : -1
ىو اتماـ التنفس ببط بدخوؿ اليواء مف االنف وخروجو مف الفـ مع المحافظة عمى إمتبلء " 

الرئتيف باليواء بمبلحظة ارتفاع القفص الصدرؼ و الحجاب الحاجز إلى اقصى مدػ لو في 
 ( 99:  7الشييق ثـ انخفاضة تمامًا بخروج اليواء ببط في الزفير". )

 FVC) )FORCEDدفع اقصى حجـ مف اليواء بعد أخذ أقصى شييق ( )السعة التنفسية القسرية -
VITAL CAPACITY . 

حجـ اليواء المنتج في الثانية االولى خبلؿ )  أقصى حجـ مف ىواء الزفير في الثانية األولى )لتر( -
 .FEV1.0)   )VOTORY FORCED  EXPIRATORY  أقصى زفير (

مف اليواء في الثانية األولى إلى أقصى سعة تنفسية ) النسبة المئوية لمعدؿ نسبة أقصى حجـ  -
 أقصى تنفس قسرؼ ( وتساوؼ 
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ER (%)=  FEV1  100 غFORCED  EXPIRATORY  RATIO  F  
 FVC                                             

 (. PEFأعمى مستوػ لتدفق ىواء التنفس )  -
  FORCAD EXPIRATORY( FEV0.75) مف الثانية . لتر 0.75 أقصى حجـ لميواء عند -

VOLUM E       . 
 FORCAD(       FEV0.50مف الثانية . لتر ) 0.50أقصى حجـ لميواء عند  -

EXPIRATORY  VOLUM E         . 
 FORCAD      (FEV0.25مف الثانية . لتر ) 0.25أقصى حجـ لميواء عند  -

EXPIRATORY  VOLUM E          (                              .6  :75 ) 
 الدراسات السابقة كالدراسات المشابية:   -2
" تاثير التدريبات اليوائية وتدريبات ( عنكاف الدراسة: 2( )2005ابراىيـ دمحم البلفي ) 2-1-1

مصيد التنفس العميق عمى بعض  الوظائف والرئوية والمتغيرات الوظيفية لطبلب المعيد العالي ل
والتي تيدؼ لمتعرؼ عمى تاثير التدريبات اليوائية وتدريبات التنفس العميق عمى تحسيف ،  البحرؼ "

استخدـ الباحث المنيج التجريبي  حيث،  الوظايف الرئوية والمتغيرات الوظيفية الفراد عينة البحث
 وواحدة ضابطة ( طالب وقسمت الى ثبلث مجموعات اثناف تجريبية26عينة الدراسة عمى) واشتممت

وكانت اىـ النتائج: اف التدريبات اليوائية وتدريبات التنفس العميق ادػ الى تحسيف معدؿ النبض 
 س وكذلؾ في بعض الوظائف الرئوية وكذلؾ عدد مرات التنف

" بعض الوظائف الرئوية   ( عنكاف الدراسة:6( )2004دراسة حامد عبد الفتاح األشقر ) 2-1-2
الجرؼ والسباحة وكرة السمة )العبيف والعبات( والتي تيدؼ إلى التعرؼ عمى بيف رياضي العدو و 

تأثير الوضع األفقي )ممارسة السباحة ( والوضع الرأسي)العدو( )والجرؼ ( عمى المتغيرات الرئوية 
( 8( متسابق و )17قيد الدراسة ، استخدـ الباحث المنيج ألوصفي واشتممت عينة البحث عمى )

( متسابقيف ) سباحة (، عينة كرة السمة 8( متسابقو و )12ناث) العاب قوػ( ، )متسابقات مف اإل
العبة( وكانت أىـ النتائج تميزت عينة السباحة عف العبي العدو في إيقاؼ التنفس  14إناث فقط )

% مف الثانية األولى وأقصى تيوية إرادية وأقصى تدفق  75بعد أقصى زفير وفى أقصى لميواء 
 نتصف رحمة الزفير وأقصى تدفق لميواء وزمف أقصى تدفق ليواء الزفير لميواء عند م

تميزت عينة السباحيف عف العبي الجرؼ في زمف إيقاؼ التنفس و أقصى حجـ مف اليواء عند 
 الثانية األولى وأقصى تدفق لميواء عند منتصف رحمة الزفير وأقصى تدفق ليواء الزفير .

" تأثير برنامج مقترح لمتدريبات  ( عنكانيا:8( )2003) دراسة سامي خميفة حميدة 2-1-3
اليوائية عمى  بعض المتغيرات الفسيولوجية والصفات البدنية لبلعبي كرة القدـ ناشئيف " والتي تيدؼ 
إلى تأثير برنامج تدريبات ىوائية مقترح عمى بعض المتغيرات الفسيولوجية و مستوػ بعض الصفات 
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( 20ناشئيف ، منيج البحث : استخدـ المنيج التجريبي ،عينة البحث )البدنية لبلعبي كرة القدـ ال
ناشئ كرة قدـ ناشئيف وكانت أىـ النتائج البرنامج التدريبي المقترح باستخداـ التدريبات اليوائية ، ادػ 

 الى زيادة مكونات الدـ لممجموعة التجريبية و أثر أجابيا عمى الصفات البدنية قيد الدراسة .
( عنواف الدراسة: " تأثير تنمية عضبلت 12( )2002سة  نادر دمحم تكفيق محمكد )درا 2-1-4

التنفس عمى كفاءة الجياز التنفسي ومستوػ االداء في السباحة "  تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة 
تأثير تنمية كفاءة عضبلت التنفس عمى كفاءة الجياز التنفسي و مستوػ االداء في السباحة ، منيج 

  سباح فئة البراعـ.  25استخدـ المنيج التجريبي ، عينة الدراسة   الدراسة
أىـ النتائج البرنامج لو تأثير إيجابي عمى معدالت نمو متغيرات كفاءة الجياز التنفسي عف طريق 

وكذلؾ في  (FEV1)وكذلؾ  (FVC)والسعة الحيوية السريعة (VC)تحسيف السعة الحيوية البطيئة
 زفير وأيضا أقصى تيوية إرادية في الدقيقة  سرياف الشييق وسرياف ال

" تأثير  ( عنكاف الدراسة:5( )2000دراسة احمد محمكد دمحم ك ماجدة احمد حمكدة ) 2-1-5
األحماؿ التدريبية الموجية وفقًا لخصائص نمط اإليقاع الحيوؼ عمى قيـ بعض مؤشرات كفاءة 

تدريبية عمى قيـ مؤشرات كفاءة الجياز التنفسي الجياز التنفسي " ، والتي تيدؼ إلى تأثير األحماؿ ال
لدػ طالبات المجموعات الثبلث ، الفروؽ بيف قيـ الطالبات بالمجموعة الثبلث في بعض مؤشرات 
كفاءة الجياز التنفسي تبعًا الختبلؼ نمط اإليقاع الحيوؼ لدييـ ، منيج الدراسة: استخدـ المنيج 

  لتجريبي ا
كانت أىـ النتائج : األحماؿ التدريبية المقترحة كاف مردودىا أجابيًا عمى ( طالبات، و 7عينة الدراسة )

 مؤشرات كفاءة الجياز التنفسي لدػ عينة البحث.
 إجػراءات البحػث:  -3

 منيج البحث: 
 استخداـ الباحثوف المنيج التجريبي لمبلئمتة لطبيعة الدراسة.

 عينة البحث:  3-2
مدية مف الغواصيف التابعبيف لمنقطة البحرية بمصفاة الزاوية النفط تـ اختيار عينة البحث بالطريقة الع

 غواص.  15والبالغ عددـ 
 
 
 مجاالت البحث: 3-3

 النقطة البحرية بمصفاة الزاوية.  المجاؿ المكاني:
 ـ.2017-12-3الى  2017 -10-1المجاؿ الزماني:  3-3-2
 بمصفات الزاوية. الغواصيف التابعيف لمنقطة البحريةالمجاؿ البشري:  3-3-3
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 االدكات كاألجيزة المستخدمة في البحث:
 ـ( . جمعاير) رقمي القرب نصف كيموجراـ (   لقياس الوزف )ك /ميزاف  -1
 جياز الرستاميتر                                 لقياس الطوؿ )سـ( . -2
 جياز ضغط الدـ                                لقياس ضغط الدـ . -3
                             جياز فيتوجراؼ                                 لقياس كفاءة الجيازالتنفسي.                                                      -4
 ساعات إيقاؼ                                  لقياس الزمف بالثانية     -5
 لقياس نبضات القمب                       سماعة طبية              -6
 سـ لقياس األحد األقصى الستيبلؾ األكسجيف 41.5رتفاع اصندوؽ خشبي ب -7
 خطوة في الدقيقة ( . 24ضابط ايقاع الخطوػ )  -8
 استمارة تسجيل شخصية. -9
 القياسات المستخدمة في البحث:  3-4
 القرب سـ . الطوؿ  -
 اـ .الوزف القرب نصف كيموجر  -
 ضغط الدـ بالمميميتر زئبقي .  -
 عدد مرات التنفس وقت الراحة  . -
    -111.33أقصى معدؿ الستيبلؾ األكسجيف وتـ قياسة بالطريقة غير المباشرة المعادلة التالية:    -
 (0.42  X   ) معدؿ ضربات القمب بعد المجيود 
  قياسات إيقاؼ النفس: 3-4-1
 يق .إيقاؼ النفس بعد أقصى شي -
 إيقاؼ النفس بعد أقصى زفير . -
تـ قياسيا عف طريق جياز الفيتوجراؼ حيث يقوـ الطالب باخذ   قياس الكظائف الرئؤية: 3-4-2

 أقصى شييق ثـ يقوـ بنفخ اليواء في الجياز ، وبعد ذلؾ تخرج النتائج في شريط مف الجياز . 
 خطكات تنفيذ البحث:      3-5

 تالية في تنفيذ البرنامج: اتبع الباحثوف الخطوات ال
 
 تصميـ البرنامج:  3-5-1
 تـ إعداد البرنامج الخاص لمتدريبات اليوايئة. -
 .تـ أخذ اراء الخبرا و المتخصصيف في البرنامج  -
 دقيقة  55إلى  40مدة البرنامج لممجموعة يتراوح مف  -
 عدد وحدات البرنامج في األسبوع اربعة وحدات. -
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 وحدة تدريب. 24أسابيع بمعدؿ  8مدة البرنامج  -
 تـ تطبيق البرنامج في نقطة البحرية بمصفات الزاوية .  -
 أسس كضع البرنامج:  3-5-2
 اختيار التدريبات التي تناسب قدرات وعمر أفراد العينة . -
 التدرج في رفع شدة التدريب عف طريق اسموب التحكـ في النبض .  -
 التدريب فردؼ كل حسب قدراتة . مراعاة الفروؽ الفردية أؼ يكوف  -
 التجربة االساسية:  3-5-3

 عمى النحو التالي  2017-12-3إلى 2017-10-1تـ اجراء البحث في الفترة مف 
 2017-10-3إلى  2017-10-1القياسات القبمية وتمت في الفترة مف  -
واالنبساطي  اليوـ االوؿ حيث تـ اخذ قياسات الطوؿ والوزف والنبض وضغط الدـ االنقباضي -

 وعدد مرات التنفس في الراحة، 
 اليـو الثاني تـ أخذ زمف إيقاؼ النفس بعد أقصى شييق وأقصى زفير  -
 اليوـ الثالث فقد تـ قياس الوظائف الرئوية الفراد العينة وذلؾ نظرًا لظروؼ الخاصة بالعيادة   -
 ى عينة البحث  .طبيق البرنامج عمتـ ت 2017-12-3إلى  2017-10-3في الفترة مف  -

 تطبيق البرنامج: 
بمعدؿ ثبلث  2017-12-3الى  2017-10-3تـ تطبيق برنامج عمى افراد العينة مف يوـ  -

( 24اسابيع أؼ يحتوؼ البرنامج عمى ) 8وحدات تدريبية اسبوعيًا ضمف المدة المخصصة وىي 
 وحدة. 

 القياسات البعدية: 
 2017-12-6الى  2017-12-4ينة في الفترة مف تـ اخذ القياسات البعدية عمى افراد الع -

 وذلؾ بع االنتياء مف البرنامج التدريبي
 المعالجات اإلحصائية:  3-6

 -االنحراؼ المعيارؼ  -) المتوسط الحسابي    spssالحقيبة األحصائية استخدـ الباحثوف المعالجات 
 " ( Tاختبار " 

 
 عرض كمناقشة النتائج: -4
خطوات البحث وبعد حصر البيانات التي تضمنتيا الدراسة وتـ  خبلؿعرض النتائج: -4-1

 معالجة البيانات بالطرؽ اإلحصائية المناسبة التي تـ  ذكرىا في السابق .
 ( 1يكضح الجدكؿ )

 المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كقيمة )ت( في كبعض المتغيرات الكظيفية قيد البحث 
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 بيف القياسييف القبمي البعدي .
 

 المٌاسات
 لٌمة المٌاسات البعدٌة المٌاسات المبلٌة

 ) ت (
االنحراؾ  المتوسط الحسابً 

 المعٌاري
المتوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

 *3.347 4.19 66.91 4.25 72.58 النبض

 0.906 5.17 121.08 7.37 125.66 الضؽط االنمباضً

 1.762 4.19 78.16 6.02 80.08 الضؽط االنبساطً

 *3.579 0.79 18.91 1.60 20.75 دد مرات التنفسع

الحد األلصى الستهبلن 
 األوكسجٌن

     61.3            7.41 
 

   64.44                     7.87          
 

1.006 

 2.201قيمة )ت( الجدكلية =                             0.05* معنكية عند مستكى 
ود فروؽ معنوية بيف القياسييف القبمي والبعدؼ  في معدؿ النبض ، ( وج1يتضح مف الجدوؿ رقـ )

 ير أؼ فروؽ في القياسات األخرػ عدد مرات التنفس في الراحة ولصالح القياس البعدؼ بينما لـ تظ
 (  2يكضح الجدكؿ ) 

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كقيمة ) ت ( لمتغيرات الكظائف الرئكية بيف القياسييف 
 لقبمي ك البعدي ا

 لٌمة) ت ( المٌاسات البعدٌة المٌاسات المبلٌة المٌاسات
 

المتوسط 
 الحسابً 

االنحراؾ 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

FVC 3.76 0.502 4.49 0.741 2.86* 

FEV1.0 3.53 0.668 4.33 0.736 2.799* 

FEV(1.0)FVC 95.17 3.52 99.016 2.625 3.0315* 

PEF 6.87 1.643 7.45 1.535 0.906 

MEF75% 6.66 1.77 7.065 1.578 0.592 

MEF50% 5.93 1.34 6.418 1.185 0.833 

MEF25% 4.54 1.305 5.703 0.991 2.452* 

 2.201قيمة )  ت ( الجدكلية =                          0.05* معنكية عند مستكى 
عنوية  بيف القياس القبمي و البعدؼ في الوظائف ( وجود فروؽ م2يتضح مف الجدوؿ رقـ )

ولـ يتضح أؼ فروؽ   MEF25%وكذلؾ في   FEV(1.0)FVCو FEV(1.0)و   FVCالتالية
 . MEF50%و  MEF75%و   PEFمعنوية في القياسات األخرػ  

  مناقشة النتائج: 4-1
لقياس القبمي و البعدؼ تحقيق الفرض األوؿ والذؼ ينص عمى أنو توجد فروؽ دالو إحصائيًا بيف ا -

 لعينة البحث ولصالح القياس ألبعدؼ .   
( يوضح وجود فروؽ معنوية بيف القياسات القبمية و البعدية في معدؿ النبض وعدد 1الجدوؿ رقـ )

مرات التنفس في الراحة ولصالح القياس البعدؼ بينما لـ تظير أؼ فروؽ في القياسات األخرػ حيث 
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( أف التدريبات اليوائية تعمل عمى تحسيف معدؿ النبض في الراحة 2003يؤكد أبوالعبل أحمد )
باإلضافة إلى تقميل عدد مرات التنفس في الراحة وكذلؾ زيادة الحد األقصى الستيبلؾ األكسجيف ، 

 10إلى  6( أف معدؿ تدفق الدـ في الراحة يتراوح ما بيف  1995ويضيف واينسبارث و كاروال )
مميممتر أثناء المجيود  80اـ مف األنسجة العضمية وأف ىذا المعدؿ يزيد إلى جر 100مميتر/دقيقة/كل 

البدني ويصبح ذلؾ إمداد مستمر باألكسجيف ومركبات الطاقة ويتحسف مستوػ استخبلص األكسجيف 
( ، 2005( و ابراىيـ البلفي )2003مف الدـ . وتتفق ىذه النتائج مع ما توصل إلية سامي خميفة )

اليوائية المقترحة ليا اثر إيجابي عمى تحسيف بعض المتغيرات الفسيولوجية والتي أف التمرينات 
تمثمت في معدؿ النبض ،ضغط الدـ االنقباضي واالنبساطي والسعة الحيوية ، األحد األقصى 

 الستيبلؾ األكسجيف . 
ئف الرئوية ( يوضح وجود فروؽ معنوية بيف القياس القبمي والبعدؼ لمعينة في الوظا2الجدوؿ رقـ ) 

ولـ يتضح الفرؽ في المتغيرات األخرػ  mef%25وكذلؾ  fev(1.0)fvcو fev(1.0) و fvcالتالية 
( 2000( ودمحم حسف عبلوؼ وابوالعبل احمد )2003( وأبوالعبل أحمد )1998، فيذكر حامد األشقر )

ئوية ، وأيضًا تعمل أف التدريبات اليوائية تعمل عمى رفع كفاءة الجياز التنفسي وتحسيف الوظائف الر 
عمى زيادة أقصى شييق وأقصى زفير . وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع ما توصل إليو حامد األشقر 

( أف التدريبات اليوائية تعمل عمى رفع كفاءة الوظائف الرئوية 2005( وابراىيـ البلفي )2004)
 لمرياضي إذا ما أداىا بصورة مستمرة ومنتظـ. 

 يات:االستنتاجات كالتكص -5 
 االستنتاجات: 5-1

 ومواصفات العينة وخبلصة المناقشة لمنتائج اإلحصائية أمكف استنتاج ما يمي  مف واقع  التجربة 
 اف البرنامج التدريبي اثر في معدؿ النبض وعدد مرات التنفس في الراحة لدػ عينة البحث. -1
ليواء بعد أخذ أقصى دفع أقصى حجـ مف ا   FEVأتضح وجود فروؽ ذات داللة معنوية في -2

 FEV 100وفي حجـ اليواء المنتج في الثانية األولى خبلؿ أقصى زفير FEV1.0شييق و في 
% 25أقصى حجـ لميواء   MEF25%وكذلؾ في   FVCالنسبة المئوية لمعدؿ أقصى تنفس قسرؼ 

 مف الثانية / لتر .
) االنقباضي دـ الوزف و ضغط ال بينما لـ يتضح فرؽ ذات داللة معنوية في كل مف -3

( و أقصى معدؿ الستيبلؾ األوكسجيف و إيقاؼ التنفس بعد أقصى شييق وبعد أقصى واالنبساطي
يقاؼ التنفس داخل الماء في القياسات البعدية .  زفير وا 

  MEF75%أعمى مستوػ لتدفق ىواء التنفس و  PEFلـ يتضح أيضًا الفرؽ في كل مف  -4
% مف الثانية ،لتر لدػ عينة البحث في 50وعند % 75أقصى حجـ لميواء عند  mef50%و

 القياسات البعدية لممجموعة التجريبية. 
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 التكصيات: 5-2
 -بناء عمى النتائج اإلحصائية واالستنتاجات قيد البحث يوصي الباحثوف بما يمي:

استخداـ البرنامج التدريبي عمى افراد العينة بصورة دورية لتحسيف الوظائف الرئوية لدػ  -1
 غواصيف ال
ممارسة تدريبات التنفس العميق و تدريب الغواصيف عمييا ال سيما عند  تعذر التدريبات البدنية  -2

 األخرػ .
 االستفادة مف البرنامج التدريبات وتطبيقيا عمى عينات أخرػ     -3
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 سباحي المسافات القصيرة باألندية البحرية في المنطقة الغربيةأسباب  تدني المستكى الرقمي ل

 . نكري المبركؾ عطية              أ                                                                 
 د. إبراىيـ دمحم أبكعجيمة                                                                 

 :قدمةالم-1-1
إف مجاؿ الرياضات المائية بشكل عاـ والسباحة بشكل خاص حظي باىتماـ شديد في كل أرجاء 
المعمورة بأىميتو لئلنسانية وذلؾ لممحافظة عمى النفس البشرية وعبلج كثير مف األمراض التي 

 استعصى عبلجيا باألدوية التقميدية .
مف الفعاليات الرياضية الميمة التي يمكف ( أف السباحة 2002حيث يؤكد قاسـ حسف افتخار أحمد )

لكبل الجنسيف مف ممارستيا ولكل مراحل العمر ، كما أف تعمميا ال يتأثر بمراحل النمو الزمني 
والبدني والعضمي فيي رياضة شمولية ، ولعل قميميف ىـ الذيف يدركوف ما لمسباحة مف فوائد متعددة 

قدوف أف السباحة ىي حكر عمى الذيف يتقنوف فنيا ، لذا عبلجية ، ترويحية ، تعميمية ، وكثيروف يعت
ومف الضرورؼ لئلنساف أف يتعمـ حركات السباحة حتى يجعل الماء مكانًا طبيعيًا يستمتع بفوائده 

 (15.14:6الصحية والترفييية ويحافع عمى حياتو وحياة اآلخريف فيما لو احتاج األمر لذلؾ . )
( اف تطور األرقاـ القياسية في رياضة السباحة بشكل 1994اح )كما يرػ ابو العبل احمد عبد الفت

سريع وواضح منذ أف طبقت النظريات العممية واالستراتيجيات الحديثة لمعموـ المختمفة في مجاؿ 
التدريب حيث تيدؼ العممية التدريبية مساعدة السباح عمى التكيف مع الواجبات التدريبية التي تسند 

ى تحقيق أفضل مستوػ رقمي ألنواع السباحات المختمفة بما يسمح بو قدراتو إليو والتي تساعده عم
واستعداداتو ، ويضيف أف العممية التدريبية ليست تقميدًا أو تكرارًا روتينيًا لبرامج تدريبية معينة دوف أف 

: 1تدريبية )ييي المدرب وأف يتفيـ أسسيا العممية وكيفية توجيييا الوجو التي تحقق استثمارًا لمعممية ال
70-75) 

 ىـ( أف السباحة منافسة فردية يسعى فييا السباح إل2000يشير دمحم فارس نقبًل عف دمحم عمى القط )
تحقيق مزيد مف السرعة لتسجيل أفضل األزمنة ويتحقق ذلؾ بمرور جسـ السباح بحركة سريعة في 

منافسات مف أىـ الرياضات الماء وبإحدػ طرؽ السباحة األربع لمسافة محددة ، وتعتبر سباحة ال
القدرة  ىالمائية المدرجة ضمف برنامج األلعاب األوليمبية ، وتعتمد مسابقات سباحة المنافسات عم

الفردية لمسباح والتقدـ خبلؿ الوسط المائي بإحدػ طرؽ السباحة لقطع مسافة السباؽ في أقل زمف 
لمنافسات لمرجاؿ والسيدات يحتوؼ عمى ممكف ، وينظـ اإلتحاد الدولي لمسباحة أؼ سباؽ مف سباحة ا

 (3: 7ثبلثة متغيرات ىي )طريقة السباحة ، نوع السباؽ ، مسافة السباؽ(.)
ـ( أف السرعة تعد المكوف الرئيسي في السباحة القصيرة وترتبط بالعديد 2002ويشير دمحم عمي القط )

ية األخرػ حيث أف ليا أساس مف المكونات البدنية األخرػ، وتؤثر السرعة في جميع القدرات البدن
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في التحمل والرشاقة والمرونة، وىي مكوف ىاـ في أنشطة عدو المسافات القصيرة وسباحة المسافات 
 ( 190:7القصيرة. )

وأف تنافس الدوؿ المتقدمة مف اجل تحقيق األرقاـ والمستويات العالية أدػ إلي اىتماميا بالبحث 
يذا المجاؿ وذلؾ لبلستفادة منيا لتوجيو التكنولوجيا  ىؾ إلالعممي في مجاؿ التدريب الرياضي وكذل

 في تطوير كل المتغيرات المرتبطة بالعممية التدريبية.
 مشكمة البحث: 1-2

ـ( إلى أف تدريب السباحة خطى خطوات واسعة نحو التقدـ والرقي 1998يشير مفتي إبراىيـ حماد )
الية مف مظاىر التقدـ العممي لمدوؿ التي تدخل في العصر الذؼ نعيشو ويعتبر تحقيق المستويات الع

رقييا وكاف ىذا التقدـ نتاج لمتجارب والبحوث  ىمجاؿ المنافسات العالمية واألوليمبية كدليل عم
المختمفة في مجاؿ تدريب السباحة واإلعداد البدني كجزء أساسي مف عممية التدريب الرياضي ييدؼ 

مدػ تسمح بو قدراتو كما يسيـ في تنمية الصفات  ىقصإلى رفع مستوػ األداء البدني لبلعب أل
البدنية الضرورية لنوع النشاط الرياضي الذؼ يتخصص فيو الفرد والعمل عمي دواـ تطويرىا إلي 

  (101: 8أقصي مدػ)
رغـ المحاوالت التي تبذؿ مف قبل األندية البحرية لمنيوض برياضة السباحة وحث الشباب عمى 

 2000دة ممارسة ىذه الرياضة عمى طوؿ الشاطئ الميبي الممتد حوالي ممارستيا وتوسيع قاع
كيمومتر وجيود االتحاد العاـ واالتحادات الفرعية لمسباحة والغوص اال انو الزاؿ ىنالؾ تدني في 

 المستوػ الرقمي لمسباحيف في ليبيا.
قاعدة الممارسة سوػ  وبالرغـ مف المحاوالت التي تقترحيا الدولة لمنيوض بالمستوػ الرقمي وتوسيع

في األندية البحرية خبلؿ فترة الصيف أو أجراء المسابقات والبطوالت المحمية خبلؿ ىذه الفترة وجد 
أف ىناؾ ضعف في المستوػ الرقمي وىذا مبلحظو الباحثاف مف خبلؿ ممارستيما وتتبعيما 

طبلعيما عمى األرقاـ العالمية وا إلقميمية وجد أف ىناؾ فارؽ وتحكيميما ليذه المسابقات المحمية وا 
كبير في المستوػ الرقمي لمسباحيف المحمييف مقارنة بالسباحيف اإلقميمييف والعالمييف حيث كاف الرقـ 

( متر حرة كاف الزمف 50( وفي )55.78( متر حرة بزمف )100ميبلدية في ) 2010الميبي في 
 ( .1.04.70( متر كاف الرقـ الميبي )100( كذلؾ سباحة الظير )25.03)
 أىمية البحث: 1-3

أف المسابقات الرياضية تتقدـ كل يوـ نحو األفضل وخاصة رياضة السباحة حيث نجد تحطيـ األرقاـ 
الحاجة الماسة لموقوؼ عمى المعوقات التي تحوؿ  ىالقياسية في كل مسابقة دولية ، وىذا راجع ال

المعوقات التي تحوؿ دوف تقدـ دوف تقدـ المستوػ الرقمي ، لذا وجب عمينا الوقوؼ عمى ىذه 
المستويات العالمية واإلقميمية واالولمبية  ىالمستوػ الرقمي الميبي في رياضة السباحة حتى تصل ال

وذلؾ بالتخطيط االستراتيجي واستخداـ االستراتيجيات الحديثة لمستقبل رياضة السباحة حتى تصل 
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واجو ىذه الرياضة حتى يمكف لؤلندية الى نقاط الضعف والتغمب عمييا وحل اإلشكاالت التي ت
 البحرية والمنشآت الرياضية االستفادة مف ىذا التطور في مجاؿ السباحة.

 ىدؼ البحث: 1-4
 ييدؼ ىذا البحث لمتعرؼ عمى:

األسباب التي أدت الى تدني المستوػ الرقمي لسباحة المسافات القصيرة في األندية البحرية  -
 بالمنطقة الغربية .

 ؿ البحث:تساؤ 1-5
ما ىي األسباب التي أدت الى تدني المستوػ الرقمي لسباحة المسافات القصيرة في األندية البحرية  -

 بالمنطقة الغربية ؟
 الدراسات السابقة: -2
 (.5( )1983دراسة عادؿ فكزي جماؿ ) 2-1-1

 البطف . أثر طريقتيف مقترحتيف عمى السرعة وتحمل السرعة في سباحة الزحف عمى عنكاف البحث:
 -ييدؼ البحث الى ما يأتي : ىدؼ البحث :

 التعرؼ عمى آثار كل مف الطريقتيف المقترحتيف لمتدريب عمى سباحة الزحف عمى البطف. - 
 مقارنة ىذه الطريقة والخروج مف ىذه المقارنة بمعرفة أييما أفضل في تعميـ سباحة الزحف   - 

 عمى البطف .   
 رحة تؤدؼ الى التقدـ بالسباح في سرعة األداء وفي تحمل   كل الطرؽ المقتفركض البحث: 

 السرعة .   
اختيرت عينة البحث بالطريقة العشوائية مف طبلؿ الصف األوؿ مف كمية التربية عينة البحث: 

 ( سنة .19( طالبًا ومتوسط أعمارىـ )60البدنية لمبنيف بالقاىرة وكانت العينة مكونة مف )
احث باستخداـ الطريقة األولى في تحسيف األداء في السرعة لموصوؿ الى يوصي البنتائج البحث: 

المستوػ الرقمي ، أما الطريقة الثانية فقد اتضح أف الفرؽ بيف االختيار القبمي والبعدؼ ليس معنويًا 
 وبذلؾ يتحقق الغرض األوؿ لمبحث ويتضح أف أفضل الطرؽ ىي الطريقة األولى .

 (.4( )1993، نبيل دمحم حسف ) دراسة طارؽ دمحم فداء 2-1-2
 القياسات الجسمية وعبلقتيا بالمستوػ الرقمي لمسباحيف . عنكاف الدراسة:
 ة حرة .اح( متر سب100تحديد القياسات الجسمية المميزة لسباحي سباؽ ) أىداؼ الدراسة:

 ( سنة في ضوء المستوػ الرقمي .15تحديد البناء ألعاممي الجسمي المميز لسباحي )  
 ( سباحًا مف سباحي المسافات القصيرة المسجميف  65اشتممت عينة الدراسة عمى ) نة الدراسة:عي
-2( مف السباحيف الحاصميف عمى المراكز المتقدمة 1992باالتحاد المصرؼ لمسباحة لمموسـ )   
 (.7( )1997دراسة نبيل أحمد مكسى ) 1-3
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 المستوػ الرقمي لمسباحيف الناشئيف في مصر .التأثير السمبي لمرونة المفاصل عمى  عنكاف الدراسة:
( 100التعرؼ عمى األىمية النسبية لمرونة المفاصل المختارة عمى المستوػ الرقمي ) ىدؼ الدراسة:

 متر.
( سباحًا مف أندية القاىرة والجيزة 56المنيج الوصفي واشتممت عينة البحث عمى ) منيج الدراسة:
 ( سنة.15لممرحمة السنية )

تحديد األىمية النسبية لمساىمة مرونة المفاصل المختارة عمى المستوػ الرقمي لسباحة  تائجأىـ الن
( متر زحف عمى البطف والصدر والفراشة والظير لمناشئيف ، والتنبؤ بمستوػ االنجاز الرقمي 100)

صدر ( متر سباحة الزحف عمى البطف وال100بداللة مرونة المفاصل المختارة ذات الداللة لسباحة )
 ، الفراشة ، الظير لمناشئيف.

 إجراءات البحث:
 : استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي باألسموب المسحي لمناسبتو لطبيعة البحث .منيج البحث 3-1

 تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية لسباحي األندية البحرية  عينة البحث: 3-2    
 ( 10( سباح و)20( فردًا بواقع )40بيف وعددىـ )بالمنطقة الغربية واإلدارييف ، والمدر    
 ( مدربيف والمسجميف باالتحاد العاـ الميبي لمسباحة لمموسـ الرياضي 10إدارييف و) 
 ( ميبلدية.2017- 2016)  
 كسائل جمع البيانات:  3-3
 ( .1المقابمة الشخصية واستمارة بيانات مرفق رقـ ) -
 ث السابقة التي أجريت في ىذه المجاالت المرتبطة  كذلؾ عف طريق المسح المرجعي لمبحو  -

 بالبحث ومف خبلليا تـ استخبلص محاور االستمارة وأعداد البيانات كالتالي:     
 المحور األوؿ ويشمل إستراتيجية األندية واإلدارييف التابعيف ليـ ويتضمف العبارات اآلتية :   -1

    (1  ،2  ،3  ،6  ،8  ،10  ،12  ،17.) 
 المحور الثاني يمثل السباحيف التابعيف لؤلندية البحرية بالمنطقة الغربية ويتضمف العبارات  -2
   (4  ،7 ،8  ،13  ،14 ،16 ،18.) 
المحور الثالث ويشمل إستراتيجية المدربيف باألندية  البحرية في المنطقة الغربية ويتضمف  -3

 ( .20 ، 19،  14،  11،  9،  8،  5،  3العبارات اآلتية )
( حيث تـ تعديل بعض 2تـ عرض االستمارة عمى الخبراء المتخصصيف الواردة أسماؤىـ في المرفق )

 العبارات الواردة في االستمارة ،
 الدراسة االستطبلعية: 3-4

قاـ الباحثاف بحساب ثبات محاور االستبياف باستخداـ التطبيق وا عادة التطبيق وبفاصل زمني مقداره 
ميبلدية عمى  24/09/2017وحتى  14/09/2017تطبيق األوؿ في الفترة مف ( أياـ مف ال10)
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( مدربيف مف نفس مجتمع البحث 3( سباحيف و)3( إدارؼ و)2( أفراد تتمثل في )8عينة قواميا )
 ومف خارج عينة البحث األساسية.

 ( نتائج اإلجراء1حيث يكضح جدكؿ رقـ )
 معامل االرتباط المحور التسلسل

 0.81 السباحون 1

 0.75 اإلدارٌٌن 2

 0.80 المدربون 3

 0.786=  0.05قيمة )ر( الجدكلية عند مستكى                       
 الدراسة األساسية: 3-5

حتى  15/10/2017قاـ الباحثاف بتطبيق االستبياف عمى عينة البحث األساسية خبلؿ الفترة مف 
 ميبلدية . 30/10/2017
 المعالجات اإلحصائية: 3-6

 استخدـ الباحثاف معامل االرتباط والنسبة المئوية كمعامبلت إحصائية .
 عرض كمناقشة النتائج: -4
 عرض النتائج: 4-1

    ( 2جدكؿ رقـ )
 10 ف =                     جابات العينة حكؿ محكر اإلدارييفالنسبة المئكية الست

 % ال % أحٌانا % نعم العبارات م

1 
ة لؤلندٌة البحرٌة فً توجد إستراتٌجٌة واضح

 المنطمة الؽربٌة
2 20% 2 20% 6 60% 

2 
إستراتٌجٌة اإلدارة الحدٌثة كعلم مطبك فً األندٌة 

 البحرٌة 
2 20% 1 10% 7 70% 

3 
توجد إستراتٌجٌة لدى األندٌة البحرٌة إلنشاء مسابح 

 وصاالت تدرٌب
3 30% 1 10% 6 60% 

6 
ألندٌة توجد لجان لتبنً اآلراء والخبرات بٌن ا

 البحرٌة
1 10% 1 10% 8 80% 

8 
تمدم األندٌة البحرٌة مكافآت مالٌة لئلدارٌٌن 

 والسباحٌن والمدربٌن 
2 20% 1 10% 7 70% 

9 
تعمل األندٌة البحرٌة فً المنطمة الؽربٌة على 

 احتكان فرلها مع فرق ذات مستوى عالً
2 20% 2 20% 6 60% 

12 
مات لبل ألامتها هل توجد إستراتٌجٌة بمواعٌد المساب

 بولت كافً
3 30% 2 20% 5 50% 

17 
مٌزانٌة األندٌة البحرٌة كافٌة للصرؾ على اإلدارٌٌن 

 والسباحٌن والمدربٌن
1 10% 2 20% 7 70% 

( أف النسب المئوية الستجابات إفراد عينة البحث بػػػػػػػػػ )ال( اكبر مف النسب 2يوضح جدوؿ رقـ )
 في جميع  العبارات الخاصة بمحور اإلدارييف  المئوية لئلجابة بػػػ )نعـ (

 (3جدكؿ رقـ )
 20ف =                      الستجابات العينة لمحكر السباحيفالنسبة المئكية 
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 % ال % احٌاناً  % نعم العبارات م

4 
توجد إستراتٌجٌة علمٌة لدى األندٌة البحرٌة النتماء 

 السباحٌن بالمراحل السنٌة المختلفة
4 20% 4 20% 12 60% 

 %80 12 %10 2 %10 2 توجد لجنة علمٌة باألندٌة  النتماء المواهب 7

8 
تمدم األندٌة مكافآت مالٌة كافٌة للسباحٌن واإلدارٌٌن 

 والمدربٌن
5 25% 4 20% 11 55% 

13 
توجد إستراتٌجٌة لؤلندٌة البحرٌة على ألامة 

 معسكرات إلعداد السباحٌن
5 25% 5 25% 10 50% 

14 
د مسابح لانونٌة للتدرٌب باألندٌة  البحرٌة فً توج

 المنطمة الؽربٌة 
2 10% 2 10% 16 80% 

 %55 11 %30 6 %15 3 المدربٌن الحالٌٌن ؼٌر مإهلٌن لمزاولة التدرٌب 15

 %40 8 %30 6 %30 6 نظام المسابمات تناسب االرتماء بالمستوى الرلمً 16

18 
الكتشاؾ  توجد إستراتٌجٌة لدى األندٌة البحرٌة

 المواهب 
3 15% 7 35% 10 50% 

( اف النسب المئوية الستجابات إفراد عينة البحث بػػػػػػػػػ )ال( اكبر مف النسب 3يوضح جدوؿ رقـ )
 المئوية لئلجابة بػػ )نعـ( في جميع العبارات الخاصة بمحور السباحيف

 (4جدكؿ رقـ )
 (10ف = )        الستجابات العينة لمحكر المدربيالنسبة المئكية 

 % ال % احٌاناً  % نعم العبارات م

1 
توجد إستراتٌجٌة لدى األندٌة البحرٌة إلنشاء مسابح 

 وصاالت تدرٌب 
2 20% 2 20% 6 60% 

5 
هل توجد إستراتٌجٌة إلٌفاد مدربٌن للحصول على 

 دورات متمدمة
1 10% 2 20% 7 70% 

8 
تعطً مكافآت مالٌة كافٌة من األندٌة للسباحٌن 

 اإلدارٌٌنو
2 20% 3 30% 5 50% 

9 
هل توجد إستراتٌجٌة من األندٌة لصمل المدربٌن 

 بصفة مستمرة للرلً بالمستوى الفنً
3 30% 2 20% 5 50% 

 %70 7 %10 1 %20 2 ٌوجد عدد كافً من المدربٌن ٌفا باحتٌاجات األندٌة 11

 %80 8 %20 2 %0 0 هل توجد مسابح لانونٌة للتدرٌب فً األندٌة 14

19 
أؼلب المدربٌن الحالٌٌن ٌزاولون مهنة التدرٌب 

 بالخبرة
5 50% 3 30% 2 20% 

20 
استراتٌجٌات المدرب األجنبً أفضل من المدرب 

 المحلً كؤسلوب تدرٌب
6 60% 3 30% 1 10% 

( أف النسب المئوية الستجابات أفراد عينة البحث بػػػػػػػػػ )ال( اكبر مف النسب 4يوضح جدوؿ رقـ )
، 19ئوية لئلجابة بػػ )نعـ(  في جميع العبارات الخاصة بمحور المدربيف ماعدا العبارتاف       )الم
20.) 
 
 
 مناقشة النتائج: 4-2
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( أف النسب المئوية الستجابات أفراد عينة البحث بػػػػػػػػػ )ال(اكبر مف النسب 2يوضح جدوؿ رقـ )
( الخاصة بمحور 17، 12، 10، 8، 6، 3، 2، 1المئوية لئلجابة بنعـ  في العبارات رقـ : )

 اإلدارييف .
يتضح لمباحثاف أف األندية البحرية في المنطقة الغربية ليست لدييا أؼ  ( 2الجدوؿ رقـ ) مف خبلؿ 

إستراتيجية واضحة او خطط مستقبمية ويرجع الباحثاف ذلؾ الى وجود القصور في الجانب العممي 
ى مستوػ الدولة او عمى مستوػ اإلفراد والذؼ يحوؿ دوف والعممي و ضعف التمويل المادؼ سوػ عم

وجود قاعدة عريضة مف السباحيف المتميزيف الذيف يتميزوف بمستوػ عالي مف الكفاءة البدنية 
والميارية لتكويف الفرؽ المحمية مما نتج عنو عدـ تقدـ رياضة السباحة وأرقاميا وعدـ مشاركة الفرؽ 

لمية حيث تراوحت النسب المئوية بيف إجابات إفراد العينة بػػػػػػ ) ال ( بيف في المسابقات اإلقميمية والعا
% مما يدؿ عمى وجود خمل واضح في سوء اإلدارة في األندية البحرية في المنطقة 80% الى 50

الغربية ويشير الى تدني المستوػ الرقمي بصفة عامة في الوقت الذؼ يتطور المستوػ الرقمي 
( أف الدوؿ تقـو عمى اختبلؼ 1981يؤكد حسف أحمد الشافعي )حيث و ، ولمبي العالمي والرقـ اال

أنظمتيا باالستفادة مف اإلمكانيات المتاحة في المجتمع سواء المادية أو البشرية إلشباع حاجة 
المجتمع مف النشاط اإلنساني وذلؾ بتقديـ المساعدة والدعـ كميًا أو جزئيًا لمييئات والمؤسسات 

 (9:  2حقيق اليدؼ المرجو وفقًا لمتخطيط العاـ لمدولة أو المجتمع . )الرياضية لت
( أف النسب المئوية الستجابات أفراد عينة البحث بػػػػػػػػػ )ال( اكبر مف النسب 3كما يوضح جدوؿ رقـ )

عدـ المئوية لئلجابة بػػ )نعـ ( بمحور السباحيف في جميع عبارات المحور ، ويرػ الباحثاف أف ىناؾ 
االتحاد العاـ لمسباحة واالتحاد الفرعي حيث أف األندية تفتقر الى عدـ و األندية البحرية  افق بيفتو 

وجود العناصر المؤىمة عمميًا عمى أدارتيا مع نقص التمويل مف االتحاد العاـ لمسباحة والغوص كما 
المشاكل لمحد مف  يوجد قصور في تبادؿ اآلراء بيف األندية ووسائل اإلعبلـ المحمية حيث تؤدؼ ىذه

انتشار رياضة السباحة وتطور مستواىا في المنطقة الغربية وعدـ الرقي بالمستوػ الرقمي لسباحة 
( اف التطور الرقمي قد 2001المسافات القصيرة ، حيث يؤكد صبرؼ عمر وحسيف عبد السبلـ )

ليب التدريب ألف واكب التطور التكنولوجي واالستراتيجي الذؼ ساىـ في تطوير طرؽ األداء وأسا
األداء الفني يمثل إحدػ األسس العامة لتطوير أداء السباح والعمل عمى تحسيف مستواه واالرتفاع 
بالمستوػ الرقمي لو بل أف العمل عمى تطوير طريقة األداء الفنية قد يحتل مف وجية نظر العديد مف 

 (87-86: 3ألخرػ . )المدربيف والعمماء مرتبة متقدمة عمى باقي العناصر واالتجاىات ا
( أف النسب المئوية الستجابات أفراد عينة البحث بػػػػػػػػػ )ال( اكبر مف النسب 4كما يوضح جدوؿ رقـ )

(. 20، 19المئوية لئلجابة بػػ )نعـ(  في جميع العبارات الخاصة بمحور المدربيف ماعدا العبارتاف  )
 والتي تتضمف األتي :

 ىميف لمزاولة مينة التدريب .. المدربيف الحالييف غير مؤ 19
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 . إستراتيجية المدرب األجنبي أفضل مف المدرب المحمي كأسموب تدريب .20
ويتضح مف الجدوؿ أنو ال توجد إستراتيجية واضحة داخل األندية البحرية لدعـ وصقل المدربيف حتى 

د ىؤالء المدربيف يكونوا عمى مستوػ عالي مف الخبرة والعطاء كذلؾ عدـ وجود مسابح قانونية تساع
لمنيوض برياضة السباحة والرقي بالمستوػ الرقمي لمسباحيف طيمة فترة التدريب والمسابقات مع نقص 
شديد في عدد المدربيف المتخصصيف في رياضة السباحة ويرػ الباحثاف أف ىذا األمر يسبب في 

ث والدراسات والمتتبع عدـ الرقي بالمستوػ الرقمي لرياضة السباحة حيث أوضحت العديد مف البحو 
لمتطورات الرقمية في مجاؿ السباحة التنافسية سواء لمرجاؿ أو لمسيدات سوؼ يبلحع أف ىناؾ تحسنًا 
مستمرًا في مستوػ األرقاـ القياسية العالمية واألوليمبية في أغمب المسابقات بينما ال يوجد أؼ تقدـ في 

 . المستوػ الرقمي لمسباحيف في األندية قيد الدراسة
( عمى أف التطور الحادث في أرقاـ POPOV&PARTYKA( )1997حيث أكد )يويوفوبارتيكا

السباحة نتيجة تطور طرؽ التدريب المستخدمة كما اف التطور الحادث ارتبط بظيور او تطوير 
األساليب في التدريب واالختيار ووضع معايير ليذا االختيار وذلؾ مف خبلؿ دراسة تطور الرقـ 

 (.30: 9متر سباحة حرة لمرجاؿ . ) 200و 100بقة الخاص بمسا
 االستنتاجات كالتكصيات: -5
 االستنتاجات:5-1

 -مف خبلؿ مناقشة أراء العينة البحثية وتبايف اآلراء في إجاباتيـ لمعبارات المختمفة نستنتج  األتي:
 اضة السباحة .عدـ وجود إستراتيجية واضحة لؤلندية البحرية في المنطقة الغربية لمنيوض بري -1
عدـ وجود لجاف لتداوؿ اآلراء والخبرات العممية بيف األندية والمؤسسات العممية في المنطقة  -2

 الغربية .
عدـ وجود إستراتيجية واضحة لؤلندية البحرية الختيار المواىب وصقميا بالتعاوف مع المؤسسات  -3

 التعميمية واإلعبلمية .
 شاء مسابح لمتدريب لبلرتقاء بالمستوػ الرقمي لرياضة السباحة .عدـ وجود إستراتيجية واضحة إلن 4
 عدـ وجود حوافز مادية كافية لدعـ المدربيف والرياضييف في األندية البحرية . -5

عدـ وجود إستراتيجية واضحة لؤلندية البحرية إليفاد المدربيف لمدوؿ المتقدمة في رياضة السباحة 
 نية والمتخصصيف بيا .والتعاوف مع كميات التربية البد

 
 التكصيات:

 مف خبلؿ ما تـ التوصل إليو مف نتائج يوصي الباحثاف بما يمي :
 وضع استراتيجيات واضحة لمنيوض برياضة السباحة وباقي الرياضيات المائية . -1
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االىتماـ بوجد لجاف لتداوؿ اآلراء والخبرات العممية داخل األندية البحرية لمنيوض بالمستوػ  -2
 رقمي لرياضة السباحة .ال
وضع إستراتيجية واضحة الختيار الموىوبيف وفق المقاييس العممية لرياضة السباحة في  -3

 المؤسسات التعميمية .
االىتماـ بوضع إستراتيجية إلنشاء مسابح وصاالت تدريب لمرقي بمستوػ رياضة السباحة في  -4

 المنطقة الغربية .
فير المعدات الخاصة بتدريب وتشجيع السباحيف والمدربيف داخل االىتماـ بالجانب المادؼ لتو  -5

 األندية البحرية .
 وضع إستراتيجية إلعداد المدربيف حسب تخصصيـ داخل األندية البحرية في المنطقة الغربية . -6
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 ثانيًا/ المراجع األجنبية:
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 المرفقات
 (1مرفق رقـ )

في المنطقة الغربية  بالمستكى الرقمي لرياضة السباحة استبياف استراتيجية االندية البحرية لمرقي
 بميبيا.

الواقع الفعمي مع نأمل منكـ االجابة عمى عبارات ىذا االستبياف بنعـ أو احيانًا أو ال في ما تراه في 
 عدـ ترؾ أؼ عبارة بدوف إجابة

 % ال % احٌاناً  % نعم العبارات ر. م

. 
توجد إستراتٌجٌة واضحة لألندٌة البحرٌة فً 
 المنطمة الؽربٌة للنهوض بالمستوى الرلمً للسباحة 

      

0 
إستراتٌجٌة اإلدارة الحدٌثة كعلم مطبك فً األندٌة 

 البحرٌة 7
      

3 
راتٌجٌة لدى األندٌة البحرٌة إلنشاء مسابح توجد إست

 وصاالت تدرٌب 7
      

0 
هل توجد إستراتٌجٌة إلٌفاد مدربٌن للحصول على 

 دورات متمدمة 7
      

1 
توجد لجان لتبنً اآلراء والخبرات بٌن األندٌة 

 البحرٌة فً المنطمة الؽربٌة 7
      

       7توجد لجنة علمٌة باألندٌة  النتماء المواهب 2

3 
تمدم األندٌة البحرٌة مكافآت مالٌة كافٌة للسباحٌن 

 ولإلدارٌٌن والمدربٌن 7
      

4 
هل توجد إستراتٌجٌة من األندٌة لصمل المدربٌن 

 بصفة مستمرة 7
      

.2 
تعمل األندٌة البحرٌة فً المنطمة الؽربٌة على 

 احتكان فرلها مع فرق ذات مستوى عالً 7
      

       عدد كافً من المدربٌن ٌفئ باحتٌاجات األندٌة ٌوجد  ..

.0 
هل توجد إستراتٌجٌة بمواعٌد المسابمات لبل إلامتها 

 بولت كافً 7
      

.3 
توجد إستراتٌجٌة لألندٌة البحرٌة على إلامة 

 معسكرات إلعداد السباحٌن 7
      

.0 
هل توجد مسابح لانونٌة للتدرٌب فً األندٌة فً 

 المنطمة الؽربٌة 7
      

.0 
المدربٌن الحالٌٌن ؼٌر مإهلٌن لمزاولة مهنة 

 التدرٌب 
      

       نظام المسابمات مناسب لالرتماء بالمستوى الرلمً 7 1.

.2 
مٌزانٌة األندٌة البحرٌة كافٌة للصرؾ على 

 اإلدارٌٌن والسباحٌن والمدربٌن 7
      

.3 
البحرٌة الكتشاؾ  توجد إستراتٌجٌة لدى األندٌة

 المواهب 7
      

.4 
اؼلب المدربٌن الحالٌٌن ٌزاولون مهنة التدرٌب 

 بالخبرة 7
      

02 
إستراتٌجٌة المدرب األجنبً أفضل من المدرب 

 المحلً كؤسلوب تدرٌب 7
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 ( قائمة بأسماء الخبراء:2مرفق )
 

 الكلٌة أسماء السادة الخبراء

 كلٌة التربٌة البدنٌة الزاوٌة ًأ.د. فرحات رمضان الؽال

 كلٌة التربٌة البدنٌة الزاوٌة أ.ن. د دمحم عطٌة الممروش

 كلٌة التربٌة البدنٌة الزاوٌة أ.م.د الصدٌك السابح

 
 دكلة ليبيا جامعة الزاكية

 كمية التربية البدنية كالرياضة
 

............................................... :  السيد المحتـر
 ،،،،بعد التحية

يقوـ عضو ىيئة التدريس بقسـ الرياضات المائية والدفاع عف النفس بكمية التربية البدنية والرياضة 
بالزاوية بإجراء بحث بعنواف "إستراتيجية األندية البحرية لمرقي بالمستوػ الرقمي لسباحي المسافات 

 ." القصيرة بالمنطقة الغربية
 

 .ف لـز األمرإيح ما يمـز تعديمو لعبارات الواردة بيذا االستبياف وتوضنأمل منكـ إبداء رأيكـ في ا
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 ى بعض التغيرات الكيمائية بالجسـاختبلؼ مصدر الطاقة البلىكائي كتأثيره عم
 أ. ؾ. د سعاد إسماعيل الفقيو                                                                   

 أ. ـ .د سمر ساسي العمك                                                                 
 أ. سامي خميفة حمدي                                                              

 المقدمة كمشكمة البحث: 1-1
المجيود البدني ىو تطوير طرؽ  إف الغرض مف دراسة التغيرات الكيميائية الحيوية الناتجة عف أداء

ونظريات التدريب الرياضي وتكيف الجسـ ليذا الجيد والذؼ يعتبر المؤشر الفسيولوجي لما يتمتع بو 
الرياضي مف كفاءة بدنية عالية ، وتستخدـ القياسات الفسيولوجية في مقارنة تأثير األداء بيف اإلفراد 

وضع البرامج بناء عمى ىذه المقارنات وكذلؾ التنبؤ أو بيف طرؽ التدريب وأساليبو وبالتالي يمكف 
 بالكفاءة البدنية وتحقيق النتائج الرياضية .

باإلضافة إلي إف دراسة التغير الحادث في المكونات األساسية بالجسـ تحت تأثير الممارسة الرياضية 
التي تتـ في جسـ  والتدريب المنظـ يعطي إمكانية الحكـ عمى العمميات الفسيولوجية والمورفولوجية
 (3: 10اإلنساف بصورة أكثر عمقا وتحديدا كما انيا تعكس الحالة التدريبية لبلعب . ) 

وبالتالي عمل المختصوف  في المجاؿ الرياضي لمعرفة  اآلثار الحادة و المزمنة لمجيد البدني  
يجاد التفسير العممي المرتبطة بعمميات التغير الحاصل في األداء الوظيفي ألجيزة  الجسـ الحيوية و  ا 

المناسب ليا مف وجية نظر عمـ فسيولوجيا الرياضية ، وبما أف نشاطات العدو تختمف فيما بينيا مف 
عناصر المياقة البدنية ودرجة شدتيا ومف حيث أنظمة الطاقة العاممة فييا فأف تأثيراتيا أدت إلى 

ل األجيزة الحيوية بالجسـ بما فييا وجود أنواع مختمفة مف التكيفات ليذه األنظمة والتي شممت ك
االنقباضات العضمية ومحتويات الدـ مف المركبات الكيمائية  ، و يعتبر العدو مف السباقات التي 
تتطمب قدرا كبيرا مف الجيد ودراسة لمخطوات الفنية والقياـ بالتدريب المتواصل وأف يمتمؾ السرعة 

نيكية سميمة يتحقق مف جرائيا تطور سرعتو وتكيف والتحمل بحيث يؤدؼ الحركة بطريقة فنية وميكا
عضبلتو  وأجيزتو الحيوية ، حيث يتحدد تطور السرعة بسرعة االنقباض العضمي إذ يتعيف عمل 
العضمة جراء سرعة عمل األلياؼ العضمية البيضاء إلي مقدار القوة والتوافق الحركي التي تتطمبيا 

ة لمعضمة . فعند أداء السرعة لزمف قصير واستخداـ السرعة القصوػ ويجب استمرار تزويد الطاق
ثانية يتـ بناء الطاقة بالطريقة البلاكسجينية ، فيتـ  12ـ إلى 100الحافز األقصى لحمل يتراوح بيف 

ـ بينما يتـ تجييز  100بالطريقة البلاكسجينية عند عدو    ATP% مف 95% إلى 90تجييز مف 
 ( 527:  13. )  ـ 400في عدو  ATP% مف 65% إلى 60مف 

وبالتالي ورغـ تشبو النظـ الوظيفية في األداء إال إف متطمبات الطاقة تختمف بينيما والبد أف يكوف 
ليدا االختبلؼ تأثير بيولوجي مختمف ، كما إف دراسة ىذا التأثير البيولوجي يعطي الفرصة بالمدػ 
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ح الرياضي ودعمو وتطويره الذؼ تسمح بو طرؽ ووسائل وأساليب التدريب ونوعو لعممية تصحي
 وكذلؾ إلى إؼ مدؼ نستطيع مساعدة الرياضي في قياس تقدمو خبلؿ التدريب . 

والعمل البلىوائي عبارة عف متغيرات الىوائية ينتج عنيا تغيرات كيميائية تحدث في العضبلت 
ـ أكسجيف اليواء العاممة والتي مف خبلليا تنتج الطاقة البلزمة ألداء المجيود البدني مع عدـ استخدا

 ( 210: 22الجوؼ.)
وانو إثناء التمثيل الغذائي البلىوائي فأف انقباض األلياؼ العضمية وقصرىا يصاحبو في نفس الوقت 
تحمل مائي الدينوزيف ثبلثي الفوسفات فيتحوؿ إلي ادينوزيف ثنائي الفوسفات باإلضافة إلي جزغ 

 (   61:  1لعضمي .) فوسفات وتتحرر وتنتج الطاقة البلزمة لبلنقباض ا
ووفقا لطبيعة أداء سباقات العدو نجد أف ىناؾ نظاميف إلنتاج الطاقة إثناء المنافسة أوليما ىو النظاـ 

عف  ATPالفوسفاتي البلىوائي وىو األسرع ألنو يعتمد عمى إعادة بناء ادينوزيف ثبلثي الفوسفات 
ويحدث عند أداء الحركات   PCياتيفطريق مادة كيميائية أخرؼ مخزنة بالعضبلت تسمي الفسفوكر 

ـ والنظاـ الثاني ىو نظاـ حمض البلكتيؾ والذؼ  100االنفجارية بسرعة ومقاومة عالية مثل سباؽ 
ال ىوائيا بواسطة الجمكزة البلىوائية والذؼ يسيـ في أنتاج الطاقة خبلؿ  ATPيعتمد عمي إعادة بناء 

ص مف بقايا العمميات الكيميائية بسبب عدـ توفر أداء الشدة العالية والتي ال تساعد عمى التخم
 ( 35:  6ـ . ) 400األكسجيف البلـز ويحدث ىذا في سباؽ 

والدـ مكونا أساسيا في بيئة الجسـ الداخمية إلى جانب سائل ما بيف األنسجة والممف ، وىو المسئوؿ 
تبادؿ التي تتـ بينو وبيف عف توفير البيئة الداخمية المبلئمة لحياة أنسجة الجسـ وبفضل عمميات ال

سائل ما بيف الجسـ حتى تبقى الخبليا في وسط كيميائي ثابت نسبيا ، ويقوـ الدـ بكثير مف الوظائف 
:  15الحيوية اليامة ويساعده عمى ذلؾ بعض الوظائف الحيوية لطبيعة تكوينو وخصائصو المميزة. )

154) 
لدفع الدـ إلى جميع أنحاء الجسـ بعد استبلـ  ويعتبر القمب أىـ أعضاء جياز الدوراف ويعمل كمضخة

 الدـ المؤكسد وغير المؤكسد بفعل االنقباض واالنبساط المتعاقب والمتناسب مع وضع الجسـ 
 ونوع النشاط وشدتو وحجمو الذؼ يحدد تمؾ الكمية المدفوعة مف الدـ خبلؿ الضربة الواحدة.

                                                                            (8 :21) 
كما تستعمل العضمة القمبية مثميا مثل العضمة الييكمية طاقة كيميائية لتحضر عممية االنقباض 
وتستمد ىذه الطاقة بصورة رئيسية مف االيض المؤكسد لمحموضة الدىنية ولدرجة اقل مف المواد 

تبر سرعة استيبلؾ القمب لؤلكسجيف مقياسا المغذية األخرػ خاصة البلكتات والجميكوز ولذلؾ تع
 ( 134:  12ممتازا لمطاقة الكيميائية المحررة عندما يقـو القمب بشغمو . )

إف الفيتامينات والمعادف تمكف مف استخداـ المواد الغذائية الرئيسية بالنسبة لجميع العمميات 
الجسـ يعتبر الفيتامينات والمعادف ىـ الفسيولوجية عمى الرغـ مف ندرتيا النسبية في النظاـ الغذائي و 
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المنظميف الرئيسييف لعمل الجسـ بما في ذلؾ أداء العمل والمجيود البدني وأؼ نقص فييما يؤدؼ إلى 
 ضعف في الوظائف الفسيولوجية لئلنساف خبلؿ ممارسة األداء البدني عامة وفي المنافسات خاصة.   

                                                                            (21  :632) 
وتمعب األمبلح المعدنية  دورًا ىاـ بالنسبة لممجيود البدني فيي تقوـ بتوجيو نشاط الجسـ وتؤثر في 
عمل العضبلت واألعضاء وفى تنظيـ نشاط عضمة القمب كما إنيا ذات أىمية خاصة في تنظيـ 

يات األكسدة وتوليد الطاقة والنمو وتمعب دورًا ىامًا في تنظيـ جميع العمميات الحيوية بالجسـ مثل عمم
األيض في الخبليا كما تعمل كمنشط لئلنزيمات وتدخل في عممية التنفس بالجسـ ونقل الغازات 
باإلضافة إلى أف ليا أىمية خاصة في امتصاص الجموكوز مف الدـ وتخزيف الجميكوجيف في الكبد 

 ( 160: 15سـ.  )وتدخل في التوازف المائي لمج
ويعد الصوديوـ مف األمبلح الضرورية الموجبة المتوافرة بنسبة كبيرة خارج الخمية في الدـ ، وىو 
القاعدة الرئيسية لمكونات الجسـ ، ووظيفتو الرئيسية الحفاظ عمى الضغط االسموزؼ والموازنة 

 ( 148:  19الحامضية والقاعدية ونقل اإليعاز العصبي ) 
ؿ الصوديوـ داخل الخمية أو فقدانو إلى خارج الجسـ يؤدؼ إلى قمة حجـ السوائل خارج كما أف انتقا

الخمية وبذلؾ يؤثر عمى جياز الدوراف والوظيفة الحيوية لمكميتيف وفعالية الجياز العصبي وتقل نسبة 
الكمية الصوديوـ بحالة عدـ الكفاءة الوظيفية لمكميتيف وخصوصا قمة تناوؿ الصوديوـ وزيادة حامضية 

 ( 684: 25والتعرؽ الغير طبيعي مع قمة تعويض الصوديوـ .) 
باإلضافة إلي إف الصوديـو والبوتاسيوـ يمثبلف االيونات الموجبة داخل الخبليا حيث يمعب الصوديـو 
دورًا رئيسيًا في المحافظة عمى الضغط اإلسموزؼ لمدـ وتنظيـ تبادؿ السوائل بيف األوعية الدموية 

داف الصوديوـ مف الجسـ يؤدؼ إلى نقصاف حجـ السائل خارج الخبليا مما يؤثر عمى وخارجيا وفق
وظيفة الكمى والجياز العصبي بينما يؤثر نقصاف البوتاسيوـ عمى العضمة القمبية ويحد مف اإلثارة 
العصبية العضمية مما يعوؽ مف قدرة العضبلت عمى االنقباض ويرجع أىـ أسباب نقص ممحي 

وتاسيوـ في الدـ إلى استعماؿ األدوية المدرة لمبوؿ أو المسببة لمقئ واإلسياؿ والعرؽ الصوديوـ والب
 (262:  20الذؼ ُيعوض بشرب الماء فقط. )

كما يدخل عنصر الماغنسيـو مع الكالسيـو في تكويف الييكل العظمي وبناء العظاـ  وكذلؾ يؤثر 
في تحفيز عمل بعض اإلنزيمات وتتمثل عمى إثارة األعصاب والعضبلت واستجابتيا ولو دور كبير 

أىـ أعراض نقص الماغنسيوـ في التقمصات العضمية والضعف وعدـ التركيز بينما الكالسيوـ يقـو 
بدور رئيسي في نقل اإلشارات العصبية واالنقباض العضمي وتجمط الدـ وتنظيـ عمل بعض 

اإلسياؿ المزمف واستخداـ  نسيـواليرمونات ومف األسباب الرئيسية لنقص كل مف الكالسيوـ والماغ
 (250:  18األدوية المدرة لمبوؿ وسوء التغذية. )
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ويؤدؼ البوتاسيوـ دورا ىاما في عممية انقباض األلياؼ العضمية والمحافظة عمى نشاط عضمة القمب 
حيث يعمل مع الماغنسيـو عمى ارتخاء العضبلت كما أف لو دور في نقل اإلشارات أو المنبيات بيف 

 (205:  17يازيف العصبي والعضمي. )الج
وتعتبر الدىوف في غاية األىمية عند ممارسة تدريبات ومنافسات التحمل ألىميتيا في إمداد 
العضبلت بالطاقة البلزمة وتستخدـ الدىوف كمصدر لمطاقة عندما يكوف جموكوز الدـ منخفضا 

" في الخبليا  TGي الجمسريف وعندما ينخفض كبليكوجيف الكبد والعضبلت ، والدىوف تخزف "ثبلث
الدىنية واألنسجة الدىنية ويتبادؿ كل مف الجميسريف والدىوف الحرة أدوارىا في تمبية احتياجات 

 ( 156:  7الجسـ.  ) 
ويعتبر الجموكوز المصدر الرئيسي لموقود إلمداد جميع خبليا الجسـ واف نقصو بالدـ ينبو 

لغدة فوؽ الكمي إلفراز ىرموني االبينفريف والنورابينفريف الذيف الييبوثبلموس مباشرة والذؼ بدوره يثير ا
يعمبلف عمى تكسير الجميكوجيف المخزف بالكبد مما يسبب خروج سريع لمجموكوز مف الكبد إلي الدورة 

 ( 62:  14الدموية حتى يعود إلي معدلو الطبيعي . ) 
إلي استجابات داخل الجسـ تغير مف ومما تقدـ تتحدد مشكمة البحث في إف أداء إؼ جيد بدني يؤدؼ 

تركيبات المحيط الكيميائي داخل الخبليا ومف ىذه التركيبات األمبلح المعدنية والدىوف واف التعرؼ 
عمى مدؼ التغير الحاصل في ىذه التركيبات يؤدؼ إلي التعرؼ عمي تأثير المجيود عمييا ودرجتيا 

و االنخفاض لتقنينيا بما يخدـ التكيف ليذا الجيد ومدؼ تأثيرىا السمبي أو االيجابي سؤ بالزيادة أ
وحتى نصل إلي أفضل النتائج وعميو فاف التقصي والتدقيق في أدؽ ىذه التغيرات لو التأثير الكبير 
في زيادة الفيـ والمعرفة ومف ىنا رأػ الباحثوف إمكانية التعرؼ عمى  تثير اختبلؼ مصدر الطاقة 

الي التعرؼ عمى الفرؽ في درجة التغير عند أداء كل منيما ـ ( وبالت 400ـ( و) 100في عدو )
 حيث إف الجيد يؤثر عمي الوظائف الحيوية بالجسـ و ىل الختبلؼ مصدر الطاقة تأثير مغاير أـ ال 

 أىمية البحث:  2 – 1
أف دراسة التغير الكيمائي ىو مف أىـ األساليب والوسائل المثالية التي تسمح بمبلحظة استمرار تطور 
الرياضي حتى يصحح األخطاء ويدعـ تطور ونجاح التدريب وىو ال يعطي وسائل مبلحظة وفيـ 

 ومعرفة فقط بل يساعد في إحداث االستجابة الوظيفية المناسبة لمتطور المرغوب أو المستيدؼ. 
تالي ونتيجة ألداء المجيود البدني تمجا الخبليا إلي أنتاج الطاقة بما يتناسب وشدة ىذا المجيود وبال

تحدث تغيرات داخمية مؤقتة كرد فعل لضغط ىذا المجيود عمى ىذه الخبليا ، ويتـ أنتاج الطاقة عف 
طريق عمميات األيض التي تتسرع وتعمل عمى تكسير مصدر الطاقة المستخدـ حتى يتـ أنتاج مادة 

حياف مف االدينوسيف ثبلثي الفوسفات الذؼ يأتي مف تكسير الكربوىيدرات والدىوف وفي بعض األ
البروتيف ومف ىنا تنوعت مصادر الطاقة بالجسـ والذؼ أدػ إلي تنوع أنظمة الطاقة والتى بدورىا 

 تتوافق مع شدة المجيود المبذوؿ . 
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وتكمف أىمية البحث في محاولة اإلجابة عمي السؤاؿ ىل الختبلؼ مصدر الطاقة بالجسـ في النظاـ 
رجة استجابتيا بالجسـ حيث يكوف مصدر الطاقة إما البلىوائي تأثير عمى التغيرات الداخمية ود

المخزف في العضبلت والذؼ يكفي لثواني قميمة أو عف طريق تكسير الجموكوز مع  ATPكيميائي  
عدـ وجود األكسجيف ، ىل ليذيف المصدريف واختبلفيما تأثير عمى درجة االستجابة لبعض 

بة الجموكوز ومف خبلؿ محاولة اإلجابة عمى ىذا المكونات بالدـ مثل األمبلح والدىوف الثبلثية ونس
 التساؤؿ نتمكف مف زيادة الفيـ الذؼ يمكننا مف التخطيط الدقيق والسميـ لبرامج التدريب . 

حيث تعتبر المعمومات الفسيولوجية عف البلعبيف مف أىـ األسس في اإلعداد الفسيولوجي فمف غير 
يشكل جسمو جيازا بيولوجيا معقد التركيب ويخطط لو المعقوؿ أف يتعامل المدرب مع البلعب الذؼ 

برنامجو التدريبي دوف أف يكوف ىذا المدرب عمى عمـ ودراية كاممة بالخصائص لكي يحقق لو أف 
 يؤدؼ وظائفو بكفاءة عالية إثناء التدريب أو المنافسة مما ينعكس ايجابيا عمى مستوػ األداء.

                                                                           (7  :269 ) 
 ىدفا البحث:  3 – 1
ـ عمى األمبلح  400 -ـ  100التعرؼ عمى اختبلؼ مصدر الطاقة البلىوائي  بيف عدو  -

 المعدنية والدىوف الثبلثية والجموكوز بالدـ .
ح المعدنية والدىوف ـ عمى األمبل 400 -ـ  100التعرؼ عمى تأثير الجيد البلىوائي بعد عدو  -

 الثبلثية والجموكوز بالدـ .
 تساؤال البحث:  4 – 1
أو مف PCمف )  ATP ىل ىناؾ تأثير الختبلؼ مصدر الطاقة البلىوائي  الستعادة بناء -

ـ عمى أمبلح الكالسيوـ والصوديـو  400 -ـ  100الجموكوز في غياب األكسجيف ( إثناء عدو 
 ورايد والدىوف الثبلثية والجموكوز بالدـ  ؟والبوتاسيوـ والماغنسيوـ والكم

ـ عمى األمبلح المعدنية  400 -ـ  100ىل ىناؾ تأثير لمجيد البدني البلىوائي بعد عدو  -
 والدىوف الثبلثية والجموكوز بالدـ قيد البحث ؟

 الدراسات السابقة:  - 2
" دراسة مقارنة كاف: ( بعن9( ) 2006دراسة سمير أبك شادي كأبك المكاـر أبك الحمد ) 2-1-1

 -لمستوؼ الدىوف الثبلثية وبعض المتغيرات الفسيولوجية لدػ بعض متسابقي العدو الجرؼ ) قصيرة 
 30طويمة ( " ، واستخدـ المنيج التجريبي وتـ اختيار العينة بالطريقة العمدية وضمت  -متوسطة 

ـ وكانت 5000والطويمة ـ   800ـ والمتوسطة100العبيف وىي القصيرة  10متسابق لكل مسافة 
ـ بينما كانت ىناؾ  800ـ و100أىـ النتائج عدـ وجود فروؽ معنوية في ثبلثي الجمسريد بعد سباؽ 

 ـ . 5000فروؽ معنوية بعد سباؽ 
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" التغيرات الفسيولوجية والبيوكيميائية  ( بعنكاف:2( ) 2010دراسة احمد حممي سعد) 2-1-2
قتيما بالكفاءة البدنية والميارية لممصارعيف " ، واستخدـ المنيج الناتجة عف إنقاص الوزف السريع وعبل

الوصفي وتـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية مف ناشئ المصارعة )رومانية وحرة( بمنطقة 
كجـ والذيف يتنافسوف في  84: 50سنة ويتراوح وزنيـ بيف  20: 15القميوبية والذيف يتراوح أعمارىـ 

( ناشئ 12( ناشئ تـ تقسيميـ )28الثالثة في بطولة المحافظة وبمغ عددىـ )منافسات المرحمة 
( ناشئ كعينة استطبلعية ، وكانت أىـ النتائج إف إنقاص الوزف في فترة 16كتجربة أساسية و )

قصيرة يؤدؼ إلى اختبلؿ في توازف سوائل الجسـ مما يفقده الكثير مف األمبلح المعدنية الرئيسية مثل 
 البوتاسيـو والماغنسوـ والكالسيوـ والتي قد تعرضو لمخطر أو تسبب الوفاة.الصوديوـ و 

تداخل فترات  ( بعنكاف: "2014( )26) et el  Salvadoriدراسة سمفادكري كآخركف  2-1-3
مف التدريب البلىوائي عمى التمريف اليوائي وأثره عمى تجمع الدىوف "  بيدؼ اختبار فرضية إف 

ترات قصيرة مع جرعات مف التمريف البلىوائي قد يؤدؼ إلى تحسف أكبر في النشاط اليوائي عمى ف
مف الرجاؿ دو  16التأثير عمي التمثيل الغذائي لمدىوف مف النشاط اليوائي وحدىا وضمت العينة 

السمنة وكانت أىـ النتائج إف التدريب اليوائي باإلضافة إلى التدريب البلىوائي يؤثر بدرجة أكبر عمى 
تجابة التمثيل الغذائي لمدىوف وتعديبلت في نسب الجموكوز  مما يؤثر عمى كتمة الدىوف زيادة اس

 وفقد الوزف .
 إجراءات البحث: - 3
 منيج البحث:  1 - 3

 تـ استخداـ المنيج الوصفي المسحي بأسموب الدراسات المقارنة نظرا لمبلئمتو لطبيعة البحث
 عينة البحث: 3-2

طالب مف طمبة السنة الرابعة بكمية التربية البدنية وعمـو  20مف  اجرؼ البحث عمى عينة مكونو
طمبة لعدو  10ـ( جامعة الزاوية  قسمت إلى مجموعتاف 2016 – 2015الرياضة لمعاـ الجامعي )

متر ، والجدوؿ رقـ واحد يوضح توصيف العينة في القياسات  400طمبة لعدو  10متر و 100
 األساسية .

 مجاالت البحث: 3-3
 ـ. 2016/  4/  8تـ إجراء القياسات في الفترة مف  المجاؿ الزمني:  3-3-1
أجريت القياسات بكمية التربية البدنية وعموـ الرياضة بقسـ العاب القوػ  المجاؿ المكاني: 3-3-2

 جامعة الزاوية ، وأجريت التحاليل بمعمل ابف النفيس الطبي بمدينة الزاوية . –بمضمار الكمية 
 طمبة السنة الرابعة بكمية عمـو التربية البدنية والرياضة  البشري: المجاؿ 3-3-3
 األجيزة كاألدكات: 3-4
 جياز قياس الطوؿ.  –ميزاف طبي مقنف لقياس الوزف.              -
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 جياز لقياس النبض.  –جياز لقياس الضغط .                      –
 مضمار العدو.  –ساعة إيقاؼ.                               –
 أنابيب اختبار خاصة بتحميل الدـ. –سرنجات لسحب عينة الدـ.                –
 القياسات المستخدمة:  3-5
 تـ قياسو إلفراد العينة إلي اقرب كيمو جراـ بواسطة ميزاف طبي مقنف . الكزف: -
 ياس الطوؿ .تـ قياسو إلفراد العينة إلي اقرب سنتيمتر باستخداـ رستاميتر لق الطكؿ: -

ـ عدو(  400 –ـ عدو 100تـ قياس ضربات القمب في فترة الراحة وبعد المجيود البدني ) النبض:
 واخذ القياس مف الشرياف الكعبرؼ لرسغ اليد باستخداـ جياز الكتروني لقياس النبض .

 ـ 400 –ـ عدو 100ضغط الدـ : تـ قياس ضغط الدـ في فترة الراحة وبعد المجيود البدني) -
 عدو( واخذ القياس باستخداـ جياز الكتروني لقياس الضغط.

تـ قياس األمبلح المعدنية والدىوف الثبلثية والجموكوز في فترة الراحة وبعد  األمبلح المعدنية: -
 ـ عدو ( واخذ القياس عف طريق سحب عينة مف الدـ. 400 –ـ عدو 100المجيود البدني )

 اختبار ت  –االنحراؼ المعيارؼ  –ط الحسابي :المتوس المعالجة اإلحصائية  6 - 3
: تـ حضور الطمبة في اليوـ األوؿ إلى معمل قسـ العموـ الحيوية ألخذ الدراسة األساسية 7 - 3

ـ 100وتـ تحديد الطمبة الذيف سيقوموف بعدو  –العمر  –الوزف  –القياسات األساسية وىي الطوؿ 
 عيـ بشكل عشوائي عمى المجموعتاف .ـ مع توزي 400والطمبة الديف سيقوموف بعدو 

وقياس األمبلح المعدنية والدىوف الثبلثية  –والضغط  –في اليوـ التالي تـ أخذ قياس النبض    
والجموكوز عف طريق سحب عينة مف الدـ في وقت الراحة ، ثـ بعد ذلؾ تـ قياس النبض والضغط 

 و ( ـ عد 400ـ ،  100وسحب عينة الدـ بعد المجيود مباشرة ) 
مبلحظة : تـ اخذ القياسات بمتوسط طالباف في اليوـ  لكل مجموعة ، كما تـ سحب عينة الدـ 

 بواسطة فني متخصص.
 عرض كمناقشة النتائج:   -4
 عرض النتائج:   1 – 4

 10متر( حيث أخذت القياسات لعينتيف مف  400متر( و) 100تضـ البيانات نتائج العدو لمسافة )
 حوؿ تأثير اختبلؼ مصادر الطاقة البلىوائي عمى النبض والضغط االنقباضي  متسابقيف لكل منيما

واالنبساطي والتغير لمحتوػ الدـ مف أمبلح " الكمورايد ، الماغنسيوـ " الكالسيـو ، البوتاسيوـ ، 
 . الصوديوـ ، والجموكوز والدىوف الثبلثية قبل وبعد السباؽ فكانت نتائج العينتيف كما بالجداوؿ التالية
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 ( 1جدكؿ )
 ـ                                                                               400متر كعدك مسافة  100تكزيع بيانات القياسات األساسية لمعينتيف عدك مسافة 

 10ف =                                                                                 
المٌاسا ت

ت 
األساس

 ٌة

عدو م 400عدو م 100عدو
 م 100

عدو
 م 400

الفرق 
 بٌن

المتوس
 طٌن

اختبار 
 ت

مستو
ى 

المتوس الداللة
ط 

الحساب
 ي

االنحرا
ؾ 

المعٌار
 ي

المتوس
ط 

الحساب
 ي

االنحرا
ؾ 

المعٌار
 ي

داللة التوزٌع 
 الطبٌعً

 

 0.89 0.13 0.100 0.73 0.26 1.42 23.40 1.82 23.30 العمر 1

171.8 الطول 2
0 

7.40 175.4
0 

3.65 0.63 0.005 3.60 1.37 0.18 

 0.62 0.50 3.70 0.08 0.45 11.22 70.90 20.35 74.60 الوزن 3

 ( يتضح إف قيـ الداللة المعنوية اصغر مف مستوؼ المعنوية المفترضة1مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
نرفض الفرضية الصفرية ليا ونقبل  ـ  مما 400%( لمقيمة الوحيدة لبيانات الطوؿ لعينة العدو 5)

الفرضية البديمة باف البيانات الخاصة بالطوؿ بيذه العينة ال تتبع التوزيع الطبيعي ، بينما كل البيانات 
%( مما نقبل الفرضية 5الخاصة بالعينيف الداللة المعنوية ليا أكبر مف مستوػ المعنوية المفترضة )

لتوزيع الطبيعي  ، حيث أف جل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي الصفرية ليذه البيانات بأنيا تتبع ا
( نظرا لكوف حجـ العينتيف tوبذلؾ يتـ استخداـ اختبار الفرؽ بيف المتوسطات وذلؾ باستخداـ اختبار )

شخص وبالتالي تبيف عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف العينتاف في ىذه القياسات  30اقل مف 
 (0.05الختبار ت اكبر مف القيمة المفترضة. )حيث إف مستوػ الداللة 

 (  2جدكؿ رقـ ) 
 المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري في المتغيرات الكيميائية قيد البحث 

 متر 400عدو  متر 100عدو نوع الجهد

 بعد المجهود لبل المجهود بعد المجهود لبل المجهود فترة المٌاس

المتوسط  المتؽٌرات ت
 الحسابً

راؾ االنح
 المعٌاري

المتوس
ط 

الحساب
 ي

االنحرا
ؾ 

المعٌار
 ي

المتوس
ط 

الحساب
 ي

االنحرا
ؾ 

المعٌار
 ي

المتوس
ط 

الحساب
 ي

االنحرا
ؾ 

المعٌار
 ي

معدل ضربات الملب  1
 ن/د

76.80 15.8
4 

110.7 21.18 81.60 13.7 121.20 38.9 

الضؽط االنمباضً  2
 ملم زببك

133.1
0 

14.6
7 

144.70 16.03 132.90 9.14 148.30 16.4 

الضؽط االنبساطً  3
 ملم زببك

77.40 8.36 91.40 15.13 80.00 13.7 100.7
0 

15.9 

الكلوراٌد ملل مول/  4
 لتر

104.3
0 

1.83 106.0 1.53 103.6
4 

1.27 107.4
5 

2.61 

الماؼنسٌوم ملل  5
 مول/ لتر

2.45 0.48 2.17 0.50 2.61 0.47 2.28 0.46 

الكالسٌوم ملل مول/  6
 لتر

7.91 0.37 8.19 0.60 8.43 0.41 8.75 0.66 
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البوتاسٌوم ملل  7
 مول/ لتر

3.57 0.27 3.40 0.24 3.81 0.20 5.69 2.35 

الصودٌوم ملل مول/  8
 لتر

136.6
5 

1.49 136.7
7 

1.68 135.7
8 

1.88 141.1
1 

3.77 

الدهون الثبلثٌة  9
 ملجرام / دل

105.5
0 

64.0
9 

120.6
0 

76.25 88.90 48.87 102.2
0 

64.41 

1
0 

الجلوكوز ملجرام / 
 دل

84.50 11.3
4 

87.00 7.85 84.10 16.20 86.50 10.37 

( المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ لمبيانات قيد البحث ونبلحع تغير 2يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
 . ـ عدو( 400 -ـ  100في قيـ كل المتغيرات نتيجة المجيود في )

 (3جدكؿ رقـ ) 
 ختبار ت كالداللة المعنكية بيف العينتيف الفرؽ بيف المتكسطات كا

 ـ( في قياس بعد الجيد 400ـ 100لعدك مسافة )
مستوي 
 الداللة

الفرق بٌن  اختبار ت
 المتوسطات

 ت المتؽٌرات الفسٌولوجٌة م100عدو  م400عدو
 1 معدل ضربات الملب 110.7 121.20 10.50 0.74 0.46
 2 باضًالضؽط االنم 144.70 148.30 3.60 0.49 0.62
 3 الضؽط االنبساطً 91.40 100.70 9.30 1.33 0.19
 4 الكلوراٌد 106.0 107.45 1.45 1.51 0.14
 5 الماؼنسٌوم 2.17 2.28 0.11 0.50 0.61
 6 الكالسٌوم 8.19 8.75 0.56 1.97 0.06
 7 البوتاسٌوم 3.40 5.69 2.28 3.05 0.007
 8 الصودٌوم 136.77 141.11 4.34 3.31 0.004
 9 الدهون الثبلثٌة 120.60 102.20 18.40 0.58 0.56
 10 الجلوكوز 87.00 86.50 0.50 0.12 0.90

( أف كل البيانات الخاصة بالعينيف الداللة المعنوية ليا أكبر مف مستوػ 3يتضح مف الجدوؿ رقـ )
ت داللة %( مما نقبل الفرضية الصفرية ليذه البيانات بعدـ وجود فروؽ ذا5المعنوية المفترضة )

معنوية فيما عدا الكالسيـو والبوتاسيوـ والصوديوـ بعد المجيود مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف 
%( 5العينتاف في ىذه الفترة ، حيث كانت قيـ الداللة المعنوية اصغر مف مستوؼ المعنوية المفترضة)

 معنوية.  مما نرفض الفرضية الصفرية ليا ونقبل الفرضية البديمة بوجود فروؽ ذات داللة
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 ( 4جدكؿ رقـ )

 الفركؽ بيف متكسطي القياسيف  كمستكي داللة الفركؽ  
 ـ   100في المتغيرات قيد البحث أثناء عدك 

مستوي 
 الداللة

الفرق بٌن  اختبار ت 
 المتوسطات

المٌاس 
 البعدي

المٌاس 
 المبلً 

 ت المتؽٌرات الفسٌولوجٌة 

 1 الملب معدل ضربات 76.80 110.7 33.90 4.05 0.001

 2 الضؽط االنمباضً 133.10 144.70 11.60 1.68 0.10

 3 الضؽط االنبساطً 77.40 91.40 14.00 2.56 0.02

 4 الكلوراٌد 104.30 106.0 1.70 2.24 0.03

 5 الماؼنسٌوم 2.45 2.17 0.28 1.27 0.22

 6 الكالسٌوم 7.91 8.19 0.28 1.24 0.23

 7 ٌومالبوتاس 3.57 3.40 0.16 1.43 0.16

 8 الصودٌوم 136.65 136.77 0.12 0.16 0.86

 9 الدهون الثبلثٌة 105.50 120.60 15.10 0.47 0.63

 10 الجلوكوز 84.50 87.00 2.50 0.57 0.57

% لقيـ 5( إف قيـ الداللة المعنوية اصغر مف مستوؼ المعنوية المفترضة 4يتضح مف الجدوؿ رقـ )
ط االنبساطي والكمورايد لمقياسيف القبمي والبعدؼ لعدو مسافة  المتغيرات معدؿ ضربات القمب والضغ

متر مما نرفض الفرضية الصفرية ليا ونقبل الفرضية البديمة بوجود فروؽ ذات داللة  100
 إحصائية بيذه المتغيرات بيف القياسيف  .كما تبيف عدـ وجود فروؽ في باقي المتغيرات . 

 ( 5جدكؿ رقـ )
 ياسيف  كمستكي داللة الفركؽ الفركؽ بيف متكسطي الق

 ـ  400في المتغيرات قيد البحث أثناء عدك 
مستوي 
 الداللة

الفرق بٌن  اختبار ت
 المتوسطات

المٌاس 
 البعدي

المٌاس 
 المبلً

 ت المتؽٌرات الفسٌولوجٌة

 1 معدل ضربات الملب 81.60 121.20 39.60 3.03 0.007

 2 ضًالضؽط االنمبا 132.90 148.30 15.40 2.58 0.01

 3 الضؽط االنبساطً 80.00 100.70 20.70 3.11 0.006

 4 الكلوراٌد 103.64 107.45 0.81 4.14 0.001

 5 الماؼنسٌوم 2.61 2.28 0.33 1.56 0.13

 6 الكالسٌوم 8.43 8.75 0.32 1.29 0.21

 7 البوتاسٌوم 3.81 5.69 1.87 2.51 0.02

 8 الصودٌوم 135.78 141.11 5.33 3.99 0.001

 9 الدهون الثبلثٌة 88.90 102.20 13.30 0.52 0.60

 10 الجلوكوز 84.10 86.50 2.40 0.39 0.69

( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في كل مف معدؿ ضربات القمب 5يتضح مف الجدوؿ رقـ )
والضغط االنقباضي واالنبساطي والكمورايد والبوتاسيوـ والصوديوـ حيث إف قيـ الداللة المعنوية 

% ، بينما تبيف عدـ وجود فروؽ ذات داللة معنوية في باقي 5غر مف مستوؼ المعنوية المفترضة اص
 ـ .400المتغيرات بيف القياسيف إثناء عدو 
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 مناقشة النتائج:  4-2

  -مف خبلؿ ما تـ عرضو مف مجريات البحث وتحميمو لمبيانات أظيرت النتائج  االتي : 
متر  400متر و 100بعض الخصائص الفسيولوجية عند عدو  حدثت بعض التغيرات المعنوية في  

( حيث كانت ىناؾ فروؽ معنوية بيف الخصائص المختمفة 6، 5، 4وكما ىو موضح بالجداوؿ رقـ )
مما يدؿ عمى زيادة في القياسات البعدية عنيا في القياسات القبمية إال إف درجة التغير في بعض 

المعنوية اكبر مف مستوؼ المعنوية المفترضة وىو داللة الخصائص لـ تكف معنوية حيث أف درجة 
 ( الخاص بالمتوسطات الحسابية: 2عمي عدـ معنوية التغير رغـ حدوثو وىو ما يبينو الجدوؿ رقـ  )

معدؿ ضربات القمب وضغط الدـ االنقباضي وضغط الدـ االنبساطي حيث  المتغيرات الكظيفية: -1
ـ و  100في القياس البعدػ بيف العينتاف  أؼ بعد عدو ) أظيرت النتائج عدـ وجود فرؽ معنوؼ 

( وىذه النتيجة تؤكد عدـ وجود تأثير الختبلؼ مصدر الطاقة عمى معدؿ 3ـ( جدوؿ رقـ ) 400
المتغيرات الوظيفية بيف العينتاف ،مما يدؿ عمى أف التغير الحادث في الوسط الداخمي الكيميائي 

 100ؽ ذات داللة معنوية في ىذه المتغيرات سواء بعد عدو )متماثل  كما بينت النتائج وجود فرو 
ـ( ببيف القياسيف القبمي  والبعدؼ وىذه النتيجة تؤكد تأثير المجيود عمى ىذه المتغيرات وكما  400و

ـ( ولكف ال فرؽ في درجة 400ـ 100(.وبالتالي ىناؾ تأثير ألداء )5، 4ىو موضح بالجداوؿ رقـ )
 التغير . 

ـ أدػ لتغير في درجة معدؿ 400 - 100أف المجيود واختبلؼ شدتو أثناء عدو  ويرػ الباحثوف 
ضربات القمب وضغط الدـ االنقباضي وضغط الدـ االنبساطي سؤ بالزيادة أو االنخفاض إال أف 
النتائج لـ تظير اختبلؼ في درجة التغير بيف المجيوديف حيث أف معدؿ سرعة القمب يزداد أثناء 

الزيادة بشدة المجيود المبذوؿ مع وجود عدة عوامل تؤثر عمى زيادة معدؿ النبض  النشاط وترتبط ىذه
فراز ىرموف االدريناليف وزيادة حمض البلكتيؾ وفقد البوتاسيـو  مثل تنبيو اإلشارات العصبية وا 
وانخفاض حموضة الدـ عف معدليا الطبيعي وارتفاع درجة حرارة الجسـ نتيجة لمنشاط والحالة 

(. إال أف ىذا التغير مف وجية نظر الباحثوف لـ يحدث فرقا 20: 1ومستوؼ المياقة البدنية )االنفعالية 
كبيرا بيف النشاطيف إؼ ال توجد سمات خاصة بكل نشاط رغـ اختبلؼ مصدر الطاقة بينيما حيث 
 أف نشاط األجيزة الحيوية لدؼ البلعب مثل القمب والرئتيف يتأثر ويتشكل وفق النشاط الذؼ يزاولو
بحيث تتمكف ىذه األجيزة مف أمداد العضبلت بالطاقة البلزمة لقياميا بالمجيود المطموب عمي أعمي 

 ( 479:  5مستوػ )

كما لـ يؤثر اختبلؼ مصدر الطاقة عمي معدؿ الضغط الذؼ تغير نتيجة المجيود المبذوؿ  ، إال إف 
ر الطاقة إؼ ال توجد سمة ىذا التغير نتيجة شدة المجيود في النشاطيف ولـ يكف الختبلؼ مصد
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خاصة لكل نشاط ، حيث إف ضغط الدـ يمكف أف يتغير بصورة كبيرة تحت تأثير المجيود وذلؾ 
 نتيجة لمقدار الدـ المدفوع مف القمب حيث يرتفع الضغط االنقباضي أثناء المجيود وقد يصل إلي 

 ( 143: 5( مـ زئبق )230 – 200)

النبساطي يكوف راجعا إلي تأثير المجيود الذؼ يقوـ بو البلعب كما أف زيادة الضغط االنقباضي أو ا
حيث تحدث زيادة نبض القمب نتيجة لبطء سرياف الدـ في األوعية الدموية الناتج عف نقص السوائل 
حتى يقوـ بإمداد الخبليا بحاجتيا مف الطاقة مما يؤدؼ إلى ارتفاع ضغط الدـ ومع قمة الطاقة يقل 

ؼ إلى انخفاض كفاءة الجياز التنفسي في إمداد العضبلت وأجيزة الجسـ العمل العضمي مما يؤد
باألكسجيف وبالتالي يحدث تغيرات في الضغط نتيجة لمتغيرات التي تحدث في كمية الدـ المدفوع مف 

 (270: 4القمب وحجـ األوعية الدموية . )

ية كرد فعل لممجيود البدني ويرػ الباحثوف إف ىذه الزيادة كانت بسبب زيادة بعض العوامل البيولوج
حيث وكرد فعل لمضغوط يعمل الكايتكوالميف  وىرموف الثيروكسيف عمى زيادة عمميات التمثيل 
نتاج الطاقة وترتبط بو زيادة في نشاط كل العوامل التي تنبو القمب مما يؤدؼ إلي زيادة  الغذائي وا 

 ( 185: 23معدؿ النبض وضغط الدـ االنقباضي واالنبساطي )
دلت نتائج القياسات عمي وجود زيادة في معدؿ التغير بيف القياس القبمي  األمبلح المعدنية: – 2

والبعدػ وبدرجات متفاوتة في نسبة األمبلح قيد البحث حيث زادت في الكموريد ، الكالسيـو 
( الخاص 2،الصوديـو ، بينما انخفضت نسبة الماغنسيـو ، البوتاسيـو كما يتضح بالجدوؿ رقـ )

المتوسطات الحسابية أال أنيا لـ تكف زيادة معنوية فيما عدا الكموريد ، حيث أظيرت النتائج عدـ ب
ـ( في نسبة األمبلح قيد البحث 100وجود فروؽ معنوية بيف القياس القبمي والبعدؼ أثناء عدو )

بيعي إف .ويرؼ الباحثوف إف تغير نسب األمبلح ناتج عف تغير في محيطيا  بعد المجيود ، فمف الط
تتغير البيئة الداخمية لمخبليا نتيجة المجيود حيث إف الزيادة الحاصمة في بعض أمبلح الدـ ومنيا 
الكالسيوـ يعد امرأ طبيعيا وذلؾ لممحافظة عمى توازف الماء داخل الجسـ لممحافظة عمي التوازف 

 ( 67: 16الحمضي القموؼ.     )
معدؿ التغير بيف القياس القبمي والبعدػ في نسبة  كما دلت نتائج القياسات عمى وجود زيادة في

ـ( حيث زاد في الكموريد الكالسيوـ والبوتاسيوـ والصوديوـ ،بينما  400األمبلح قيد البحث إثناء عدو)
( الخاص بالمتوسطات وكانت ىذه الزيادة 2انخفض في نسبة الماغنسيوـ كما يتضح بالجدوؿ رقـ )

والصوديوـ بينما غير معنوية في الكالسيوـ كما كانت نسبة  معنوية في الكموريد والبوتاسيوـ
االنخفاض معنوية في الماغنسيوـ .حيث أظيرت النتائج وجود فروؽ معنوية بيف القياس القبمي 

 ـ( في نسبة األمبلح فيما عدا الكالسيـو .400والبعدؼ إثناء عدو )
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ت كل مف الكالسيوـ والبوتاسيـو كما تبيف مف النتائج وجود فروؽ ذات داللة معنوية في قياسا
ـ (وتدؿ  400ـ 100والصوديوـ بينما لـ تكف ىناؾ فروؽ في قياس الكموريد والماغنسيوـ بيف عدو) 

 ىذه النتائج عمى تأثير اختبلؼ مصدر الطاقة البلىوائي عمى التغيرات الداخمية لؤلمبلح المعدنية.  
مبلح بزيادة نسبة تركيز أمبلح الدـ المتمثمة في ومف خبلؿ النتائج يتضح تأثير شدة الجيد عمى األ

 الصوديـو ، البوتاسيـو ، الكالسيـو ، الماغنسيـو بعد أداء الجيد البدني المرتفع الشدة.    
                                                                              (11 :191 ) 

عدـ وجود فروؽ معنوية بيف القياس القبمي والبعدؼ في الدىوف  أظيرت النتائج الدىكف الثبلثية: -3
ـ مما يدؿ عمى عدـ تأثير المجيود البلىوائي عمى  400ـ أو عدو  100الثبلثية سوء أثناء عدو 

نسبتيا في الجسـ كما لـ تظير فروؽ بيف العينتاف في السباؽ البعدؼ مما يدؿ عمى عدـ تأثير 
 ثية واف التأثير متساوؼ . مصدر الطاقة عمى الدىوف الثبل

متر( ويتـ  400و 100ويرؼ الباحثوف إف ذلؾ يرجع إلى الزمف القميل المستغرؽ في أداء عدو )
ـ( وفي 100االعتماد عمى مخزوف العضبلت مف مركبات الطاقة الفوسفاتية الكيميائية في عدو )

ـ يتغير الوسط الكيمائي ـ ويتـ االعتماد عمى الجموكوز تحت غياب األكسجيف وبالتالي ل 400
 لمدىوف الثبلثية بدرجة كبيرة رغـ حدوث التغير الغير داؿ إحصائيا .
متر( عدو تحدث تغيرات  100وسبب ذلؾ انو في حاالت المجيود العنيف لوقت زمني قصير)

فسيولوجية وكيمائية داخل الخمية العضمية إلطبلؽ الطاقة البلزمة حيث تنشط اليرمونات واإلنزيمات 
مواد الطاقة التي تشترؾ في عمميات التمثيل الغذائي والتي تعتمد عمى إعادة بناء ثبلثي أدينوزيف و 

الفوسفات عف طريق الفوسفوكرياتيف المخزوف بالعضبلت ويحدث ذلؾ عند أداء الحركات السريعة 
 (143: 1واالنفجارية أو مقاومة عالية )

المخزف في العضبلت والكبد ويتحوؿ إلى  متر( عدو ينشطر الجميكوجيف 400بينما في نشاط )
جموكوز ثـ إلى حمض البلكتيؾ ويساعد فى بناء مركبات الطاقة الفوسفاتية البلزمة لمحركة ونظرا 
لتوقف سمسة التفاعبلت الكيميائية حتى مستوػ حمض البلكتيؾ تتـ ىذه التحوالت مف خبلؿ سمسمة 

 (30: 3كسجيف . )تتكوف مف اثنا عشر تفاعبل كيميائيا تحت غياب األ
ـ( كما ىو  400ـ و 100أظيرت النتائج زيادة في نسب الجموكوز أثناء عدو ) الجمكككز: -4

(إال أف ىذه الزيادة لـ تكف معنوية حيث دلت النتائج عمى عدـ وجود فروؽ  2موضح بالجدوؿ رقـ )
كما تبيف مف النتائج بيف القياسيف القبمي والبعدؼ مما دؿ عمى عدـ تأثير المجيود عمى الجموكوز 

عدـ وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف العينتاف في القياس البعدؼ مما يدؿ عمى عدـ تأثير اختبلؼ 
 الطاقة عمى قياس الجموكوز في الدـ .

ويرػ الباحثوف سبب ذلؾ الى اف العضمة تستخدـ الجموكوز الخاص بيا اثناء المجيود العنيف ذو 
داميا جموكوز الببلزما خبلؿ الجيد العنيف وبالتالي الجموكوز المنطمق مف الشدة العالية مف قبل استخ
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الكبد ال يستخدـ بسيولة لذلؾ يضل في الدوراف ويتسبب في ارتفاع الجموكوز بالدـ ، اال اف درجة 
 ( .2التغير لـ تكف دالة وكما ىو موضح بالجدوؿ رقـ )

ليتـ سداد احتياج العضبلت منو بواسطة زيادة  حيث انو وتحت تأثير الجيد ينظـ األنسوليف الجموكوز
مماثمة في الجموكوز المنطمق مف الكبد بالرغـ مف وجود كميات كبيرة مف الجموكوز بالدـ وبالتالي 
تتساوػ الكميات الموجودة بالدـ مع المنطمقة مف الكبد ومف ىنا تزيد نسبتو بالدـ أو ال تتغير وىذا 

ف أداءه حيث يزداد مستوؼ الجموكوز بدرجة غير كبيرة تعتمد عمي يتحدد بناء عمى شدة المجيود وزم
شدة األداء نتيجة ردود األفعاؿ المشتركة لبعض اليرمونات والتي منيا األنسوليف والجموكاجيف 

 (139: 24( )134: 27واألدريناليف والنورادريناليف والكورتيزوؿ.  )
 االستنتاجات كالتكصيات: -5
 االستنتاجات:  1 – 5
ناء عمى المعالجة اإلحصائية ونتائج البحث وفي حدود عينة البحث استطاع الباحثوف التوصل الى ب

 -االستنتاجات اآلتية:
 ـ. 400-ـ  100حدوث تغير غير داؿ إحصائيا في نسب األمبلح والدىوف والجموكوز بعد عدو  -
ؽ بيف القياسيف القبمي حدوث تغير في معدالت النبض والضغط االنقباضي واالنبساطي بوجود فرو  -

 ـ( . 400 –ـ  100والبعدؼ بعد عدو )
عدـ تأثير اختبلؼ مصدر الطاقة عمى معدالت النبض والضغط االنقباضي واالنبساطي بعدـ  -

 ـ( . 400 -ـ  100وجود فروؽ بيف العينتيف في القياس البعدػ لعدو )
ايد والكالسيوـ والصوديـو ـ( عمى نسب الكمور  100حدوث تأثير لمجيد البدني بعد عدو ) -

 والماغنسيـو والبوتاسيـو إال إف ىذا التأثير غير داؿ فيما عدا الكمورايد .
ـ( عمى نسب الكمورايد والصوديوـ والبوتاسيوـ وكاف  400حدوث تأثير لمجيد البدني بعد عدو ) -

 التأثير داؿ إحصائيا .
ح حيث كانت ىناؾ فروؽ دالة حدوث تأثير الختبلؼ مصدر الطاقة عمى نسب بعض األمبل -

إحصائيا بيف العينتيف في الكالسيوـ والبوتاسيوـ والصوديوـ بينما لـ يكف الختبلؼ مصدر الطاقة 
 تأثير عمى الكمورايد والماغنسيـو .

ـ( عمى نسب الدىوف الثبلثية بالدـ مع حدوث تغير غير داؿ  400 –ـ  100عدـ تأثير عدو) -
 إحصائيا .

ـ( بعدـ وجود  400 –ـ  100تبلؼ مصدر الطاقة عمى الدىوف الثبلثية بيف عدو )عدـ تأثير اخ -
 فروؽ دالة إحصائيا بيف العينتيف في القياس البعدؼ .

ـ( عمى نسب الجموكوز مع  400 –ـ  100عدـ تأثير المجيود البدني البلىوائي  إثناء عدو ) -
 حدوث تغير غير داؿ إحصائيا .
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ـ( بعدـ وجود فروؽ  400 –ـ  10الطاقة عمى الجموكوز بيف عدو ) عدـ تأثير اختبلؼ مصدر -
 دالة إحصائيا بيف العينتيف في القياس البعدؼ .

 التكصيات:  5-2
 االىتماـ بتتبع التغيرات الكيميائية لمدىوف كمؤشر عمي الحالة الصحية. - 1
صدر الطاقة عمي ىذه االىتماـ بأجراء المزيد مف البحوث لمتعرؼ وبشكل أدؽ عمى اختبلؼ م - 2

 المكونات  بما يؤكد نتائج ىذه الدراسة أو ينفييا .
االىتماـ بدراسة التغيرات التي تحدث لؤلمبلح المعدنية إثناء ممارسة أنشطة رياضية الىوائية  - 3

نظرا الحتياج المدربيف والرياضييف المتخصصيف برياضات تتصف بالقدرات البلىوائية لمثل ىذه 
 طوير قدراتيـ .المعمومات لت

إجراء المزيد مف الدراسات عمى تأثير الجيد البدني عمى المتغيرات قيد البحث وعمى عينات  - 4
 اكبر ومراحل سنية مختمفة.
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 األساسي التعميـ مرحمة لتبلميذ الصحية التربية مجاؿ في لؤلماف التربية في مقترح دراسي مقرر
 السائػػػح سالػػػػـ الصديق د.                                                           

 الصغير عبدالعظيـ عمي  صبلح د.     
  المقدمة: 1-1

 التي األىداؼ أىـ مف يعد حيث العاـ المستوؼ  عمي التعميـ بقطاع الصحية بالناحية الدوؿ تيتـ
 والمواد طالب كل عمي الصحي التأميف منيا عديدة وسائل قطري عف وذلؾ لتحقيقيا الدولة تسعي

 األوبئة مف أنفسيـ لحماية المجتمع أفراد وحث الصحي التثقيف زيادة عمي تعمل التي الدراسية
 عمل عف أؼ واالبتعاد المنتشرة األمراض عمي لمتعرؼ المعمومات كافة وتقديـ المعدية واألمراض

 التي ترتبط الصحية والحقائق والبيانات المعمومات بتقديـ تعني يةالصح والثقافة , الفرد بصحة يضر
 (37:4) الناس عمي الواقع األمر فرض مجرد وليس التبلميذ لكافة والمرض بالصحة
 في والسبلمة االستجابة وسيولة والسموكيات المبادغ إدخاؿ أف (1994) شمبي إسماعيل إلياـ وتذكر
 واتجاىاتيـ األطفاؿ سموكيات وتعديل العادات تمؾ بيتلتث طريقة خير ىي العمر مراحل أوؿ

 فتدريب , والسبلمة االماف بقواعد يتعمق ما في خاصة , جديدة ايجابية وسموكيات عادات الكتساب
.)  السميمة الصحية العادات تثبيت عمي يساعد السف ىذه في السميـ الصحي السموؾ عمي الطفل
87:2 ) 

 البحث: مشكمة 1-2
 التعميـ لمرحمة تدرس التي واألنشطة والعمـو التربية مناىج في واالستقصاء بالبحث احثافالب قاـ قد

 واضحة خطة وجود عدـ انتباىيما لفت لؤلماف والتربية الصحية التربية يمس ما كل عف االساسي
 كتاب أو منياج وجود وعدـ االساسي التعميـ مدارس في والسبلمة االماف وقواعد الصحية لمتوعية

 في بل االساسي التعميـ مرحمة في فقط ليس والمدرسيف التبلميذ ايادؼ بيف الصحية لمتربية ستقلم
 . األخرػ  التعميمية المراحل جميع
 الموضوعات بعض عمى االساسي التعميـ تبلميذ عمى المقرر واألنشطة العمـو منياج يشمل حيث

 التبلميذ تستيدؼ الصحية التربية منياج اف مف بالرغـ الصحية والتربية بالصحة المتعمقة البسيطة
 صحتو لظروؼ وعاداتو وسموكياتو واتجاىاتو معارفو في ايجابيا تؤثر التي الخبرات مف بحصيمة
 . عامة ومجتمعو اسرتو وصحة صحتو عمي المحافظة مف وتمكنو واالجتماعية الشخصية

برامج التربية الصحية التي تيدؼ إلي نشر وتفعيل  2009وىذا يتفق مع دراسة شارلز باسؾ 
 ( . 28:7لممدارس ) 

ودراسة دمحم عبدالسبلـ وعاصـ راشد في تأثير التربية الصحية عمي اكساب الثقافة الصحية لتبلميذ 
 ( . 17:5المرحمة االبتدائية ) 
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 صحة يؤمف دراسي مقرر الي بحاجة المجتمع اف الباحثاف يرؼ  تقدـ ما ضوء وفي المنطق ومف
 مشكبلت مف يقابمو ما مواجية عمي قدراتو وتطور , التدريجي ونموه تطوره وتواكب , التبلميذ وسبلمة
 . وسبلمتو بأمنو تتعمق صحية

 أىمية البحث: 1-3
تعتبر المرحمة االبتدائية مف أىـ المراحل التعميمية ألنيا مرحمة الزامية موجودة في المدف والقرػ 

ور التكويف ، لذا جاءت أىمية التربية الصحية بشكل والبادية ، والطفل في ىذه المرحمة يكوف في د
عاـ وتربية األماف بشكل خاص والبدء في مرحمة التعميـ األساسي بالذات حيث االطفاؿ في ىذه 
السف يتميز بالحساسية الشديدة لمتقميد ويكوف لدييـ االستعداد لمتوجيو والتشكيل وسيولة االستجابة 

كيل وسيولة االستجابة والسبلمة في اوؿ مراحل العمر ىي خير فإدخاؿ المبادغ والسمكيات والتش
طريق لتثبيت تمؾ العادات وتعديل سموكيات االطفاؿ واتجاىاتيـ الكتساب عادات وسموكيات ايجابية 
جديدة خاصة فيما يتعمق بقواعد االماف والسبلمة  ، فتدرب الطفل عمي االسموب والسموؾ الصحي 

عمي تثبيت العادات الصحية السميمة وخاصة فيما يتعمق باحتراـ قواعد السميـ في ىذه السف يساعد 
 (25:6السبلمة واألماف داخل المدرسة وخارجيا.)

ولقد أثار ىذا الموضوع اىتماـ الباحثاف في وضع مقترح دراسي يعمل عمي التعرؼ عمي األمراض 
ميـ األساسي مف أىـ المنتشرة واالبتعاد عف أؼ عمل يضر بصحة التبلميذ وخاصة مرحمة التع

 المراحل التي يحتاج التمميذ فييا الي التوعية بأىمية التربية بشكل عاـ والتربية األماف بشكل خاص. 
 البحث: ىدفا 1-4

 : إلي البحث ىذا ييدؼ
 مجاؿ في االساسي التعميـ مرحمة لتبلميذ والسبلمة دراسي في التربية لؤلماف مقرر مقترح وضع -

 . الصحية التربية
 تحديد المفاىيـ والخبرات واألنشطة التي تحقق محاور البرنامج المقترح  -

لممقرر الدراسي في التربية لؤلماف والسبلمة لتبلميذ مرحمة التعميـ االساسي في مجاؿ التربية 
 الصحية.

 : تساؤال البحث 5 -1
 مرحمة لتبلميذ ةوالسبلم محاور في التربية لؤلماف مف يحتويو بما الدراسي المقترح يحقق ىل -

 الصحية ؟ التربية مجاؿ في االساسي التعميـ
ىل يمكف تحديد المفاىيـ والخبرات واألنشطة التي تحقق محاور البرنامج المقترح لممقرر الدراسي  -

 في التربية لؤلماف والسبلمة لتبلميذ مرحمة التعميـ األساسي في مجاؿ التربية الصحية ؟
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 البحث: اجراءات -3
  المستخدـ: منيجال 3-1

 . البحث لطبيعة لمبلئمتو ) المسحي ( الوصفي الباحثاف المنيج استخداـ
  البحث عينة 3-2
 تقل ال والسبلمة واالماف الصحية التربية مجاؿ في المتخصصيف الخبراء مف مجموعة اختيار تـ

 الخبراء عدد بمغ دوق و السبلمة لؤلماف المقترح الدراسي المقرر لتقييـ وذلؾ سنوات 10 عف خبرتيـ
 . خبيراً   (15 )الي والمتخصصيف

  البحث: مجاالت 3-3
 : المكاني المجاؿ 3-3-1

 الصحة وكمية صرماف العامة الصحة كمية الزاوية بجامعة البدنية التربية بكمية الصحية العمـو قسـ
 . والزاوية عيسي وأبو صرماف بمدينة والسبلمة االمف مركز بالجميل العامة

 : الزمني المجاؿ 3-3-2
 .15/12/2017إلي  25/10/2017الي بيف الفترة في البحث اجراء تـ
 المجاؿ البشري: 3-3-3

تـ عرض المقرر الدراسي المقترح واستمارة االستبياف عمى الخبراء مف اعضاء ىيئة التدريس بقسـ 
ينة صرماف والجميل و العموـ الصحية بكمية التربية البدنية جامعة الزاوية وكمية الصحة العامة بمد

 زاوية وصرماف وأبو عيسي. مراكز األمف والسبلمة المينية بمدينة ال
 : االستطبلعية الدراسة 4- 3
 المقررات عمي باالطبلع 6/10/2017-1الدراسي  العاـ مف االوؿ الفصل خبلؿ الباحثاف قاـ

 ىذه داخل الموجودة السبلمةو  باآلمف المتعمقة المواضيع لمعرفة الدراسية المراحل لجميع الدراسية
 . الدراسية المقررات

 الدراسة األساسية: 3-5
تـ استخداـ استمارة استبياف مكونة مف ستة محاور خاصة باألماف والسبلمة وكل محور متكوف مف 

" خبيرًا وتـ إضافة وتعديل 15مجموعة مف العبارات تـ عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء وعددىـ "
 قبل الخبراء ، وبعد ذلؾ تـ وضع استمارة االستبياف في صورتو النيائية. بعض العبارات مف 

 البحث: إجراء خطكات 3-6
 . والسبلمة يخص التربية األماف فيما األساسي التعميـ لمرحمة الدراسية لممناىج مسح اجراء - 
 عددىا بمغ حيث مةوالسبل لؤلماف لمتربية المقترح الدراسي المقرر منيا يتكوف  التي المحاور تحديد  -

 . محاور ستة
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 لؤلبحاث تحميمية دراسة ضوء في محور كل عمييا يشتمل التي والخبرات المفاىيـ تحديد - 
 . والمراجع السابقة والدراسات

 والمفاىيـ الستة المحاور يشمل لؤلماف بحيث لتربية المقترح الدراسي المقرر بوضع الباحثاف قاـ  -
 والخبرات.

 وكمية الصحية العمـو بقسـ والمتخصصيف الخبراء مف مجموعة عمى المقترح البرنامج عرض -
 بالموافقة رأييـ ألخذ وذلؾ) خبير 15  )عددىـ بمغ حيث والسبلمة االمف مركز و العامة الصحة
 التعميـ مرحمة الصحية لتبلميذ التربية مجاؿ في والسبلمة لؤلماف لمتربية المقترح البرنامج عمى

 .20/10/2017إلي  5/10/2017 مف الزمنية ترةالف في األساسي
 التعديبلت اجراء بعد النيائية صورتو في والسبلمة لؤلماف لمتربية المقترح الدراسي المقرر وضح -

 . والمتخصصيف الخبراء قبل مف البلزمة
 بيف االرتباط معادالت إيجاد ضوء في المقترح الدراسي لممقرر االحصائية المعالجات اجراء  -
 يحققيا. التي والخبرات والمفاىيـ محاورال
  : المقترح الدراسي المقرر كخبرات كمفاىيـ محاكر تحديد خطكات 3-6-1
 - الحرائق - المرور ) وىي الستو بالمحاور المرتبطة والخبرات المفاىيـ بتحديد الباحثاف قاـ

 )األولية اإلسعافات -المنزؿ داخل االصابات -اإلصابات داخل المدرسة  -المدرسية المواصبلت
 لتقدير وذلؾ ) موافق غير / ما حد الي موافق / موافق ) (ثبلثي  ميزاف ) مقياس وضع تـ وقد

 الحد ىي %65 نسبة الباحثاف واعتبر الخبراء رأؼ عمى بناء المقترحة الستة المحاور ومناسبة سبلمة
 الدراسي المقرر مف ويحذؼ حورالم يمغي ذلؾ عف قمت اذا أنو بحيث مناسبا المحور العتبار األدنى
 الستة المحاور مف محور بكل الخاصة والخبرات المفاىيـ لبقاء شرط الباحثاف وضع كما , المقترح
 الدراسي المقرر مف والخبرات المفاىيـ بعض حذؼ تـ وقد الموافقة درجات مف %85 المقترحة
  . التبلميذ إلدراؾ مناسبتيا لعدـ المقترح

 : حصائيةاإل االجراءات 3-7
  الحسابي. المتوسط - 
  المعيارؼ. االنحراؼ - 
  التبايف. تحميل - 
 معامل االرتباط. -
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 عرض كمناقشة النتائج: -4
 عرض النتائج: 4-1

 (1) جدكؿ
 ( الحرائ )حدكث  األكؿ المحكر كخبرات المفاىيـ
 التباٌن االنحراؾ المعٌاري المتوسط الحسابً المحور االول

 667 816 8.322 بكمحور الحرا

  أوال: مفهوم الحرابك

 .364 .516 3.2 المفهوم االول

 .067 .258 2.933 المفهوم الثانً

 .41 .64 1.867 المفهوم الثالث

 .067 .258 2.933 المفهوم الرابع

 .238 .488 2.333 المفهوم الخامس

 .143 .278 2.00 المفهوم السادس

 1.381 1.175 14.333 مجموع مفاهٌم الحرابك

  ثانٌا: خبرات المحور االول

 1.638 1,28 7.067 الخبرة االولً

 4.114 2.028 25.4 الخبرة الثانٌة

 .41 .64 30.533 الخبرة الثالثة

 1.4 0 21.000 الخبرة الرابعة

 1.4 1.182 11.4 الخبرة الخامسة

 1.067 1.33 4.267 الخبرة السادسة

 11.095 3.321 72.667 مجموع خبرات انشطة الحرابك

 : ترتيبيا حسب وىي الحرائق محور وخبرات مفاىيـ يوضح (1) جدوؿ
 منيما كبل نسبة بمغت حيث والرابع الثاني المفيـو يميو  3.2 نسبتو بمغت حيث األوؿ المفيـو

 بمغت حيث السادس المفيـو ثـ , (2.333) نسبتو بمغت حيث الخامس المفيـو يميو ثـ (2.933)
 الخبرة حققت لمخبرات وبالنسبة (1.867) نسبتو بمغت حيث الثالث المفيـو وأخيرا (2.00) نسبتو
 الخبرة يمييا (21) الرابعة الخبرة ثـ (25.4) الثانية الخبرة يمييا (30) بمغت حيث نسبة أعمي الثالثة

 . (4.267) السادسة الخبرة ثـ (7.67  األولي الخبرة يمييا (11.4)  الخامسة
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 (2) جدكؿ
 ( المنزؿ داخل االصابات  الثاني) المحكر المفاىيـ

 التباٌن االنحراؾ المعٌاري المتوسط الحسابً المحور الثانً

 .6 .775 8.8 محور االصابات فً المنزل

  أوال: مفاهٌم االصابات فً المنزل

 .21 .458 2.733 المفهوم األول

 0 0 3. المفهوم الثانً

 .171 .414 2.8 المفهوم الثالث

 .124 .352 2.867 المفهوم الرابع

 .067 .258 2.933 المفهوم الخامس

 .171 .414 2.8 المفهوم السادس

 .267 .516 2.533 المفهوم السابع

 2.667 1.633 19.667 مجموع المفاهٌم

  ثانٌا: خبرات االصابة فً المنزل

 2.638 1.624 28.933 مجموعة خبرات المفهوم االول

 0 0 30 برات المفهوم الثانًمجموعة خ

 5.638 2.374 11.267 مجموعة خبرات المفهوم الثالث

 .495 .704 26.733 مجموعة خبرات المفهوم الرابع

 .314 .561 8.8 مجموعة خبرات المفهوم الخامس

 1.21 .111 7.733 مجموعة خبرات المفهوم السادس

 27.314 5.226 17.2 مجموعة خبرات المفهوم السابع

 24.714 4.971 123 مجموع خبرات اصابات المنازل

 داخل اصابات مف والسبلمة االمف ) الثاني المحور بيف قوؼ  ارتباط ىناؾ اف (2) الجدوؿ مف يتضح
 (2.933) الخامس المفيـو يميو (3) نسبتو بمغت حيث الثاني المفيـو : ترتيبيا حسب وىي ( المنازؿ
 نسبتيـ بمغت حيث والسادس الثالث المفيوميف ثـ (2.9) تونسب بمغت حيث الرابع المفيـو يميو

 لمخبرات وبالنسبة (2.533) السابع المفيـو  يميو (2.7) نسبتو بمغت حيث األوؿ المفيـو ثـ (2.8)
 تميو (17.2) السابعة الخبرة ثـ ((26.7) الرابع يميو (28.9) الثانية يمييا (30) الثانية الخبرة حققت
 ..(7.7) السادسة الخبرة ثـ (8.8) الخامسة الخبرة ثـ (11.3) الثالثة الخبرة
 (3) جدكؿ

 االكلية( )االسعافات الثالث المحكر كخبرات المفاىيـ
المتوسط  المحور الثالث

 الحسابً
االنحراؾ 
 المعٌاري

 التباٌن

 .638 .799 8.067 محور االسعافات االولٌة

 أوال : مفاهٌم محور اإلسعافات األولٌة

 .286 .535 2 األول المفهوم

 .238 .488 2.667 المفهوم الثانً

 .381 .617 2.333 المفهوم الثالث

 .21 .458 2.733 المفهوم الرابع

 .352 .594 2.267 المفهوم الخامس

 .171 .414 2.8 المفهوم السادس

 .341 .561 2.2 المفهوم السابع
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 .163 15 10.867 مجموع المفاهٌم

 االسعافات األولٌة ثانٌا : خبرات محور

 5.124 2.264 10.86 مجموعة خبرات المفهوم األول

 0 0 12 مجموعة خبرات المفهوم الثانً

 1.21 1.1 5.267 مجموعة خبرات المفهوم الثالث

 .835 .914 5.287 مجموعة خبرات المفهوم الرابع

 .352 .594 5.733 مجموعة خبرات المفهوم الخامس

 0 0 *15 السادس مجموعة خبرات المفهوم

 2.4 1.549 26.6 مجموعة خبرات المفهوم السابع

 16.41 4.051 81.467 مجموع خبرات االسعافات األولٌة

 نسبتو بمغت حيث الثالث لممحور ارتباط نسبة أعمي حقق السادس المفيـو اف (3) الجدوؿ يتضح مف
 الثالث المفيـو ثـ (2.7) منيما كل نسبة بمغت حيث الثاني والمفيـو الرابع المفيـو يميو (2.8)

 نسبة اعمي السابعة الخبرات مجموعة حققت لمخبرات وبالنسبة , (2.2) السابع المفيـو يميو , (2.3)
 الخبرات مجموعة يمييا  (15)نسبتو  بمغت حيث السادسة الخبرات مجموعة يمييا المحور مع ارتباط
 .(5.3) والثالثة الرابعة الخبرات موعةمج ثـ (5.7) الخامسة الخبرات ثـ (10.9) ) االولي
 (4) جدكؿ

 (المدرسة )داخل الرابع المحكر كخبرات المفاىيـ
 التباٌن االنحراؾ المعٌاري المتوسط الحسابً المحور الرابع

 .886 .941 8.2 محور األمن والسبلمة داخل المدرسة

 أوال : المفاهٌم

 .257 5.7 2.6 المفهوم األول

 .124 .352 2.867 المفهوم الثانً

 .381 .617 2.667 المفهوم الثالث

مجموع مفاهٌم االصابات داخل 
 المدارس

5 9 122 

 ثانٌا: خبرات محور االمن والسبلمة داخل المدارس

 1.124 1.06 8.133 مجموعة خبرات المفهوم األول

 .695 .834 8.533 مجموعة خبرات المفهوم الثانً

 1.886 1.373 8.2 ثمجموعة خبرات المفهوم الثال

مجموع خبرات أنشطة االصابات 
 داخل المدارس

17 27 373 

الذؼ بمغت  الثالث المفيـو يميو (2.867 ) نسبتو بمغت الثاني المفيـو اف (4) الجدوؿ مف يتضح
 اعمي الثانية الخبرات مجموعة حققت لمخبرات وبالنسبة2.6) ونسبتو االوؿ المفيـو يميو (2.7)نسبتو
 مجموعة ثـ (8.2) بمغت نسبتو حيث الثالثة الخبرات مجموعة تمييا (8.533) بمغت حيث نسبة

 . (8.1) بمغت نسبتو األولي الخبرات
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 (5)جدكؿ
 كالمشاة( المركر( الخامس المحكر المفاىيـ كخبرات
 التباٌن االنحراؾ المعٌاري المتوسط الحسابً المحور الخامس

محور األمن والسبلمة فً المرور 
 مشاةوال

9.4 737. 543. 

 أوال: مفاهٌم المحور الخامس

 .4 .632 2.4 المفهوم األول

 .4 .632 2.4 المفهوم الثانً

 .171 .414 2.8 المفهوم الثالث

 .257 .507 2.4 المفهوم الرابع

 .238 .488 2.667 المفهوم الخامس

 2.4 1.549 12.6 مجموع المفاهٌم

 ثانٌا: خبرات المحور الخامس

 .981 .99 10.867 موعة خبرات المفهوم األولمج

 1.838 1.356 4.533 مجموعة خبرات المفهوم الثانً

 .695 .834 11.467 مجموعة خبرات المفهوم الثالث

 1.41 1.187 5.133 مجموعة خبرات المفهوم الرابع

 3.429 1.857 28 مجموعة خبرات المفهوم الخامس

 13 3.606 60 مجموع خبرات المفاهٌم

 يميو (2.7) الخامس يميو (2.8) نسبتو بمغت لممحور الثالث المفيـو اف (5) الجدوؿ مف يتضح
 الخبرات مجموعة حققت لمخبرات وبالنسبة , (2.4 ) نسبيـ بمغت حيث والرابع والثاني األوؿ المفاىيـ
 (11.5) تيانسب بمغت حيث الثالثة الخبرات مجموعة يمييا (28) بمغت حيث المعدالت اعمي الخامسة

 (5.133) نسبتيا بمغت حيث الرابعة الخبرة تمييا (10.9) بمغت حيث االولي الخبرات مجموعة ثـ
 .(4.5) نسبتيا بمغت حيث الثانية الخبرات تمييا
 (6) جدكؿ

 ( المدرسة في سيارة كالسبلمة األمف قكاعد ) السادس المفاىيـ كخبرات المحكر
 التباٌن نحراؾ المعٌارياال المتوسط الحسابً المحور السادس

 .887 .941 6.8 محور االمن والسبلمة فً سٌارة المدرسة

 أوال: مفاهٌم المحور السادس

 .192 .743 2.133 المفهوم األول

 .524 .724 1.667 المفهوم الثانً

 1.457 1.207 3.8 مجموع المفاهٌم

 ثانٌا: خبرات المحور السادس

 1.267 1.125 3.133 مجموعة خبرات المفهوم األول

 2.81 .99 4.467 مجموعة خبرات المفهوم الثانً

 2.957 1.718 7.667 مجموع الخبرات

الثاني حيث  المفيـو يميو (2.133) بمغت نسبة حقق األوؿ المفيـو اف  (6)رقـ الجدوؿ مف يتضح
 الخبرات مجموعة تمييا (4.5) الثانية نسبة بمغت الخبرة حققت لمخبرات وبالنسبة (1.7) بمغت نسبتو

 .(3.1) بنسبة بمغت  األولي
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 النتائج: مناقشة 4-2
 تحصل قد ( والمشاة لممرور والسبلمة )االمف الخامس المحور أف الباحثاف السابقة يرػ  الجداوؿ مف
 داخل االصابات مف والسبلمة األمف محور يميو (9.4) بمغ حيث الستة المحاور بيف نسبة أعمى عمى

 بمغت حيث ( الحرائق مف والسبلمة األمف قواعد ) األوؿ المحور يميو (8.8) سبةن حقق حيث المنزؿ
 (8.2) نسبتو بمغت حيث ( المدرسة في والسبلمة األمف قواعد ) الرابع المحور يميو (8.2) نسبتو
 )األمف  السادس المحور يميو (8.07 ) نسبتو بمغت حيث األولية االسعافات الثالث المحور يميو

 . (6.8) نسبتو بمغت حيث ( المدرسة لسيارة والسبلمة
 مدػ يعكس ( والمشاة لممرور والسبلمة األمف قواعد ) الخامس المحور تصدر أف الباحثاف ويرؼ 
 ما مع يتفق وىذا والمشاة لممرور والسبلمة األمف بقواعد التبلميذ توعية وضرورة المحور ىذا أىمية
 المرور قواعد احتراـ الي يفتقروف  المراىقيف أف في ) موبرؼ  انجريد كيكوا دو (دراسة في جاء

 الحوادث. لتجنب المرور آداب واحتراـ والسبلمة األمف لقواعد دليل الي ويحتاجوف 
                                                                 (23:8) 

 أىمية الي يرجع وىذا المنزؿ داخل االصابات مف والسبلمة االمف محور الثانية المرتبة في وجاء
 داخل االصابات مف والسبلمة األمف بقواعد الوعي بأىمية االساسي التعميـ مدارس في التبلميذ توعية
 .(35:1) نصارؼ  كماؿ أحمد دراسة مع يتفق وىذا المنزؿ
 الخبراء وتصور رؤية ويعكس الحرائق مف والسبلمة األمف قواعد محور الثالثة المرتبة في وجاء

 وكيفية الحرائق أسباب التبلميذ تعميـ لضرورة الصحية والتربية والسبلمة االمف مجاؿ في المختصيفو 
 (57:6االطفاء .) عمميات عمي التبلميذ وتدريب الحرائق حدوث عند التعامل

في  والسبلمة األمف بنود كأحد المحور ىذا أىمية اليالمذكورة اعبله   العممية المراجع ىذا كما أشارت
 المدرسة( في والسبلمة األمف قواعد ) محور فقد جاء المحاور لبقية وبالنسبة ، الصحية التربية اؿمج
 المدرسة في والسبلمة االمف عوامل توفر ضرورة المحور الي ىذا اىمية وترجع الرابعة المرتبة في

زياد  ببحث جاء ام مع يتفق وىذا البدنية التربية حصص وأثناء المختمفة بمرافقيا يتعمق فيما وخاصة
 يتعمق فيما وخاصة بالمدارس والسبلمة االمف عوامل اىمية عف (2011الجرجاوؼ ودمحم ىاشـ )

  (49:3) الدراسية والفصوؿ والممعب والفناء الممرات في ( ) الدرج  السمـ بدرجات
 بالنسبة محورال ىذا أىمية الي الخبراء ويرجح ( االولية االسعافات ) محور الخامسة المرتبة في وجاء
نقاذ االصابات اثناء التعامل وطرؽ  االولية االسعافات مبادغ لمعرفة وذلؾ لمتمميذ  المصابيف وا 

 أثر ( في2003) راشد وعاصـ عبدالسبلـ دمحم دراسة في جاء ما مع يتفق وىذا الصحيحة بالصورة
 (24:5) تدائية.االب المرحمة لتبلميذ الصحية الثقافة اكساب عمى الصحية التربية في برنامج
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ميـ  المحور ىذا أف الباحثاف ويرؼ  المدرسة لسيارة والسبلمة األمف محور السادسة المرتبة في وجاء
 سيارة لركاب السبلمة بقواعد بااللتزاـ االساسي التعميـ مرحمة تبلميذ لدػ الوعي وذلؾ الى افتقار

 .المدرسة
  االستنتاجات: 5-1

 وخبراتو ومفاىيمو بمحاوره الصحية التربية مجاؿ في لؤلماف بيةلمتر  المقترح الدراسي المقرر 1- 
  . النتائج اثبتتو ما و الخبراء أكده ما وىذا الكفاءة مف عالية درجة عمي انو اثبت
اظيرت النتائج اف ىناؾ معامبلت ارتباط ذات داللو احصائية عالية بيف المحاور بعضيا  -2

 الستة كل عمى حيدهببعض وبيف المفاىيـ والخبرات لممحاور 
 : التكصيات 2-5
 : بالتالي الباحثاف يوصي السابقة االستنتاجات ضوء في
دراجو الصحية التربية مجاؿ ( في لؤلماف )التربية المقترح الدراسي المقرر تطبيق  -    مناىج في وا 

 . االساسي التعميـ المرحمة
 . األخرػ  التعميـ لممراحل والسبلمة لؤلماف مناىج اقتراح - 
 محدودة زمنية فترة خبلؿ واإلصابات الحوادث لتسجيل االساسي التعميـ بالمدارس سجل عمل - 
 . مستقببل لتجنبيا وذلؾ

السميـ  التصرؼ كيفية عف االيضاح ووسائل واإلعبلنات االعبلـ وسائل طريق عف التبلميذ ارشاد  -
  كارثة اؼ لمواجية

 . المرور اسبوع مثل االماف عمي االساسي التعميـ ارسالمد تبلميذ لتدريب سنويا اسبوع تخصيص  -
 بمتطمبات وربطو المدارس في االماف لتربية المقترح الدراسي المقرر ادراج الضرورؼ  مف أنو  -

 . بالتبلميذ المحيطة البيئة
 والسبلمة االمف لضماف المقترح الدراسي المقرر لتنفيذ المثالي والمناخ جيدة امكانيات توفير - 
 األساسي. التعميـ مرحمة بلميذلت

 التربية لؤلماف  مجاؿ في أخرػ  بحوث إجراء  -
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 مدى إدراؾ مشرفات رياض األطفاؿ ألىمية المعب في تربية طفل ما قبل المدرسة
 عبير رجب مسعكدأ.ـ.د.

 أ. ماىر دمحم التكمي
 د. فكزية دمحم منذرة

 مقدمة البحث:  1 -1
ات ، ويكوف اىتماميـ موجيا لؤلشياء المحيطة بيـ ، فالطفل يميل األطفاؿ منذ بداية حياتيـ لمحرك  

يتحسس ىذه األشياء ويتفاعل معيا ، يحرؾ أجزائيا ويحاوؿ معرفة مكوناتيا ، فيو يقمد األصوات 
التي يسمعيا وبذلؾ يشكل عالمو الخاص والخيالي الذؼ يجد فيو المتعو واإلثارة والحرية ، ويستعمل 

ئة مف حولو مف أحجار ، وطيف ، نباتات وأوراؽ ، وغيرىا مف المواد التي المواد الموجودة في البي
يكوف منيا ألعابو.حيث يبدأ الطفل في أداء األلعاب في بداية نموه ونمو قدراتو الحركية ، ثـ تتطور 
ىذه األلعاب مف ألعاب فردية إلى ألعاب جماعية يؤدييا مع األصدقاء والزمبلء في المنزؿ أو 

 خارجو.
("المعب عمى انو وسيمة محببة لمطفل وضرورؼ لو ، 1990عرؼ دمحم عدس وعدناف مصمح،)حيث 

يساعده عمى النمو الحركي ، وينمي القدرات والميارات التي تمكف الطفل مف أدراؾ األشياء والتعرؼ 
 (.60:10عمييا.)

 مارستو   كما إف المعب يساعد في تخميص األطفاؿ مف التوترات التي يعانوف منيا مف خبلؿ م
                                                                         (6 :135) 

( أف الطفل أصبح موضع اىتماـ ، وأصبحت الطرؽ التعميمية الحديثة 2000ويذكر أحمد وأمية )  
الطفل في  تدور حوؿ الطفل ونموه واىتماماتو وميولو ، والتربية الحديثة تؤكد عمى استغبلؿ نشاط

تعممو ، وتركز عمى نشاطات المعب المختمفة والمثيرات باعتبار أف المعب ىو المبنة األولى في نمو 
 ( 55: 1الطفل الحركي والعقمي واالجتماعي واالنفعالي. )  

( إلى إف الدراسات التربوية الحديثة قد ظيرت إف استخداـ الطفل لحواسو 2000ويشير دمحم )  
اح عممية التعمـ ، وبدوف ىذا االستخداـ يعاؽ تعمـ الطفل ونموه ، والمعب ىو أفضل المختمفة ىو مفت

 (67: 9وسط إلتاحة الفرصة لمطفل الستخداـ حواسو المختمفة بصورة بناءة. )
 . مشكمة البحث:2 -1
 ومازلنا في مجتمعنا نتعامل مع المعب بمزيد مف الخوؼ والحذر أحيانا ، ويدور حولو جدال ونقاشاً   

كبيرًا باعتبار انو مضيعة لموقت وىدر لجيود األطفاؿ ، وكثيرًا مايمنع األطفاؿ مف ممارستو .لذلؾ 
رأػ الباحثوف انو ضرورة دراسة ىذا الموضوع ، وعمى أولياء األمور والمربوف في رياض األطفاؿ أف 

طة المعب حتى يحسنوا مف فيـ الدور التربوؼ لمعب ، واف يصاحب ذلؾ تخطيط وتوجيو وتنظيـ ألنش
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تتوفر فرص النمو المتكامل السوؼ لؤلطفاؿ، ويصبح المعب مف أىـ الوسائل والطرؽ التي يتعمـ مف 
 خبلليا معظـ مايكتسبونو مف خبرات وميارات واتجاىات.

كما أف قضية المعب ومكانتو في تربية الطفل مف أكثر القضايا التي دار ويدور حوليا النقاش والجدؿ 
أنو مضيعة لموقت والبعض األخر يؤكد عمى أىميتو ويرػ أنو المنطمق الرئيسي لتربية ، فالبعض يرػ 

طفل ما قبل المدرسة ،وتعتبر المراحل األولى مف حياة الطفل وىي مرحمة ما قبل المدرسة ، ىي 
أساس تكويف الطفل في المجتمع ، حيث يسعى الباحثوف إلبراز أىمية المعب في تربية الطفل ودوره 

نفعاليًا ، كما أف المعب يحقق ميوؿ الطفل ويعده إعدادًا سميمًا في نم وه جسميًا وعقميًا واجتماعيًا وا 
لممستقبل.ومف ىنا جاءت فكرت الباحثوف في التعرؼ عمى مدػ ادراؾ مشرفات رياض األطفاؿ 

 ألىمية المعب في تربية طفل ـ اقبل المدرسة.
  .أىمية البحث:1-3
نًا تربويًا منظمًا وبيئة صحية وأدبية مناسبة لمطفل ، ففي الروضة يتاح تعتبر رياض األطفاؿ مكا  

لمطفل ممارسة حركاتو ونشاطاتو تحت إشراؼ معممات مؤىبلت ومدربات لمعناية بالطفل عمى أكمل 
وجو ، كما يتاح لو تكويف عادات بيئية صحيحة وسميمة ،وتنمو قدراتو المختمفة ويكتسب الخبرات 

 (119: 5المتنوعة.)
حيث تكمف أىمية رياض األطفاؿ في أنيا أىـ المراحل التعميمية ، بل ىي األساس القوؼ في السمـ    

التعميمي ، فيي الجسر الذؼ يوصل الطفل مف جو األسرة إلى جو مرحمة األساس ، وىي مرحمة 
 (.12: 4ضرورية لمتمييد لمعممية التربوية. )

في حياة اإلنساف ألنيا مرحمة األساس القوؼ لبناء  ولقد أكد الباحثيف والمختصيف عمى أىميتيا
الشخصية ورسـ أبعاد النمو المختمفة ، وىي المرحمة التي تتفتح فييا معظـ قوػ الطفل وقدراتو 
واستعداداتو ، لذلؾ فيي في حاجة ممحة وجادة ألجواء نفسية مطمئنة ورعاية كاممة وبيئة تربوية 

حركو لفضولو واستطبلعو وتنمية قدراتو العقمية واإلدراكية ، موجية ، وساحة ألعاب مثيرة لمطفل م
وكمما كانت رياض األطفاؿ صالحو ومقامو عمى أسس عممية وتربوية سميمة ، يمكنيا أف تشبع وتمبي 
احتياجات الطفل في ىذه المرحمة مف العمر وحاجات أسرتو ومجتمعو ، كما أف تأثيرىا السمبي يؤثر 

 و في المراحل البلحقة مف العمر. عمى مستقبل نموه وتعميم
ف التغيرات العديدة في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي طرأت عمى المجتمعات   وا 

بشكل عاـ والعربية منيا بشكل خاص ، أثرت في جميع نواحي الحياة ومف ضمنيا تربية الطفل 
لذا كانت الحاجة لرياض األطفاؿ ميمة  ( سنوات ،6-3وتنشئتو في المرحمة العمرية الممتدة مف )

 لعدة أسباب:
يتطمب نمو الطفل في ىذه المرحمة وجود إمكانات بيئية غنية ينفس فييا الطفل عف طاقتو -1

 المختزنة وينمي حواسو.
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احتياج الطفل إلى جو اجتماعي ومواقف لمخبرة يسمحاف باستقبلؿ مبدأ التعمـ في نموه والحاجة -2
ره وتعميـ ىذه المواقف ، وتنظيـ ذلؾ الجو االجتماعي الذؼ تفتقده األسرة التي إلى مف يحسف تدبي

 تتكوف مف الزوج والزوجة واألوالد مما يضيق فرصة االحتكاؾ االجتماعي.
الطفل يولد باستعدادات مختمفة ، فوجود تربية خاصة مف ىذا النوع تساعد في إظيار مواىب -3

 ه الصحيح الذؼ قمما نجده في األسرة.الطفل وميولو ، وسوؼ توجيو االتجا
 ىدؼ البحث:  4 - 1

 ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى:
 معرفة مدػ إدراؾ مشرفات رياض األطفاؿ ألىمية المعب في تربية طفل ما قبل المدرسة.-
 فركض البحث: 1-5
 مشرفات رياض األطفاؿ يدركف أىمية المعب في تربية طفل ما قبل المدرسة ؟ -
 يئة المناسبة لمعب في رياض األطفاؿ بالمنطقة الغربيةتتوفر الب -
توجد عبلقة ارتباطية بيف نوع الروضة ) حكومية ، خاصة ( وتوفر أدوات وأنشطة المعب في  -

 رياض األطفاؿ بالمنطقة الغربية؟
 مصطمحات البحث: 1-6
كوف ىذا النشاط لعبا ىو أؼ نشاط يقوـ بو الفرد أو الجماعة بيدؼ المتعة والتسمية ،وقد ي المعب: -

 (7)حرا، أو لعبا منظما، ووفق شروط وقواعد محددة.
( سنوات وذلؾ 6-3" ىي مؤسسة تربوية اجتماعية تيتـ بطفل ما قبل المدرسة )رياض األطفاؿ: -

مف الناحية الصحية والتربوية وتعمل عمى تحقيق النمو المتكامل لمطفل ، ودورىا امتداد لدور األسرة 
("11  :28.) 

 الركضة:
"بأنيا مؤسسة تربوية واجتماعية يبنى منيجيا عمى المعب وتعمل عمى تنمية الطفل في كافة الجوانب 
الجسمية والعقمية واالجتماعية ويتكامل دورىا مع األسرة لتحقيق النمو المتكامل السوؼ. )تعريف 

 إجرائي (.
 الدراسات المشابية: -2
 (. 3( ،) 1997دراسة أسماء ميرغني ) -1

 " أثر المعب في النمو العقمي المعرفي ألطفاؿ ما قبل المدرسة".عنكاف البحث:
الكشف عف الفروؽ بيف البنيف والبنات مف حيث استخداـ األلعاب  ىدؼ البحث: تيدؼ البحث إلى
 وأثرىا في النمو العقمي والمعرفي.

 : المنيج التجريبي.منيج البحث
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 أىـ النتائج:
ائية بيف متوسطات درجات المجموعة الضابطة والتجريبية في النمو توجد فروؽ ذات داللة إحص-

 العقمي المعرفي.
 (.12( ) 2005دراسة كصاؿ نافع حمدت هللا ) -2

 عنكاف البحث:
 " إدراؾ مشرفات رياض األطفاؿ الىية المعب في تربية طفل ما قبل المدرسة ".

 ىدؼ البحث:
 ة المعب في تربية طفل ماقبل المدرسة.معرفة مدػ ادراؾ مشرفات رياض األطفاؿ ألىمي-

 المنيج الوصفي . منيج البحث:
 أىـ النتائج:

مشرفات رياض أطفاؿ محافظة كررؼ يدركف أىمية المعب في تربية طفل ما قبل المدرسة -
 ويستخدمف أدوات وأنشطة المعب المتوفرة ليف بقدر اإلمكاف لتحقيق النمو المتكامل السوؼ لمطفل.

ية ، خاصة ، تابعة ة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف نوع الروضة ) حكومال توجد عبلق-
 ( وتوفر أدوات وأنشطة المعب.لمؤسسة

 إجراءات البحث:  - 3
 استخدـ الباحثوف المنيج الوصفي وذلؾ لمبلمتو لطبيعة  .منيج البحث:  3-1
 البحث.  
 .عينة البحث:2 -3

لمشرفات رياض األطفاؿ بالمدارس الحكومية والخاصة  تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية
( روضو وعدد رياض 46بالمنطقة الغربية، ولقد بمغ عدد رياض األطفاؿ المشاركة في ىذه البحث )

 ( روضة 40( رياض ، وعدد الرياض الخاصة )  6األطفاؿ الحكومية ) 
 .مجاالت البحث:3-3

 يتحدد مجتمع البحث باالتي:
 ياض األطفاؿ بالمنطقة الغربية.بعض ر  جغرافيا: -1
 ؼ(. 2018 -1-29– 2017 -11-12العاـ الدراسي) زمانيا: -2
استيدؼ الباحثوف ىذه البحث مشرفات رياض األطفاؿ بشقييا الحكومي مف حيث  نكع العينة: -3

 والخاص ،وقد تـ اختيار بعض الروضات بالمنطقة الغربية.
 .أدكات البحث:3-4

لجمع المعمومات والبيانات ، ولئلجابة عمى تساؤالت البحث قاـ الباحثوف  وىي الوسائل المستخدمة
ببناء استبياف لمتعرؼ عمى المتغيرات التي تعكسيا مكونات ىذه األسئمة ،وقد مرت بعدة خطوات 
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أىميا البحث في إطار نظرؼ لمفيوـ المعب ودوره في تربية طفل ما قبل المدرسة ، ومف خبلؿ اآلراء 
 اإلطار النظرؼ ليذه البحث يمكف تحديد الجوانب التي يشمل عمييا االستبياف وىي: التي وردت في

 مدػ توفر البيئة المناسبة لمعب في رياض األطفاؿ.-
مدػ إدراؾ المشرفات في رياض األطفاؿ ألىمية المعب في تربية الطفل مدػ توفر بيئة المعب في -

 رياض األطفاؿ.
 ؿ لمعب كوسيمة تربوية تعميمية .مدػ استخداـ مشرفات رياض األطفا-

( عبارة ) نعـ ، أحيانًا ، ال ( ولمتأكد مف صبلحية المقياس قاـ 37وقد قاـ الباحثوف بصياغة )
الباحثوف بعرضو عمى عدد مف الخبراء المتخصصيف في مجاؿ التربية البدنية وعمـ النفس لمتحقق 

 (.1)مف مدػ مبلئمة العبارات لئلبعاد المراد قياسيا .مرفق 
 طريقة تطبيق المقياس عمى العينة:     4-1 -3

( مقياس عمى مشرفات رياض األطفاؿ بالمنطقة الغربية ، حيث استبعدت  37قاـ الباحثوف بتوزيع ) 
( مقاييس لعدـ صبلحيتيا ، وبعد أف تـ جمع المقاييس مف المفحوصيف قاـ الباحثوف  3منيا ) 

( لمخيارات ) نعـ ، أحيانًا ، ال ( عمى الترتيب ،  1،2،3بتصحيح المقاييس وقد حددت الدرجات ) 
فالدرجة الكبيرة تعني أف الروضة مبلئمة والمفحوص مدرؾ ؟ألىمية المعب بدرجة كبيرة ، والدرجة 
الصغيرة تشير إلى أف الروضة غير مبلئمة والمفحوص يدرؾ بدرجة منخفضة أىمية المعب ، وبعد 

 قاييس في جداوؿ ليتـ معالجتيا إحصائيا.التصحيح قاـ الباحثوف بتفريغ الم
 المعالجات اإلحصائية: -3-5
 استخدـ الباحثوف المعالجات اإلحصائية التالية: 
 معامل االرتباط ) لبيرسوف (. -  
 معامل الثبات ) لسبيرماف براوف (. -  
 اختبار مربع كأؼ.          -  
 النسبة المئوية.   - 
 -.عرض كمناقشة النتائج:4
 اًل: عرض كمناقشة الفرض األكؿ:اك 

مشرفات رياض األطفاؿ يدركف أىمية أنشطة المعب في تربية الطفل ، ويمكف أف يتضح ذلؾ الفرض 
 مف خبلؿ التعرؼ عمى مدػ استخداـ مشرفات رياض األطفاؿ ألنشطة المعب في تربية الطفل.
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 (1الجدكؿ )
 االطفاؿ بالمنطقة الغربيةيكضح أنشطة المعب التي تقدـ لؤلطفاؿ داخل رياض  
 

 األنشــــــــطة
 التكـــــــــــــــــــــــــــرارات

 % ال % أحٌانا % نعم

 0 0 0 0 100 46 المراجٌح والمز لمان

 0 0 2,2 1 97.8 45 ألعاب الكرة

 0 0 2,2 1 97.8 45 الجري والسباق

 9,1 4 2,5 9 70,5 31 الرلص والؽناء

 31,1 14 24,3 11 42,2 19 االتاري والمتاهات

 6,7 3 13,3 6 77,8 35 ألعاب تمٌٌز األصوات

 2,3 1 13,6 6 84,1 37 األلعاب السإالٌة االستطبلعٌة

 2,3 1 14,0 6 83,7 36 الرسم والتلوٌن

 2,2 1 4,3 2 91,3 42 الفن والتركٌب

 0 0 4,3 2 95,7 44 المكعبات والحصى

 13,3 6 6,7 3 80,0 36 الحروؾ الهجابٌة

 0 0 4,3 2 95,7 44 األلعاب الجماعٌة

 4,4 2 28,9 13 66,7 30 المصص األسطورٌة

 6,7 3 26,7 12 66,7 30 األلعاب العابلٌة

 20,0 9 20,0 9 60,0 27 التدبٌر المنزلً

 21,7 10 31,7 13 41,5 17 األلعاب الصناعٌة

 23,9 11 28,3 13 45,7 21 األلعاب الزراعٌة

 23,3 10 30,2 13 46,5 20 فاءالبحث واالخت

 19,6 9 17,4 8 60,9 28 رعاٌة الزهور ومشاهدتها

 4,3 2 4,3 2 91,3 42 اللعب بالماء والطٌن

 2,2 1 23,9 11 73,9 34 اللعب اإلٌهامً الخٌالً

 0 0 15,2 7 80,4 37 اللعب الحر دون توجٌه

لؤلطفاؿ في رياض بالمنطقة الغربية  ( أف أكثر أنشطة المعب التي تقدـ1يبلحع مف الجدوؿ رقـ) 
%( مف استجابات أفراد العينة يمي ذلؾ ألعاب الكرة والجرؼ 100ىي المراجيح والمز لقاف وتمثل )

%(واأللعاب 95,7( مف استجابات أفراد العينة تمييا المكعبات والحصى )98,8والسباؽ وتمثل )
%( و الحروؼ 84يا األلعاب السؤالية )%( تمي91,5الجماعية التي تعودىـ عمى التعاوف وتمثل )

اليجائية والمعب الحر .وبعد ذلؾ تأتي النشطة األخرػ وعمى الرغـ مف أىميتيا إال أنيا تأتي بنسبة 
أقل في استجابات أفراد العينة.وتبلحع أف األلعاب الزراعية ورعاية الزىور ال تجد حظا وافرا في 

 وية والترويحية.استجابات أفراد العينة رغـ أىميتيا الترب
والباحثوف الينكروف أف رياض األطفاؿ وبصفة خاصة المرحمة  التمييدية تعد امتداد المرحمة 
األساسي وسنو إذف البد أف تبدأ في تدريب األطفاؿ عمى مبادغ القراءة والكتابة والحساب لكف يجب 

( أف 1وف مف الجدوؿ )أف يكوف ذلؾ عف طريق أنشطة المعب حتى ال يسأميا الطفل. ويبلحع الباحث
%( مف استجابات أفراد العينة وىذه تعتبر نسبة كبيرة ،معممات 80,4المعب الحر دوف توجيو يمثل )

نما يجب توجيييـ توجييًا يساعدىـ عمى أخذ  الروضة يجب أف ال يتركف األطفاؿ ألنفسيـ تمامًا وا 
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ط الحر والنشاط الموجو حتى أنفسيـ بشيء مف النظاـ،لذلؾ يجب أف يكوف ىناؾ توازف بيف النشا
 يستطيع الطفل التحدث بطبلقة واكتساب الميارات مثل القراءة والكتابة مما يساعد عمى النمو العقمي. 
يبلحع الباحثوف مف استجابات أفراد العينة أف مشرفات رياض األطفاؿ يدركف بصورة كبيرة أىمية 

خدمف أنشطة المعب في تربية الطفل بقدر المعب في تربية طفل ما قبل المدرسة ،بدليل أنيف يست
اإلمكاف . تمؾ األنشطة التي توفرىا ليف إدارة الروضة وتكوف في تناوؿ يدىف لكف مف المبلحظة 
الشخصية مف خبلؿ الباحثوف والتشاور أف الرياض في المنطقة الغربية  بشقييا الحكومي والخاص 

 محبًا لبيئة الروضة.تفتقر لؤلنشطة واأللعاب التي تثير الطفل وتجعمو 
ثانيًا:عرض كمناقشة الفرض الثاني:كالذي ينص عمى تكفير البيئة المناسبة لمعب في رياض 

 األطفاؿ بالمنطقة الغربية.
 (2الجدكؿ رقـ )

 يكضح التكرارات كالنسب المئكية الستجابات أفراد العينة لكجكد حديقة داخل الركضة  
 التكـــــــــــــرارات العبارة

ً  النسبة المبوٌة نعم ـــد حدٌمةتوج  النسبة المبوٌة ال النسبة المبوٌة أحٌانا

21 45,7 4 8,7 21 45,7 

% مف رياض األطفاؿ ال توجد بيا 45% توجد بيا حدائق و45( أف 2يتضح مف الجدوؿ رقـ )
مية في حدائق .ويرػ الباحثوف أنو البد مف وجود حديقة بقدر اإلمكاف داخل الروضة لما ليا مف أى

النشاطات التي تقدـ لمطفل مثل المشاركة في زراعة بعض أنواع النباتات ورعايتيا ومتابعة نموىا،كما 
أف األشجار والزىور تسيـ إسيامًا كبيرًا في تنمية النواحي الجمالية ولما ليا مف أثر تربوؼ ، كذلؾ 

ى النواحي الصحية ، كما إف مكونات أىمية الغطاء النباتي في تقميل أثر الغبار واألثرية التي تؤثر عم
 أنواع بسيطة مف األلعاب والمعب. الحديقة تحفز األطفاؿ عمى تكويف

 ( 3الجدكؿ رقـ )
 يكضح استجابات أفراد العينة بالنسبة ألدكات المعب التي تتكفر داخل حدائق رياض األطفاؿ

 
 األدوات

 التكـــــــــــــــــرارات 

 النسبة المبوٌة ال النسبة المبوٌة ناأحٌا النسبة المبوٌة نعم

 2,2 1 2,2 1 95,7 44 المراجٌح ومزلمان

 / / 4,2 2 95,7 44 الرمل والطٌن

 33,3 14 14,3 6 52,4 22 أدوات  لري الزهور

 47,7 21 15,9 7 36,4 16 أركن اللعب الحر بالماء

 6,7 3 6,7 3 86,7 39 أدوات للعد كالحصى

( أف أكثر أدوات المعب توافرًا في الساحات الخارجية )ألف الرياض تفتقر 3يتضح مف الجدوؿ رقـ )
وجود الحدائق ( ىي المراجيح والمنزلقاف،الرمل والطيف، أدوات العد )الحصى ( أدوات رؼ الزىور 
يمييا ركف المعب الحر )الماء ( ويرػ الباحثوف أف ىذه األشياء ليا أىمية كبرػ في تربية الطفل 
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ل بالماء واألرض والنبات يساعده أف يشق طريقو لبلتصاؿ بالبيئة والعموـ الطبيعية.وىي واتصاؿ الطف
 وتساعد عمى إكساب ميارات العمل. تعد وسيمة لتدريب الحواس

 (4الجدكؿ رقـ )
 يكضح استجابات أفراد العينة بالنسبة لكجكد الصاالت المغمقة لؤلنشطة داخل رياض األطفاؿ 
 ـــــــــــــــــراراتالتكـــــــ العبارة ر

صاالت مؽلمة  1
 لؤلنشطة

ً  النسبة المبوٌة نعم  النسبة المبوٌة ال النسبة المبوٌة أحٌانا

10 25,6 5 12,8 24 61,5 

 
% مف رياض األطفاؿ ال توجد بيا صاالت مغمقة لمزاولة 61( يتضح أف 4مف الجدوؿ رقـ )

 16انية وجود فصوؿ صغيرة ال تتعدػ مساحاتيا األنشطة، وفد الحع الباحثوف مف الزيارات الميد
متر مربع وتفتقر لمصادر الضوء واليواء ويرػ الباحثوف أف ظروؼ المناخ في ليبيا يتطمب ذلؾ النوع 
مف الصاالت المغمقة المكيفة المضيئة حتى يتسنى لؤلطفاؿ مزاولة أنشطتيـ داخل الصاالت وقد 

مبلئمة لمغرض الذؼ أنشئت مف أجمو. فيي في أغمب  الحع الباحثوف أف معظـ رياض األطفاؿ غير
األحياف غير مصممة ليذا الغرض وغير مطابقة لممواصفات بل الغالبية العظمى منيا عبارة عف 
منازؿ مستأجرة ليذا الغرض. ويرػ الباحثوف أنو البد مف توفير المبنى الجيد المبلئـ المطابق 

 بلئمة.لممواصفات حتى ينعـ الطفل ببيئة مييأة وم
 (5جدكؿ رقـ )

 يكضح استجابات أفراد العينة بالنسبة ألدكات المعب المكجكدة داخل الصاالت
 

 األدوات
 التكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات

 النسبة المبوٌة ال النسبة المبوٌة أحٌانا النسبة المبوٌة نعم

 14,0 6 9.3 4 67,7 33 استخدم الرسم والتلوٌن

أستخدم ألعاب فن 
 وتركٌب

45 97,8 1 2,2 / / 

 75,0 33 11,4 5 13,6 6 توفٌر تلفزٌون وفٌدٌو

توفٌر محطة  ألعاب  
 داخل الصالة

5 11,4 6 13,6 33 75.0 

توفٌر المتاهات واألتاري 
 داخل الصالة

4 9,1 5 11,4 35 79.5 

توفٌر كمبٌوتر داخل 
 الصالة

5 11,4 2 4,4 38 84,4 

عرابس  توفٌر مسرح
 داخل الصالة

31 68,9 12 26,7 2 4,4 

توفٌر ألعاب تمٌٌز 
 األصوات

28 65,1 3 7,0 21 27,9 

توفٌر أناشٌد ولصص 
 مسجلة داخل الصالة

29 36,0 4 8,7 13 28,3 

توفٌر أدوات التربٌة 
 الموسٌمٌة

14 33,3 10 21,7 14 33,3 
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في الصاالت المغمقة )الفصوؿ( الفتقار ( نبلحع أف أكثر أدوات المعب توفرًا 6مف الجدوؿ رقـ)

الرياض لصاالت األنشطة المغمقة . أكثر األدوات توافرًا ىي ألعاب الفؾ والتركيب تمييا المجسمات 
ثـ تمييا ،أدوات الرسـ ومسرح العرائس.لكنيا تفتقر لؤلجيزة مثل التمفاز والفيديو والكمبيوتر ومحطة 

عصر التقدـ الحضارؼ والتقني.كما أنيا تفتقر ألدوات األلعاب.وىي ميمة خاصة في عصرنا ىذا 
التربية الموسيقية والمكتبة ، ويمخص الباحثوف أف رياض األطفاؿ بالمنطقة الغربية تفتقر ألدوات 

 المعب التي ليا الدور األكبر في نمو الطفل جسميا وعقميا واجتماعيا ووجدانيا.
 عرض كمناقشة الفرض الثالث: ثالثًا:

 ة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف نوع الروضة)حكومية،خاصة( وتوفير أدوات المعب.ىناؾ عبلق
 (7الجدكؿ رقـ )

يكضح استجابات أفراد العينة لنكع الركضة كنكع أدكات المعب بالنسبة المئكية كحساب قيمة  
 (2)كا

 التفسٌر 2كا المجموع الكلً خاصة حكومٌة نوع الروضة

   % ت % ت % ت األدوات

         جود حدٌمةو

ال توجد عبللة  0,104 43,5 20 38,6 17 6,8 3 نعم
 ارتباطٌة

   9,1 4 6,8 3 2,2 1 أحٌانا

   43,5 20 38,6 17 8,7 4 ال

    44  37  8 المجموع

         وجود صالة مؽلمة

ال توجد عبللة  0,131 22,0 9 17,4 8 2,2 1 نعم
 ارتباطٌة

   11,4 5 9,1 4 2,2 1 أحٌانا

   61,5 24 43,0 19 11,4 5 ال

    38  31  7 المجموع

         أدوات رسم

74,59 32 66,3 27 11,4 5 نعم
,1 

ال توجد عبللة  0,024
 ارتباطٌة

   13,6 4 4,4 2 4,4 2 أحٌانا

    6 13,6 6 0 0 ال

    42  35  7 المجموع

         فن وتركٌب

ال توجد عبللة  0,009 95,5 4,4 83,9 37 15,9 7 نعم
 ارتباطٌة

   2,2 1 2,2 0 2,2 1 أحٌانا

     0  0 0 ال

        8 المجموع
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مف أدوات المعب بنسب متفاوتة في الرياض الحكومية والخاصة .ونجد أف  5( يوضح 7الجدوؿ رقـ )
ألخير في العمود ا 2نسبة وجودىا مرتفع في الرياض الخاصة عنيا في الحكومية وباستخداـ قيمة كا

نبلحع انو توجد عبلقة ارتباطية بيف نوع الروضة ووجود أدوات الرسـ، حديقة،صالة وأدوات فؾ 
 وتركيب.
 (8جدكؿ )

 2يكضح نكع الركضة كتكفر أدكات المعب بالنسبة المئكية كقيمة كا
 حكومٌة نوع الروضة

 ت      %
 خاصة

 ت       %
 المجموع الكلً
 ت         %

 تفسٌر 2كا

 األدوات

التوجد عبللة  0,002       توفٌر تلفزٌون وفٌدٌو داخل الصالة
 إرتباطٌة

   11,4 5 11,4 5 0 0 نعم

   11,4 5 11,4 5 0 7 أحٌانا

   76,7 33 65,9 26 15,7 7 ال

    43  36  14 المجموع

ال توجد عبللة  0,914       محطة ألعاب داخل الصالة
 إرتباطٌة

   11,4 5 9,1 4 2,2 1 نعم

   13,6 6 11,4 5 2,2 1 أحٌانا

   71.1 32 65,9 26 13,6 6 ال

    43  35  8 المجموع

توفٌر المتاهات واألتارى داخل 
 الصالة

ال توجد عبللة  0,313      
 إرتباطٌة

   6,8 3 6,8 3 0 2 نعم

   11,4 5 6,8 3 4,4 6 أحٌانا

   79,5 35 63,0 29 13,6 8 ال

    43  35  16 المجموع

ال توجد عبللة  0.207       توفر كمبٌوتر
 إرتباطٌة

    4  4  0 نعم

   9.1 2 9.1 1 0 1 أحٌانا

   4,4 38 2,2 31 2,2 7 ال

   84,4 44 68,9 36 15,9 8 المجموع

ال توجد عبللة  0,014       توفٌر مسرح عرابس
 إرتباطٌة

    30  26  4 نعم

   66,7 12 65,9 9 9,1 3 أحٌانا

   27,9 2 22,0 1 6,8 1 ال

    44 2,2 36 2,2 8 المجموع

         

توفٌر مواد للعد) كالحصى(داخل 
 الصالة

ال توجد عبللة  0.323      
 إرتباطٌة

   84,4 38 68,9 31 15.9 7 نعم

   6,8 3 6,8 3 0 0 أحٌانا

   6,8 3 4,4 2 0 1 ال

    44  36  8 المجموع
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مف أدوات المعب التي توجد في الرياض الحكومية والرياض الخاصة أوفر 6  ( يوضح8الجدوؿ )
حظا في وجود األدوات ومف العمود األخير نبلحع أنو ال توجد عبلقة ارتباطية بيف نوع الروضة 

 لعاب،متاىات وأتارؼ ،ومواد العد.ووجود مسرح عرائس،تمفزيوف وفيديو،محطة أ
 (9الجدكؿ )

 2ت المعب بالنسبة المئكية كقيمة كايكضح نكع الركضة كأدكا 
 حكومٌة نوع الروضة

 ت   %
 خاصة

 ت    %
 المجموع الكلً 

 ت       %
 تفسٌر 2كا

 األدوات

 ال توجد عبللة ارتباطٌة 0,406       تمٌٌز أصوات

   66,3 27 61,5 24 6,8 3 نعم

   6,8 3 4,4 2 2,2 1 أحٌانا

   27,9 12 22,0 9 6,8 3 ال

    42  35  7 موعالمج

 ال توجد عبللة ارتباطٌة 0,975       أناشٌد ولصص

   65,1 28 54,6 23 11,4 5 نعم

   9,1 4 6,8 3 2,2 1 أحٌانا

   30,1 13 24,5 11 4,4 2 ال

    45  37  8 المجموع

 توجد عبللة ارتباطٌة 0.023       مراجٌح ومزلمان

   93,5 43 81,7 36 15,9 7 نعم

   2,2 1 0 0 2,2 1 ناأحٌا

   2,2 1 2,2 1 0 0 ال

    45  37  8 المجموع

 ال توجد عبللة ارتباطٌة 0,154       الرمل والطٌن

   93,5 43 81,7 36 15,9 7 نعم

   0 0 0 0 0 0 أحٌانا

   4,4 2 2,2 1 2,2 1 ال

    45  37  8 المجموع

 ال توجد عبللة ارتباطٌة 0,364       ركن حر

   43,5 20 36,4 16 9,1 4 نعم

   15,9 7 11,4 5 4,4 2 أحٌانا

   36,4 16 32,3 14 4,4 2 ال

    43  35  8 المجموع

 ال توجد عبللة ارتباطٌة 0,613       أدوات تربٌة موسٌمٌة

   39,1 18 36,4 16 4,4 2 نعم

   22,3 10 22,0 9 2,2 1 أحٌانا

   32,3 14 22,3 10 9,1 4 ال

    42  35  7 جموعالم

 ال توجد عبللة ارتباطٌة 0,646       مكتبة داخل الصالة

   65,1 28 36,7 2,5 6,8 3 نعم

   6,8 3 6,8 3 0 0 أحٌانا

   22,0 9 11,4 5 9,1 4 ال

    40  33  7 المجموع

 ال توجد عبللة ارتباطٌة 0,681       أدوات ري الزهور

   54,7 21 39,1 18 6,8 3 نعم

   13,6 6 13,6 6 0 0 أحٌانا

   32,3 14 24,5 11 6,8 3 ال

    41  35  6 المجموع
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مف أدوات المعب التي توجد في الرياض الحكومية والخاصة .ونجد أف  8( يوضح 9الجدوؿ )
الرياض الخاصة أوفر حظًا في وجود األدوات. والفرؽ ضئيمة والتبايف في الرياض الحكومية 

( أنو ال توجد عبلقة ارتباطيو بيف 9داللة إحصائية. ويبلحع الباحثوف مف الجدوؿ )والخاصة ليس لو 
نوع الروضة ووجود مراجيح ومزلقاف ، أدوات تميز األصوات أناشيد وقصص ،رمل وطيف ركف 

 حر،أدوات تربية موسيقية ، مكتبة وأدوات رؼ الزىور.
ف توفير أدوات المعب ونوع الروضة أف الفرض الثاني لـ يتحقق وىو وجود عبلقة ارتباطيو بي 

 الحكومية والخاصة وتوفير أدوات وأنشطة المعب.
% مف رياض المنطقة الغربية رياض خاصة اىتمت بالعائد المادؼ دوف 82يمخص الباحثوف إلى أف 

 الكيفية ، فيي تفتقر ألدوات المعب التي تفي بحاجات الطفل ونموه.
 النتائج كالتكصيات: -5
 نتائج:.خبلصة ال5-1

 مما سبق يمخص الباحثوف إلى النتائج اآلتية:
مشرفات رياض أطفاؿ بالمنطقة الغربية يدركف أىمية المعب في تربية طفل ما  قبل المدرسة 

 ويستخدمف أدوات وأنشطة المعب المتوفرة ليف بقدر اإلمكاف لتحقيق النمو المتكامل السوؼ لمطفل.
فتقر لوجود بيئة المعب المبلئمة لؤلطفاؿ مثل الحدائق رياض األطفاؿ في المنطقة الغربية ت -2

 والصاالت المغمقة  وأنشطة المعب األخرػ.
ال توجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بيف نوع الروضة )حكومية ،خاصة(وتوفر أدوات  -3

 وأنشطة المعب.
 .التكصيات:5-2

 باالتي: عمى ضكء النتائج التي تكصل إلييا الباحثكف يكص الباحثكف 
/عمى إدارة التعميـ قبل المدرسي أف تقدـ لمف يرغب في إنشاء روضة تصميما معماريا يناسب الفئة 1

سنوات وأف يطابق النصوص القانونية والتنظيمية لمتعميـ قبل المدرسة بأف تكوف  6-3العمرية مف 
 مناسبة مف حيث المبنى والمنشئات والمعدات مع األنشطة التي تقدـ لؤلطفاؿ.

/يجب أف يتسـ إرشاد وتوجيو المشرفة لؤلطفاؿ أثناء المعب بالمرونة، فبل يزيد أو يقل عف المستوػ 2
المطموب، فأحيانا يحتاج األطفاؿ إلى توجيو ،فإف زاد تدخل المشرفة فإف ذلؾ يعطي الطفل انطباعا 

 بأف المعب ذو قواعد  وأنيـ يتمقونو دروسًا مما قد يخمق لدييـ شعورًا بالرفض.
/يجب أف تكوف المعب مناسبة لعمر الطفل، كي تقابل احتياجاتو وتزيد مف فرص استمتاعو بيا 3

 واستفادتو منيا، فالمعب الخطرة ألتناسب الطفل.
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/يجب أف ال تقتصر أنشطة المعب عمى األنشطة التي تتـ داخل جدراف الروضة، بل يجب االىتماـ 4
رحبلت والزيارات التي تيدؼ لمتعرؼ عمى البيئة باألنشطة األخرػ خارج جدراف الروضة مثل ال

 المحمية .
/عمى إدارة التعميـ قبل المدرسي أف تضع رقابة فائقة عمى رياض األطفاؿ وتشترط عمى إدارة 5

رياض األطفاؿ ضرورة مطابقة المبنى لممواصفات الصحية وتوفر أدوات أنشطة المعب وأال تيتـ 
ئد المادؼ المرتفع بل يجب أف تكوف الرياض مبلئمة لمغرض الذؼ بالكـ دمف الكيفية وأال تيتـ بالعا

 أنشئت مف أجمو حتى ينعـ الطفل ببيئة سميمة مبلئمة لمطالب واحتياجات نموه.
وخبلصة القوؿ أنو إذا فيـ الدور التربوؼ لمعب مف قبل المربيف وصاحب ذلؾ التخطيط التوجيو 

ص النمو المتكامل السوؼ لؤلطفاؿ ويصبح المعب مف وتنظيـ ألنشطة المعب ،ألدػ ذلؾ إلى توفير فر 
أىـ الوسائل والطرؽ التي يتعمـ األطفاؿ مف خبلليا معظـ ما يكتسبونو مف معارؼ وميارات 

 واتجاىات.
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 لكرة القدـ في بعض األندية الميبيةالناشئيف  كاقع مدارس           

 أ.د. كمػػػػػػػاؿ عمي خميفة الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ                                                                                
 كسف دمحم ابكخريصأ.ؾ.د. خديجة ي                                            

 المقدمة كمشكمة البحث: 1-1
شيد القرف الماضي تطورا ممحوظا في تحسيف مستوػ األداء الفني لمعديد مف العبي كرة القدـ عمى 
مستوػ العالـ ويرجع ذلؾ الى انتشار المدارس واألكاديميات الخاصة بتعميـ الناشئيف أصوؿ ىذه 

الذؼ يسعى لموصوؿ الى العالمية ال يمكف اف يكوف صدفة  العمل الكروؼ المتميزالمعبة الشعبية ، ف
نما توفيق مف هللا بالدرجة األولى ثـ نتيجة لتخطيط استراتيجي مبني عمى أسس عممية  او مف فراغ وا 
وعمل طويل ومضني  مف خبلؿ تواجد  إمكانيات وبنا تحتية ذات جودة عالية ومواىب رياضية 

دارية محترفة ومستقرة .منتقاة وفق معايير عممية وكوادر ف  نية وا 
فإف أردنا أف نبني قاعدة صمبة مف األجياؿ القادمة تمارس الرياضة باالحترافية عمينا البحث عف 
مكانات  المواىب الرياضية مف الناشئيف ، وأف ننشئ مدارس جيدة تكوف ميمتيا بناء وتطوير قدرات وا 

قة نحو آفاؽ رحبة في عالـ الرياضة بوجود طاقـ المواىب وتييئ ليـ أجواء االبتكار واإلبداع لبلنطبل
دارؼ محترؼ رادة سياسية. تدريبي وا   ( 7) وخطط إستراتيجية طموحة وا 

ولكي ننشئ جيبل قادرا عمى المشاركة في المحافل الدولية ساعيا لتحقيق االنجازات واعتبلء منصات 
ـ خاصة ، عمينا التعامل بالطرؽ التتويج وحاصدا لؤللقاب في المنافسات الرياضية عامة وكرة القد

وأكاديميات رياضية وفق أسس وبرامج عممية وتحت إشراؼ كوادر  العممية مف خبلؿ تأسيس مدارس
دارية متخصصة تعمل عمى تنمية وتطوير المواىب الرياضية بشكل عاـ وكرة القدـ  فنية وتربوية وا 

الصحة والترفيو واالستمتاع بالوقت  تستبدؿ ممارسة كرة القدـ كيواية مف أجلأف بشكل خاص ، عمى 
الحر لنظرة استثمارية محترفة لتصبح مدارس وأكاديميات تعميـ كرة القدـ مف أألولويات اإلستراتيجية 
لؤلندية الرياضية ووزارة الشباب والرياضة مما يخفف العبء المادؼ الواقع عمى كاىميما ، ويؤمف 

 .مي عامةمصادر دخل جيدة لمفرد والنادؼ والدخل القو 
ومما تقدـ ومف خبلؿ تتبعنا لممشاركات القارية والدولية السابقة لكرة القدـ لـ نجد بطولة واحدة تـ 
تحقيقيا لمنتخبنا الوطني باستثناء بطولة الشاف وىي بطولة غير مصنفة في االتحاد الدولي وقد يعز 

كافي مف حيث اإلمكانات المادية ذلؾ ألف المنتخبات السابقة التي مثمت ليبيا لـ تحظى باالىتماـ ال
الي ىـ والفنية واإلدارية كما أنيا لـ تتاح ليا فرصة االنخراط في االنضماـ الى مدارس الناشئيف وبالت

ال تضيع المواىب نتيجة لئلىماؿ حتى  كاف عمى الدولة اف تيتـ بيـ بشكل أفضل ،جيل مظموـ 
 وعدـ الرعاية.
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ؼ تمعبو األكاديميات ومدارس كرة القدـ باألندية الرياضية في بناء وال يختمف احد عمى الدور الياـ الذ
وتطوير الرياضييف الناشئيف وا عدادىـ ليصبحوا العبيف متميزيف يغذوف فرؽ األندية والمنتخب 

التابعة   La Masiaالوطني. وخير دليل عمى ما نشاىده في األندية الكبيرة مثل أكاديمية الماسيا 
التابعة لنادؼ أياكس أمسترداـ   De Toekomstباني، ودؼ توكومست لنادؼ برشمونة اإلس

 اليولندؼ، وأكاديمية مانشستر يونايتد اإلنجميزية ، وغيرىا كثير.
ومف ىذا المنطمق باتت بعض األندية الميبية تحرص في السنوات األخيرة عمى إنشاء مدارس كروية 

رة القدـ ، فيل كانت ىذه الفكرة مبنية عمى والبعض ذىب إلى ابعد مف ذلؾ وأطمق اسـ أكاديمية ك
أسس عممية سميمة أـ أنيا تقميد لؤلندية األوروبية الكبيرة دوف إستراتيجية واضحة او بنية تحتية 

واقع مناسبة لمثل ىذا العمل؟ ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ كانت فكرة البحث والمتمثمة في دراسة 
لموقوؼ عمى نقاط الضعف التي أدت إلى تدني  دية الميبيةلكرة القدـ في بعض األنالناشئيف  مدارس

 المستوػ الكروؼ في ىذه الفئات السنية الصغرػ وتقديـ بعض الحموؿ لتطويرىا مستقببل.
 أىداؼ الدراسة: 1-2

 مف حيث اآلتي:  لكرة القدـ في بعض األندية الميبيةالناشئيف  كاقع مدارسالتعرؼ عمى 
 عة إلنشاء مدارس الناشئيف باألندية الرياضية.النواحي اإلدارية المتب  -1
 مستوػ المدربيف ومؤىبلتيـ بمدارس الناشئيف باألندية الرياضية. -2
 اإلمكانات المتاحة بمدارس الناشئيف باألندية الرياضية. -3
 تساؤالت البحث: 1-3
 ؟ىل توجد إجراءات إدارية متبعة في إنشاء مدارس الناشئيف باألندية الرياضية  -1
ىل مستوػ المدربيف ومؤىبلتيـ تتناسب مع الفئات العمرية بمدارس الناشئيف في األندية  -2

 الرياضية ؟
 ىل اإلمكانات متوفرة ومناسبة  لمفئات العمرية بمدارس الناشئيف في األندية الرياضية ؟ -3
 مصطمحات البحث:  1-4
 14إلى  6ذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف )ىـ الصغار مف الجنسيف ، البنيف والبنات ال: " الناشئيف -1

سنوات تقريبًا( ،  10إلى  7عامًا( وتندرج ىذه السنوات تحت كل مف مراحل الطفولة المتوسطة )
                                                                  ( 8:  4) سنة".  14سنة تقريبا(، ومرحمة المراىقة حتى سف  13-11مرحمة الطفولة المتأخرة )

 يتـ البلعبيف المتميزيف مف مجموعة تضـ رياضية تعميمية مؤسسة ي" ى مدرسة الناشئيف: -2
 كافة توفير مع ألعمى المستويات بيـ لموصوؿ تدريبيـ ويتـ اختبارات ميارية عمى بناء اختيارىـ

 (  9:  2.)  والبشرية " المادية اإلمكانيات
ياضية ذات نفع عاـ تشترؾ فعميا مع بقية مؤسسات المجتمع " ىي مؤسسة ر  تعريف إجرائي: 3

المدني ىدفيا بناء وتطوير القدرات البدنية والفنية والصحية واالجتماعية والنفسية لؤلطفاؿ التي تتراوح 
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سنة  والوصوؿ بيـ إلى أعمى المستويات كبل وفق استعداداتو وقدراتو  14 - 6أعمارىـ مف 
 الشخصية ".

ىو مؤسسة أىمية رياضية ثقافية اجتماعية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية "  ياضي:النادي الر  -4
مستقمة ييدؼ الى بناء اإلنساف السوؼ ، ويساىـ في إشباع حاجاتو البدنية والفكرية واالجتماعية ، 
مف خبلؿ إتاحة الفرصة لو لممارسة ىواياتو الرياضية والثقافية ونشاطاتو االجتماعية ، ويضـ 

وعة مف األفراد ليـ مقر مناسب يمتقوف فيو ، ومرافق وساحات ومبلعب مناسبة يمارسوف فييا مجم
 (3:1) أنشطتيـ ".

 إجراءات البحث: -3
 تـ استخداـ المنيج المسحي الوصفي لمبلئمتو ليذا البحث.منيج البحث:  3-1
 مجاالت البحث:  3-2
 .1/2018/ 20 – 2017/ 11/ 15تـ إجراء البحث في الفترة مف   :المجاؿ الزمني 3-2-1
 مدارس الناشئيف لكرة القدـ ببعض األندية الميبية )قيد البحث(.  :المجاؿ المكاني 3-2-2
مدربي الكرة  لناشئي مدارس كرة القدـ في بعض األندية الميبية )قيد  :المجاؿ البشري  3-2-3

 البحث(.
( شخص يمثموف 15يث اشتممت عمى ): تـ اختيار العينة بالطريقة العشوائية حعينة البحث 3-3

مديرؼ كرة القدـ ببعض األندية الميبية بالمنطقة الغربية والوسطى والجنوبية ولدييـ مدارس ناشئيف 
لكرة القدـ. والتي أمكف لمباحثاف التعامل معيـ وتطبيق األستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات عمييـ 

مدرسة الترسانة لناشئ كرة  -رسة األسطورة لكرة القدـ مد -وىـ ) مدرسة الخطوة األولى لمناشئيف 
  -مدرسة الجزيرة لتدريب الناشئيف بزواره  -مدرسة الوفاؽ بصبراتة  -مدرسة زناتو لمناشئيف  -القدـ 

مدرسة اإلشعاع  لناشئ كرة القدـ  -مدرسة التفوؽ لمناشئيف لكرة القدـ  -مدرسة القدس لمناشئيف 
 -مدرسة اليبلؿ لمناشئيف بسبيا   -مدرسة الرياضة لمناشئيف -الوليد  مدرسة خالد بف -بزليتف 

مدرسة الشرارة  -مدرسة الميدية لتدريب الناشئيف بسبيا  -مدرسة النيضة لتدريب الناشئيف بسبيا 
 لمناشئيف بسبيا(

 أدكات جمع البيانات: 3-4
 المقابمة الشخصية: 3-4-1

 صية مع الفئات التالية:قاـ الباحثاف بإجراء بعض المقاببلت الشخ
 مجموعة مف رؤساء إدارات األندية الرياضية. -
 بعض مف مدرؼ الكرة في األندية الرياضية. -
 مجموعة مف المدربيف لمفئات العمرية باألندية الرياضية. -

 وكاف الغرض مف إجراء ىذه المقاببلت ىو التعرؼ عمى كيفية تسيير ىذه المدارس الرياضية .
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 در العممية ك البحكث السابقة كالمرتبطة كمكاقع شبكة المعمكمات الدكلية.المصا 3-4-2
 استمارة االستبياف:  3-4-3

وفي ضؤ ما سبق تـ حصر أىـ النقاط التي استنتجاىا الباحثاف مف المقاببلت الشخصية والمصادر 
عبارة ومف ثـ تـ ( 35العممية ذات العبلقة  ثـ قاما بإعداد استمارة األستبانة التي اشتممت عمى )

( أشخاص مف حممة الدكتوراه في مجاؿ تدريب وكرة  8عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء وعددىـ ) 
( وقد قاـ الخبراء بحذؼ تسعة فقرات ، وتعديل بعض الفقرات األخرػ وبذلؾ وصل 2القدـ ، مرفق )

ابة عمى عبارات استمارة ( عبارة  وقد حدد لئلج24إجمالي عدد العبارات باالستبانة بعد الحذؼ إلى )
( عمى التوالي 0 -1 -2ال ( ودرجاتو ) –إلى حد ما  –األستبانة بميزاف تقديرؼ ثبلثي التدرج )نعـ 

 (.2مرفق )
بعد إعادة صياغة عبارات استمارة األستبانة تـ عرضيا عمى مجموعة مف األفراد ذات العبلقة بمدار 

 األتي:التأكد مف الناشئيف باألندية الرياضية لغرض 
 أف العبارات واضحة ومفيومة لدػ أفراد العينة.

 تحديد زمف اإلجابة عمى أسئمة األستبانة. 
 توضيح بعض النقاط لممساعديف.

لعبارات استمارة األستبانة حيث تـ حساب الصدؽ تـ التحقق مف الشروط العممية )الصدؽ والثبات( 
العبارة والدرجة الكمية لؤلستبانة ، وقد بمغ  بطريقتي صدؽ المحكميف وصدؽ البناء الداخمي بيف درجة

 . ( وىي قيمة عالية ودالة عمى صدؽ األستبانة. 936معامل الصدؽ ) 
أما الثبات فقد تـ حسابو عف طريق التجزئة النصفية ومعامل الفا كروبناخ ، وقد بمغ معامل ثبات 

 ستبانة. . ( وىي قيمة عالية ودالة عمى ثبات األ877استمارة األستبانة )  
 :المعالجة اإلحصائية 3-5
 SPSSتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية المناسبة لطبيعة البحث عف طريق البرنامج اإلحصائي  

 .)وىي: ) التكرارات ،والنسبة المئوية ، والفا كرونباخ 
 عرض كمناقشة النتائج: -4

لقدـ ببعض األندية الميبية قاـ تحقيقا ألىداؼ وفروض البحث في معرفة واقع مدارس الناشئيف لكرة ا
الباحثاف بجمع األستبانة بعد توزيعيا عمى عينة البحث وتفريغيا وتحويميا الى درجات حتى يتسنى 
ليما التعامل معيا إحصائيا ، وسوؼ يقسـ الباحثاف نتائج األستبانة وفقا لمتوزيع التالي مف حيث 

% مقبوؿ 64 – 50 -% ضعيف 50اقل مف تقدير الدرجات ليتمكنا مف مناقشتيا بشكل مناسب ، 
% فما فوؽ ممتاز. وفيما يمي عرض نتائج 85 –% جيد جدا 84 – 75 –% جيد 74 -65 –

 البحث ومف ثـ مناقشتيا.
 عرض النتائج:  4-1



112 
 

 15لمعبارات قيد البحث ف =  التكرارات كالنسبة المئكية    (1) جدكؿ
 التمدٌر ال الى حد ما نعم العبارات

 % ن % ن % ن

 ضعٌؾ 26.7 4 40.0 6 33.3 5 1

 حٌد جدا 0.0 0 20.0 3 80.0 12 2

 ممبول 0.0 0 46.7 7 53.3 8 3

 ضعٌؾ 46.7 7 13.3 2 40.0 6 4

 جٌد 13.3 2 20.0 3 66.7 10 5

 ممتاز 0.0 0 13.3 2 86.7 13 6

 جٌد جدا 0.0 0 20.0 3 80.0 12 7

 ممبول 6.7 1 33.3 5 60.0 9 8

 ممبول 26.7 4 13.3 2 60.0 9 9

 ضعٌؾ جدا 60.0 9 20 3 20.0 3 10

 ضعٌؾ 40.0 6 13.3 2 46.7 7 11

 ضعٌؾ جدا 60.0 9 6.7 1 33.3 5 12

 ممبول 26.7 4 20.0 3 53.3 8 13

 ممتاز 0.0 0 0.0 0 100.0 15 14

 ضعٌؾ جدا 40.0 6 26.7 4 33.3 5 15

 جٌد جدا 0.0 0 20.0 3 80.0 12 16

 ضعٌؾ جدا 53.3 8 26.7 4 20.0 3 17

 ضعٌؾ جدا 73.3 11 0.0 0 26.7 4 18

 ممبول 13.3 2 33.3 5 53.3 8 19

 جٌد 20.0 3 13.3 2 66.7 10 20

 جٌد جدا 6.7 1 13.3 2 80.0 12 21

 ممبول 6.7 1 33.3 5 60.0 9 22

 ضعٌؾ 0.0 0 53.3 8 46.7 7 23

 جٌد جدا 6.7 1 13.3 2 80.0 12 24

يتبيف اف اكبر تكرار وأعمى نسبة تـ تحقيقيا في اإلجابة بنعـ قد سجمت في العبارة  ( 1مف الجدوؿ ) 
%( الى ) 100( عمى التوالي حيث تراوحت النسبة ما بيف  ) 2،5،6،7،14،16،20،21،14رقـ ) 
( والتي تشير الى اف المدرسة تعمل عمى خمق أجواء 14% ( فكانت أعبلىا ىي الفقرة رقـ )66.7

واالنسجاـ بيف الناشئيف والقضاء عمى الفوارؽ االجتماعية ، اذ كانت اإلجابة مف جميع مف التوافق 
 %  .100أفراد العينة بنعـ وبالتالي تكوف نسبتيا 

المدربيف ومساعدييـ يمتمكوف  ( في الترتيب الثاني والتي نصت عمى اف6بينما كانت الفقرة رقـ ) 
 ( تكرارا. 13وبعدد تكرارات وصل الى )( 86،7ميارات فنية متميزة  فكانت نسبتيا )

( حيث كاف عدد اإلجابات بنعـ قد وصمت 24، 2،7،16،21وقد جاء في الترتيب الثالث الفقرة رقـ )
( بعدد 20،  5(.وجاء في الترتيب الرابع العبارة رقـ ) 80.0( تكرار وبنسبة مئوية مقدارىا )12الى )

( الى اف المدرسة 5كل منيما حيث تشير العبارة )( ل66.7( وبنسبة مئوية بمغت )10تكرارات ) 
( الى انو يوجد 20يوجد بيا مدربيف تربوييف معتمديف مف اتحاد المعبة ، بينما نصت العبارة )

 بالمدرسة حوافز تشجيعية تحفز الناشئيف لئلبداع و التألق. 
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( تكرارات 9ات بنعـ الى )( فكانت في المرتبة الخامسة حيث بمغ عدد التكرار 22،9،8اما العبارة رقـ )
( قد أشارت الى وجود سجل خاصة بالمدرسة لكل 8( وكانت العبارة )60.0وبنسبة مئوية مقدارىا )

 متدرب يشمل حالتو الصحية ومستواه العممي وكافة المعمومات البلزمة. 
عمرية ( إلى األدوات واألجيزة المساعدة في التدريب تتناسب مع الفئات ال9بينما نصت الفقرة )
( فنصت عمى أف المدرسة تعمل عمى التواصل مع المدارس واألكاديميات 22بالمدرسة أما الفقرة )

 المناظرة باألندية المشيورة مف اجل تبادؿ الخبرات والمباريات الودية.
 %( مقبوؿ. 53( وبنسبة مئوية )8( بتكرار)19(، )13(، )3بينما نصت الفقرة )

% مف 50ل تكرار ونسبة مئوية باإلجابة بنعـ والتي لـ تصل الى كما يبيف الجدوؿ نفسو باف اق
( تكرارات 3( حيث حصمت العبارِتاف األوليتاف عمى )17،10،18الدرجة الكمية قد تمثمت في العبارة )

( تكرارات وبنسبة مئوية 4%( فقط  أما العبارة الثالثة فقد كاف تكرارىا )20وبنسبة مئوية مقدارىا ) 
( إلى وجود عيادة طبية بالمدرسة . بينما نصت العبارة 10حيث نصت العبارة رقـ )%( 26،7بمغت )
( إلى أف المدرسة تقدـ دورات لمناشئيف في مصطمحات كرة القدـ بالمغة االنجميزية، وتثقيفيـ 17رقـ )

 بقوانيف المعبة.
( تكرارات 5مى )( اذ تحصمت ىذه العبارات ع15،12،1تمتيما في الترتيب المنخفض العبارة رقـ )  

( قد نصت عمى وجود تصريح مف الجيات 1%( وكانت العبارة رقـ )33،3وبنسبة مئوية مقدارىا )
مقيى  ( فقد أشارت الى وجود12المختصة بفتح مدرسة ناشئيف لكرة القدـ بالنادؼ ، اما العبارة رقـ )

البلعبيف لؤلندية الرياضية ( الى وجود إدارة لتسويق 15و مطعـ بالمدرسة. بينما نصت العبارة رقـ )
 بالمدرسة .

%( 40،0( تكرارات لؤلولى وبنسبة مئوية )6( قد تحصمتا عمى )23،11،4ىذا وكانت العبارات ) 
( قد نصت عمى اف 4%( وكانت العبارة )46،7(والنسبة المئوية )7والثانية والثالثة بنفس التكرار )

( الى اف لممدرسة مبلعب مستقمة . اما العبارة 11ة )المدرسة ليا ميزانية خاصة . بينما أشارت العبار 
( فقد نصت عمى اف المرافق الصحية مف دورات مياه وحمامات متوفرة في المدرسة وبعدد 23)

 مناسب لممتدربيف. 
 مناقشة النتائج: 4-2

( والتي تشير الى اف المدرسة تعمل عمى 14( الذؼ يبيف اف العبارة رقـ ) 1مف خبلؿ الجدوؿ ) 
ق أجواء مف التوافق واالنسجاـ بيف الناشئيف والقضاء عمى الفوارؽ االجتماعية قد حصمت عمى خم
عينة البحث.  وىذه  ألفراد %( وىو يمثل العدد الكمي100( تكرار باإلجابة بنعـ وبنسبة مئوية )15)

مبلئـ  النتيجة منطقية حيث يعزؼ الباحثاف ذلؾ الى اف مدارس الناشئيف مف ضمف أىدافيا خمق جو
 لتربية النشء و تنمية روح االنتماء و االنضباط بالتوازؼ مع النواحي الرياضية . 
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وىو ما يؤكده عصاـ عبد الخالق حيث يشير الى اف ىناؾ واجبات تربوية لمنشئ يسعى التدريب 
الرياضي الى تحقيقيا بطريقة غير مباشرة مف خبلؿ انجاز الواجب التعميمي لموصوؿ الى المستويات 

الجماعي  العميا ومف بينيا تطوير مفاىيـ العبلقات اإلنسانية مع أفراد المجتمع، و روح الفريق والعمل
  (.15، 14:  3) .لتحقيق الترابط والتآزر بينيـ

والتي نصت عمى اف المدربيف ومساعدييـ يمتمكوف ميارات فنية متميزة والتي  (6اما العبارة رقـ )
%( وىو مؤشر ايجابي  مف وجية 86( إجابة بنعـ وبنسبة )13مغ )تحصمت عمى ثاني أعمى تكرار ب

نظر الباحثاف الف المدرب الكفء ىو مف يمتمؾ القدرة عمى نقل الميارات الفنية بصورتيا الصحيحة 
لممتدرب، كما إف العمل مع العبيف ذوػ مستويات متميزة منذ نعومة أظافرىـ يحتاج إلى نوعية معينة 

 ف ليذا القطاع العاـ والصعب.مف المدربيف المؤىمي
والتي جاءت في الترتيب الثالث مف حيث التكرارات وعددىا  (24، 21، 16، 7، 2اما العبارة رقـ )

( الى وجود أىداؼ محددة ومعمنة 2%( فقد أشارت العبارة )80( تكرارا وبنسبة مئوية مقدارىا ) 12)
النجاح ال بد لو مف توضيح أىدافو  لممدرسة . ويؤكد الباحثاف عمى اف أؼ عمل لكي يكتب لو

ومقاصده حتى يتسنى لو العمل عمى بناء خططو واستراتيجياتو لتحقيقيا وتعديميا إذا دعت الضرورة 
 الى ذلؾ.

( التي تفيد باف لممدرسة جوانب تربوية أخرػ غير كرة القدـ كالندوات 7وفيما يخص العبارة )
. فيرػ الباحثاف باف ذلؾ مؤشر ايجابي الف مدارس والمحاضرات التثقيفية واألنشطة الترفييية 

المؤسسات التربوية التي يفترض اف ُتساعد النشئ عمى النمو الشامل والمتزف  الناشئيف ىي احد
 .لمختمف جوانب شخصيتو ، والتفاعل مع مف حولو مف الكائنات والمكونات

( 10( بعدد مف التكرار بمغ )20 ،5ىذا وجاء في الترتيب الرابع مف حيث عدد التكرارات العبارة )
 ( فنصت األولى عمى وجود مدربيف تربوييف معتمديف مف اتحاد المعبة. 66.7وبنسبة مئوية مقدارىا )

مما يدؿ عمى اف ىذه المدارس تعي باف عمى مف يزاوؿ مينة التدريب وخاصة مع الفئات العمرية 
ىذا مف حيث شروط مزاولة المينة اما الصغيرة يجب اف يكوف تربويا ومعتمدا مف اتحاد المعبة 

الجانب األخر والذؼ ال يقل أىمية  ىو إمكانيات المدرب حيث تتأسس عممية تربية وتعميـ الناشئيف 
بالمدارس الرياضية عمى مقدار ما يتحمى بو المدرب الرياضي مف قيـ وأخبلؽ وسمات نفسية وقدرات 

 ت العبلقة بالمعبة. ميارية ومعمومات ومعارؼ في مجالو والمجاالت ذا
ىو الشخصية التربوية  وىذا ما يؤكده وجدؼ مصطفى ، دمحم لطفي حيث يذكراف باف المدرب الرياضي

التي تتولى عممية تربية وتدريب البلعبيف وتؤثر في مستواىـ الرياضي تأثيرًا مباشرًا ، ولو دور فعاؿ 
أف يكوف المدرب مثبًل أعمى يحتذؼ بو  في تطوير شخصية البلعب تطويرًا شامبًل متزنًا ، لذلؾ وجب

  ) 25:  6في جميع تصرفاتو ومعموماتو ، ) 
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( وىي في نفس المرتبة والتكرارات والنسبة المئوية السابقة والتي نصت عمى 20بينما كانت العبارة )
ارة ويعزؼ الباحثاف ىذه النتيجة إلى أف إدوجود حوافز تشجيعية تحفز الناشئيف لئلبداع و التألق . 

المدرسة تعمـ جيدا مدػ أىمية الحوافز التشجيعية وخاصة لمفئات السنية الصغرػ فالحافز والتشجيع 
يعمبل عمى إثارة القوػ الكامنة في النشئ وتجعمو دائما يعمل بشكل ايجابي ألنو يشعر باف لو قيمة 

 في الفريق األمر الذؼ يشجعو عمى اإلبداع والتألق باستمرار.
( حيث كانت تكراراتيا ما بيف 22، 19، 13، 9، 8، 3خامسة فقد كانت لمعبارات )أما المرتبة ال

%( وىي نتيجة مقبولة لكنيا في الواقع 60.0 -% 53،3( تكرارات وتراوحت نسبتيا بيف )8،9)
ضعيفة وغير كافية الى افتتاح مدرسة ناشئيف فقمت تواجد الجياز الفني واإلدارؼ المتخصص 

مساعدة في التدريب التي تتناسب مع الفئات العمرية بالمدرسة مثل الكرة والممعب واألدوات واألجيزة ال
والمرمى )المعدليف( بما يتناسب مع المرحمة السنية ىذا يعني عدـ إمكانية تنمية وتطوير القدرات 
 البدنية والميارية لمنشئ والوصوؿ بو إلى أعمى مستوػ ممكف في لعبة كرة القدـ ، فالمدرب واإلدارؼ 
يكمبلف بعضيما البعض ألنيما يشتغبلف في فريق عمل واحد ىدفيما الرقي بمستوؼ قدرات الناشئيف 
بالمدرسة والوصوؿ بيا الى أعمى المراتب ، باإلضافة الى اف تدريب الفئات السنية يحتاج لمدربيف 

ات ، وأصبح لدييـ تربوييف متمرسيف ومؤىميف عمميا واجتازوا الكثير مف الدورات التدريبية في ىذه الفئ
إلماـ كبير بمبادغ تعميـ الصغار الموىوبيف. كما اف التواصل مع المدارس واألكاديميات المناظرة 
باألندية المشيورة  يزيد مف تحسيف قدرات المدرب واإلدارؼ والبلعب وذلؾ مف خبلؿ ما يكتسبونو مف 

اتيجيات المتبعة في تمؾ المدارس . المباريات الودية واالطبلع عمى أسموب التدريب والخطط واالستر 
ضرورة إنشاء منافسات رسمية عمى شكل بطولة  يؤكد عمى حيثوىو ما يوصي بو  لباد معمر، 

خمق نوع مف التنسيق و االتصاؿ و وطنية تتبارػ فييا جميع المدارس الموجودة عمى مستوػ الوطف، 
 ( 379:  5ضية.) و التعاوف بيف المؤسسة التعميمية التربوية و المدارس الريا

( قد تحصمت 23، 17،18، 15، 12، 11، 10، 4، 1ىذا ويتبيف مف الجدوؿ نفسو اف العبارات )
( تكرارات وبنسب مئوية تراوحت بيف 7 -3عمى اقل عدد مف التكرارات حيث كانت ما بيف ) 

د ( وىي قيـ ضعيفة الى ضعيفة جدا ويرػ الباحثاف باف ىذا األمر يجب اف يعا46.7 -20.0)
النظر فيو وعدـ السماح ألؼ مدرسة مف مزاولة نشاطيا حتى تتمكف مف الحصوؿ عمى ترخيص 
معتمد مف جية االختصاص و توفير الحد األدنى عمى األقل مف اإلمكانات الواردة في استمارة 

 األستبانة )قيد البحث(.
 االستنتاجات كالتكصيات:  -5
 االستنتاجات: 5-2

فو والمعامبلت اإلحصائية التي قاـ بيا الباحثاف أمكف التوصل إلى مف خبلؿ عينة البحث وأىدا
 االستنتاجات التالية:
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أفادت نتائج عينة البحث بأف مدارس الناشئيف تعمل عمى خمق أجواء مف التوافق واالنسجاـ بيف  
 الناشئيف والقضاء عمى الفوارؽ االجتماعية.

 ربيف ومساعدييـ يمتمكوف ميارات فنية متميزة.معظـ مدارس الناشئيف )قيد البحث( تفيد باف المد
جوانب تربوية أخرػ % مف العينة تفيد بوجود أىداؼ محددة ومعمنة لممدرسة. باإلضافة الى وجود 80

غير كرة القدـ كالندوات والمحاضرات التثقيفية واألنشطة الترفييية، وىي عمى اتصاؿ مستمر مع أسرة 
س كامل عميو شعار النادؼ، وقيمة االشتراؾ بيا في متناوؿ الناشئ، كما توفر المدرسة طقـ لبا

 الجميع.
وال . )عينة البحث( ال يوجد بيا تصريح مف الجيات المختصة بمزاولة نشاطيا اغمب مدارس الناشئيف

 توجد بيا ميزانية خاصة.
ف جل المدارس )قيد البحث( ال تقدـ دورات في مصطمحات كرة القدـ بالمغة االنجميزية، وتثقي

 الناشئيف بقوانيف المعبة.
 اغمب المدارس ال تخصص مدرجات لمعائبلت لمتابعة أبنائيا في الممعب.

 % مف مدارس الناشئيف )عينة البحث( ال يوجد بيا إدارة لتسويق البلعبيف لؤلندية الرياضية.33.3
 التكصيات:  5-2

 مف خبلؿ نتائج البحث يكصي الباحثاف بما يمي:
لتحتية لمرياضة بشكل عاـ ومدارس الناشئيف بشكل خاص والتي تعتبر مف أولويات االىتماـ بالبنية ا
 .النجاح ألؼ نادؼ

عمى اف  تتوافق ىذه الموائح إلصدار تراخيص بمزاولة نشاط مدارس الناشئيف وضع لوائح تنظيمية 
قامة مدرسة مع المعايير الدولية،  وعدـ إشيار أؼ مدرسة إال إذا توفرت لدييا الشروط األساسية إل

متكامل مف حيث المبنى والمبلعب واإلدارييف والمدربيف المناسبيف لمفئات السنية الصغرػ عمى اف 
تكوف الجيات المانحة ليذه التراخيص ىي وزارة الشباب والرياضة والدوائر االقتصادية في كل بمدية 

ما المدارس واألكاديميات تنشئ فييا المدرسة، باعتبار أف ىذه التراخيص لمزاولة نشاط تجارؼ . ا
التابعة لؤلندية الرياضية المعتمدة الغير ربحية يشترط اف تكوف مطابقة لممواصفات والشروط التي 

 حددىا كل مف االتحاديف اإلفريقي والدولي لكرة القدـ.
متابعة مدارس الناشئيف بصورة دورية ولتكف ثبلث مرات في السنة مف خبلؿ لجاف متابعة إدارية 

وذلؾ مف خبلؿ إنشاء جياز .  ة وفنية لتقييـ المدارس المعتمدة وتقديـ تقارير عف سير أعمالياومالي
وزارة  أو مكتب لممتابعة والتفتيش عمى مدارس الناشئيف لمفئات السنية الصغرػ تكوف تبعيتو إلى

 الشباب والرياضة مباشرة.
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 ( 1ق ) مرف   المرفقات
 السيد المحتـر / 

نأمل مف سيادتكـ التعاوف معنا والتكـر باإلجابة عمى ىذه األسئمة خدمة لمصالح العاـ عمما بأف 
القصد منيا إجراء دراسة عممية حوؿ واقع انتشار مدارس الفئات السنية باألندية الميبية لوضع أسس 

 عامة تنطمق منيا ىذه المدارس .
 اسـ النادي/
 / عدد المنتسبيف لممدرسة   /                       / تاح المدرسةتاريخ افت

  عدد المدربيف بالمدرسة /
 الى حد ما ال نعم العبارات م

    ٌوجد تصرٌح من الجهات المختصة بفتح مدرسة ناشئٌن لكرة المدم بالنادي  .

    توجد أهداؾ محددة ومعلنة للمدرسة  0

    خصص للمدرسةٌوجد كادر فنً وأداري مت  3

    المدرسة لها مٌزانٌة خاصة   0

    ٌوجد بالمدرسة مدربٌن تربوٌٌن معتمدٌن من اتحاد اللعبة  0

    المدربٌن ومساعدٌهم ٌمتلكون مهارات فنٌة متمٌزة   1

للمدرسة جوانب تربوٌة أخرى ؼٌر كرة المدم كالندوات والمحاضرات التثمٌفٌة  2
 واألنشطة الترفٌهٌة

   

بالمدرسة سجالت خاصة بكل متدرب ٌشمل حالته الصحٌة ومستواه العلمً  3
 وكافة المعلومات الالزمة

   

األدوات واألجهزة المساعدة فً التدرٌب تتناسب مع الفئات العمرٌة  4
 بالمدرسة)الكرة والملعب والمرمى معدلٌن بما ٌتناسب مع المرحلة السنٌة(

   

    بٌةٌوجد بالمدرسة عٌادة ط  2.

    للمدرسة مالعب مستملة   ..

    ٌوجد بالمدرسة ممهى و مطعم   0.

    دعاٌة ( –توجد بالمدرسة عوامل استمطاب للمواهب )حوافز   3.

تعمل المدرسة على خلك أجواء من التوافك واالنسجام بٌن الناشئٌن والمضاء   0.
 على الفوارق االجتماعٌة

   

    ة لتسوٌك الالعبٌن لألندٌة الرٌاضٌةٌوجد بالمدرسة إدار  0.

    هنان اتصال مستمر بٌن المدرسة و أسرة المتدرب 1.

تمدم المدرسة دورات فً مصطلحات كرة المدم باللؽة االنجلٌزٌة، وتثمٌفهم   2.
 بموانٌن اللعبة

   

    تخصص المدرسة مدرجات للعائالت لمتابعة أبنائها فً الملعب  3.

درسة األجواء والمناخ المناسب لمضاء أولات فراغ األطفال بشكل توفر الم  4.
 مثمر

   

    ٌوجد بالمدرسة حوافز تشجٌعٌة تحفز الناشئٌن لإلبداع و التؤلك  02

    توفر المدرسة طمم لباس كامل علٌه شعار النادي .0

ة المدرسة على تواصل مع المدارس واألكادٌمٌات المناظرة باألندٌة المشهور 00
 من اجل تبادل الخبرات والمبارٌات الودٌة

   

المرافك الصحٌة من دورات مٌاه وحمامات متوفرة فً المدرسة وبعدد مناسب  03
 للمتدربٌن

   

    لٌمة االشتران بالمدرسة فً متناول الجمٌع 00
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دكاني مدى فاعمية برنامج رياضي مقترح باستخداـ تدريبات الجمباز في التخفيف مف السمكؾ الع
 لدى أطفاؿ الركضة بمدينة الزاكية
   د. عائشة البيمكؿ دمحم 

 المقدمة كأىمية البحث: 1-1
ؤسسة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوػ األسرة والمػػػػػػػػػػػػػػيمثل السموؾ العدواني عند أطفاؿ الروضة قضية ميمة ليست عمى مست

نما في مجمل السموؾ االجتماعي في المجتمع ككل ، كما يؤثر في حياة  ) رياض األطفاؿ ( فقط ، وا 
 الفرد والمجتمع تأثيرًا سمبيًا يقمل الكثير مف عوامل تماسكو .

فالسموؾ العدواني لدػ الطفل يتمثل في العدواف والغضب الموجو نحو الذات أو نحو اآلخريف ، فقد 
ة أو خدش يد يمجأ إلى القرص أو شد شعر الرأس ، وقد يمجأ إلى عض اآلخريف أو لكميـ بكل قو 

 اآلخريف بأظافره .
ويعد السموؾ العدواني كغاية في حد ذاتو عندما يكوف اليدؼ إلحاؽ الضرر أو األذػ النفسي والبدني 
نحو اآلخريف مع الشعور بالمتعة والرضا النفسي نتيجة ذلؾ ، فمثبًل عندما يتعمد الطفل ضرب زميمو 

يحصل عمى الرضا النفسي والذاتي ، أما السموؾ  أو دفعو باليد أو الساؽ بالسقوط عمى األرض لكي
العدواف كوسيمة نعني بو إلحاؽ األذػ لؤلشخاص اآلخريف ولكف ليس الغرض منو ىو التمتع والرضا 
نتيجة ذلؾ بل التعمد الواضح وكغاية في حد ذاتو ، والسموؾ العدواف يعتبر بمثابة المحرؾ الذؼ يقـو 

سموكيات مضطربة ومسالؾ دامية تتبمور في نياية المطاؼ حتى  بتوليد العنف وقد يتحوؿ العنف إلى
 (  127: 17تصل إلى االنتقاـ . )

( بأف السموؾ العدواني يظير غالبًا لدػ جميع األطفاؿ ولكف بدرجات 2015ويضيف جورج النعمي )
الحيوية ، متفاوتة ، ويرػ البعض بأف وجود السموؾ العدواني البسيط في مرحمة الطفولة دليل النشاط و 
 (6فيو يأخذ في التضاؤؿ واالنطفاء كمما كبر الطفل وتوفرت لو جوانب النمو في شخصيتو . )

وعممية قياس السموؾ العدواني تعد مف أحدػ الصعوبات التي يواجييا الميتموف بدراسة السموؾ لما 
ارات شخصية أو يحتويو ىذا السموؾ مف تعقيد ، فمنيـ مف يستخدـ المبلحظة المباشرة أو يعد اختب
 (129:  7يعتمد عمى تقرير المعمميف في قياس السموؾ العدواني ويعتمد عيمو كطريقة لذلؾ . )

وممارسة الطفل لؤلنشطة الرياضية تساعده في القدرة عمى التعبير عف روح الحياة التي تتسـ بالحركة 
لؾ لمتخمص مف الطاقة والديناميكية ، فالرياضة ىي الوسيمة لمحصوؿ عمى جسـ سميـ معافى ، كذ

الزائدة والسموؾ العدواني لؤلطفاؿ ، لذا فإف ممارسة األنشطة الرياضية ومف أىميا رياضة الجمباز 
 ( 9تقوؼ مف شخصيتيـ ويمنحيـ الثقة بالنفس . ) 

وتعد رياضة الجمباز مف أىـ الرياضات المفيدة جدًا لؤلطفاؿ ، فعمى الجانب النفسي فيي تساعده 
 لشجاعة والثقة بالنفس ، والجانب البدني فيي تزيد مف القوة العضمية .عمى اكتساب ا
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( بأف رياضة الجمباز مف أىـ الرياضات التي يمكف مف خبلليا أف 2017ويؤكد عناف مبيضيف )
يحصل الطفل عمى المرونة والتوازف والثقة بالنفس ، فيناؾ العديد مف أنواع الجمباز منيا الجمباز 

انع ، التي تعمل عمى تحسيف الميارات الموجودة وتنمية قدراتيـ وتخفف مف التوتر الفني وجمباز المو 
 (13وتعزز الثقة بالنفس . )

فرياضة الجمباز أحد األنشطة الرياضية الفردية ، فييا يشترؾ الفرد بمفرده وبالتالي يعتمد عمى قدراتو 
 ( 11: 14البدنية وخاصة عند استخداـ جياز الحركات األرضية . )

( بأف نشاط رياضة الجمباز جزء بالغ األىمية كونو نشاط 2017يضيف الطيب بف العايب وآخروف )
يسعى إلى تحسيف الفرد بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة مف خبلؿ ما يمده مف أنشطة تربوية 

 (4:  4تخاطب الجسـ والعقل معًا . )
ل عوامل التنشئة المولدة لمسموؾ لذا فإف العبلج والوقاية مف السموؾ العدواني يتطمب تجنب ك

العدواني والتي تتمثل في أف يكوف رد فعل عمى اإلحباط في عمل معيف ، أو لفت النظر أو جذب 
االنتباه إليو وأف يكوف بمثابة سموؾ انتقامي وغيره ، أما العبلج فيكوف بتفعيل برامج عديدة منيا 

 البرامج الرياضية إلى جانب البرامج اإلرشادية . 
تعديل السموؾ يعد طريقة فعالة في عبلج السموكيات العدوانية مف خبلؿ تعديل ىذا السموؾ وتعزيز ف

 ( 2السموكيات االيجابية ، يكوف بضبط الغضب وأيضًا بالتدريب عمى التنفس العميق واالسترخاء . )
عف ىذا  فالسموؾ العدواني يكوف سموؾ مقصود يستيدؼ إلحاؽ الضرر أو األذػ باآلخريف ، وينتج

 (6السموؾ تحطيـ األشياء والممتمكات ويكوف وراءه دافع ذاتي . )
ولمتخفيف مف السموؾ العدواني يمـز ممارسة األنشطة الرياضية بكافة أشكاليا ، فيي تعمل عمى 
استثارة الطاقة الموجودة لدػ األفراد وتنمي كثيرًا مف الجوانب لدييـ ، فتوفير برامج رياضية لمرحمة 

تعمل عمى تصريف أشكاؿ القمق والتوتر والضغط والطاقة بشكل سميـ حتى ال يكوف تصريف  الطفولة
 ( 1ىذه األشياء عف طريق العدواف . )

ورياضة الجمباز والتي تعد مف الرياضات المحببة لؤلطفاؿ والتي تساعد عمى تقوية العضبلت ، كما 
، الميزاف ، المرونة وخفة الحركة وكميا أمور  يعد الجمباز أيضًا رياضة تنافسية تختبر القوة ، اإليقاع

تساعد الطفل عمى اكتساب جسـ مثالي وتساعد في تخفيف أؼ سموؾ غير طبيعي ) سموؾ عدواني 
. ) 

ومف ىنا يتضح مدػ أىمية وفاعمية ممارسة الرياضة في خفض السموؾ العدواني لدػ األطفاؿ ، 
جسدية متزامنة ، حيث يتضمف التدريب  يمكف خفض السموؾ العدواني مف خبلؿ تدريباتحيث 

شغاؿ بأنشطة وتماريف مكثفة ، وقد تتأثر مستويات النشاط الرياضي  ممارسة الطفل لتمريف رياضي وا 
وسموكيات األطفاؿ بشكل ايجابي مف خبلؿ ممارسة البرامج الرياضية المنتظمة ، حيث تقدـ األنشطة 

زيادة فترة االنتباه ، وتوجيو السموؾ نحو األداء الرياضية فوائد متنوعة لؤلطفاؿ فيي تعمل عمى 
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المنظـ ، وزيادة مستوػ األداء المنظـ ، وضبط السموؾ الغير مناسب )السموؾ العدواني( ، والنشاط 
المفرط ، والقمق ، وتحقيق االستمتاع واالستجماـ والترويح ، وزيادة مستوػ االستجابة الصحيحة . 

(5) 
ديثة في مجاؿ السموؾ العدواني والبرامج اإلرشادية كدراسة جياد عطية ) وانطبلقًا مف الدراسات الح

( ارتأت الباحثة مدػ أىمية وضع برنامج رياضي 16( )2012( ودراسة دمحم جاسـ ) 5( )  2009
مقترح مف شأنو المساعدة في التخفيف مف السموؾ العدواني لدػ أطفاؿ الروضة لموصوؿ إلى 

 ت رياض األطفاؿ .األىداؼ المنشودة مف مؤسسا
 مشكمة البحث:  1-2

تظير عند الطفل ميوؿ عدوانية وخاصة في مرحمة الطفولة المبكرة حيث يبدأ شد شعر والمعب 
بألعاب عدوانية كالمسدسات ومف ىنا ينمو السموؾ العدواني لدييـ حيث أنو ىناؾ مف األطفاؿ مف 

 ( 8فعاالتيـ. )يحب ممارسة العدوانية أماـ الناس ليعبروا عف غضبيـ وان
ويعتبر السموؾ العدواني مف أحد أىـ السموكيات التي يتصف بيا كثير مف األطفاؿ في عصرنا 
الحاضر بدرجات متفاوتة ، ويقصد بو أؼ سموؾ مف شأنو إلحاؽ األذػ الجسدؼ والنفسي أو األلـ 

بلميذ في المدرسة ، بالذات أو باآلخريف وباألشياء ، حيث يظير بيف اإلخوة داخل األسرة ، وبيف الت
وبيف األطفاؿ في مؤسسات رياض األطفاؿ ، وفي الشوارع واألماكف العامة بأشكاؿ مختمفة لفظية 

 وبدنية . 
يبدأ بنوبة مصحوبة بالغضب واإلحباط واالنفعاؿ وسرعة الضجيج فمف مظاىر السموؾ العدواني أنو 

ض اإلزعاج باستخداـ اليديف أو األظافر أو وتوجيو الشتائـ ، واالعتداء عمى األقراف انتقامًا أو بغر 
الرأس ، وكذلؾ االعتداء عمى ممتمكات الغير واالحتفاظ بيا أو إخفائيا لمدة مف الزمف ، وأيضًا عدـ 
القدرة عمى قبوؿ التصحيح ، ومشاكسة الغير وعدـ االمتثاؿ لمتعميمات وعدـ التعاوف ، كما أف ىذا 

الحركة ، وعدـ أخذ الحيطة الحتماالت األذػ واإليذاء ، وتتزايد  الطفل يتسـ في حياتو اليومية بكثرة
 (29: 11نوبات السموؾ العدواني نتيجة لمضغوط النفسية المتواصمة والمتكررة في البيئة . )

فالمدرسة ومؤسسات رياض األطفاؿ التي تتضمف بيا أطفاؿ ذوؼ السموؾ العدواني تمعب دورًا ميمًا 
 ( 15تحكـ فيو. )في تحديد ىذا السموؾ وال

عميو فإف األطفاؿ في ىذه الحالة بحاجة إلى وجود مف يشاركيـ المعب ومف يشرؼ عمى لعبيـ ، 
 وىذا اإلشراؼ يبدؼ لمطفل المشاركة في برامج مف شأنيا تخفيف أؼ سموؾ غير ايجابي.

ا ايجابيًا ، وتوفير فرص لشغل أوقات الفراغ لؤلطفاؿ بما يسمح بإفراغ شحناتيـ االنفعالية وتوظيفي
 ( 15وكذلؾ بما ال يسمح بعودة ظيور أنماط لمسموؾ العدواني مرة أخرػ . )

ومف خبلؿ عمل الباحثة في مجاؿ التربية البدنية والرياضة قامت بإجراء مقاببلت شخصية مع 
القائميف عمى مؤسسات رياض األطفاؿ وكذلؾ باإلطبلع عمى البحوث والدراسات السابقة في حدود 
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حيث توصمت إلى أنو ال توجد برامج رياضية مقننة يتـ تطبيقيا في ىذه المؤسسات ، وعميو  عمميا ،
ارتأت الباحثة وضع برنامج رياضي مقترح باستخداـ تدريبات الجمباز يساعد عمى التخفيف مف 
السموؾ العدواني عند ىذه الفئة إف وجد ويمكف أف يعمل ىذا البرنامج عمى تنمية الثقة بالنفس عند 

 األطفاؿ . 
 ىدؼ البحث: 1-3
التعرؼ عمى مدػ فاعمية برنامج رياضي مقترح باستخداـ تدريبات الجمباز في التخفيف مف  -

 السموؾ العدواني لدػ أطفاؿ الروضة بمدينة الزاوية .
 فركض البحث: 1-4

 تفترض الباحثة ما يمي :
في مقياس السموؾ العدواني عند _ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدؼ 1

 المجموعة التجريبية ولصالح القياس البعدؼ .
_ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدؼ في مقياس السموؾ العدواني عند 2

 المجموعة الضابطة ولصالح القياس البعدؼ .
الضابطة في مقياس السموؾ _ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبية و 3

 العدواني في القياس البعدؼ ولصالح المجموعة التجريبية .
 المصطمحات المستخدمة في البحث:  1-5
 السموؾ العدواني: -1
اء ىو سموؾ مقصود يستيدؼ إلحاؽ الضرر واألذػ باآلخريف وينتج عف ىذا السموؾ تحطيـ األشي "

 (6ويكوف وراءه دافع ذاتي ". )
 أك رياض األطفاؿ: الركضة -2
المؤسسة التعميمية التي تستقبل األطفاؿ الصغار قبل أف يبمغوا السف الذؼ يؤىميـ لدخوؿ  ىي" 

 (3المدرسة " . )
 
 الجمباز:  -3

" ىو رياضة تتضمف أداء سبلسل الحركات في األجيزة المختمفة ويجمع بيف القوة والمرونة والسرعة 
 (10والبراعة ". )

 شابية:الدراسات الم -2
" مدػ فاعمية برنامج إرشادؼ ( بعنكاف: 5( )2009دراسة جياد عطية شحادة عياش ) 2-2-1

مقترح لمتخفيف السموؾ العدواني لدػ أطفاؿ مؤسسات اإليواء في قطاع غزة " بيدؼ التعرؼ عمى 
 مدػ فاعمية البرنامج اإلرشادؼ المقترح وكذلؾ التعرؼ عمى درجة السموؾ العدواني والفرؽ بيف
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الذكور واإلناث في درجات السموؾ العدواني لدػ أفراد عينة البحث ، وقد استخدـ الباحث المنيج 
( إناث ، وأسفرت النتائج أف 29( ذكور و)18( طفل وطفمة )47التجريبي عمى عينة بمغ عددىا )

تأثير لمبرنامج تأثير ايجابي عمى السموؾ العدواني لؤلطفاؿ عينة البحث أنو ليست ىناؾ فروؽ في 
 البرنامج المقترح بيف الجنسيف. 

" تأثير ممارسة النشاط الرياضي  ( بعنكاف:16( )2012دراسة دمحم جاسـ دمحم الحمي ) 2 -2 -2
في تخفيف السموؾ العدواني الصفي لؤلطفاؿ المصابيف باضطرابات طيف التوحد متوسط الشدة " 

لسموؾ العدواني الصفي لدػ األطفاؿ واليدؼ معرفة تأثير ممارسة النشاط الرياضي في تخفيف ا
المصابيف بطيف التوحد متوسط الشدة ، استخدـ الباحث المنيج التجريبي عمى عينة مف األطفاؿ 

الرصافة( والػمتواجديف في المعاىد  -المصابيف والمشخصيف بطيف التوحد لمحافظة بغداد )الكرخ 
فاؿ المصابيف المتواجديف في ىذه المعاىد  ( معاىد ، حيث بمغ عدد األط5الرسمية  والبالغ عددىـ )

( طفػل موزعيف عمى ىذه المػراكز ، وتوصػل الباحث إلى أنػو ىناؾ تأثير لممارسة النشاط 115بعدد )
 الرياضي في تخفيف السموؾ العػدواني لدػ ) عينة البحث ( السيما في السموكيات العدوانية. 

 إجراءات البحث:  -3
 منيج البحث:  3-1

 دمت الباحثة المنيج التجريبي بتصميـ المجموعتيف التجريبية والضابطة. استخ
 مجتمع البحث:  3-2

يتمثل مجتمع البحث في األطفاؿ المسجميف بمؤسسات رياض األطفاؿ بمدينة الزاوية ويبمغ عددىـ 
( إناث ، موزعيف عمى خمسة مؤسسات حكومية 277( ذكور و )253( طفل وطفمة ، منيـ )530)

الحياة ، المستقبل ، الحسف والحسيف ، الطفل السعيد ، الربيع ( ، كما ىو موضح في الجدوؿ ) نور 
(1. ) 

 ( 1جدكؿ )
 تكزيع مجتمع البحث عمى مؤسسات رياض األطفاؿ بمدينة الزاكية

 

  عينة البحث: 3-3
تـ اختػيار عينة الدراسة بالطػريقة العشوائية تمثمت في مؤسستيف لرياض األطفاؿ وىـ ) نور الحياة 

( إناث ،  159( ذكور و )149( طفل وطفمة ، منيـ )308والمستقبل ( وبمغ عدد األطفاؿ فييـ )

 عدد اإلناث عدد الذكور العدد الكلً المإسسة

 53 69 122 نور الحٌاة

 106 80 186 المستمبل

 46 46 92 الحسن والحسٌن

 23 15 38 الطفل السعٌد

 49 43 92 الربٌع

 277 253 530 المجموع
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قامت الباحثة بإجراء القياس االستطبلعي باستخداـ مقياس السموؾ العدواني ) قيد البحث ( لتحديد 
األطفاؿ ذوؼ السموؾ العدواني ، اتضح بعد تفريغ القياس بأف عدد األطفػاؿ الذيف لدييـ سموؾ 

مثموف أفراد عينة ( إناث ، وىـ ي70( ذكور و )92( طفل وطفمة ، منيـ )162عدواني يبمغ عددىـ )
البحث ، تـ استبعاد األطفاؿ الذيف طبقت عمييـ الدراسة االستطبلعية لمبرنامج الرياضي المقترح 

( إناث ،  وبذلؾ أصبح عدد أفراد العينة األساسية 5( ذكور و)5( طفل وطفػمة ، منيـ )10وعددىـ )
 ( إناث .65( ذكور و )87( طفل وطفمة ، منيـ )152لمبحث )
 النسبة المئكية لعينة البحث (2جدكؿ )

 النسبة المبوٌة عدد العٌنة  العدد الكلً العٌنة

 52.597 162 308 مجتمع البحث

 61.745 92 149 ذكور

 44.025 70 159 إناث

( الخاص بالنسبة المئوية لعينة البحث حيث مثمت عينة البحث نسبة 2يتضح مف الجدوؿ رقـ )
%( بينما اإلناث  61.745اؿ ، وكاف الذكور يمثموف  )%( مف العدد الكمي لؤلطف 52.597)

%( . وقد قامت الباحثة بإجراء التجانس بيف أفراد العينة في المتغيرات  44.025فيمثموف )
 األساسية.
 ( 3جدكؿ )

 152المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كمعامل االلتكاء لدى إجمالي عينة الدراسة   ف=
 معامل االلتواء االنحراؾ المعٌاري سابًالمتوسط الح المتؽٌرات

 0.005 2.067 113.572 الطول

 0.029- 0.774 18.957 الوزن

 0.859- 0.404 4.701 العمر

( أف جميع قيـ االلتواء لدػ إجمالي عينة البحث في المتغيرات األساسية ) 3يتضح مف جدوؿ رقـ )
( مما يدؿ 3)±( وىي قيـ أقل مف  0.005_  0.859-الطوؿ ، الوزف ، العمر ( تنحصر مابيف ) 

 عمى تجانس أفراد العينة .
 وقامت الباحثة بتقسيـ عينة الدراسة إلى مجموعتيف متساويتيف في العدد بطريقة عشوائية  

( طفل وطفمة موزعيف بيف المدرستيف نور الحياة 76) تجريبية ، ضابطة ( ، عدد كل مجموعة )
جراء التكافؤ بيف المجموعتيف في مقياس السموؾ العدواني والمستقبل ، وعممت الباحثة عمى إ

 ( .4والمتغيرات األساسية )الطوؿ ، الوزف ، العمر( ، كما ىو موضح في الجدوؿ )
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 (4جدكؿ )
 الفرؽ بيف المجمكعتيف "التجريبية كالضابطة" في المقياس السمكؾ العدكاني كالمتغيرات األساسية قبل التجربة لمتكافؤ  

الت اإلحصابٌةالدال  
 

 المتؽٌرات

 المجموعة التجرٌبٌة
 76 ن =

 المجموعة الضابطة
 76ن =  

الفرق بٌن 
 المتوسطٌن

 لٌمة
 ت

ع± س ع± س   

 0.622-  0.632- 6.482 30.829 6.040 30.197 ممٌاس السلون العدوانً

ت 
را
ؽٌ
مت
ال

ٌة
س
سا
أل
ا

 

 0.586 0.197 2.062 113.474 2.081 113.671 الطول

 0.786 0.099 0.795 18.908 0.755 19.007 الوزن

 0.317 0.020 0.416 4.691 0.394 4.711 العمر

 1.980=  0.05* معنكي عند مستكى 
( الذؼ يختص بداللة الفروؽ بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في"مقياس 4مف جدوؿ )

التكافؤ بينيما يتضح أنو ليست ىناؾ السموؾ العدواني والمتغيرات األساسية  قبل التجربة إلجراء 
-فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية في جميع المتغيرات ، فتراوحت قيمة "ت" المحتسبة ما بيف ) 

( 0.05( عند مستوػ داللة ) 1.980( وىي القيـ أقل مف قيمة "ت" الجدولية )  0.786_  0.622
دواني والمتغيرات األساسية قبل إجراء مما يؤكد أف المجموعتيف متكافئتيف في مقياس السموؾ الع

 التجربة .
  المستخدمة في البحث:األدكات كاألجيزة كالكسائل المساعدة  3-4
 الكسائل البحثية:  3-4-1

 لغرض الحصوؿ عمى البيانات والمعمومات المطموبة استعانت الباحثة بالوسائل البحثية اآلتية 
 _ المصادر والمراجع العربية واألجنبية .  

 _ المقاببلت الشخصية . 
 _ شبكة المعمومات االلكترونية الدولية ) االنترنت ( .

 _ مقياس السموؾ العدواني معد مسبقًا :
( بإعداد المقياس وتقنينو ، مف حيث المعامبلت اإلحصائية  2010قاـ األستاذ عمي حامد الرشدؼ ) 

 وعمى ىذا النحو اعتمدت الباحثة في تقنيف المقياس .
 طريقة تصحيح المقياس:  3-4-2

( فقرة ، اإلجابة عمى كل فقرة تكوف مابيف الخيارات ) ال يحدث أبدًا_ 23عدد فقرات المقياس ككل )
 يحدث أحيانًا _ يحدث دائمًا (  

 2_ يحدث دائمًا =   1_ يحدث أحيانًا =       0_ ال يحدث أبدًا =  األكزاف :
( فما فوؽ يكوف 18( ، ومف تكوف الدرجة الكمية لو )46_  0الدرجة الكمية لممقياس تتراوح مابيف )
 (12لديو مستوػ عالي مف العدوانية . )

 األجيزة كاألدكات المستخدمة:  3-4-3
 لغرض تطبيق البرنامج استخدمت الباحثة األجيزة واألدوات اآلتية : 
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 _ صافرة .   _ كرات ممونو مع كرات مطاطية . 
 _ ساعة توقيت الكترونية .             _ إطارات .    

 _ مراتب .       _ بالونات مختمفة األلواف واألحجاـ . 
 _ أكياس رمل .          _ عصي لعمل عارضة وأعمدة .

 _ مجسمات صغيرة .     _ مقعد سويدؼ .
 _ أشرطو الصقة ، أعبلـ ، أطواؽ ممونة ، حباؿ ، طباشير .      

 ة لمبحث:الدراسات االستطبلعية كاألساسي 3-5
 الدراسة االستطبلعية:  3-5-1

( أطفاؿ مف عينة الدراسة األطفاؿ ذوؼ  10قامػت الباحثة بإجراء الدراسة االستطبلعية عمى ) 
/  11/  9إلى   5السموؾ العدواني ، وىي مف خارج العينة األساسيػة لمبحث ، في الفترة ) مف 

فاؿ عينة الدراسة األساسية ، واليدؼ الرئيسي ـ ، وذلؾ لمعرفة مدػ مبلئمة البرنامج مع األط2017
 لمدراسة االستطبلعية : 

 _ الوقوؼ عمى الصعوبات عامة التي قد تواجو الباحثة مستقببًل .
 _ التأكد مف إمكانية أداء األطفاؿ لمتماريف الرياضية . 

 برنامج البحث ._ التأكد مف إمكانية سبلمة وصبلحية األجيزة واألدوات والمستمزمات المستخدمة في 
 :الدراسة األساسية 3-5-2

( 12قامت الباحثة بتحديد األطفاؿ الذيف لدييـ السموؾ العدواني باستخداـ مقياس السموؾ العدواني )
 تـ اعتماده كقياس قبمي لمبحث .

ـ وذلؾ في أوقات مختمفة مف اليـو 2017/ 11/ 23 _12أجرؼ القياس القبمي في الفترة ما بيف  
الطفل داخل المؤسسة مع تحديد ىذه األوقات والتوقيتات وذلؾ لبللتزاـ بيا عند إجراء  الذؼ يقضيو

 القياس البعدؼ ، تـ جراء القياس القبمي داخل مؤسسات رياض األطفاؿ ) قيد البحث ( .  
 البرنامج التدريبي: 3-5-3

) الفني والموانع ( ، بعد أف قامت الباحثة بحصر مجموعة مف التمرينات وميارات وتدريبات الجمباز 
عممت عمى وضعيا بحيث تتكامل وتتناسب مع طبيعة المرحمة السنية لعينة البحث ، وقد استخدمت 
الباحثة تمرينات إحماء متنوعة لتنشيط الدورة الدموية ، كما استخدمت الباحثة بعض تمرينات التيدئة 

ج عمى مجموعة مف الخبراء في لعودة العضبلت لمحمة الطبيعية . وقامت الباحثة بعرض البرنام
( حتى تـ وضعو في صورتو النيائية . مرفق 2مجاؿ التمرينات والجمباز وطرؽ التدريس ، مرفق )

(3) 
/  11/  26وعميو تـ تطبيق البرنامج الرياضي المقترح لتخفيف السموؾ العدواني في الفترة مف 

، وشممت مدة تطبيق البرنامج ـ عمى المجموعة التجريبية لمبحث 2018/  1/ 25ـ وحتى 2017
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( دقيقة بمعدؿ ثبلثة 60شيريف ، حيث تـ تطبيقو في المؤسسات المحددة وفي وقت الدرس بزمف )
أياـ في األسبوع بمساعدة الكوادر التربوية داخل كل مؤسسة أما المجموعة الضابطة فتـ تطبق 

  البرنامج المتبع داخل المؤسسة .
عدؼ عمى األطفاؿ أفراد العينة بنفس النظاـ الذؼ تـ إتباعو في القياس وبعد ذلؾ تـ إجراء القياس الب

القبمي بعد االنتياء مف فترة  تطبيق البرنامج الرياضي المقترح لتخفيف السموؾ العدواني في الفترة مف 
 ـ .2018/ 2/ 8ـ إلى 2018/ 1/ 28
 المعالجات اإلحصائية: 3-6

 مجموع القيـ_ المتوسط الحسابي : 
ـالقي عدد 

    ∑ 

 
 

√   _ االنحراؼ المعيارؼ : 
∑        

   
  =S 

    المتوسط الحسابي الوسيط _ معامل االلتواء : 
االنحراؼ المعيارؼ 

  

 الجزء_ النسبة المئوية :  
الكل
 X 100         

  _ اختبار )ت( الفروؽ بيف متوسطيف حسابييف مستقميف : 
       

√  

  
 

  

  

 

 
  _ اختبار )ت( الفروؽ بيف متوسطيف حسابييف مرتبطيف : 

∑ 

√ ∑     ∑  
 

   

 

المتوسط الفرؽ _ نسبة التحسف :  
متوسط القبمي
 X 100 

 
 عرض كمناقشة النتائج   -4
 عرض النتائج: 4-1

الباحثة ومعالجتيا إحصائيًا ولمتحقق مف صحة فرضيات بعد تفريغ البيانات التي حصمت عمييا 
 البحث وتحقيقًا لؤلىداؼ التي اعتمدتيا الباحثة تـ عرض النتائج كما يمي: 
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 ( 5جدكؿ )
 76داللة الفركؽ في مقياس السمكؾ العدكاني لممجمكعة التجريبية        ف= 

 الدالالت اإلحصابٌة
 المتؽٌرات

بعديالمٌاس ال المٌاس المبلً الفرق بٌن  
المتوسطٌ
 ن

 لٌمة
 ت

نسبة 
 التحسن

ع± س ع± س   

 
ممٌاس السلون 

 العدوانً

 
30.197 

 
6.040 

 
11.000 

 
4.271 

 
19.197 

 
29.739 

 
63.486% 

 2.000=  0.05* معنكي عند مستكى 
( والخاص بالمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ وقيمة ت الفروؽ ونسبة التحسف 5مف الجدوؿ )

ي مقياس السموؾ العدواني لدػ أطفاؿ الروضة يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ ف
( وىي قيمة  29.739ولصالح القياس البعدؼ حيث بمغت قيمة ت المحتسبة لمفروؽ )  0.05داللة 

( مما يدؿ عمى معنوية الفروؽ بيف القياسيف القبمي والبعدؼ 2.000أكبر مف قيمة ت الجدولية )
 %( وىي نسبة عالية إحصائيًا . 63.486مجموعة التجريبية ، وكانت نسبة التحسف )لم

 ( 6جدكؿ )
 76داللة الفركؽ في مقياس السمكؾ العدكاني لممجمكعة الضابطة        ف= 

 الدالالت اإلحصابٌة
 المتؽٌرات

الفرق بٌن  المٌاس البعدي المٌاس المبلً
 المتوسطٌن

 لٌمة
 ت

نسبة 
ع± س التحسن ع± س   

 
ممٌاس السلون 

 العدوانً

 
30.829 

 
6.482 

 
30.408 

 
6.571 

 
0.421 

 
6.835 

 
1.495% 

 2.000=  0.05* معنكي عند مستكى 
( والخاص بالمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ وقيمة ت الفروؽ ونسبة التحسف 6مف الجدوؿ )

ذات داللة إحصائية عند مستوػ  في مقياس السموؾ العدواني لدػ أطفاؿ الروضة يتضح وجود فروؽ 
 ولصالح القياس البعدؼ حيث بمغت قيمة ت المحتسبة لمفروؽ  0.05داللة 

( مما يدؿ عمى معنوية الفروؽ بيف 2.000( وىي قيمة أكبر مف قيمة ت الجدولية )6.835)
% ( وىي نسبة  1.495القياسيف القبمي والبعدؼ لممجموعة الضابطة ، وكانت نسبة التحسف )

 يفة إحصائيًا .ضع
 (7جدكؿ )

داللة الفركؽ بيف المجمكعتيف "التجريبية كالضابطة" في مقياس السمكؾ العدكاني بعد التجربة  
 152ف=

 الدالالت اإلحصابٌة
 

 المتؽٌرات

الفرق بٌن  المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة
المتوسطٌ
 ن

 لٌمة
ع± س ت ع± س   

 
 ممٌاس السلون العدوانً

 

 
11.000 

 
4.271 

 
30.408 

 
6.571 

 
-19.408 

 
*-21.588 
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 1.980=  0.05* معنكي عند مستكى 
( والخاص بالمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ وقيمة ت الفروؽ في مقياس 7مف الجدوؿ )

السموؾ العدواني لدػ أطفاؿ الروضة يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة 
( وىي قيمة 21.588وعة التجريبية حيث بمغت قيمة ت المحتسبة لمفروؽ )( ولصالح المجم0.05)

( مما يدؿ عمى معنوية الفروؽ في القياس البعدؼ لممجموعتيف 1.980أكبر مف قيمة ت الجدولية )
 التجريبية والضابطة .

 مناقشة النتائج: 4-2
 :مف خبلؿ العرض السابق لمنتائج التي توصمت إلييا الباحثة يتضح األتي 

( والخاص بالمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ وقيمة ت الفروؽ في مقياس 4نتائج الجدوؿ )
السموؾ العدواني لدػ أطفاؿ الروضة بيف القياسيف القبمي والبعدؼ لممجموعة التجريبية توضح أنو 

عمى ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح القياس البعدؼ لممجموعة التجريبية ، ىذا ما يؤكد 
فاعمية البرنامج المقترح مما يحقق الفرض األوؿ لمبحث ، وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج 

 ( .5( )2009دراسة جياد عطية )
( والخاص بالمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ وقيمة ت الفروؽ في مقياس 5ونتائج الجدوؿ )

قبمي والبعدؼ لممجموعة الضابطة توضح أنو السموؾ العدواني لدػ أطفاؿ الروضة بيف القياسيف ال
ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح القياس البعدؼ لممجموعة الضابطة ، ولكف ليست بنفس 
الفروؽ التي حققتيا المجموعة التجريبية ، وىذا يؤكد فاعمية البرنامج اإلرشادؼ المتبع داخل مؤسسات 

 . لرياض األطفاؿ مما يحقق الفرض الثاني لمبحث
( والتي تنص عمى أف لمبرنامج اإلرشادؼ تأثير 5( )2009وىذا ما تؤكده نتائج دراسة جياد عطية )

 إيجابي في تخفيف السموؾ العدواني .
( والخاص بالمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ وقيمة ت الفروؽ في مقياس 5أما نتائج الجدوؿ )

وعتيف التجريبية والضابطة توضح أف ىناؾ فروؽ السموؾ العدوانػي لدػ أطفاؿ الروضة بيف المجم
ذات داللة إحصائية لصػالح المجموعة التجريبية في القياس البعدؼ مما يحقق الفرض الثالث لمبح ، 

 (16( )2012وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة دمحم جاسـ )
يجابية لمبرنامج الرياضي المقترح وىذه النتائج التي توصمت إلييا الباحثة تؤكد عمى الفاعمية اال

باستخداـ تدريبات الجمباز والذؼ اشتمل عمى تدريبات وتمرينات متنوعة باستخداـ بعض أنواع 
الجمباز وكاف أىميا الجمباز الفني وجمباز الموانع مع إدخاؿ بعض األلعاب الصغيرة المرتبطة 

مع مرحمة رياض األطفاؿ ، وىذا ما برياضة الجمباز في وحدات البرنامج المقترح والتي تتمشى 
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( والتي تنص عمى أنو ىناؾ تأثير لممارسة النشاط 16()2012تؤكده نتائج دراسة دمحم جاسـ )
 الرياضي في تخفيف السموؾ العدواني .

 االستنتاجات كالتكصيات: -5
  االستنتاجات: 5-1

ية التي أجريت وبعد في ضوء ىدؼ وفروض البحث وفي حدود العينة ونتائج المعالجة اإلحصائ
 عرض ومناقشة النتائج توصمت الباحثة إلى االستنتاجات اآلتية :

_ فاعمية البرنامج الرياضي المقترح باستخداـ تدريبات الجمباز في التخفيف مف السموؾ العدواني 1
 لدػ أطفاؿ الروضة بمدينة الزاوية .

فاؿ في التخفيف مف السموؾ العدواني _ فاعمية البرنامج اإلرشادؼ المتبع في مؤسسات رياض األط2
 لدػ أطفاؿ الروضة بمدينة الزاوية .

 التكصيات:  5-2
 توصي الباحثة باالتي :

 االىتماـ بفئة رياض األطفاؿ وخاصة ذوؼ السموؾ العدواني . -1
ف السموؾ العدواني لدػ األطفاؿ وضع برامج رياضة معتمدة مف قبل الدولة مف شأنيا التخفيف م -2
 البرنامج المقترح عمى مؤسسات رياض األطفاؿ . يعمـ.
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 السموؾ العدواني عند األطفاؿ ما أسبابو وكيف تعالجو ، : أحمد بف عبد هللا الشبيبي -2
 ـ .2017موضوع منشور ، 

     www. Atheer . om . 
طرؽ تدريس رياض األطفاؿ ، موضوع منشور ،  : إسبلـ الزبوف  -3

 ـ .2016
   www. Mawdoo3. Com . 

 الطيب بف العايب -4
 عز الديف بو عبدلي 
 الحاج بف العايب   

أىمية النشاط الرياضي البلصفي في التخفيف مف  :
راسة  ميدانية ، جامعة زياف عاشور السموؾ العدواني د

ـ.2017الحمفة ،   
مدػ فاعمية برنامج إرشادؼ مقترح لمتخفيف السموؾ  : جياد عطية شحادة عياش -5

العدواني لدػ أطفاؿ مؤسسات اإليواء في قطاع غزة ، 
رسالة ماجستير منشورة ، كمية التربية ، الجامعة 

 ـ.2009اإلسبلمية . غزة ، 
العدوانية عند األطفاؿ مشكمة السموؾ العدواني لدػ  : جورج النعمي -6

 ـ.2015األطفاؿ ، موضوع منشور ، 
www. Rheem . com . 

االضطرابات السموكية واالنفعالية ، دار الفكر لمطباعة  : خولة أحمد يحيى -7
 ـ .2000والنشر ، الطبعة األولى ، األردف ، 

أسبابو ، أشكالو وعبلجو " موضوع  العدوانية عند الطفل " : طبيب دوت كـو -8
 ـ.2016منشور ، 

www. tbeeb. net . 
أىمية الرياضة في حياة اإلنساف ، موضوع منشور ،  : طبلؿ مشعل -9

 ـ.2010
www. mawdoo3 . com . 

قبل لعب الجمباز اعرؼ معنى الكممة وكل ما يخصيا ،  : عبد هللا الياباني -10
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 ـ.2010موضوع منشور ، 
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أساليب تعديل السموؾ اإلنساني ، المكتبة االلكترونية ،  : عدناف أحمد الفسفوس -11
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العدواني الصفي لؤلطفاؿ المصابيف باضطرابات طيف 
التوحد متوسط الشدة ، مجمة عموـ التربية الرياضية ، 

 ـ. 2012العدد الثاني، المجمد الخامس ، 
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 حسيف عمي كاظـ
عمـ النفس الرياضي ، الطبعة األولى ، دار الضياء  :

 ـ .2009لمطباعة ، 
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 ( مقياس السمكؾ العدكاني1مرفق )

 أخي المعمـ أختي المعممة: 
بيف يديؾ مقياس بو بعض األنماط السموكية العدوانية ، يرجى منؾ المساعدة في التعرؼ عمى 

الذيف يظيروف مثل ىذه األنماط وذلؾ باالستعانة بالقائمة المرفقة ، رجًا أف تكوف اإلجابة األطفاؿ 
دقيقة وأف تحدد مدػ انطباؽ أنيا ىي األكثر انطباقًا عميو أو عمييا ، كما نرجو أال تضع أكثر مف 

ت التي عبلمة واحدة أماـ كل عبارة ، وأيضًا نرجو تقييـ كل طفل عمى حدا ، عممًا بأف البيانا
 ستقدميا سوؼ تستخدـ ألغراض بحثية وسيتـ المحافظة عمى سريتيا .

االسـ ..................................... الجنس : ..................................... العمر 
................................... : 

 ٌحدث دابماً  ٌحدث أحٌاناً  ال ٌحدث أبداً  المفردات ت

    بب األذى لآلخرٌن بطرٌمة ؼٌر مباشرة .ٌس 1

    ٌبصك على اآلخرٌن . 2

    ٌدفع أو ٌمرص اآلخرٌن . 3

    ٌشد شعر اآلخرٌن أو أذانهم . 4

    ٌعض اآلخرٌن . 5

    ٌرفس أو ٌضرب اآلخرٌن . 6

    ٌرمً األشٌاء على األرض . 7

    ٌحاول خنك اآلخرٌن . 8

    د اآلخرٌن .ٌستعمل أشٌاء حادة ض 9

    ٌمزق أو ٌشد أو ٌمضػ مبلبسه . 10

    ٌلوث ممتلكاته . 11

    ٌمزق كراساته أو كتبه أو أي ممتلكات أخرى . 12

    ٌمزق كراسات أو كتب أو أي ممتلكات لآلخرٌن 13

    ٌمزق أو ٌشد أو ٌمضػ مبلبس اآلخرٌن . 14

    ٌلوث مبلبس اآلخرٌن . 15

    ت او الكتب أو أي ممتلكات أخرى ٌمزق المجبل 16

ٌتعامل بخشونة مفرطة مع األثاث كرمٌه على األرض  17
 أو كسره .

   

    ٌكسر الشبابٌن  18

    ٌبكً وٌصرخ . 19

    ٌضرب األشٌاء بمدمٌه وهو ٌصرخ وٌصٌح . 20

    ٌرمً بنفسه على األرض وهو ٌصرخ . 21

    عنؾ .ٌرمً بمدمٌه أو ٌؽلك األبواب ب 22

    ٌموم بؤشٌاء أخرى حددها 23
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 ( 2مرفق )

 قائمة بأسماء الخبراء لضبط البرنامج المقترح ككضعو في صكرتو النيائية
 

أستاذ مساعد بقسـ التدريب كمية عموـ التربية البدنية والرياضية جامعة  _ فدوػ كامل الصيد :  
 طرابمس .

اعد بقسـ التدريس كمية عموـ التربية البدنية والرياضية أستاذ مس _ ىالة مسعود الباروني :   
 جامعة طرابمس .

أستاذ مساعد بقسـ التدريب كمية عموـ التربية البدنية والرياضية  _ نادية عبد هللا المبسوط : 
 جامعة طرابمس .

ضية أستاذ مساعد بقسـ التدريب كمية عموـ التربية البدنية والريا _ فوزؼ المبروؾ اليوارؼ :  
 جامعة طرابمس .
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 (3مرفق )
 نمكذج لكحدة تدريبية 
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األىدا المحتكى  الزمف أجزاء الكحدة
 ؼ

 التشكيبلت األدكات

 اإلحماء
 

الجري الخفيف في المكاف ، ثـ  5
الجري في المكاف مع تحريؾ 

 الذراعيف لؤلماـ كلمخمف .

تسخ
يف 
عض
الت 
الج
سـ 
 لؤلداء

 XXXXXX صافرة
 XXXXXX Xـ 

 

 اإلحماء
 

 )كقكؼ( ثني الجذع أمامًا أسفل . 10
)كقكؼ عمى أربع فتحًا ( التقدـ 

 بالدفع باليديف كالقدميف .
)كقكؼ عمى مقعد سكيدي( 

 المشي جانبًا .

تييئة 
الع
ضبل
 ت

 صافرة
مقعد 
 سكيدي

 XXXXX 
                              XXXXX 

XXXXX 
Xـ 

 الجزء 
 تطبيقيال

_ الكقكؼ قاطرة أماـ األطكاؽ .  40
الجري السريع ، ثـ القفز فتحًا 
فكؽ الطكؽ األكؿ ، ثـ ضـ 
القدميف داخل الطكؽ ، ثـ القفز 
فتحًا فكؽ الطكؽ الثاني ، ثـ 
الكثب داخمو كىكذا حتى نياية 

 األطكاؽ .
_ الكثب بالقدميف مضمكمتيف 

 يميف كيسار مف فكؽ الحبل .
حبل ) االتزاف ( _ المشي فكؽ ال

. 
 _ المشي تحت العارضة .
 _ الكثب كلمس الشبكة .

_ الكثب العالي فكؽ أكياس 
 الرمل .

 _ الجري الزجزاجي حكؿ األعبلـ .
_ المشي مع فتح الخطكة مف 

 فكؽ الككر .
_ عمل خطكة ليب مف فكؽ 

 العمكد .
_ الجري السريع مف عمى سمـ 

 الرشاقة .
_ خطكتيف بالكثب مف فكؽ 

 طار .اإل

 أطكاؽ 
 حبل

عارضة 
 صغيرة
أكياس 

 رمل
 أعبلـ
 ككر

عمكد 
 صغير
 طباشير
 إطار
 
 
 
 
 

        

                   
                   

               
                                                     

                   
                   
                   

          
                                             

 
          

 Xـ 
 
 
 
 
X                                  
X        
X 
X                                                 
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رة ( لعبة صغيرة ) عكس اإلشا 5 الجزء الختامي
تقف المعممة أماـ التبلميذ كفي 
مكاف مرتفع عنيـ قميبًل ليتمكنكا 
مف رؤيتيا جميعًا ، كالتبلميذ 
يقفكا في كضع انتشار تعطي 
المعممة اإلشارة باليد كيبدأ 
األطفاؿ بأخذ خطكة في االتجاه 
المعاكس التجاه يد المعممة ، 
كمف يتجو في نفس اتجاه يد 

بدأ في المعممة يخرج مف المعبة كي
 .مراقبة زمبلئو مع المعممة 

تنمية 
عض
الت 
الج
 سـ

القدرة 
عمى 
الترك
 يز

فيـ 
اإلشا
رات 
كالحر 
 كات

 X                   ـ
X    X     X    

X 
                    
X      X    

            X   
 

X     X    X    
     X 

 X 
        X     X  

    X    
 X X  X 
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 ية نحك ممارسة األنشطة الرياضيةبالزاك ةاتجاىات طبلب المعاىد المتكسط
 العظيـ الصغير د. صبلح عبد      

 أ. سالػػـ دمحم مفتػاح 
 أ. ماىػر دمحم التكمػي  

 المقدمة: 1-1
كير ، فيي تدعو إلى التف إف حضارة األمـ أصبحت اليوـ تمثل أىمية كبيرة في معظـ دوؿ العالـ

والتدبير والتطوير مف خبلؿ العممية التربوية والتدريبية لوضع الحموؿ المناسبة واألنشطة الرياضية 
 بما يناسب اتجاىات الطبلب نحو ممارسة األنشطة الرياضية المتنوعة.

( إلى أن االتجاهات تعتبر بالنسبة للفرد جانبا هاماً من جوانب 1981ولد أشار مجاور الدٌب )

 اتجاهنه عن طرٌك معرفة تلن االتجاهات ٌمكن التنبإ بالسلون الذي سوؾ ٌسلكه أل ، شخصٌته

 (513 7) 7لضٌة معٌنة أو موالؾ لها دالالتها

( إلى أف اختيار االتجاىات اإليجابية نحو النشاط 1992ويشير محمود حسف إسماعيل )
، الذيف  ي ألفراد المجتمع، يعد مف أىـ الطرؽ لمتربية واإلعداد النفسي والبدني والعقم الرياضي

، فالتربية الرياضية جزء مف التربية العامة التي تستوجب ميوؿ األفراد  يساىموف في ىذا النشاط
 . (27: 10) لمحركة والنشاط البدني وتسيـ في نمو األفراد نموا متزنا متكامبًل.

 مشكمة البحث: 1-2
فسية دور ىاـ في حياة اإلنساف بوجو ( إلى أف االتجاىات الن1988يرػ محسف إسماعيل السيد )

، ونظرًا ألف االتجاىات تتميز بأنيا مكتسبة  ، إذ إنيا تؤثر كثيرًا في سموؾ الفرد وتصرفاتو عاـ
 .  ولذا فيي تتأثر بالبيئة االجتماعية التي ينشأ فييا الفرد ومستواه االجتماعي واالقتصادؼ

                                                                         (8 :146) 
( إلى أنو: مف الواجب عمينا القياـ بقياس االتجاىات نحو 1978ويشير دمحم حسف عبلوؼ )

، إذ أف قياسيا يسمح بتوقع نوعية سموؾ  ممارسة األنشطة الرياضية وصوال لمغايات المنشودة
استجابات الفرد بطريقة ذكاء تكوف ثابتة ، نظرًا ألف االتجاه يوجو  الفرد اتجاه األنشطة الرياضية

، ومف ناحية أخرػ فإف قياس مثل ىذه االتجاىات يساعدنا عمى تشجيع الروح اإليجابية  نسبياً 
 (142: 9).   النابعة منو

ومف خبلؿ متابعة المعاىد المتوسطة واإلشراؼ عمى األنشطة الرياضية المتنوعة التي تنظميا 
لزاوية ، ومف خبلؿ الخبرة التدريبية في مجاؿ التربية الرياضية المعاىد المتوسطة بمدينة ا

، األمر الذؼ دعى الباحثيف إلى التفكير في المشكمة التي تتعمق بمعرفة االتجاىات  لمباحثيف
النفسية والمستوػ البدني أثناء ممارستيـ لؤلنشطة الرياضية المتنوعة بيف المعاىد المتوسطة في 
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وىذا ما أدػ إلى اىتماـ الباحثيف لمعرفة االتجاىات النفسية لمطبلب نحو ،  الممتقيات الرياضية
ممارسة األنشطة الرياضية وما يترتب عمييـ مف تعديل تمؾ االتجاىات فيما يتناسب مع قدراتيـ 

 البدنية والنفسية نحو ممارسة األنشطة الرياضية المتنوعة.
 أىمية البحث: 1-3
ارسة األنشطة الرياضية يعد أمرا في غاية األىمية وذلؾ مف ف دراسة اتجاىات الطبلب نحو ممإ

 خبلؿ قياميا بالجوانب التالية:
إن االتجاهات تمثل أهمٌة كبرى فً تحدٌد درجة اتجاه الجوانب المختلفة التً ٌتعرض لها الفرد 

 بما فً ذلن األنشطة الرٌاضٌة7
 مارسة األنشطة الرٌاضٌة7إن االتجاهات تعطً المدرة على التنبإ بنوع السلون اتجاه م

تساعد االتجاهات على تشجٌع الروح اإلٌجابٌة النابعة من الفرد نحو ممارسة األنشطة الرٌاضٌة 
 وصوال للؽاٌات المنشودة7

إن معرفة االتجاهات تساعد فً المحافظة على النمو جسمٌا وصحٌا واجتماعٌا ونفسٌا وبالتالً 
 لتربوٌة والتعلٌمٌة7فهً جزء ال ٌتجزأ من مجموع العملٌات ا

 هدؾ البحث: 1-4
     التعرؼ عمى اتجاىات طمبة معيدؼ الحاسوب والكيرباء بالزاوية نحو ممارسة النشاط  -
 الرياضي.  

 البحث: تساؤال 1-5
هل هنان فروق دالة إحصائٌة فً اتجاهات طلبة معهدي ) لٌد البحث ( نحو ممارسة األنشطة 

 الرٌاضٌة طبماً لمتؽٌر الجنس؟
هل هنان فروق دالة إحصائٌة فً اتجاهات الطلبة المعاهد المتوسطة نحو ممارسة األنشطة 

 الرٌاضٌة طبماً لمتؽٌر السنة الدراسة؟
 مصطلحات البحث: 1-6

 النشاط الرٌاضً:

ىو ذلؾ النشاط الحركي الذؼ يمارسو الفرد وفق ميوؿ ورغبات وقدرات الفرد في شكل جماعي " 
انيف معينة إلحداث تغيرات جسمية ونفسية واجتماعية لمفرد تمكنو مف أو فردؼ تحت قواعد وقو 

 (61: 6) ". التكميف مع أقرانو والبيئة المحيطة بو
 االتجاهات:

                                                                            (98: 1). " ىو مجموعة استجابات القبوؿ أو الرفض إزاء موضوع اجتماعي جدلي معيف" 
 إجراءات البحث: -3

 منهج البحث: 3-1

 استخدم الباحثون المنهج الوصفً بؤسلوبه المسحً لمالءمته لطبٌعة البحث7
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 مجاالت البحث:
م( فً الفترة ما بٌن 2018-2017أجري البحث للعام الدراسً ) الزمانً:المجال  3-2-1

 (05/02/20187( إلى )10/12/2017)
 7معهد الحاسوب ومعهد الكهرباء بمدٌنة الزاوٌة  ل المكانً:المجا 3-2-2
 مجتمع البحث: 3-3

( 122اشتمل مجتمع البحث عمى المعاىد المتوسطة )معيد المتوسط لمحاسوب( والبالغ عددىـ )
، حيث بمغ عدد الكمي لمجتمع  ( طالباً 140، والبالغ عددىـ ) طالبًا والمعيد المتوسط لمكيرباء

 البًا.( ط262البحث )

 عٌنة البحث: 3-4

،  ( طالب وطالبة114تم اختٌار عٌنة البحث األساسٌة بطرٌمة الحصر الشامل والبالػ عددهم )

 ( ٌوضح توصٌؾ عٌنة البحث األساسٌة معهد الحاسوب ومعهد الكهرباء بالزاوٌة17والجدول )

 ( توصٌؾ عٌنة البحث 1جدول )

 العدد الكلً طالبات طبلب السنة

 44 22 22 األولى

 28 14 14 الثانٌة

 42 17 25 الثالثة

 114 53 61 المجموع

 ( 2جدول )
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كقيـ الكسيط كمعامل االلتكاء لدى قيد البحث  في أبعاد مقياس 

61االتجاىات نحك النشاط البدني                       ف=  
 

 انًزغُشاد و
انىعؾ 

 انحغبثٍ

َحشاف اال

 انًؼُبسٌ
 انىعُؾ

يؼبيم 

 االنزىاء

 0.22 27.02 9.18 33.12 انُشبؽ انجذٍَ كخجشح اجزًبػُخ 

 0.37 39.12 9.20 40.28 انُشبؽ انجذٍَ نهظحخ وانهُبلخ. 

 2.13 40.64 6.70 45.40 انُشبؽ انجذٍَ كخجشح رىرش ويخبؽشح 

 0.47 30.17 6.87 31.25 نُشبؽ انجذٍَ كخجشح جًبنُخ 

 0.49 37.74 6.51 38.81 شبؽ انجذٍَ نخفغ انزىرشانُ 

 1.83 35.16 4.73 32.27 انُشبؽ انجذٍَ نهزفىق انشَبػٍ 

( أن لٌم معامالت االلتواء لدى الطالب )لٌد البحث( فً أبعاد ممٌاس 2ٌتضح من جدول )

بٌن  هً لٌمة محصورةو ، (2.13( إلى )0.22، فمد امتدت من ) االتجاهات نحو النشاط البدنً

 ، مما ٌشٌر إلى إمكانٌة توزٌع الدرجات توزٌعاً اعتدالٌا7ً (3)±
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(3جدول )  

المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ولٌم الوسٌط ومعامل االلتواء )لٌد البحث ( فً 

 53ن=  أبعاد ممٌاس االتجاهات نحو النشاط البدنً

 

 انًزغُشاد و
انىعؾ 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 ؾانىعُ

يؼبيم 

 االنزىاء

 2703 30702 2720. .3072 انُشاط انثذٍَ كخثرج اجرًاعُح 

 2702 30704 27.3 30703 انُشاط انثذٍَ نهصحح وانهُالح. 

 07.0 33740 0703 32730 انُشاط انثذٍَ كخثرج ذىذر ويخاطرج 

 2702 33704 37.4 30704 نُشاط انثذٍَ كخثرج جًانُح 

 2712 32713 1730 34722 ىذرانُشاط انثذٍَ نخفض انر 

 722. .3270 0711 30731 انُشاط انثذٍَ نهرفىق انرَاضٍ 

( أف قيـ معامبلت االلتواء لدػ طالبات )قيد البحث( في أبعاد مقياس 3يظير مف الجدوؿ )
( وىي قيمة محصورة بيف 2.12( إلى )0.28االتجاىات نحو النشاط البدني كانت ممتدة مف )

 إلى إمكانية توزيع الدرجات توزيعًا اعتداليًا.(، مما يشير 3)±
 أدكات المستخدمة في البحث: 3-5

استخدـ الباحثوف مقياس )كينيوف( لقياس اتجاىات الطبلب نحو ممارسة النشاط الرياضي، وأعد 
( 81.38( بدرجة العالية مف الصدؽ المنطقي )1983صورتو العربية )دمحم حسف عبلوؼ )

( 10( كما تـ عرض االستبياف عمى مجموعة مف الخبراء وعددىـ )0.92ويتمتع بمعامل ثبات )
 وبعد الموافقة تـ تطبيق االستبياف النيائي عمى عينة البحث.

( عبارة ويقوـ كل فرد باإلجابة عف كل عبارة مف عبارات المقياس بما 54يتضمف المقياس )
ال أوافق( ،  –ال أدرؼ  –ق مقاييس )أواف 3يتناسب مع اتجاىو نحوىا طبقًا لمقياس مدرج مف 

 وأوزاف العبارات اإليجابية كما يمي:
 درجات عند اإلجابة )أوافق(. 3* تمنح 
 درجتاف عند اإلجابة )ال أدرؼ(. 2* تمنح 
 درجة عند اإلجابة )ال أوافق(. 1* تمنح 

  



122 
 

 يكضح أبعاد المقياس كأرقاـ كل مف العبارات اإليجابية كالسمبية(   4جدكؿ )
 عدد العبارات أرلام العبارات السلبٌة رلام العبارات اإلٌجابٌةأ األبعاد

 8 49،  39،  19 29،  25،  20،  17،  11  النشاط البدنً كخبرة اجتماعٌة
،  23،  18،  15،  10،  4 النشاط البدنً للصحة واللٌالة

32  ،40  ،47 
6  ،27  ،36 11 

 9 38،  22،  13،  1 53،  50،  42،  28، 7 النشاط البدنً كخبرة توتر ومخاطرة
 35،  33،  30،  14،  8،  3 النشاط البدنً كخبرة جمالٌة

 ،41  ،45  ،48 
........... 9 

،  37،  26،  21،  16،  12 النشاط البدنً لخفض التوتر

44  ،51 
31  ،54 9 

 8 52،  46،  24،  5 43،  34،  9،  2 النشاط البدنً للتفوق الرٌاضً
بعاد المقياس ىي مجموعة درجات كل بعد عمى حده ال تجمع درجات األبعاد الستة ودرجات أ

معًا، غذ ليس لممقياس درجة كمية والدرجة العالية عمى كل بعد تشير إلى االتجاىات المنخفضة 
 نحو ىذا البعد.

 المعامبلت العممية لممقياس: 3-6
 (5جدول )

( أٌام 10رٌاضً بطرٌمة إعادة االختبار بفاصل زمنً )معامبلت ثبات ممٌاس االتجاهات نحو النشاط ال 

 والصدق الذاتً لدى عٌنة البحث

 أبعاد الممٌاس م
معامل  التطبٌك الثانً التطبٌك األول

 االرتباط
الصدق 
 ع ̅س ع ̅س الذاتً

 0.915 0.839 6.30 32.60 5.15 36.32 النشاط البدنً كخبرة اجتماعٌة 

 0.935 0.875 7.43 39.60 5.70 42.40 اللٌالة.النشاط البدنً للصحة و 

 0.924 0.855 8.30 34.81 6.40 37.36 النشاط البدنً كخبرة توتر ومخاطرة 

 0.888 0.789 6.81 34.46 7.20 32.18 لنشاط البدنً كخبرة جمالٌة 

 0.863 0.746 6.42 29.15 5.15 32.70 النشاط البدنً لخفض التوتر 

 0.884 0.783 6.20 31.80 6.10 29.50 وق الرٌاضًالنشاط البدنً للتف 

 0.561= 0.01لٌمة * 

( أف معامبلت استقرار محاور مقياس االتجاىات نحو النشاط الرياضي 5يتضح مف جدوؿ )
( أياـ ، وكذلؾ معامل الصدؽ الذاتي لبعض طبلب 10بطريقة إعادة االختبار بفاصل زمني )

(، وىي دالة إحصائيًا عند مستوػ معنوية 0.875إلى ) 0.746)قيد البحث ( كانت ممتدة مف )
( 0.935( إلى )0.863( ، وكذلؾ تـ حساب معامبلت الصدؽ الذاتي التي امتدت مف )0.01)

 ، مما يشير إلى تمتع محاور المقياس بمعامبلت ثبات وصدؽ جيدة.
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 الدراسة االستطبلعية:
نحو األنشطة الرياضية( عمى عينة قاـ الباحثوف بتطبيق أداة البحث )مقياس االتجاىات 

( 10( طالب وطالبات مف معيدؼ )قيد البحث ( مرتيف بفاصل زمني )80استطبلعية وعددىـ )
 أياـ لحساب معامل الثبات.

 الدراسة األساسية: 3-8
قاـ الباحثيف بتطبيق مقياس االتجاىات نحو ممارسة األنشطة الرياضية عمى عينة الدراسة في 

 (.05/02/2018( إلى )10/12/2017الفترة مف )
 المعالجات اإلحصائية:

 المتوسط الحسابي. -
 االنحراؼ المعيارؼ. -
 الوسيط ومعامل االلتواء. -
 معامل االرتباط وتحميل التبايف. -
 اختبار )ت( أقل فرؽ معنوية. -
 عرض كمناقشة النتائج: -4
 عرض النتائج: 4-1

 ( 6جدكؿ )
 ممارسة النشاط البدني بيف الطبلب كالطالبات )عينة البحث(داللة الفركؽ في االتجاىات نحك 

 المتؽٌرات م
لٌمة  53=2طالبات ن 61=1طبلب ن

 الداللة ت
̅̅س  ̅̅  ع ̅س  1ع 

 ؼٌر دالة 1.39 10.05 35.01 9.18 33.12 النشاط البدنً كخبرة اجتماعٌة 

 0.05 6.42 7.13 35.58 9.20 45.47 النشاط البدنً للصحة واللٌالة. 
 0.05 5.61 5.53 37.85 6.70 45.40 النشاط البدنً كخبرة توتر ومخاطرة 
 ؼٌر دالة 1.71 8.19 35.29 6.87 31.25 لنشاط البدنً كخبرة جمالٌة 
 ؼٌر دالة 1.48 6.84 39.00 6.51 38.81 النشاط البدنً لخفض التوتر 
 ؼٌر دالة 0.48 4.66 32.86 4.73 32.27 النشاط البدنً للتفوق الرٌاضً 

 0.198=  0.05لٌمة * 

( فً النشاط البدنً 0.05( وجود فروق دالة إحصائٌة عند مستوى معنوٌة )6ٌتضح من جدول )

، والنشاط البدنً كخبرة توتر ومخاطرة بٌن الطالب والطالبات )عٌنة البحث(   للصحة واللٌالة
 لممٌاس7لصالح الطالب ، فً حٌن لم توجد فروق إحصائٌة فً بمٌة أبعاد ا
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 (7جدول )
 تحلٌل التباٌن بٌن طبلب )عٌنة البحث( فً بعد النشاط البدنً كخبرة اجتماعٌة 

 مصدر التباٌن
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرٌة

 الداللة لٌمة ت التباٌن

 ؼٌر دالة 2.05 68.85 2 137.70 بٌن المجموعات

   33.7 58 1941.30 داخل المجموعات

    60 2079.00 المجموع الكلً

 3.17=0.05لٌمة ت * 

( أف قيمة )ت( غير دالة إحصائيًا بيف مجموعات الطبلب )معاىد 7يتضح مف جدوؿ )
 المتوسطة بالزاوية( في بعد النشاط البدني كخبرة اجتماعية. 

 (8جدكؿ )
 تحلٌل التباٌن بٌن الطبلب )عٌنة البحث( فً بعد النشاط البدنً للصحة واللٌالة البدنٌة 

 لتباٌن مصادر ا
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرٌة

 الداللة لٌمة ت التباٌن

 ؼٌر دالة 0.36 27.09 2 54.18 بٌن المجموعات

   75.13 58 4358.09 داخل المجموعات

    60 3312.27 المجموع الكلً

 3.17=0.05لٌمة ت * 

البحث( في ( أف قيمة )ت( غير دالة إحصائيًا بيف مجموعات الطبلب )قيد 8يتضح مف جدوؿ )
 بعد النشاط البدني لمصحة والمياقة البدنية.

 ( 9جدكؿ )
 تحلٌل التباٌن بٌن طبلب )عٌنة البحث( فً بعد النشاط البدنً كخبرة توتر ومخاطرة

 مصدر التباٌن
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرٌة

 الداللة لٌمة ت التباٌن

 ؼٌر دالة 0.11 4.98 2 9.96 بٌن المجموعات

   42.82 58 2483.63 تداخل المجموعا

    60 2493.59 المجموع الكلً

 3.17=0.05* قيمة ت 
( أف قيمة )ت( غير دالة إحصائيًا بيف مجموعات طبلب )قيد البحث( في 9يتضح مف جدوؿ )

 بعد النشاط البدني كخبرة اجتماعية.
 برة جمالٌةتحلٌل التباٌن بٌن طبلب )عٌنة البحث( فً بعد النشاط البدنً كخ     (10جدول )

 مصدر التباٌن 
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرٌة

 الداللة لٌمة ت التباٌن

 ؼٌر دالة 2.26 11.03 2 22.07 بٌن المجموعات

   41.76 58 2422.27 داخل المجموعات

    60 2444.34 المجموع الكلً
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 3.17=0.05* قيمة ت 
موعات طبلب )قيد البحث( في ( أف قيمة )ت( غير دالة إحصائيًا بيف مج10يتضح مف جدوؿ )

 بعد النشاط البدني كخبرة جمالية.
 تحميل التبايف بيف طبلب )قيد البحث( في بعد النشاط البدني لخفض التكتر    (11جدكؿ )

 مصدر التباٌن
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرٌة

 الداللة لٌمة ت التباٌن

 0.05 6.20 343.46 2 486.29 بٌن المجموعات

   39.25 58 2276.92 اتداخل المجموع

    60 2763.84 المجموع الكلً

 3.17=0.05* قيمة ت 
( أف قيمة )ت( دالة إحصائيًا بيف مجموعات طبلب )قيد البحث( في بعد 11يتضح مف جدوؿ )

النشاط البدني لخفض التوتر، وسوؼ يقوـ الباحثوف بحساب أقل فرؽ معنوؼ لمعرفة اتجاه 
 الفروؽ.
فركؽ بيف مجمكعات الطبلب )قيد البحث( في بعد النشاط البدني لخفض التكتر بطريقة داللة ال (12جدكؿ )

 أقل فرؽ معنكي 

 العدد السنة م
المتوسط 
 الحسابً

السنة 
 األولى

السنة 
 الثانٌة

السنة 
 الثالثة

 لٌمة ألل فرق معنوي

7 ،8 7 ،9 8 ،9 
 3.55 4.15 4.15 *5.74 0.02 0.01 36.64 22 األولى 

    *5.72   36.66 15 ثانٌةال 

       42.38 25 الثالثة 

( وجود فروؽ دالة إحصائية لصالح طبلب السنة الثالثة عند مقارنتيـ 12يتضح مف جدوؿ )
 بطبلب السنة األولى ، وطبلب السنة الثانية في بعد النشاط البدني لخفض التوتر.

د النشاط البدنً للتفوق الرٌاضً( فً بعلٌد البحثتحلٌل التباٌن بٌن طبلب ) (13جدول )  

 مصدر التباٌن
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرٌة

 الداللة لٌمة ت التباٌن

 0.05 5.26 115.05 2 230.11 بٌن المجموعات

   21.87 58 1268.80 داخل المجموعات

    60 1498.91 المجموع الكلً

 3.17=0.05لٌمة ت * 

صائٌاً بٌن مجموعات طالب )لٌد البحث( فً بعد ( أن لٌمة )ت( دالة إح13ٌتضح من جدول )

، وسوؾ ٌموم الباحثون بحساب ألل فرق معنوي لمعرفة اتجاه  النشاط البدنً للتفوق الرٌاضً
 الفروق7
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 داللة الفروق بٌن مجموعات الطبلب )لٌد البحث( فً بعد النشاط البدنً للتفوق الرٌاضً  (14جدول )

 بطرٌمة ألل فرق معنوي

 العدد السنة م
المتوسط 
 الحسابً

السنة 
 األولى

السنة 
 الثانٌة

السنة 
 الثالثة

 لٌمة ألل فرق معنوي

7 ،8 7 ،9 8 ،9 
 2.62 3.09 3.09 *4.38 1.93 1.9 30.24 22 األولى 

    *2.45   32.17 14 الثانٌة 

       34.62 25 الثالثة 

طبلب السنة الثالثة عند مقارنتيـ ( وجود فروؽ دالة إحصائية لصالح 14يتضح مف جدوؿ )
بطبلب السنة األولى ، وطبلب السنة الثانية في بعد النشاط البدني لمتفوؽ الرياضي، بينما لـ 

 توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف طبلب الصفوؼ األخرػ.
 تحلٌل التباٌن بٌن طبلب )لٌد البحث( فً بعد النشاط البدنً كخبرة اجتماعٌة (15جدول )

 باٌنمصدر الت
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرٌة

 الداللة لٌمة ت التباٌن

 ؼٌر دالة 0.56 21.80 2 43.60 بٌن المجموعات

   38.21 50 1916.00 داخل المجموعات

    52 1959.60 المجموع الكلً

 3.17=0.05لٌمة ت * 

ث( فً ( أن لٌمة )ت( ؼٌر دالة إحصائٌاً بٌن مجموعات طالب )لٌد البح15ٌتضح من جدول )

 بعد النشاط البدنً كخبرة اجتماعٌة7

 حلٌل التباٌن بٌن طبلب )لٌد البحث( فً بعد النشاط البدنً للصحة واللٌالةت(16جدول )

 مصدر التباٌن
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرٌة

 الداللة لٌمة ت التباٌن

 ؼٌر دالة 0.70 54.51 2 109.02 بٌن المجموعات

   77.97 50 3889.55 داخل المجموعات

    52  المجموع الكلً

 3.17=0.05لٌمة ت * 

( أف قيمة )ت( غير دالة إحصائيًا بيف مجموعات طبلب )قيد البحث( في 16يتضح مف جدوؿ )
 بعد النشاط البدني لمصحة والمياقة.

 تحلٌل التباٌن بٌن طبلب )لٌد البحث( فً بعد النشاط البدنً كخبرة توتر ومخاطر (17جدول )

 ٌنمصدر التبا
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرٌة

 الداللة لٌمة ت التباٌن

 ؼٌر دالة 0.004 4.21 2 8.42 بٌن المجموعات

   925.38 50 64269.24 داخل المجموعات

    52 64277.66 المجموع الكلً

 3.17=0.05لٌمة ت * 
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ث( في ( أف قيمة )ت( غير دالة إحصائيًا بيف مجموعات طبلب )قيد البح17يتضح مف جدوؿ )
 بعد النشاط البدني كخبرة توتر ومخاطر.

 تحلٌل التباٌن بٌن طبلب )لٌد البحث( فً بعد النشاط البدنً كخبرة جمالٌة (18جدكؿ )
 مصدر التباٌن

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرٌة

 الداللة لٌمة ت التباٌن

 ؼٌر دالة 90.0 42.45 2- 82.91 بٌن المجموعات

   46.02 50 2301.44 داخل المجموعات

    52 2384.33 المجموع الكلً

 3.17=0.05لٌمة ت * 

( أف قيمة )ت( غير دالة إحصائيًا بيف مجموعات طبلب )قيد البحث( في 18يتضح مف جدوؿ )
 بعد النشاط البدني كخبرة جمالية.

 تحلٌل التباٌن بٌن طبلب )لٌد البحث( فً بعد النشاط البدنً لخفض التوتر(19جدكؿ )
 ٌنمصدر التبا

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرٌة

 الداللة لٌمة ت التباٌن

 ؼٌر دالة 0.43 195.37 2 390.74 بٌن المجموعات

   448.50 50 22425.13 داخل المجموعات

    52 22815.87 المجموع الكلً

 3.17=0.05لٌمة ت * 

( فً بحثدالة إحصائٌاً بٌن مجموعات طالب)لٌد ال ( أن لٌمة )ت( ؼٌر19ٌتضح من جدول )

 بعد النشاط البدنً لخفض التوتر7
 ( داللة الفروق بٌن مجموعات الطبلب )لٌد البحث( فً بعد النشاط البدنً 20جدول )

 لخفض التوتر بطرٌمة ألل فرق معنوي

المتوسط  العدد السنة م
 الحسابً

السنة 
 األولى

السنة 
 الثانٌة

السنة 
 الثالثة

 لٌمة ألل فرق معنوي
7 ،8 7 ،9 8 ،9 

 3.55 4.15 4.15 *5.74 0.02 0.01 36.64 22 األولى 
    *5.72 -  36.66 15 الثانٌة 
    -   42.38 25 الثالثة 

( وجود فروؽ دالة إحصائية لصالح طبلب السنة الثالثة عند مقارنتيـ 20يتضح مف جدوؿ )
 ض التوتر.بطبلب السنة األولى ، وطبلب السنة الثانية في بعد النشاط البدني لخف

 (تحلٌل التباٌن بٌن طبلب )لٌد البحث( فً بعد النشاط البدنً للتفوق الرٌاض21ًجدول )

مجموع  مصدر التباٌن
 المربعات

درجة 
 الداللة لٌمة ت التباٌن الحرٌة

 0.05 5.17 104.40 2 208.80 بٌن المجموعات
   20.16 58 1008.14 داخل المجموعات
    52 1216.94 المجموع الكلً
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 3.17=0.05لٌمة ت * 

( أن لٌمة )ت( دالة إحصائٌاً بٌن مجموعات طالب )لٌد البحث( فً بعد 21ٌتضح من جدول )

، وسوؾ ٌموم الباحثون بحساب ألل فرق معنوي لمعرفة اتجاه  النشاط البدنً للتفوق الرٌاضً
 الفروق7

 شاط البدنً للتفوق الرٌاضً(داللة الفروق بٌن مجموعات الطبلب )لٌد البحث( فً بعد الن22جدول )

 بطرٌمة ألل فرق معنوي 

 العدد السنة م
المتوسط 
 الحسابً

السنة 
 األولى

السنة 
 الثانٌة

السنة 
 الثالثة

 لٌمة ألل فرق معنوي

7 ،8 7 ،9 8 ،9 
 2.20 2.47 2.67 *4.57 1.99 1.12 31.27 22 األولى 

    *2.58 -  33.26 14 الثانٌة 

    -   35.84 17 الثالثة 

( وجود فروؽ دالة إحصائية لصالح طبلب السنة الثالثة عند مقارنتيـ 22يتضح مف جدوؿ )
 بطبلب السنة األولى ، وطبلب السنة الثانية في بعد النشاط البدني لمتفوؽ الرياضي.

 مناقشة النتائج: 4-2
النشاط البدني ( في 0.05( وجود فروؽ دالة إحصائية عند مستوػ معنوية )6يتضح مف جدوؿ )

لمصحة والمياقة ، والنشاط البدني كخبرة توتر ومخاطرة بيف الطبلب والطالبات معاىد المتوسطة  
 لصالح الطبلب ، في حيف لـ توجد فروؽ إحصائية في بقية أبعاد المقياس.

( أف ىناؾ فروؽ دالة إحصائية بيف 1980ويتفق ىذا مع ما أشارت إليو صديقة أحمد يوسف ، )
 (38: 5عات الدراسية في قياس الجانب البدني واالنفعالي. )المجمو 

( وجود فروؽ دالة إحصائية لصالح طبلب السنة الثالثة عند مقارنتيـ 12يتضح مف جدوؿ )
 بطبلب السنة األولى ، وطبلب السنة الثانية في بعد النشاط البدني لخفض التوتر.

طبلب السنة الثالثة عند مقارنتيـ ( وجود فروؽ دالة إحصائية لصالح 14يتضح مف جدوؿ )
بطبلب السنة األولى ، وطبلب السنة الثانية في بعد النشاط البدني لمتفوؽ الرياضي ، بينما لـ 

 توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف طبلب الصفوؼ األخرػ.
( أف ىناؾ فروؽ دالة إحصائية بيف 1984كما يتفق الباحثيف مع آمنة مصطفى إبراىيـ ، )

الدراسية في قياس النشاط البدني لمتفوؽ الرياضي كما توجد فروؽ دالة إحصائية في  المجموعات
 (.63: 2جميع األبعاد واالتجاىات نحو النشاط الرياضي )

( وجود فروؽ دالة إحصائية لصالح طبلب السنة الثالثة عند مقارنتيـ 20يتضح مف جدوؿ )
 النشاط البدني لخفض التوتر.بطبلب السنة األولى ، وطبلب السنة الثانية في بعد 

( بأف الفروؽ الدالة إحصائيًا في الدرجات لمرياضييف وغير الرياضييف 1983ويرػ زايد كاشف )
وعمى بعد أبعاد مقياس كينيوف لبلتجاىات نحو النشاط الرياضي ، كما يتفق الباحثيف مع زايد 
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اد مقياس االتجاىات نحو كاشف في وجود فروؽ في االتجاىات لممتغير الجنسيف في بعض األبع
 (44: 4النشاط الرياضي. )
( وجود فروؽ دالة إحصائية لصالح طبلب السنة الثالثة عند مقارنتيـ 22يتضح مف جدوؿ )

 بطبلب السنة األولى ، وطبلب السنة الثانية في بعد النشاط البدني لمتفوؽ الرياضي.
ارسة األنشطة الرياضية يمثل ( بأف اتجاه العينة نحو مم2006ويضيف رحيـ أنور محمود )

أضعف االتجاىات نحو ممارسة تمؾ األنشطة ، كما أف عالـ الفروؽ في اتجاىات الطمبة يأتي 
 (78: 3تبعا لمتغير الجنس ومتغير السنة الدراسية. )

 االستنتاجات كالتكصيات: -5

 االستنتاجات: 5-1
النشاط البدني لمصحة والمياقة ، ( في بعد 0.05وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوػ معنوية )

والنشاط البدني كخبرة توتر ومخاطرة بيف طمبة والطالبات لصالح طمبة ، في حيف لـ توجد فروؽ 
 إحصائية في بقية أبعاد المقياس.

وجود فروؽ دالة إحصائيًا لصالح طمبة السنة الثالثة عند مقارنتيـ بطمبة السنة األولى ، وطمبة 
د النشاط البدني لخفض التوتر، بينما ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف طمبة السنة الثانية في بع

 في الصفوؼ األخرػ.
وجود فروؽ دالة إحصائيًا لصالح طبلب السنة الثالثة عند مقارنتيـ بطبلب السنة الثانية والسنة 

 األولى في بعد النشاط البدني كخبرة جمالية.
 لسنة الثانية وفي بعد النشاط البدني لمتفوؽ الرياضي.وجود فروؽ دالة إحصائيًا لصالح طمبة ا

ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف مجموعة طمبة في أبعاد النشاط البدني كخبرة اجتماعية ، 
والنشاط البدني لمصحة والمياقة البدنية ، والنشاط البدني كخبرة توتر ومخاطرة ، والنشاط البدني 

 كخبرة جمالية.
إحصائيًا بيف مجموعات الطالبات في بعد النشاط البدني كخبرة اجتماعية ،  ال توجد فروؽ دالة

وفي بعد النشاط البدني لمصحة والمياقة ، وفي بعد النشاط البدني كخبرة توتر ومخاطرة ، وفي 
 بعد النشاط البدني لخفض التوتر.

 التكصيات: 5-2
القدرات البدنية والنفسية لطبلب في  االىتماـ باألنشطة الرياضية اإليجابية التي تسيـ في رفع مف

 جميع مراحل التعميـ.
تنويع في األنشطة الرياضية بما يتناسب مع ميوليـ ورغباتيـ وقدرات الطبلب في شكل جماعي 

 أو فردؼ وتحت قوانيف معينة ألحداث تغيرات جسمية ونفسية واجتماعية.
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دافع نحو ممارسة األنشطة الرياضية توفير ما يمـز مف إمكانات رياضية التي تساعد في إعطاء ال
 المتنوعة.

االىتماـ وتدعيـ البرامج الرياضية التي تتناسب مع قدرات الطبلب إلشباع الدافع النفسي والبدني 
 نحو ممارسة األنشطة الرياضية.

تشجيع الروح اإليجابية النابعة مف الطبلب نحو ممارسة األنشطة الرياضية وصواًل لمغايات 
 المنشودة.

ظيار روح التعاوف مع الجميع لتحديد ومعرفة االتجاىات اإليجابية نحو ممارسة األنشطة إ
 الرياضية المتنوعة.
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 المراجػػػػػع:

مستوػ األداء الحركي وعبلقة بمفيوـ   (  1980أسامة كامل راتب    ) -1
الذات واالتجاىات لتبلميذ المرحمة الثانوية 

راه غير منشورة ، كمية التربية ، رسالة دكتو 
 .1980باليـر ، جامعة حمواف ، القاىرة ، 

تقويـ النشاط الرياضي في جامعة عيف   (1984آمنة مصطفى إبراىيـ ) -2
شمس دراسة مقارنة بيف الكميات العممية 
والنظرية رسالة ماجستير مجازة ، كمية 

 التربية الرياضية لمبنات ، القاىرة ، حمواف.
اتجاىات بعض طمبة جامعة السميمانية   (2006يـ أنور دمحم     )رح -3

نحو النشاط الرياضي جامعة بابل ، العدد 
 الثاني ، المجمد الخامس.

اتجاىات طمبة وطالبات الجامعة األمريكية   (        1983زايد كاشف         ) -4
بالقاىرة نحو ممارسة النشاط الرياضي ، 

ورة ، حمواف ، رسالة ماجستير غير منش
 القاىرة.

اتجاىات الطمبة والطالبات المستوييف نحو   (1980صديقة أحمد يوسف ) -5
ممارسة النشاط الرياضي جامعة عيف 

شمس ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 
 كمية التربية الرياضية لمبنات القاىرة.

رياضية برنامج مقترح لمتربية البدنية وال  (1997عصمت أحمد عرفة     ) -6
لطبلب جامعة اإلسكندرية ، رسالة دكتوراه 
، كمية التربية الرياضية  لمبنات ، جامعة 

 ـ.1997حمواف ، 
المنيج الدراسي ، الطبعة الخامسة ، دار   (1981مجاور دمحم الديب فتحي ) -7

 القمـ الكويت.
ط اتجاىات طمبة المنيا نحو ممارسة النشا  (1988محسف إسماعيل السيد   ) -8

الرياضي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 
 كمية التربية الرياضية ، جامعة المنيا.
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عمـ النفس الرياضي ، الطبعة الثالثة ، دار   (1994دمحم حسف عبلوؼ    ) -9
 المعارؼ القاىرة.

كمية دراسة تحميمية في االتجاىات نحو    (1992محمود حسف إسماعيل ) -10
وطالبات المرحمة النشاط البدني بيف طبلب 

الثانوية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 
 جامعة المنيا.
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رفكلكجية ائي عمى بعض القياسات المذنامج غتأثير تمرينات الكارديك المصاحبة لبر 
 ( سنة40ػػػ  35كالفسيكلكجية لمسيدات ذات الكزف الزائد ")

 الجدي د. عفاؼ رمضاف
  د. عايػػدة خميفػػػػػة داكد                                      

 ا.عفاؼ دمحم الشركي                                                                   
 مقدمة كأىمية البحث: 1-1

حياتو  وتطور  يعد الوزف المثالي والدىوف الطبيعية لمجسـ موضوعًا حيويًا لئلنساف خبلؿ مراحل
نضوجو ، وكذلؾ يعد مف المؤشرات الضرورية لمتابعة الحالة الصحية والوظيفية والنفسية التي 

 يعمل بموجبيا الباحثوف واالختصاصيوف في المجاالت الطبية والرياضية والنفسية .
ف الزيادة في الوزف السمنة موضوعًا ال يمكف تجاىمو ألنيما يشكبلف حمبًل زائدًا عم   ى الجسـ وا 

وأجيزتو الداخمية وقدرتو عمى الحركة ، فيناؾ عبلقة مباشرة بيف السمنة وزيادة الوزف وقمة 
الحركة ، فاألفراد الذيف يتبعوف أسموبًا في الحياة يتسـ بالكسل وقمة الحركة والبعد عمى ممارسة 

 أؼ نشاط بدني غالبًا ما يتعرضوف لزيادة في الوزف .
( أف اإلصابة بالسمنة وزيادة الوزف قد يرجع لخمل في 2000مف )حيث تشير نعمات عبد الرح

األداء الوظيفي لمخبليا الذىنية بالجسـ فبعض الناس لدييا خبليا ذىنية كبيرة تتضاعف إلى درجة 
كبيرة ويزداد حجميا مع تقدـ العمر ، وتؤدؼ بالتالي إلى السمنة المفرطة ، وفي حاالت السمنة 

بحالة مرضية خطيرة يصاب الفرد في ىذه الحالة بزيادة في عدد  الغير عادية والتي تصنف
 (81،82: 12الخبليا الذىنية وكبر حجميا في نفس الوقت . )

وتعتبر المرأة أكثر عرضة لئلصابة بزيادة الوزف والسمنة مف الرجل نظرًا الحتياجيا لطاقة تزيد  
ية اليومية ، وذلؾ لمنقص النسبي %( مف السعرات الحرار  30_20عف الرجل بما يتراوح ما بيف )

في محتوػ جسميا مف العضبلت وكذلؾ تأثير ىرموف االسنتروجيف خاصة في المرحمة 
المتوسطة مف العمر ، ومع تكرار الحمل وتقدـ العمر وقمة المجيود البدني ووجود العادات 

ف الجسـ وىذا بدوره الغذائية الخاطئة ، تتراكـ لدييا كميات كبيرة مف الدىوف في أجزاء مختمفة م
يؤدؼ إلى الكثير مف المضاعفات ، كعدـ تناسق المظير العاـ لممرأة ، وضعف لياقتيا البدنية ، 
باإلضافة إلى تعرضيا لمشاكل صحية كأمراض القمب وتصمب الشراييف وأالـ المفاصل ، 

 (35،40: 4والسكرؼ . )
فضل طريقة تقي بيا المرأة ( أف أ1999( ومناؿ طمحت أيوب )2007وتتفق ميرفت الصادؽ )

نفسيا مف ىذه األمراض ، بأف تعتمد عمى استخداـ مجموعة مف األساليب في وقت واحد 
إلنقاص الوزف والمحافظة عميو متمثمة في التغذية السميمة والصحية واستخداـ نشاط بدني 

مكانياتيا )  (43: 10( )16: 11يتناسب مع قدرتيا وا 
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 مشكمة البحث:  1-2
حركة الناتجة مف التطور التكنولوجي لؤلجيزة والمعدات المستخدمة في الحياة اليومية إف قمة ال

وكذلؾ إتباع عادات خاطئة في الحياة وعدـ االنخراط في البرامج الرياضية وأداء األنشطة 
والتماريف البدنية بصورة منتظمة فردية كانت أـ جماعية ، ومع عدـ التوازف في كمية الغذاء 

وما ينتج عنو مف سعرات حرارية زائدة تسبب في اإلصابة بالزيادة في الوزف ، إذ أنو  المتناوؿ ،
ومع تقدـ العمر سوؼ يؤثر سمبًا عمى حالة المرأة بدنيًا ونفسيًا ، ويتقيد نشاطيا ومف ثـ تحد مف 

 أداء أعماليا اتجاه أسرتيا ومجتمعيا بالشكل المطموب .
يادة تدني حالة المرأة الفسيولوجية ألجيزة الجسـ ، ولقد تحددت مشكمة البحث الحالي في ز 

( حيث استعداد تعرض المرأة  45_  35والحالة الصحية والجمالية وال سيما النساء بأعمار ) 
ألمراض القمب والشراييف تتزايد نسبتو في المراحل المتوسطة مف العمر ، نتيجة لمحياة العصرية 

يجعميا ال تقوـ ببذؿ المجيود البدني المطموب ، لذا ترػ  وتوفر الوسائل الحديثة بالمنزؿ والذؼ
الباحثتاف دراسة ىذه المشكمة ، والتي مف الميـ تصميـ برنامج تدريبي يتضمف تمرينات الكارديو 
، وكذلؾ برنامج غذائي مقنف ومعرفة تأثيره عمى بعض التغيرات الميرفولوجية والفسيولوجية 

اىمة منيما في رفع الحالة الصحية والوعي االجتماعي ( سنة مس 45_35لمسيدات بأعمار ) 
 في أىمية ممارسة تمرينات الكارديو المنتظمة ألفراد المجتمع عامًة والنساء خاصًة .

 ىدؼ البحث: 1-3
 ييدؼ البحث التعرؼ عمى:

 معرفة تأثير تمرينات الكارديو المصاحبة لبرنامج غذائي عمى بعض القياسات الميرفولوجية   -
  ( سنة .40_35لفسيولوجية لفئة النساء بأعمار )وا  
 فرضا البحث: 1-4

 تفترض الباحثتاف ما يمي:
ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف االختبارات القبمية والبعدية ولصالح البعدية في  -1

 ( سنة . 40_35القياسات الميرفولوجية لفئة النساء بأعمار ) 
ف االختبارات القبمية والبعدية ولصالح البعدية في ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بي -2

 ( سنة . 40_35القياسات الفسيولوجية لفئة النساء بأعمار ) 
 مصطمحات البحث:  1-5
 التمرينات اليكائية ) الكارديك (: -1

( إلى " أف التمػرينات 2003( وأبػو العبل عبد الفتاح ) 2001يشير كػل مف أحمد الشاذلػي ) 
 اليػدؼ الرئيػسي لجمػيع برامج المياقػة البدنيػة مف أجل الصحة " .  اليوائية ىي

                                                    (3 :50( )2 :30،31) 
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(: " بأف ممارسة الكارديو مفيدة جدًا لعضمة القمب والدورة 2001كما تؤكد ليمى السيد فرحات )
 حرارية والدىوف في المناطق التي تتجمع فييا الدىوف".الدموية وتعمل عمى حرؽ السعرات ال

                                                                    (7 :12،13 ) 
(: "  أف 2007( وسيا عبد هللا السمبلوؼ )2000وتتفق كل مف نعمات أحمد عبد الرحمف )

نقاص الوزف وضماف عدـ زيادتو وخاصة  تمرينات الكارديو تعمل عمى تقميل الدىوف في الجسـ وا 
 مع النظاـ الغذائي المتوازف ، وتزيد مف قدرتو العضمية عمى استخداـ الدىوف كمصدر لمطاقة" . 

                                                               (12 :12( )5 :124 ) 
 الدراسات المرتبطة: 1- 2
 Damonl. Swift (2014()14.) ديموف سويفت دراسة 2-1-1

 " دور التمرينات البدنية والنشاط البدني في إنقاص الوزف في حاالت مرضى عنكاف البحث: 
 استكشاؼ دور النشاط البدني في الوقاية مف زيادة كييدؼ البحث الى: الجياز الدورؼ التنفسي " 

 ف .الوزف . معرفة أفضل التمرينات البدنية التي تعمل عمى فقداف الوز 
تشمل العينة عمى بعض السيدات عينة البحث: استخدـ الباحث المنيج التجريبي ، منيج البحث:

 البلتي لدييـ مشاكل الجياز التنفسي .
توصل الباحث عمى أف برامج ممارسة التدريب البدني اليوائي تؤدؼ إلى فقداف في نتائج البحث: 

 الوزف ) التمرينات اليوائية ( .
 (.5( )2007عبد هللا السماكي )دراسة سيا  2-1-2

" تأثير برنامج تمرينات ىوائية عمى دىوف الدـ إلنقاص الوزف لمسيدات "   عنكاف البحث: 
إعداد برنامج تمرينات ىوائية مقنف لمسيدات البدينات والمترددات عمى النادؼ  أىداؼ البحث:

عمى دىوف الدـ إلنقاص الوزف  تأثير كل مف التمرينات اليوائية المقترح التعرؼ عمى  -الرياضي 
 لمسيدات البدينات .
اشتممت عينة البحث عمى    عينة البحث: استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ، منيج البحث: 

إف ممارسة برنامج التمرينات اليوائية المقترح أدػ إلى التحسف في  نتائج البحث:( سيدة ، 20)
إف ممارسة برنامج التمرينات اليوائية  -البحث (  بعض قياسات البناء الجسمي لمسيدات ) عينة

 أدػ إلى التحسف في بعض القياسات الفسيولوجية لمسيدات ) عينة البحث ( .
 . (10( ) 1999دراسة مناؿ طمحت دمحم )  2-1-3

" تأثير كل مف التمرينات اليوائية والنظاـ الغذائي عمى نسبة الدىوف والكفاءة عنكاف البحث: 
التعرؼ عمى تأثير كل مف ىدؼ البحث :( سنة " ، 45_  35لمسيدات مف سف ) الفسيولوجية

 التمرينات اليوائية والنظاـ الغذائي عمى نسبة الدىوف والكفاءة الفسيولوجية لمسيدات مف سف
 استخدمت الباحثة المنيج التجريبي .منيج البحث: )عينة البحث(  ، ( سنة 45 - 35) 
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 ( سنة . 45_35( سيدة أعمارىـ مابيف )  45حث عمى ) اشتممت عينة البعينة البحث 
توجد فروؽ دالة إحصائيًا لصالح القياس البعدؼ في الوزف ونسبة الدىف في نتائج البحث 

 أعمى تحسف كاف لممجموع الثالثة . -المجموعات الثبلثة 
 إجراءات البحث:  -3
 منيج البحث:  3-1

تصميـ التجريبي لمجموعة الواحدة وذلؾ لمبلئمتو استخدمت الباحثتاف المنيج التجريبي ذو ال
 لطبيعة المشكمة المراد حميا .

 عينة البحث:  3-2
( سيدة تـ اختيارىـ بالطريقة العمدية مف البلتي يّتصفف بالسمنة 22اشتممت عينة البحث عمى ) 

ي ، % ( عف الوزف الطبيع20، وذلؾ حسب مؤشرات السمنة ) إذا ازداد وزف  الجسـ بحوالي ) 
فيصبح الشخص بديف مع مراعاة الطوؿ وحجـ الجسـ والجنس والسف ( ، وىف سيدات مشتركات 
في مركز العبل لمياقة البدنية والتأىيل الحركي بمدينة صبراتة ، بأسموب المجموعة التجريبية 

 الواحدة ذات االختباريف القبمي والبعدؼ ، وتـ استبعاد مف كانت تعاني مف مشاكل صحية .
 شركط عينة:  3-2-1
 السيدات البلتي تعاني مف السمنة الزائدة. -1
 السيدات البلتي ليف نسبة الدىف عالية. -2
 تجانس العينة:  3-2-2

تـ إجراء تجانس عينة البحث في المتغيرات األساسية ) العمر ، الطوؿ ، الوزف ( ، والجدوؿ 
 التالي يوضح ذلؾ .

 ( 1جدكؿ ) 
 22ؼ المعياري كمعامل االلتكاء لدى إجمالي عينة الدراسة   ف=المتكسط الحسابي كاالنحرا 
 

 معامل االلتواء االنحراؾ المعٌاري المتوسط الحسابً المتؽٌرات

 0.263 3.203 39.500 العمر

 0.647 - 4.980 161.682 الطول

 0.695 12.836 92.000 الوزن

 عينة البحث في المتغيرات( أف جميع قيـ االلتواء لدػ إجمالي  1يتضح مف جدوؿ رقـ ) 
( وىي قيـ أقل مف  0.695_  0.647-األساسية )العمر ، الطوؿ ، الوزف ( تنحصر مابيف ) 

 ( مما يدؿ عمى تجانس أفراد العينة .3)±
 األجيزة كاألدكات المستخدمة في البحث: 3-3
 شريط قياس.           -                ميزاف طبي. -
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 البرنامج الغذائي.      -       جياز الرستاميتر.     -
 ساعة توقيت ) إيقاؼ ( –البرنامج التدريبي ممحق.      -
 (.  X _ raeysجياز قياس نسبة الدىوف )   -مساطر ببلستيكية .          -
 جياز قياس السعة الحيوية لمرئتيف )ممميتر( .  -
 كسائل جمع البيانات: 3-4
 المصادر العربية واألجنبية. -
 (. Internetبكة المعمومات العالمية ) ش -
 المقاببلت الشخصية. -
 فريق العمل المساعد. -
 استمارة جمع المعمومات لتسجيل البيانات لكل مختبرة.  -
 القياسات المستخدمة في البحث: 3-5
 القياسات الميرفكلكجية في البحث: 3-5-1

 تـ قياس الطوؿ الكمي لمجسـ بجياز الرستاميتر . : الطكؿ
 تـ قياس الوزف بواسطة جياز الميزاف الطبي . : الكزف 

 X _ raeys  ( .16)تـ قياس نسبة الدىوف بواسطة جياز  : نسبة الدىكف 
 X _ raeys  (  .16)تـ قياس نسبة الدىوف بواسطة جياز  : مؤشر الكتمة

قياس ) محيط الصدر ، محيط الخصر ،محيط البطف ، محيط الحوض ،  تـمحيطات الجسـ : 
 (45_40: 13()35_24: 8()19_18: 7محيط العضد ، محيط الفخذ(بواسطة شريط القياس.)

 القياسات الفسيكلكجية في البحث: 3-5-2
 تتمثل القياسات الفسيولوجية ليذا البحث في : 

   السعة الحيوية.  -
 .1/1 30النبض  -
   .2/2 30النبض  -
 . 3/3 30النبض  -
(  21_20:  1( )  20_18:  6)                            مؤشر الكفاءة . -
 التجربة االستطبلعية: 3-6

( مف المشتركات  6ـ .عمى ) 2016/  06/  15أجرت الباحثتاف التجربة االستطبلعية بتاريخ 
 في المراكز وخارج عينة البحث ، وىدفت التجربة إلى ما يمي : 

 تحديد الوقت المطموب لمقياسات . -
 ية األجيزة واألدوات المستخدمة .التأكد مف صبلح -
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 معرفة األخطاء التي تظير لتبلفييا عند تطبيق التجربة الرئيسية . -
 ( دقيقة . 60تطبيق وحدة تدريبية واحدة زمنيا )  -
الربط بيف الموسيقى والتماريف باإلضافة لمعرفة شدة التمرينات مقاسو بمعدؿ النبض ضمف  -

 ض/ د. 111رديو( ، وحسب أعمارىـ بمعدؿ ال يزيد عف العمل في النظاـ اليوائي )الكا
 وقد تـ تحديد شدة التماريف حسب المعادلة اآلتية :

 العمر = ؟ . – 220
X60 (      100،101: 1% = معدؿ النبض. ) 

 وىذا المعدؿ لمنبض يعمل بو الشخص ضمف النظاـ اليوائي ) الكارديو ( .
 يقيا مف قبل عينة البحث .معرفة مدػ صبلحية التمرينات ومدػ تطب -
 التجربة األساسية: 3-7
 القياسات القبمية: 3-7-1

تـ إجراء القياسات القبمية لعينة البحث في مركز العبل لمياقة البدنية والتأىيل الحركي ، في يـو 
 ـ .2016/  06/  18
 البرنامج التدريبي: 3-7-2

نامج التدريبي لمتماريف الكارديو في الفترة مف تنفيذ البرنامج أو التجربة الرئيسية ، تـ تنفيذ البر 
( وحدات 3( أسابيع وبواقع ) 8ـ ، ولمدة ) 2016/  08/  20ـ إلى 2016/  06/  20)

( 70_60( وحدة ، مف الوحدة التدريبية )24تدريبية باألسبوع وقد بمغ عدد الوحدات التدريبية )
احثتاف عمى مبدأ التدرج في الشدة لمتماريف دقيقة ، يتضمنيا اإلحماء والتيدئة ، وقد اعتمدت الب

 المستخدمة ، تماريف الكارديو المستمرة المتوسطة الشدة . 
 البرنامج الغذائي: 3-7-3

تعد ممارسة التمرينات اليوائية مف األمور الميمة في إنقاص الوزف والتحكـ فيو ، وال يخمو أؼ 
التمرينات الرياضية البدنية المنتظمة ، ال نظاـ حمية غذائية مف برنامج رياضي منتظـ عممًا أف 

تقوـ بإحراؽ  الدىوف حصرًا ، ولكنيا تؤثر إيجابيًا في آلية عمل مركز تنظيـ الشيية في المخ ، 
يصاحبيا إعداد برنامج غدائي خاص مع برنامج كراديو وبنسبة معينة لممكونات الرئيسية لمغذاء 

 رة عمى السعرات داخل الجسـ .مف بروتينات وكربوىيدرات ودىوف لغرض السيط
 وقد اعتمدت الباحثتاف في وضع البرنامج الغذائي عمى األسس اآلتية :

 تـ استخراج مساحة مسطح الجسـ المعتمد عمى العبلقة بيف الطوؿ والوزف . -1
 تـ استخراج معدؿ اآليض األساسي . -2
 ًا عمى معدؿ اآليض األساسي .تـ استخػراج عدد السعرات الحرارية التي يحتاجيا الفرد بناء -3
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يحتوؼ البرنامج عمى أطعمة مختمفة المذاؽ ومناسبة لؤلفراد في تمؾ األعمار ، وتؤدؼ إلى  -4
 اإلحساس بالشبع بسرعة وتكوف مناسبة أيضًا لمستوػ المعيشة ، وسيولة الحصوؿ عمييا .

د السعرات الحرارية التي احتواء البرنامج عمى العػناصر الغذائػية الرئيسية ، ثـ تحديد عد -5
تحتاجيا كل امرأة مف نسػاء العينة بنػاءًا عمى المعطيات السػابقة والتي بمغػت ما بيف 

( سعرًا حراريًا في اليوـ الواحد ألقل وزف وأعمى وزف مف أفراد العيػنة ، ثـ حساب 1820_1445)
 يو ( .عدد السعرات الحرارية مف خبلؿ البرنامج الرياضي ) تمرينات الكارد

 القياسات البعدية: 3-7-4
 ـ .2016/ 08/ 20تـ إجراء القياسات البعدية تحت نفس ظروؼ القياسات القبمي بتاريخ 

 المعالجات اإلحصائية : .3-8
( وذلؾ لمحصوؿ عمى المعالجات  SPSSتـ استخداـ البرنامج اإلحصائي لمبحوث االجتماعية ) 

 التالية :
 _ المتوسط الحسابي .

 اؼ المعيارؼ ._ االنحر 
 _ معامل االلتواء .
 _ النسبة المئوية .

 _ اختبار )ت( الفروؽ بيف متوسطيف حسابييف مرتبطيف .
 عرض كمناقشة النتائج:  -4
 عرض النتائج: 4-1

مف خبلؿ االختبارات التي طبقت عمى عينة البحث وبعد تفريغ البيانات التي تحصمت عمييا 
متحقق مف صحة فروض البحث وتحقيقًا لؤلىداؼ التي اعتمدتيا الباحثتاف ومعالجتيا إحصائيًا ول

 الباحثتاف تـ عرض النتائج كما يمي : 
ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف االختبارات القبمية والبعدية ولصالح البعدية الفرض األكؿ: 

 ( سنة .45-35في القياسات المورفولوجية لفئة النساء بأعمار مف )
 ( 2جدكؿ ) 

      الفركؽ بيف القياسيف القبمي كالبعدي في القياسات المكرفكلكجية  داللة
 22ف=                                                                                         

الدالالت اإلحصابٌة   
 
 المتؽٌرات    

الفرق بٌن  المٌاس البعدي المٌاس المبلً
المتوسطٌ
 ن

 لٌمة ت
 

 
التحسنة نسب  

 
ع± س ع± س   

 % 12.900 * 15.333 12.000 10.668 80.000 12.836 92.000 الوزن

 %  8.666 *  6.635 9.681 8.266 102.046 11.281 111.727 محٌط الصدر

 %  4.554 *  2.937 4.636 13.872 97.182 16.661 101.818 محٌط الحصر

 %  6.643 *  6.249 7.500 13.237 105.409 15.479 112.909 محٌط البطن

 %  8.754 *  5.831 10.500 11.572 111.000 12.975 121.500 محٌط الحوض
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 %  8.879 *  7.241 3.273 2.987 33.591 3.441 36.864 محٌط العضد

 %  7.808 *  5.015 5.273 9.611 61.091 11.074 66.364 محٌط الفخذ

 % 11.638 * 10.275 3.872 4.259 29.396 4.702 33.268 مإشر الكتلة

 %  5.836 *  2.970 1.455 2.709 23.313 2.927 24.768 نسبة الدهون

 1.721=  0.05* معنكي عند مستكى 
( الذؼ يختص بعرض داللة الفروؽ بيف القياسيف  2مف خبلؿ عرض بيانات الجدوؿ رقـ ) 

( ، يتضح أنو ىناؾ فروؽ بحثقياسات المورفولوجية )قيد الالقبمي والبعدؼ ونسبة التحسف في ال
لمحتسبة ما ذات داللة إحصائية بيف القياسيف في ىذه  القياسات ، حيث تراوحت قيمة " ت " ا

اللة ( عند مستوػ د1.721مف قيمة " ت " الجدولية ) ( وىي قيـ أكبر15.333 -2.937بيف )
( ويميو % 12.900حدث عميو تحسف بنسبة ) أما عف نسبة التحسف فأف الوزف ،  ( 0.05)

( أما باقي القياسات في ىذا الجدوؿ كانت % 11.683فإف نسبة التحسف كانت )مؤشر الكتمة 
كما موضػح في الشكل البياني  ( وىو% 8.879% _  4.554راوح ما بيف )نسبة التحسف تت

(1): 

                           
 
 ية( نسبة التحسف لمقياسات الميرفكلكج1شكل )ال

ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف االختبارات القبمية والبعدية ولصالح البعدية : نيالفرض الثا
 ( سنة .45-35يولوجية لفئة النساء بأعمار مف )في القياسات الفس

 22ف=   داللة الفركؽ بيف القياسيف القبمي كالبعدي في القياسات المكرفكلكجية  ( 3جدكؿ ) 
الدالالت 
 اإلحصابٌة
 المتؽٌرات

ٌاس المبلًالم  المٌاس البعدي 
الفرق بٌن 
 المتوسطٌن

 لٌمة
 ت

نسبة 
 التحسن

ع± س ع± س   

السعة 
 الحٌوٌة

1496.136 160.19
3 

1828.86
4 

190.95
0 

- 332.728 5.269 * 22.239 
% 

 26.116 * 5.256 35.091  - 2.773 169.455 9.495 134.364 زمن األداء
% 

 30النبض 
1/1 

92.500 3.377 72.091 2.223 20.409 5.372 * 22.064 
% 

0

2

4

6

8

10

12

14
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 30النبض 
2/2 

85.045 3.184 65.864 2.949 19.181 5.343 * 22.555 
% 

 30النبض 
3/3 

76.227 3.571 58.727 4.300 17.500 5.148 * 22.958 
% 

مإشر 
 الكفاءة

26.091 1.949 41.383 2.741 - 15.292 5.364 * 22.059 
% 

 1.72=  0.05معنكي عند مستكى * 
( الذؼ يختص بعرض داللة الفروؽ بيف القياسيف القبمي 3خبلؿ عرض بيانات الجدوؿ رقـ ) فم

( ، يتضح أنو ىناؾ فروؽ ذات لتحسف في القياسات الفسيولوجية )قيد البحثوالبعدؼ ونسبة ا
بيف داللة إحصائية بيف القياسيف في ىذه  القياسات ، حيث تراوحت قيمة " ت " المحتسبة ما 

( عند مستوػ داللة 1.721( وىي قيـ أكبر مف قيمة " ت " الجدولية )5.372_  5.148)
أما عف نسبة التحسف فأنو ىناؾ نسبة تحسف ممموسة في جميع القياسات ،  ( 0.05)

الفسيولوجية ، حيث زاد زمف األداء لمتمرينات اليوائية ) الكارديو ( في القياس البعدؼ بنسبة 
في القياس البعدؼ ، أما باقي القياسات فإف نسبة التحسف %( عنو  26.116تحسف تصل إلى )
 %( وىو كما موضػح في الشكل البياني األتي : 22.958% _  22.059تراوحت ما بيف )

 

 
 

 ( نسبة التحسف لمقياسات الفسيكلكجية2الشكل )              
 مناقشة النتائج: 4-2

معنوية بيف القياسيف القبمي والبعدؼ ( أنو توجد فروؽ ذات داللة 2يتضح مف الجدوؿ رقـ )
 ولصالح القياس البعدؼ لمجموعة البحث في جميع القياسات الميرفولوجية ) قيد البحث ( .

ولو نظرنا إلى نسبة التحسف في جميع القياسات الميرفولوجية لوجدنا أنو ىناؾ نسبة تحسف   
ئية ) الكارديو ( عمى األقل مرتيف فييا ، وىذا ما يؤكد عمى تشجيع النساء عمى التمرينات اليوا

أو ثبلث أسبوعيًا وذلؾ لتأثر وزف الجسـ بيا وكذلؾ نسبة الدىوف وكتمة الجسـ وأيضًا مؤشر 
 الكثافة ، لدا فأف لمبرنامج تأثير إيجابي في تحسيف القياسات الميرفولوجية )قيد البحث( .

20

21

22

23

24

25

26

27

السعة 
 الحٌوٌة

زمن 
 االختٌار

./.732 
 النبض بعد

0/0732 
 النبض بعد

3/3732 
 النبض بعد

 مإشر الكفاءة
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( ومناؿ طمحت دمحم 2014( )14)  Damonl . Swiftوىذا ما يؤكده كل مف  ديموف سويفت 
( عمى أىمية النتائج التي توصمتا إلييا الباحثتاف في ىذا البحث مف حيث تأثير 10( )1999)

التمرينات اليوائية ) الكارديو ( في إنقاص الوزف ونسبة الدىوف في الجسـ وأيضًا تحسف مف 
والعضد والفخذ (  مؤشر الكتمة لمجسـ وال سيما المحيطات ) الصدر والخصر والبطف والحوض 

فممارسة التمرينات اليوائية ) الكارديو ( يمكف أف تكوف مؤثرة جدًا في إنقاص الوزف والحفاظ 
عمى الوزف الخفيف ، وكذلؾ تصحيح مستوػ نسبة الدىوف في الجسـ مما يجعميا تعمل عمى 

 الوقاية مف أمراض القمب والشراييف وغيرىا .
مرينات اليوائية ) الكارديو ( المقترح مف الباحثتاف وىو ما يؤكد ويرجع ىذا إلى فاعمية برنامج الت 

 تحقق الفرض األوؿ .
( أنو توجد فروؽ ذات داللة معنوية بيف القياسيف القبمي والبعدؼ 3ويتضح مف الجدوؿ رقـ )

 ولصالػح القياس البعدؼ لمجموعة البحث في جميع القياسات الفسيولوجية )قيد البحث( 
حظة نسبة التحسف في جميع القياسات الفسيولوجية لوجدنا أنو ىناؾ نسبة وكذلؾ يمكف مبل

          تحسف فييا ، وىذا ما يؤكد عمى ضرورة تشجيع النساء عمى ممارسة التمرينات اليوائية
)الكارديو( عمى األقل مرتيف أو ثبلث أسبوعيًا وذلؾ لتأثر السعة الحيوية لمجسـ تأثرًا إيجابيًا ، 

الجسـ عمى تحمل أداء التمرينات اليوائية )الكارديو( نجد فيو تحسف ممحوظ في  وكذلؾ قدرة
القياسات البعدية عنو في القياسات القبمية وأيضًا معدؿ النبض ومؤشر الكثافة قد حدث فييـ 

 تحسف ممحوظ .
ف ( أىمية النتائج التي توصمتا الباحثتاف إلييا في أ5( )2007وتؤكد سيا عبد هللا السمبلوؼ )

 لمتمرينات اليوائية ) الكارديو ( تؤدؼ إلى تحسيف في القياسات الفسيولوجية لمسيدات .
ويرجع ىذا إلى فاعمية برنامج التمرينات اليوائية )الكارديو( المقترح مف الباحثتاف وىو ما يحقق 

 الفرض الثاني .
  االستنتاجات: 1 – 5

 االستنتاجات اآلتية : مف خبلؿ المعالجات اإلحصائية توصمت الباحثتاف إلى
_ أف برنامج تمرينات الكارديو المصاحبة لبرنامج غدائي أثر تأثيرًا إيجابيًا عمى القياسات 1

 ( سنة . 45_35الميرفولوجية والفسيولوجية لمسيدات ذات الوزف الزائد مف عمر ) 
ء بأعمار _ وجود فروؽ ذات داللة إحصائيػة بيف في القياسػات الميرفولوجػية لفئة النسا2
 ( سنة لصالح القياس البعدؼ . 45_35)
_ وجػود فروؽ ذات داللة إحصائيػة بيف في القياسات الفسيولوجػية لفئة النسػاء بأعمار ) 3
 ( سنة لصالح القياس البعدؼ . 45_35
 التكصيات:  2- 5
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 ضروة تشجيع السيدات عمى ممارسة التمرينات اليوائية )الكارديو(. – 1
تمرينات اليوائية عمى األقل ثبلث مرات اسبوعيًا وذلؾ تؤثر عمى الحالة الصحية ممارسة ال – 2

 بصفة العامة والسمنة بصفة خاصة. 
ضرورة ممارسة التمرينات اليوائية )الكارديو( ومصاحبة األنظمة الغذائية وذلؾ لكي يؤثر  – 3

 قمب والشرياف.عمى نسبة الدىوف في الجسـ مما يساعد الجسـ عمى الوقاية مف إمراض ال
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 (1مرفق )

 البرنامج الغذائي
 اليـك األكؿ : 

 كوب حميب خالي الدسـ مع تفاحة صغيرة . الفطكر :
يت الزيتوف سمطة ) خيار ، جرجير ، طماطـ ( مرؽ سبانخ أو سمؾ مطبوخ بقميل مف ز  الغداء :

 + نص كوب أرز مسموؽ .
 اليـك الثاني :
 لبف خالي الدسـ مع قطعتيف توست قميل السعرات أو خبز شعير .الفطكر : 
 سمطة ممفوؼ وجزر + قطعة مف لحـ بقرؼ )عجل( مسموؽ + قطعة بطاطا مسموقة .  الغداء :

 اليـك الثالث :
 صير برتقالة .قطعة توست شعير + قطعة صغيرة جبف أبيض + عالفطكر : 
 + قطعة لحـ دجاج مسموؽ مع قطعة بطاطا واحدة . سمطة ممفوؼ الغداء :

 اليـك الرابع :
 كوب حميب خالي الدسـ + موزه صغيرة .الفطكر : 
 سمطة مشكمة + قطعة واحدة محشي . الغداء :

 اليـك الخامس :
 بسكويت قطعة واحدة + عصير ليموف أو برتقاؿ .الفطكر : 
 ة خيار + أرز ممعقتيف ومرقة خضار كوب .سمط الغداء :

 اليـك السادس :
 عصير برتقاؿ + قطعة توست .الفطكر : 
 شربة قرنابيط . الغداء :

 اليـك السابع :
 بيضة مسموقة + قطعة طماطـ وخيار .الفطكر : 
 سمطة خضراء + قطعة سمؾ مشوؼ أو عمبة تونة بدوف زيت . الغداء :

 33: 11أنواع أو قطعة رفيعة مف الكيؾ . ) سمطة فواكو مف ثبلثالعشاء : 
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 (2مرفق )
 نموذج لوحدة تدريبية

أجزاء 
 الوحدة

الزمن 
 الممترح

 متؽٌرات الحمل المحتوى

 الراحة المجموعات التكرارات الشدة

 
 

اإلحماء 
 والتهٌئة

 
 

 د 02

الجري الزجزاجً بٌن صولجانات أو 
مماعد أو كور طبٌة بالعدو من رفع 

 الركبتٌن 

02 % .2 
 تكرارات

3 
 مجموعات

 ث 32

 2. % 02 الجري فً المكان مع تزاٌد السرعة
 تكرارات

0 
 مجموعات

 ث 32

) ولوؾ ( عمل دوائر خلفٌة بالكتفٌن 
 معاً 

02 % .2 
 تكرارات

3 
 مجموعات

 ث 32

) ولوؾ ( عمل دوائر أمامٌة بالكتفٌن 
 معاً 

02 % .2 
 تكرارات

0 
 مجموعات

 ث 32

ً ( تولٌت فً  ) ولوؾ 7 الذراعٌن جانبا
 المكان مع ثنً الذراعٌن بالتبادل

02 % .2 
 تكرارات

3 
 مجموعات

 ث 32

ً ( تبادل رفع  ) ولوؾ 7 الذراعٌن جانبا
 الركبة وضمها بالٌدٌن على الصدر 

02 % .2 
 تكرارات

0 
 مجموعات

 ث 32

 
 
 

اإلعداد 
 البدنً 

 
 
 

 د 32

ً 7 ثبات الوسط ( تباد ل ) ولوؾ 7 فتحا
 الطعن جانباً 

10_22% 4 
 تكرارات

0 
 مجموعات

 ث 42

ً ( ثنً  ً 7 الذراعان عالٌا ) ولوؾ 7 فتحا
 الركبتٌن نصفاً مع ثنً الذراعٌن 

10_22% .2 
 تكرارات

0 
 مجموعات

 ث 42

) ولوؾ عالً فوق الصندوق ( تبادل 
لمس المدم لألرض أسفل الصندوق مع 
مٌل الجذع لألمام مع رفع الذراعٌن 

 اماً أم

10_22% .2 
 تكرارات

0 
 مجموعات

 ث 42

) جلوس توازن نصؾ لرفصا 7 إسناد 
الٌدٌن خلؾ الظهر ( تبادل مد الرجلٌن 

 عجلة 

10_22% .2 
 تكرارات

0 
 مجموعات

 ث 42

ً ( رفع  ) انبطاح الذراعٌن عالٌا
 الذراعٌن والصدر عن األرض 

02_22% .0 
 تكرارات

0 
 مجموعات

 ث 42

( رفع الرجل الٌمنى ثم  ) رلود جانبً
 الٌسرى

02_22% .0 
 تكرارات

0 
 مجموعات

 ث 42

الختام 
 والتهدئة

المشً فً المكان مع مرجحة الذراعٌن  د 2.
 ً  أماماً عالٌا

 2. ث 32
 تكرارات

  مجموعتان

) ولوؾ ( المرجحة البنذولٌة مع تنظٌم 
 التنفس

 0. ث 32
 تكرارات

3 
 مجموعات
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 الكثب الطكيل قتيا بمستكى األداء)االنجاز( في مسابقةالقياسات الجسمية كعبل
 أ.ؾ.د.عبد الرحمف مسعكد المريمي   

 أ.ؾ.د.السكيح الرقيعي محػػػػػػػػػمد                                                          
 د. حسيف عريبي دكعي                                                   

 مة الدراسة:   .مقد1-1
تعتبر مسابقات الميداف والمضمار مف ضمف األنشطة التي مارسيا اإلنساف مف بدء التاريخ فمسابقات 
الميداف والمضمار ىي عبارة عف تنافس في الجرؼ والعدو والرمي والوثب وىي عبارة عف أنشطة فطرية 

مرحمة مف مراحل نموه مستفيدا مف تولد مع اإلنساف منذ نعومة أظافره ويسخرىا لتحقيق أغراضو في كل 
 قدراتو البدنية والجسمية التي سخرىا هللا لو دوف عممو.

( إلى إف الوصوؿ إلى قمة االنجاز في فعاليات الميداف والمضمار ال 2007ويشير السعيد القرضاوؼ )
 (.4: 2احة )يتأتى إال بوضع إستراتيجية قابمة لمتنفيذ وتتناسب مع اإلمكانات المادية والبشرية المت

( اف الحركات األولية التي يمر بيا اإلنساف ىي عبارة عف جرؼ ووثب ورمي 1990ويؤكد دمحم عثماف )
 ( . 12:8ماىية إال امتدادا طبيعيا لميارات اإلنساف الحركية األساسية )

( اف ميارات الجرؼ والوثب والرمي مف أىـ الوسائل 1984)  BROCK haousويضيف بروؾ ىاوس  
استخدميا اإلنساف في اكتساب المياقة البدنية وكاف ليا دور كبيرا في الحياة القديمة وليذا احتمت  التي

 (6:11مسابقات الميداف والمضمار مكانا مرموقا مف خبلؿ تأىيل الجيش في العصور القديمة)
تحتل ( اف مسابقات الميداف والمضمار مف الرياضات التنافسية التي 1995ويؤكد عويس الجبالي )

الجانب مكانا خاصا بيف الرياضات األخرػ لكونيا تتطمب قدرات خاصة وتبرز أىميتيا في احتوائيا عمى 
 (.19: 6التنافس ويتـ وفقا لقواعد خاصة بقانوف المسابقات واالىتماـ بالصحة في مختمف األعمار )

ي مسابقات الميداف ( اف وصوؿ الرياضييف إلى تحقيق المستويات العالية ف2002ويرػ عمي ألبيؾ )
والمضمار ليس باألمر السيل بل البد مف مراعاة العديد مف الحسابات الدقيقة لمسير في الطريق السميـ 
حيث إف أعداد البطل الرياضي ليس فقط انتقاء المواىب الرياضية بل البد اف يمي ذلؾ اإلعداد والتأىيل 

 (. 44: 5الرياضي لموصوؿ إلى أفضل المستويات العالية )
(إلى أف مجموعة مف الخصائص الجسمية المميزة أىميا 2003( )12) Milan Cohويشيرميبلف كو 

درجة والتي تؤثر عمى  65طوؿ الرجميف ليا تأثير ىاـ عمى زاوية وضع رجل االرتقاء والتي بمغت 
ا وتبيف درجة .ىذ 73.6المرحمة الثانية وىي مرحمة الدفع والتي تتوقف عمى زاوية الدفع والتي بمغت 
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األرقاـ القياسية المحمية لمميداف والمضمار عند مقارنتيا باألرقاـ الدولية بأف ىناؾ تدني في مستويات 
 االنجاز سواء الرقمي منو او االداء الميارؼ .

وىذا ما يؤكد اف لكل رياضة متطمبات بدنية خاصة تميزىا عف غيرىا مف الرياضات األخرػ وعادة 
مى المواصفات الواجب توافرىا بيف البلعبيف والشؾ اف توافر ىذه المتطمبات تنعكس ىذه المتطمبات ع

لدػ البلعبيف يمكف اف يعطي فرصة اكبر الستيعاب ميارات المعبة وفف أدائيا ولقد أصبح مف األىمية 
توافر األجساـ المناسبة كأحد االىتمامات الواجب توافرىا لموصوؿ بالبلعبيف إلى أعمى مستوػ ممكف 

ىذا المنطمق فأف السعي لمعرفة بعض المقاييس الجسمية المناسبة والتي تساعد عمى رفع مستوػ ومف 
األداء في رياضة الميداف والمضمار سيقدـ عونا كبيرا لممدربيف وألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات في 

 مية سميمة .اختيار العناصر الميمة وفقا لمسمات الجسمية المعينة والميارة المختارة عمى أسس عم
 مشكمة الدراسة: 1-2
ىذه الدراسة ىي عبارة عف محاولة لدراسة العبلقة بيف مستوػ األداء الفني لمتسابقي الوثب الطويل كما  

تظيره النتائج المتحصل عمييا إثناء المسابقات وبيف القياسات الجسمية بيدؼ معرفة انسب القياسات 
 اء وبالتالي تحسيف المستوؼ االنجاز.الجسمية التي قد تسيـ في رفع مستوػ األد

 ولقد اشتممت ىذه الدراسة عمى:   
 تحديد عينة الدراسة. -1
 تحديد القياسات الجسمية وأجيزة القياس. -2
 إجراء القياسات والتعرؼ عمى مستوػ األداء. -3
 المعالجات اإلحصائية وتحديد القياسات الجسمية لموصوؿ الى العبلقة بيف الظواىر -4
 ضوع البحث.مو  
 اليدؼ مف الدراسة: 1-3
 التعرؼ عمى بعض القياسات الجسمية موضوع الدراسة ومستوػ األداء لبلعبيف.-1  
إيجاد معامل االرتباط بيف ىذه القياسات الجسمية )طوؿ الجسـ ، وزف الجسـ ، طوؿ الرجل ، طوؿ -2  

ألداء لبلعبيف في مسابقة الوثب الذراع ، طوؿ الجدع ، عرض الكتفيف ، عرض الحوض ، وبيف مستوػ ا
 الطويل.

 تحديد أىمية ىذه القياسات تبعا لمدػ ارتباطيا بمستوػ األداء لبلعبيف .-3  
 فرضا الدراسة: 1-4
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 يوجد ارتباط ايجابي بيف مستوػ األداء لمرياضييف عينة الدراسة وبعض القياسات الجسمية    -1 
 ممثمة في طوؿ الجسـ وطوؿ الرجميف .  
يوجد ارتباط سمبي بيف مستوػ األداء الجسمية اء لمرياضييف عينة الدراسة وبعض القياسات  -2  

 الجسمية ممثمة في وزف الجسـ ومحيط البطف.
 التعريف بأىـ المصطمحات المستخدمة: 1-5
" وىي قياس احد أعضاء جسـ اإلنساف والجسـ كمو وىي مشتقة مف  كممتيف القياسات )الجسمية(:  -1

 ويعنى بيا   Metryويعنى بيا اإلنساف وكممة   Antropoيف وىما كممة إغريقيت
 القياس ".

 الدراسات النظرية كالدراسات المشابية: -2
 الدراسات النظرية: 2-1
 أىمية القياسات الجسمية : 2-1-1

يعنى بيا قياس احد أعضاء جسـ اإلنساف اوالجسـ كمو وىي  (Antropo Metryانثروبومترية ) كممة
ويعنى بيا   Metryويعنى بيا اإلنساف وكممة   Antropoقة مف كممتيف إغريقيتيف وىما كممة مشت

 (.  19:12القياس وىي فرع مف االنثروبولوجيا التي تبحث في قياس الجسـ البشرؼ )
والقياسات الجسمية تعد إحدػ الوسائل في تقويـ نمو الفرد كما اف ليا عبلقة عالية بالعديد مف المجاالت 

لحيوية فالنمو الجسمي لو عبلقة بالصحة والتوافق االجتماعي واالنفعالي لئلنساف وخصوصا في ا
السنوات المتوسطة مف العمر كما اف لو عبلقة بالتحصيل والذكاء ، فيناؾ عبلقة بيف النمو الفعمي 

في ىذا والنمو الطبيعي لؤلطفاؿ السوييف جسميا ، وقد تـ التوصل في دراستيف مف أفضل الدراسات 
المجاؿ إلى عبلقات موجبة بيف الذكاء وعدد مف القياسات الجسمية في األعمار مف سنتيف إلى سبع 

                                 عشرة سنة حيث تحققت أعمى ارتباطات بيف الطوؿ ونسبة الذكاء عند األوالد                                                          
يل األطفاؿ الموىوبوف عقميا الى التفوؽ خبلؿ مراحل النمو في الطوؿ والوزف وسف المشي والصحة ويم

اف األذكياء أعمى  Termanالعامة وكذلؾ في الدرجات العامة واختبارات التحصيل كما اثبت تبرماف 
د ثبت ارتباط % يتفوقوف عمى أقرانيـ العادييف في الوزف والطوؿ ، أما بالنسبة لممجاؿ الرياضي فق1

المقاييس الجسمية بالعديد مف القدرات الحركية والتفوؽ في األنشطة المختمفة ولقد أثبتت بعض البحوث 
 ( 44ػ 43: 8اف ىناؾ عبلقة طردية بيف قوة القبضة والطوؿ والوزف.   )

 بعض الشركط المتعمقة بتحديد أماكف القياس : 2-1-2
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 تي تحدد أماكف القياسلمعرفة التامة بالنقاط التشريحية ال ا
 اإللماـ التاـ بالمواضع التي يتخذىا المختبر في القياس .
 اإللماـ التاـ بطرؽ استخداـ األجيزة المستعممة في القياس

 القياسات الجسمية الشائعة في مجاؿ التربية البدنية:  2-1-3 
 خذ ػ طوؿ الساؽ ػ        )الطوؿ الكمي ػ طوؿ الجدع ػ طوؿ الطرؼ السفمي ػ طوؿ الف األطكاؿ: -أ  
 طوؿ القدـ ػ طوؿ   الطرؼ العموؼ ػ طوؿ الساعد ػ والعضد وطوؿ الكتف ( .  
 )عرض حجـ الرأس ػ عرض الكتفيف ػ عرض الصدر ػ عرض الحوض ػ عرض      األعراض :  -ب 

 الكف والقدـ ( 
 )وزف كثمة الجسـ (. الكزف  -ج
 ػ محيط الحوض ػ محيط مفصل المرفق ػ محيط    محيط الصدرػ محيط الوسط  المحيطات :) -د 
 الفخذ ػ محيط العضد  ػ محيط الفخذ ػ محيط السمانة ػ محيط الرقبة( .  
 ) عمق الصدر ػ عمق الحوض ػ عمق البطف ػ عمق الرقبة (األعماؽ:  -ق
 قكة القبضػػػة . -ك
 . السعة الحيكية -ز 
 . سمؾ الدىػػػػف -ح
 ابية:الدراسات كالبحكث المش 2-2
( عنكاف الدراسة: " دراسة تحميمية لمقياسات الجسمية البدنية 4دراسة سمكى عسل ) 2-2-1

:  بكمية التربية الرياضية لمبنات بالقاىرة ، نتائج الدراسةلممتفكقيف في مسابقات الميداف  كالمضمار" 
في القياسات التالية : توجد فروؽ ذات داللة إحصائيا لصالح المتفوقات في مسابقات الميداف والمضمار 

طوؿ الجسـ الوزف ػ طوؿ الجدع ػ طوؿ الطرؼ السفمي ػ عرض الكتفيف ػ محيط الحوض ػ محيط الصدر 
. 
( عنكاف الدراسة: " بعض القياسات الجسمية كالفسيكلكجية لطالبات 11دراسة ىدى طاىر ) 2-2-2

توجد معامبلت ارتباط ايجابية وعالية  :نتائج الدراسة كمية التربية الرياضية كعبلقتيا بمستكى األداء "
طوؿ الذراع ػ طوؿ الكف ػ طوؿ الفخذ ػ طوؿ الساؽ ػ   لمقياسات التالية : طوؿ الجسـ ػ طوؿ الظير ػ 

 طوؿ القدـ "والوزف في سباحة الصدر .
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( عنكاف الدراسة: " اثر بعض القياسات الجسمية كالصفات البدنية 8دراسة دمحم شحاتة ) 2-2-3    
تفوؽ الرياضييف ذوؼ المقاييس الجسمية : نتائج الدراسةرياضة الجمباز  ى مستكى األداء الحركي في عم

 المحددة عمى أقرانيـ مف ذوؼ القياسات المشتقة مف األداء الحركي .
( .عنكاف الدراسة " تأثير رياضة المبارزة عمى النمك البدني 1دراسة احمد خاطر ") 2-2-4   

نتائج الدراسة: وجد اف ممارسة رياضة المبارزة تؤثر عمى طوؿ الكف ( سنة 12:13لؤلطفاؿ مف )
 .  وطوؿ عظمة الفخذ

( عنكاف الدراسة: " العبلقة بيف التفكؽ في الكثب كبعض القياسات 5دراسة سكسف عمارة ) 2-2-5
 نتائج الدراسة:الجسمية لطالبات كمية التربية  الرياضية بالجيزة ، 

بيف القياسات الجسمية المستخدمة والنجاز الرقمي في الوثب العالي وكذلؾ الوثب  .عدـ وجود ارتباط 1 
 الطويل .

.توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسات الجسمية لمطالبات المتفوقات والمتأخرات في الطوؿ     والوزف 2
عة المتفوقات في بالنسبة لمسابقة الوثب العالي والوثب الطويل باإلضافة إلى طوؿ الرجل لصالح مجمو 

 الوثب الطويل .
 :التعميق عمى الدراسات السابقة 2-3

استيدفت معظـ الدراسات التعرؼ عمى أىـ القياسات الجسمية  المؤثرة عمى األداء الحركي وكذلؾ إيجاد 
 العبلقة بيف ىذه القياسات ومستوػ االنجاز .

 مدى االستفادة مف الدراسات السابقة كالمرتبطة: 2-3-1
 مت في تحديد الخطوات المتبعة إلجراء ىذه الدراسة .ساى -
 ساىمت في تحديد القياسات الجسمية وكيفية إجرائيا وقياسيا . -
 ساىمت في تحديد المنيج المستخدـ وكذلؾ األدوات المستخدمة لجمع البيانات .  -
 ساىمت في تحديد وصياغة عنواف ىذه الدراسة . -
 سبة لعرض تحميل وتفسير بيانات بالدراسة . ساىمت في تحديد الطريقة المنا -
 ساىمت في اختيار األساليب والمعالجات اإلحصائية المناسبة لمدراسة. -
 إجراءات الدراسة:  -3
 منيج الدراسة: 3-1

 تـ استخداـ المنيج الوصفي لمناسبتو لمثل ىذا النوع مف  الدراسات .
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 عينة الدراسة: 3-2
ريقة العمدية لعدد مف الرياضييف الممارسيف لمسابقة الوثب الطويل بمضمار تـ اختيار عينة الدراسة بالط 

 ( رياضييف تتراوح أعمارىـ مابيف 5المدينة الرياضية بطرابمس وقواميا )
 ( سنة.23ػ 19)
 مجاالت البحث: 3-3
 تـ إجراء القياسات بمضمار ألعاب القوػ بطرابمس المجاؿ الجغرافي:  3-3-1
 . 2017: الموسـ الرياضي  المجاؿ الزمني 3-3-2

 التجانس بيف أفراد العينة المتغيرات الجسمية كذلؾ إليجاد يكضح ( 1جدكؿ رقـ ) 
 5ف =                                                                                                    

 
والوزف والطوؿ تنحصر  ( اف جمع قيـ االلتكاء لدى إجمالي أفراد العينة في متغيرات العمر1يتضح مف الجدكؿ رقـ )

 عمى اعتداؿ القيـ وتجانس أفراد عينة البحث . ( مما يدؿ3-مابيف )+،
 التجربة االستطبلعية:  3-4

( متسابق مف مجتمع خارج عينة البحث لموقوؼ ماقد يتواجد 2قاـ الباحثاف بإجراء القياسات عمى عدد )
 مف صعوبات وكذلؾ التأكد مف االستبياف المصمـ . 

 د الذؼ اقيـ لممشاركة في البطولة العربيةوذلؾ عمى ىامش معسكر االعدا التجربة االساسية: 3-5
 2017يوليو 29 – 2017يوليو  17 خبلؿ الفترة مابيف لمميداف والمضمار والتي اقيمت بالشقيقة تونس

، دراسات مشابية لمثل ىذه الدراسة وذلؾ باالعتماد عمى بعض الدراسات والمراجع التي تناولت ، 
المؤىميف  خصصيف بمادة الميداف والمضمار وكذلؾ المدربيفتصميـ استبياف العضاء ىيئة التدريس المت

 لتحديد اليدؼ مف االستمارة .
 كسائل جمع البيانات: 3-6
 .وسائل تحديد القياسات الجسمية -

 الدراسات والبحوث والمراجع العممية .

 معامل االلتكاء االنحراؼ المعياري  الكسيط المتكسط الحسابي المتغيرات األساسية
 0.48 12.42 39.5 22 العمر  ) سنة (
 0.44 - 10.57 83 60 الكزف ) كجـ (
 0.62 - 0.09 1.69 1.50 الطكؿ )  سـ (
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 (. 2تصميـ استبياف ألعضاء ىيئة التدريس المتخصصيف جدوؿ رقـ ) 
 ( 2ت كالنسب المئكية كقيمة )كاالتكرارا   (2دكؿ رقـ )ج

 2كا سلبً % اٌجابً % المٌاسات الجسمٌة

 *66.66 صفر 100 طول المامة

 *66.66 صفر 100 وزن الجسم

 *66.66 صفر 100 طول الرجل

 *50.78 5 95 طول الذراع

 *27.92 15 85 عرض الجدع

 *19.78 20 80 عرض الكتفٌن

 *19.78 25 80 عرض الحوض

 *13.33 20 75 محٌط البطن

 20 60 40 طول الساق

 2 60 40 طول الفخذ

 *13.33 75 25 طول المدم

 *13.33 75 25 طول الساعد

 *13.33 75 25 طول العضد

 *38 90 10 محٌط الساق

 *50.78 95 5 محٌط الفخذ

 *50.78 95 5 طول الكؾ

 (. 0.05)داؿ عند مستكى *           
 –وزف الجسـ  -تي :أ جمعت اآلراء عمى اف طوؿ القامة ( يتضح اآل 2مف الجدوؿ رقـ ) 

 الحوض محيط البطف تعتبر مف أىـ  طوؿ الذراع ػ عرض الكتفيف ػ عرض -طوؿ الرجل 
القياسات  وحسب رأؼ الخبراء فقد تـ استخبلصوفقا لمدالالت اإلحصائية ، القياسات الجسمية البلزمة 

 :الجسمية كما يمي
 طوؿ الذراع ػ طوؿ الرجل ػ طوؿ الجدع ( . -لقامة ػ )طوؿ ااألطػػػػكاؿ :  -1
 عرض الحوض ( . –: )عرض الكتفيف  األعراض -2
 كزف الجسـ . -3
 . محيط البطف -4
 :إجراء القياسات الجسمية 3-6-1

 استخدـ جياز الرستاميتر ) سـ ( . قياس الطكؿ :
 استخدـ الميزاف الطبػػػي ) كجـ ( . قياس الكزف :
 النتوء االبرؼ لعظـ الكعبرة ويؤخذ القياس مف القمة الوحشية لعظـ الموح وحتى راع :قياس طكؿ الذ

 )الذراع مفرودة( ) سـ (  .



121 
 

  ( تيف وحتى أسفل الكعب الوحشي )سـويؤخذ القياس مف منتصف اآلليقياس طكؿ الرجل :  -
         ( سـالكتف وحتى منتصف اآلليتيف ) ويؤخذ القياس مف طرؼ عظمةقياس طكؿ الجذع :  -
 ويؤخذ القياس بواسطة برجل األعراض البمفيمترحيث يوضع طرفيقياس عرض الكتفيف :  - 

  عمى القمتيف الوحشيتيف لمنتوئيف األخرسيف لعظمتي الموحيف ) سـ ( . البرجل      
 ويؤخذ القياس بواسطة برجل األعراض بوضع طرفيو عمى حرفي قياس عرض الحكض :  -
        .(الحرقفة )سـ   
 (:9131. )وضع السنتيمتر أفقيا عند اتصاؿ البطف بالصدرقياس محيط البطف :  -
حيث اكتفى الباحثوف بتحميل األداء الفني  بمعسكر االعداد الذؼ اقيـ تقدير األداء الفني لمميارة :   - 

يوليو  17 الفترة مابيفخبلؿ  لممشاركة في البطولة العربية لمميداف والمضمار والتي اقيمت بالشقيقة تونس
 لرياضيي المنتخب المشاركيف بمسابقة  الوثب الطويل .  2017يوليو 29 – 2017

 المعالجات اإلحصائية: 3-7
 تـ معالجة البيانات ونتائج الدراسة باستخداـ المعالجات اإلحصائية التالية : 
 المتوسط الحسابي .. 2              .المدػ . 1
 ( .2اختبار مربع )كا . 4   ؼ..االنحراؼ المعيار  3
 معامل االرتباط .. 6      .النسبة المئوية . 5
 عرض النتائج: -4

 (3جدكؿ رقـ )
 يبيف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري لمستكى األداء كالقياسات الجسمية المستخدمة لعينة الدراسة 

 االنحراؾ المعٌاري المتوسط الحسابً المٌاس 

 2.50 10 بالدرجةمستوى األداء 

 3.50 162.5 طول الجسم بالسنتٌمتر

 3.20 56.80 طول الرجل بالسنتٌمتر

 4.30 88.70 وزن الجسم بالكٌلو جرام

 3.18 54.82 طول الذراع بالسنتٌمتر

 3.20 55.80 طول الجذع بالسنتٌمتر

 20.17 35.43 عرض الكتفٌن بالبلفٌمتر 

 1.23 27.57 عرض الحوض بالبلفٌمتر

 4.40 68.60 حٌط البطن بالسنتٌمترم
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 يف العبلقة النسبية بيف بعض القياسات الجسمية المستخدمة كمستكى األداءب  ( 4جدكؿ رقـ ) 
 أداء ضعٌؾ  أداء جٌد العبللة النسبٌة 

 عرض الكتفٌن
 ــــــــــــــــــــــــ
 عرض الحوض

 
 1.29اكبر من 

 
 1.29الل من 

 طول الرجل 
 ــــــــــــــــــــــــ

 طول الجذع

 
 1.59اكبر من 

 
 1.59الل من 

( يتضح أىمية عرض الكتفيف وطوؿ الرجل بيف الرياضييف ذوؼ مستوػ            4مف الجدوؿ رقـ )        
 األداء الجيد في مسابقة الوثب الطويل .

 عينة الدراسةيبيف معامل االرتباط بيف مستكى األداء كالقياسات الجسمية ل ( 5جدكؿ رقـ ) 
 الداللة المٌمة معامل االرتباط

 عاللة مطردة نالصة 273 مستوى األداء وطول الجســـم

 عاللة عكسٌة نالصة 273 مستوى األداء ووزن الجســـم 

 عاللة مطردة نالصة 273 مستوى األداء وطول الرجــــل 

 عاللة مطردة نالصة 272 مستوى األداء وطول الـــذراع

 عاللة عكسٌة نالصة 270 داء وطول الجــــذعمستوى األ

 عاللة مطردة نالصة 271 مستوى األداء وعرض الكتفٌن

 عاللة عكسٌة نالصة 273 مستوى األداء وعرض الحوض

 عاللة عكسٌة نالصة 273 مستوى األداء ومحٌط البطـــن 

 :ات الجسمية يتضح اآلتياء والقياس( بيف مستوػ األد5مف دراسة وتحميل معامل االرتباط جدوؿ ) 
  .كمما زاد طوؿ الجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تحسف األداءوطوؿ الجسػػػػػـ               مستوػ األداء -1
                .كمما زاد وزف الجسػػػػػػـ انخفض مستوػ األداءووزف الجسػػػػػـ                مستوػ األداء -2
                .كمما زاد طوؿ الرجػػػػػل تحسف مستوػ األداءل              ء وطوؿ الرجػػػػػمستوػ األدا -3
                            .كمما زاد طوؿ الػػػػػذراع تحسػػػف مستوػ األداءوطوؿ الػػػػػذراع               مستوػ األداء -4
                            .ػػػػذع انخفض مستوػ األداءكمما زاد طوؿ الجػػوطوؿ الجػػػػػػذع              مستوػ األداء -5
                      .كمما زاد عرض الكتفيػػف تحسػػف مستوػ األداءاء وعػػرض الكتفيف            مستوػ األد -6
                              .                    األداء كمما زاد عرض الحوض انخفض مستوػ     اء وعرض الحوض       مستوػ األد -7
   .مستوػ األداء ومحيط البطػػػػػف               كمما زاد محيط البطػػػػػف انخفض مستوػ األداء -8
 االستنتاجات كالتكصيات: -5
    االستنتاجات: 5-1

 توصلفي ضوء نتائج الدراسة وفي حدود العينة وكذلؾ المعالجات اإلحصائية لبيانات الدراسة أمكف ال
 إلى االستنتاجات التالية :
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  ىناؾ ارتباط ايجابي بيف مستوػ األداء في مسابقة الوثب الطويل وكل مف قياس طوؿ  -1
    الجسـ وطوؿ الرجل وكذلؾ عرض الكتفيف وطوؿ الذراع وىذا مايحقق الفرض األوؿ والذؼ     
 عينة الدراسة وبعض ينص عمى " وجود ارتباط ايجابي بيف مستوػ األداء لمرياضييف     
 القياسات الجسمية ممثمة في طوؿ الجسـ وطوؿ الرجميف " .    
  ىناؾ ارتباط سمبي بيف مستوػ األداء في مسابقة الوثب الطويل وكل مف قياس وزف الجسـ  -2
 وطوؿ الجدع وعرض الحوض ومحيط البطف وىذا مايحقق الفرض الثاني والذؼ ينص عمى "    
 بي بيف مستوػ األداء لمرياضييف عينة الدراسة وبعض القياسات الجسمية وجود ارتباط سم   
 ممثمة في وزف الجسـ ومحيط البطف " .   
  (في اف األفراد ذوؼ 7()1980تتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة دمحم إبراىيـ شحاتة ) -3

 يس المشتقة في األداء الحركي المقاييس الجسمية النموذجية قد تفوقوا عمى اقرأنيـ ذوؼ المقاي    
 وكذلؾ االتفاؽ مع دراسة ىدػ طاىر في انو يوجد ارتباط ايجابي لقياسات طوؿ الجسـ     
 وطوؿ الرجل والذراعيف في رياضة سباحة الصدر.     
  :التكصػػػيات 5-2

 في ضوء استنتاجات الدراسة وفي حدود مجتمع البحث يوصى باآلتي :
وضع بعض المقاييس الجسمية النموذجية مثل زيادة طوؿ الجسـ وطوؿ الرجميف  األخذ في االعتبار -1

وقمة الوزف وقمة طوؿ الجذع وكذلؾ عرض الحوض يساعد في رفع مستوػ األداء والتفوؽ في مسابقة 
 الوثب الطويل .

ضرورة عمل بطاقات تسجيل لكل رياضي يدوف بيا معظـ المقاييس الجسمية الشائعة في المجاؿ  -2
لرياضي وتتبعيا ومف تـ مبلحظة التغيرات التي تطرأ عمى جسـ البلعبيف حتى نضمف رفع مستوػ ا

 األداء في مسابقة الوثب الطويل .
 إجراء مثل ىذه الدراسات عمى أنواع أخرػ مف الفعاليات الرياضية .  -3

ي األلعاب ضرورة وضع معايير مقننة لمسمات البدنية الواجب توافرىا عند اختيار الناشئيف ف -4
 المختمفة.
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 المراجع:
 أكاًل/ المراجع العربية:

 احمد دمحم خاطر  -1
 عمي فيمي ألبيؾ

دار المعارؼ بمصر  ،القياس في المجاؿ الرياضي  :
 .ـ1978

في مسابقات  مشروعات القومية لتدريب الناشئيفتقويـ ال : السعيد مسعود القرضاوؼ  -2
رسالة  بية ،الميداف والمضمار بجميورية مصر العر 

جامعة  منشورة كمية التربية الرياضية لمبنيف ، ردكتوراه غي
 .2007اإلسكندرية 

دراسة تحميمية لمقياسات االنثروبومترية والصفات البدنية  : سموػ موسى عسل -3
لممتفوقات في مسابقات الميداف والمضمار بكمية التربية 

نشورة الرياضية لمبنات بالقاىرة "رسالة دكتوراه غير م
 .1990،مكتبة كمية التربية الرياضية بالقاىرة 

العبلقة بيف التفوؽ في الوثب وبعض القياسات الجسمية  : سوسف دمحم عمارة -4
لطالبات كمية التربية الرياضية بالجيزة " رسالة ماجستير 
غير منشورة ، مكتبة كمية التربية الرياضية بالقاىرة 

.1979. 
مقارنة بعض المتغيرات المورفووظيفية عند الرياضييف "،  :  عمي ألبيؾ ،آخروف  -5

  مجموعة العاب القوػ الجزء
األوؿ المؤتمر العممي الدولي ، كمية التربية الرياضية 

 ـ. 2002لمبنيف ،جامعة اإلسكندرية 
، دار الفكر العربي ،  العاب القوػ ، النظرية والتطبيق : عويس الجبالي -6

 .ـ1995القاىرة، 
اثر بعض القياسات الجسمية والصفات البدنية عمى  : دمحم إبراىيـ شحاتة -7

مستوػ األداء الحركي لرياضة الجمباز"جامعة حمواف 
مجمة دراسات وبحوث ، المجمد الثالث ، العدد الثاني 

 .ـ1980
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التقويـ والقياس في التربية البدنية "، الطبعة األولى القاىرة  : دمحم صبحي حسنيف -8
 .1979الفكر العربي  ، دار

القوػ " ، الطبعة األولى ، دار العمـ  ألعابموسوعة  : دمحم عثماف -9
 .ـ1990لمنشر والتوزيع ، الكويت 

بعض القياسات الجسمية والفسيولوجية لطالبات كمية  : ىدػ دمحم طاىر 10
التربية الرياضية لمبنات بالقاىرة وعبلقتيا بمستوػ األداء 

لة دكتوراه غير منشورة بكمية التربية في السباحة "،رسا
 ـ.1981،الرياضية لمبنات بالقاىرة 

 ثانيًا/ المراجع األجنبية:
 

11. F.A.Brrockhaus , Der sport prockhaus Alles von sport von AbisZ.wisbadn 

Brockhaus.1984. 

12..Milan Coh,biomechanical analysis of Colin Jacksons hurdles    

     clearance techniqye 2003. 
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 الرضا الكظيفي لمعامميف بكزارة الشباب كالرياضة ىأثر التمكيف اإلداري عم
 د. السكيح الرقيعي سعد.                                                                   

 د. ابتساـ عمار جبارة .                                                                   
 بكر حمزة . بكأ يد. مجد      

 مقدمة البحث: 1- 1
دارة الموارد البشرية موضوعًا ىاماً  ، ألف اإلنساف ىو المسئوؿ األوؿ واألخير عف  يعد الجانب اإلنساني وا 

اف االىتماـ بو وبإدارتو وبتوجييو ، لذلؾ ك الفشل والنجاح ألؼ مؤسسة مف المؤسسات أو دولة مف الدوؿ
، مف أىـ األمور التي تكاد تفوؽ أىميتيا كل القضايا األخرػ المتعمقة بالماؿ والتكنولوجيا وغيرىا  وتحفيز

 ( .19:14مف األمور الممموسة ) 
دارة الموارد الب2016حيث تذكر حبيبو عبد العاؿ ) شرية ( بأف القضايا المتعمقة بالبعد البشرؼ كثيرة ، وا 

، تجمع في مجمميا عمى أىمية االختيار واالنتقاء  موضوع معروؼ في كتب اإلدارة بأشكاؿ كثيرة ومتعددة
، إلى ذلؾ مف  وتطوير اإلمكانات والتدريب والمحافظة عمى الموظفيف وا عطائيـ الحوافز المادية والمعنوية

   .أساليب التحفيز وتطوير األداء والعبلقات بيف العامميف
                                                                              (2: 3) 

( أف التطورات العالمية ونتائجيا التي انعكست وبشكل كبير عمى إدارة 2012ويذكر محمود الوادؼ )
أظيرت ،  ، مثل ظاىرة العولمة أو ظروؼ المنافسة العممية أو التطورات التكنولوجية الموارد البشرية

وأبرزت اتجاىات جديدة في حقل إدارة الموارد البشرية التى تساىـ في تحقيق االستفادة الكاممة مف ىذه 
، ومف بيف ىذه االتجاىات مفيوـ الجودة الشاممة ومفيوـ التمكيف اإلدارؼ  التغيرات والتطورات العالمية

ية ومف قبل القيادات اإلدارية في الذؼ حظى باىتماـ متزايد مف قبل الميتميف بقيمة الموارد البشر 
، وزيادة  ، حيث أصبح التمكيف اإلدارؼ وسيمة لتطوير ميارات العامميف المنظمات والمؤسسات الحديثة
 ( .34:11إنتاجية العمل وتحقيق الكفاءة )

( بأف مفيوـ التمكيف اإلدارؼ ييتـ بشكل رئيسي عمى 2010حمور ) ، عناف أبو حيث يرػ أحمد الشايب
، وكسر الحدود اإلدارية  ، والحد مف الفواصل الرئيسية ة وتكويف الثقة بيف اإلدارة والعامميفإقام

والتنظيمية الداخمية بيف اإلدارة والعامميف وىو أحد الوسائل التي تساىـ في تحسيف مستوػ األداء لمعامميف 
(217:1. ) 
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ييتـ أيضًا بإعطاء العامميف ( بأف مفيوـ التمكيف 2006، صبلح إلييتي ) ويضيف دمحم الحراشة
، وتشجيعيـ عمى المشاركة والمبادرة باتخاذ القرارات المناسبة ومنحيـ الحرية  الصبلحيات والمسؤوليات

والثقة ألداء العمل بطريقتيـ دوف تدخل مباشر مف اإلدارة بشكل رئيسي لتوثيق العبلقة بيف اإلدارة 
الداخمي بيف اإلدارة والعامميف، وىو ما يجعل االىتماـ بمبدأ ، وكسر الجمود اإلدارؼ والتنظيمي  والعامميف

 تمكيف العامميف عنصرا أساسيا لنجاح المنظمات والمؤسسات.
                                                                          (240:10 ) 

نما يحتاج إلى مقومات أساسية، و  ( بأف التمكيف اإلدارؼ ال ينشا مف فراغ2006ويرؼ يحي ممحـ ) ،  ا 
،  ، ونشر القوة ، فأسس الثقة والمعرفة وىذه المقومات تحتاج إلى تأىيل وتعميق داخل المؤسسة

والمشاركة في الرؤية والمعمومات تحتاج إلى تغير في نوايا المجتمع ومعتقداتيـ وسموكياتيـ لتبني ىذه 
يؤكده عبده محمود عطيو  التمكيف اإلدارؼ وىذا ما ، لكي تعمل كشروط أساسية ال نجاح مفيوـ األسس

لمعامميف بالشباب والرياضة  واإلمكانيات( عمى أف التطبيق الناجح مرتبط بتوفير الحوافز 9(،)2008)
 (11:  9( ، ) 63:13مكمفيف بيا )لتشجيعيـ عمى بدؿ الجيد والتحسيف المستمر لؤلعماؿ والخدمات ال

ف التمكيف اإلدارؼ مف أىـ ضمانات استمرار المؤسسات والمنظمات ( بأ2008) أبوىمةويضيف خالد 
، ويزيد مف شعورىـ بالراحة والقبوؿ بالمياـ  فيو يساعد عمى رضا العامميف ورفع الروح المعنوية لدييـ

، ويدفعيـ إلى تحقيق مستويات مرتفعة  ، مف خبلؿ إتاحة الفرص إلظيار قدراتيـ والواجبات المكمفيف بيا
ف عدـ رضاىـ عف العمل ربما يشكل انعكاسات وقوؼ سمبية عمى العممية اإلدارية  تاجيةمف اإلن ، وا 

 ( 45:5) .وبالتالي في تحقيق العامميف ألىداؼ وغايات المؤسسة
ويرػ الباحثوف مف خبلؿ القراءات المرجعية أف التمكيف اإلدارؼ يعتبر مف األمور الميمة في المؤسسات 

، حيث أصبح مف المفاىيـ الحديثة التي تحتاج  ل عاـ والرياضة بشكل خاصوالمنظمات اإلدارية بشك
إلى البحث واالستقصاء وذلؾ لمعرفة ماىية وكيفية مساىمة التمكيف اإلدارؼ في تطوير أداء العامميف 

، بيدؼ زيادة فاعمية اإلدارة  ، مف خبلؿ إطبلؽ ممكات التفكير اإلبداعي ليـ بالمجنة األولمبية الميبية
نتاجية العمل ا لرياضية وآثرىا عمى الرضا الوظيفي الذؼ يعد مف الضروريات المرتبطة بكفاءة وا 

 ومخرجاتو .
وتسعى وزارة الشباب والرياضة كغيرىا مف المنظمات والمؤسسات اإلدارية العامة أو الرياضية إلى 

، لذلؾ فقد  ضية بشكل خاص، واإلدارة الريا االستفادة مف المفاىيـ الحديثة في حقل اإلدارة بشكل عاـ
تسعى ىذه الدراسة إلى تطبيق وتوظيف مفيوـ التمكيف اإلدارؼ في مجاؿ اإلدارة الرياضة بشكل عاـ 
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، وىل يحقق حافز لمرضا الوظيفي لمعامميف ويعزز مف النمو  ووزارة الشباب والرياضة بشكل خاص
 والتطور اإلدارؼ لدييـ .

 ػػمة البحث:كمش 2 – 1
 ،  (2016العاؿ ) ، حبيبة عبد كثير مف الدراسات المحمية والعربية منيا بالرغـ مف أف

، حسيف عفانة  (2012السبلـ ىندر ) ، عبد (2013، جمعة دعيب ) (2014القادر شعيب ) عبد
، أثبتت المميزات اإليجابية لمتمكيف اإلدارؼ واآلثار  (2006، صبلح الييتي ) دمحم الحرايشة (2013)

 (10( )4( )7( )2( )8( )3)يحققيا .اإليجابية التي 
إال أف مجاؿ اإلدارة الرياضية في ليبيا مازاؿ يفتقر إلى رؤية وسياسة واضحة حوؿ ىذا المفيوـ وكيفية 

،  ، وا ىماؿ اإلدارة الرياضية لمفوائد التي تنعكس عمى الموظف والمناخ المؤسسي فييا تطبيقو في إدارتيـ
سسات الرياضية ال يؤمنوف بأىمية التغيير واالستفادة مف االيجابيات والزاؿ ىناؾ بعض الرؤساء في المؤ 

، حيث يعتقدوف أف ذلؾ مصدرًا مف مصادر  التي يحققيا تطبيق مفيوـ التمكيف اإلدارؼ لئلدارة الرياضية
 ، بما في ذلؾ ، فيقفوا عائقا أماـ التطوير اإلدارؼ والتغيير التنظيمي الخطر الذؼ ييدد سمطاتيـ ونفوذىـ

 االتجاه نحو التمكيف اإلدارؼ .
، وأثره عمى األداء والرضا الوظيفي ضمف نطاؽ  وفي ظل الدراسات التي تناولت مفيوـ التمكيف اإلدارؼ 

، فأف ذلؾ يستدعي أف تتوجو جيود الباحثوف لبحث ىذا المفيـو مف جميع الجوانب  البيئة الرياضية
ية األخرػ المتعمقة بو .كما يأمل الباحثوف أف تكوف نتائج لموقوؼ عمى أثر التمكيف لبعض المفاىيـ اإلدار 

ىذه الدراسة أف شاء ذات فائدة لمعامميف عمى تطوير األداء اإلدارؼ بوزارة الشباب والرياضة لتساىـ في 
، ونواة لدراسات أخرػ مشابية تقيس التمكيف اإلدارؼ وعبلقتو  فاعمية قطاع الرياضة وتعزيز كفاءتو

 .بمتغيرات أخرػ 
 أىميػػػػػػػػػػػػة البػػػػػػػػػػحث: 1-3

تكمف أىمية ىذه الدراسة كونيا تتناوؿ أحد المفاىيـ اإلدارية التنظيمية الحديثة إال و ىو التمكيف اإلدارؼ 
، والذؼ يعد مف  وأىمية تطبيقو في المجاؿ اإلدارؼ الرياضي مف خبلؿ وزارة الشباب والرياضة

، التي تتبني الفكر اإلدارؼ الذؼ يسمح بالمشاركة  دارؼ الحديثالموضوعات الميمة في الفكر اإل
، وعميو فأف ىذا المفيوـ يجب إخضاعو  لمعامميف في اتخاذ القرارات وزيادة قدراتيـ التنافسية واإلبداعية

لمدراسة التنظيمية ويعطينا أىمية واضحة ضمف اإلطار العممي ألساليب اإلدارة المتطورة في اكتساب 
، واستخداميا في تحسيف األداء وزيادة الكفاءة وتحقيق التميز والنمو اإلدارؼ وزيادة  والمياراتالمعارؼ 
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، لذلؾ فإف ىذه الدراسة يمكف أف تدفع المديريف وصناع القرار في اإلدارة  دافعية الموظف نحو العمل
،  مكيف اإلدارؼ العميا في الرياضة بشكل خاص و الوزارات الرياضة بشكل عاـ إلى تبني مفيـو الت

 وتطبيقو كونو يساعد في جيود التطوير اإلدارؼ .
ويأمل الباحثوف أف تكوف نتائج ىذه الدراسة ذات أىمية بالنسبة لطبلب الدراسات العميا والباحثيف فيي 
سوؼ تسيـ في إثراء المكتبة المحمية والرياضية ليبيا بموضوع جديد مف خبلؿ ربط بيف مفيومي التمكيف 

، فيي أولى الدراسات عمى حد عمـ الباحثيف التي تتناوؿ ىذا الموضوع الحيوؼ  والرضا الوظيفياإلدارؼ 
 لمتعرؼ عمى العبلقة التأثيرية بينيما ومف الممكف أف تكوف نقطة انطبلؽ لدراسات أخرػ .

 أىػػػػػػػػػداؼ البػػػػػػػػحث: 1-4
 ييدؼ ىذا البحث لمتعرؼ عمى:

 ارؼ قيد الدراسة لمعامميف بوزارة الشباب والرياضة.مستوػ أبعاد التمكيف اإلد. 1
 مستوػ الرضا الوظيفي لمعامميف بوزارة الشباب والرياضة.. 2
 مدػ تأثير التمكيف اإلدارؼ في تحقيق الرضا الوظيفي لمعامميف بوزارة الشباب والرياضة.. 3
 األولمبية.أثر التمكيف اإلدارؼ ومحاوره عمى الرضا الوظيفي لمعامميف بالمجنة . 4
 تسػػػػػػػػػػاؤالت البػػػػػػػحث: 1-5

 إلى أؼ مدػ تطبق أبعاد التمكيف اإلدارؼ قيد الدراسة لمعامميف بوزارة الشباب والرياضة ؟
 ما ىو مستوػ الرضا الوظيفي لمعامميف بوزارة الشباب والرياضة ؟

راسة والرضا الوظيفي لمعامميف ىل توجد عبلقة ذات داللو إحصائية بيف أبعاد التمكيف اإلدارؼ قيد الد
 بوزارة الشباب والرياضة ؟

ىل يوجد أف معنويا داللو إحصائيا لمتمكيف اإلدارؼ ومحاوره عمى الرضا الوظيفي لمعامميف بوزارة الشباب 
 والرياضة ؟

 مصطمػػػػػػػػػػحات البحث: 6- 1
يو االستقبللية في أداء العمل والقدرة عمى ىو القدرة أف تكمف الفرد فاعبل وأف يكوف لد"  التمكيػػػػػػػػػف: -1

 (55:11) .التأثير وتحقيق األىداؼ "
 (48:6) ".ويعرؼ بأنو منح العامميف القوة والحرية والمعمومات لصنع القرارات والمشاركة في اتخاذىا"  -
 التمػػػػػػػػػكيف اإلداري: -2
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لمحددة التي يقوـ بيا الموظف حسب ىو إعطاء الموظفيف صبلحية وحرية أكبر في مجاؿ الوظيفة ا" 
بداء الرأؼ في أمور تتعمق بالوظيفة وفي  الوصف الخاص بتمؾ الوظيفة ، ومنحو حرية المشاركة وا 

 (22:11) ". إطارىا
 الرضػػػػػػػا الكظيػػػػػػػفي: -3
ل نفسو ىو الشعور النفسي بالقناعة واالرتياح السعادة إلشباع الرغبات والحاجات والتوقعات مع العم" 

".   ومحتوػ بيئة العمل والثقة والوالء واالنتماء وبعض العوامل والمؤشرات األخرػ ذات العبلقة 
(13:12) 
 إجػػػػػػػػػػػػراءات البحث: -3
 منيج البحث: 3-1

 .المنيج الوصفي التحميمي لقدرة ىذا المنيج فى قياس المتغيرات قيد البحث استخدـ الباحثوف 
 :مجتمػػػػػع البحث 3-2

تكوف مجتمع البحث مف رؤساء الوحدات واألقساـ واإلدارات بوزارة الشباب والرياضة والمكاتب التابعة ليا 
 ( فردًا .24وعددىـ )

 عينػػػػػػػػة البحث: 3-3
بما أف مجتمع البحث عددىـ قميل وىو يمثل المسئوليف مف رؤساء الوحدات واألقساـ والمكاتب واإلدارات 

( تسعة 19، لذا فإف الباحثوف حرصًا عمى توزيع استثمارة االستبياف عمى عدد ) اضةبوزارة الشباب والري
%( مف مجتمع البحث 79عشر مف المسئوليف باإلدارة العميا والوسطى والتنفيذية وبما أف نتيجة )

( خمسة مف أفراد مجتمع البحث تـ أجزاء المعامبلت العممية عمييـ في تقنيف استمارة 5باإلضافة إلى )
 %( مف مجتمع البحث 100ف فرد أؼ )(أربعة وعشرو 24االستبياف وبذلؾ يكوف عدد أفراد عينة البحث )

 كسائػػػػػػػػػل جميػػػػػع البيانات: 3-4
 استمارة االستبياف: 3-4-1

، ليضع مف خبلليا معرفة واقع التمكيف  وىي األداة الرئيسية لجمع البيانات والمعمومات ليذا البحث
 قتو بالرضا الوظيفي بوزارة الشباب والرياضة .اإلدارؼ وعبل

 خطكات إعداد كبناء استمارة االستبياف: 3-4-2
قاـ الباحثوف بعد اإلطبلع عمى المراجع العممية والدراسات السابقة بوضع محاور الستمارة االستبياف وىي 

 .الرضا الوظيفي (  –الدفعية  –التعميـ والتدريب  –االستقبلؿ  –) الصبلحيات 
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( عبارة ووضع ميزاف ثبلثي 38وقد تـ صياغة العبارات المناسبة لكل محور حيث بمغ عدد العبارات )
ال ( الستخدامو في التطبيق األساسي لبلستمارة . تـ  –أؼ حد ما  –لئلجابة عمى العبارات وىو ) نعـ 

 ة االستبياف .عرض االستمارة بعباراتيا النيائية عمى الخبراء ألنيا الصدؽ المنطقي الستمار 
 ثبػػػػػػػػػات االستمػػػػػػػػػارة: 3-4-3

قاـ الباحثوف بحساب معامل ثبات االستمارة مف خبلؿ استخداـ الطريقة العامة مف الحقيبة اإلحصائية 
(SPSS  لحساب معامل الفاكرونباخ مف خبلؿ تطبيقيو عمى عينة مف مجتمع البحث وخارج العينة )

%( وىو معامل ثبات 0.864، وكانت قيمة معامل الفاكروتباخ قد بمغت ) ( أفراد5األساسية وعددىـ )
 في إجابات العينة االستطبلعية . الثبات، ويعني توفر درجة عالية مف  عالي

 ( يكضح ذلؾ1كالجدكؿ رقـ )
 مؤشر الثبات كالصدؽ لمحاكر االستمارة

 مإشر الصدق لٌاس االستمارة متوسط االستمارة المحاور م

 0.872 1.760 10.112 ٌةالصبلح 1

 0.827 1.711 10.244 االستؽبلل 2

 0.827 1.625 10.233 التعلٌم والتدرٌب 3

 0.776 1.223 10.351 الدافعٌة 4

 0.885 1.865 11.224 الرضا الوظٌفً 5

 0.864 لٌمــــــــــــــة ألفا االستمارة

ذا يبيف أف االرتباط بيف اإلجابات كاف ( يتضح أف ىناؾ نسبة ثبات عالية وى1مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
، كما أف مقياس الصدؽ والذؼ يرتبط ويتعمق بقيادة درجة ارتباط القيادة باالستمارة تعتبر نتائجو  مرتفعاً 

، وبالتالي فيي مؤشرات جيدة ألغراض  مقبولة إحصائيا ويعتبر متوسط درجات االستمارة مقبولة ومتقاربة
ؿ عمى ثبات االستمارة بشكل جيد وبذلؾ يكوف الباحثوف قد تأكد مف صدؽ البحث ويمكف الوقوؼ بيا وتد
 وثبات أداة الدراسة وصالحة .

 تطبيق استمارة االستبياف ) البحث األساسية (: 3-4-4
ثـ تطبيق وتوزيع استمارة االستبياف عمى عينة البحث مف المسئوليف باإلدارة العميا والوسطى والتنفيذية 

 لرياضة .لوزارة الشباب وا
 : اإلحصائيةالمعالجات  3-6
 المتوسط الحسابي . -
 االنحراؼ المعيارؼ . -
 معامل االرتباط . -
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 النسبة المئوية . -
 مربع كأؼ . -
 عرض كمناقشة النتائج:-4

يتضمف ىذا الجزء عرض ومناقشة نتائج التحميل اإلحصائي إلجابات العينة عمى عبارات استبياف 
 تبيف ذلؾ.( 7،6،5،4،3،2في وزارة الشباب والرياضة والجداوؿ أرقاـ)التمكيف اإلدارؼ لموظ

 (2جدكؿ رقـ )
 الستجابات العينة عمى مككنات محكر الصبلحيات التكرارات كالنسب المئكية كقيـ اختبار مربع كأي    
لٌمة  ال إلى حد ما نعم العبارات م

 مربع
مستوى 
 ن ، % ن ، % ن ، % الداللة

ة الشباب والرٌاضة للموظفٌن تسمح وزار 1
 المشاركة فً اتخاذ المرارات

0 
0% 

3 
16% 

16 
84% 

 
84% 

 
8.89 

ٌمنح الوزٌر الصبلحٌات للموظفٌن من ذوي  2
 الخبرة والتخصص

0 
0% 

8 
42% 

11 
58% 

0.47 
 

0.49 

ٌستطٌع الموظفون اتخاذ المرارات عند  3
تمكٌنهم دون الرجوع إلى الوزٌر والمدٌر 

 المختص

1 
5% 

1 
5% 

17 
90% 

26.9 0.00 

تسمح وزارة الشباب والرٌاضة المرونة  4
 الكافٌة إلٌجاز أعمالهم

1 
5% 

8 
42% 

10 
53% 

7.05 0.02 

ٌمنح المدٌر المختص بوزارة الشباب  5
والرٌاضة الصبلحٌات  للموظفٌن الذٌن ٌثك 

 فً لدراتهم

8 
42% 

9 
47% 

2 
11% 

4.52 0.10 

ٌات الممنوحة التزام الموظفٌن بحدود الصبلح 6
 لهم عند تمكٌنهم

10 
53% 

7 
36% 

2 
11% 

5.15 0.07 

ٌشجع المدٌر المختص للموظفٌن على  7
 ممارسة الدور المٌادي

3 
15% 

10 
53% 

6 
32% 

3.89 0.14 

قد أظيرت فروؽ  (2كا)( والخاص بعبارات محور الصبلحيات بأف قيـ 2يتضح مف نتائج الجدوؿ رقـ )
ولصالح الذيف أجابوا )ببل( وبنسب ( 4،3،2،1)لعينة عمى العبارات أرقاـ دالة إحصائيا بيف إجابات ا

مف العينة عمى أف الوزارة ال تسمح لمموظفيف بالمشاركة في اتخاذ القرارات. ثـ نسبة  (%84)بمغت 
عمى محتوػ العبارة الثالثة والتي  (%90)منح الوزير الصبلحيات لمموظفيف وعمى محتوػ عدـ  (58%)

ف الموظفيف ال يستطيعوف اتخاذ القرارات عند تمكينيـ دوف الرجوع إلى الوزير والمدير تشير إلى أ
مف العينة ترػ أف الوزارة ال تمنح المرونة الكافية لمموظفيف إلنجاز  (%53)المختص . ثـ نسبت 

 .(7.6.5) أؼ فروؽ معنوية بيف إجابات العينة عمى العبارات أرقاـ 2أعماليـ . بينما لـ تحقق قيمة كا



121 
 

أف أفراد العينة تتفق إلى حدًا ما عمى بعض الصبلحيات الممنوحة لمموظفيف وفقا لعامل  وىذا يعني
 الخبرة والثقة والقيادة وحدود الصبلحيات الممنوحة مف الوزير والمدراء المختصيف .

 (3جدكؿ رقـ )
 عمى مككنات محكر االستقبلؿ الستجابات العينة 2التكرارات كالنسب المئكية كقيـ اختبار مربع كا       

لٌمة مربع  ال إلى حد ما نعم العبارات م
 2كا

مستوى 
 ن ، % ن ، % ن ، % الداللة

ٌتمتع الموظفٌن بدرجة من االستمبللٌة فً  8
 أعمالهم عند تمكٌنهم

3 
16% 

6 
32% 

10 
53% 

3.89 0.14 

التمكٌن اإلداري ٌساعد الموظفٌن فً الرلابة  9
 مالهمالذاتٌة على أع

8 
42% 

7 
37% 

4 
21% 

1.36 0.50 

ٌسمح التمكٌن اإلداري للموظفٌن بحرٌة  10
 التصرؾ فً أدابهم لؤلعمال

7 
37% 

7 
37% 

5 
26% 

0.42 0.47 

ٌشعر الموظفٌن بالرضا عن أدابهم للعمل  11
 عند التمكٌن

13 
69% 

5 
26% 

1 
5% 

11.79 0.00 

ٌشعر الموظفٌن باالحترام والتمدٌر من لبل  12
 ابهم عند التمكٌنرإس

13 
69% 

5 
26% 

1 
5% 

11.79 0.00 

ٌساعد التمكٌن اإلداري من تخفٌؾ العباء  13
 عن الرإساء

15 
79 

3 
16% 

1 
5% 

18.10 0.00 

ٌساهم التمكٌن اإلداري من تملٌل اإلشراؾ  14
 المباشر على الموظفٌن

9 
48% 

6 
32% 

4 
21% 

2.00 0.36 

قد أظيرت فروؽ  (2كا)بعبارات محور االستقبلؿ بأف قيـ ( والخاص 3يتضح مف نتائج الجدوؿ رقـ )
وبنسب  بنعـ()ولصالح الذيف أجابوا ( 13.12.11)دالة إحصائيا بيف إجابات العينة عمى العبارات أرقاـ 

مف العينة عمى أف الموظفيف يشعروف بالرضا عف أدائيـ لمعمل عند تمكينيـ مف   (%69)بمغت 
موظفيف يشعروف باالحتراـ والتقدير مف قبل رؤساء عند تمكينيـ . والتي مف ال (%69)وظائفيـ. ثـ نسبة 

مف العينة أف  (%79)تشير إلى أف الموظفيف ال يستطيعوف اتخاذ القرارات عند تمكينيـ . كما ترػ نسبة 
أؼ فروؽ معنوية  (2كا)التمكيف اإلدارؼ يساعد عمى تخفيف العبء عف الرؤساء . بينما لـ تحقق قيمة 

وىذا يعني أف أفراد العينة تتفق إلى حد ما عمى  (14.10.9.8)جابات العينة عمى العبارات أرقاـ بيف إ
بعض حاالت االستقبلؿ الممنوحة لمموظفيف عند تمكينيـ مف عممو مثل حرية الرقابة عمى عمميـ 

 اإلدارؼ والتصرؼ في أدائيـ لؤلعماؿ التي يكمفوف بيا .
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 (4الجدكؿ رقـ )
 عمى مككنات محكر التعميـ كالتدريب الستجابات العينة 2ت كالنسب المئكية كقيـ اختبار مربع كاالتكرارا   
لٌمة مربع  ال إلى حد ما نعم العبارات م

 2كا
مستوى 
 ن ، % ن ، % ن ، % الداللة

ٌستطٌع المرإوسٌن فً وزارة الشباب والرٌاضة  15
االعتماد على لدراتهم فً حل المشكبلت عند 

 ٌنهمتمك

6 
32% 

13 
63% 

1 
5% 

9.57 0.01 

التمكٌن اإلداري بوزارة الشباب والرٌاضة ٌشجع  16
 المرإوسٌن على االستفادة من التعلٌم والتدرٌب

8 
42% 

10 
53% 

1 
5% 

7.05 0.03 

ٌسمح التمكٌن اإلداري بالوزارة المرإوسٌن من  17
 اكتساب المهارات والخبرات

10 
53% 

8 
42% 

1 
5% 

7.05 0.03 

ٌنفذ المرإوسٌن هامهم وواجباتهم بشكل جٌد عند  18
 تمكٌنهم

10 
53% 

9 
47% 

0 
0% 

0.05 0.81 

توفٌر اإلدارة المختصة فرص متساوٌة لجمٌع  19
 المرإوسٌن للتدرٌب والتعلٌم

6 
32% 

7 
36% 

6 
32% 

0.10 0.94 

 12 ٌساهم التمكٌن فً إعداد لٌادات إدارٌة كفإة 20
63% 

4 
21% 

3 
16% 

7.68 0.02 

ٌساهم التمكٌن اإلداري المرإوسٌن من تطوٌر  21
 لدراتهم ومعارفهم

13 
68% 

5 
26% 

1 
5% 

11.79 0.00 

قد  (2كا)( والخاص بعبارات محور االستقبلؿ التعميـ والتدريب بأف قيـ 4يتضح مف نتائج الجدوؿ رقـ )
ولصالح الذيف أجابوا ( 21.20.17)أظيرت فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات العينة عمى العبارات أرقاـ 

( لصالح الذيف أجابوا ) إلى حد ما ( . حيث إلى حد ما بمغت نسبة الذيف 16.15)بنعـ( ثـ العبارتاف )
مف العينة عمى أف التمكيف اإلدارؼ بالوزارة يشجع المرؤوسيف عمى اكتساب الميارات  (%53)أجابوا بنعـ 

يؤكدوف عمى أف التمكيف اإلدارؼ يساىـ في  مف الموظفيف (%68)إلى  (%63)والخبرات. ثـ أف نسبة 
إلى  (%53)كما يرػ نسبة مف  ، إعداد القيادات اإلدارية الكفؤة القدرة عمى تطوير قدراتيـ ومعارفيـ

مف العينة الذيف أجابوا إلى حد ما أف المرؤوسيف في الوزارة يستطيعوف االعتماد عمى قدراتيـ  (63%)
ـ أف التمكيف اإلدارؼ يشجع المرؤوسيف عمى االستفادة مف التعميـ في حل المشكبلت عند تمكينيـ . ث

أؼ فروؽ معنوية بيف إجابات العينة عمى  (2كا)والتدريب الذؼ حصموا عميو .بينما لـ تحقق قيمة 
وىذا يعني أف أفراد العينة تتفق عمى بعض حاالت مثل تنفيذ المرؤوسيف ( 19.18)العبارتاف أرقاـ 

 . ومرضي ، ثـ توفير الفرص لجميع المرؤوسيف بالتساوؼ  لواجباتيـ بشكل جيد
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 (5جدكؿ رقـ )
 عمى مككنات محكر الدافعية الستجابات العينة 2التكرارات كالنسب المئكية كقيـ اختبار مربع كا          

لٌمة مربع  ال إلى حد ما نعم العبارات م
 2كا

مستوى 
 ن ، % ن ، % ن ، % الداللة

رإوسٌن بوزارة الشباب والرٌاضة أعمالهم ٌنجز الم 22
 بشكل جٌد عند تمكٌنهم

10 
53% 

9 
47% 

0 
0% 

0.05 0.81 

ٌمنح التمكٌن اإلداري للموظفٌن بوزارة الشباب  23
 والرٌاضة فرصة للمرإوسٌن إلثبات لدراتهم

12 
63% 

4 
21% 

3 
16% 

7.63 0.02 

ٌساعد التمكٌن الموظفٌن فً تحمٌك الترلٌة لمنصب  24
 ىأعل

13 
68% 

4 
21% 

2 
11% 

10.84 0.00 

 15 ٌشعر المرإوسٌن عند تمكٌنهم بثمة عالٌة بالنفس 25
78% 

2 
11% 

2 
11% 

17.79 0.00 

ٌشجع اإلدارة المختصة بوزارة الشباب والرٌاضة على  26
 تمل المسبولٌة من خبلل التمكٌن اإلداري

10 
53% 

8 
42$ 

1 
5% 

7.05 0.03 

شباب والرٌاضة تمكٌن العاملٌن تعتمد اإلدارة بوزارة ال 27
 على مدى استعدادهم لتحمل المسبولٌة

8 
42% 

7 
37% 

4 
21% 

1.36 0.50 

تمكٌن المرإوسٌن بوزارة الشباب والرٌاضة ٌدفعهم  28
 نحو اإلبداع وتطوٌر أسالٌب العمل

12 
63% 

6 
32% 

1 
5% 

9.57 0.00 

قد  (2كا)قبلؿ التعميـ والتدريب بأف قيـ ( والخاص بعبارات محور االست5يتضح مف نتائج الجدوؿ رقـ )
( 28،26،25،24،23،22)أظيرت فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات العينة عمى العبارات أرقاـ 

مف العينة عمى أف التمكيف اإلدارؼ بالوزارة يمنح  (%63)ولصالح الذيف أجابوا )بنعـ( وبنسب بمغت 
 (% 68)داع وتطوير أساليب العمل . ثـ نسبة مف لممرؤوسيف فرص إلثبات قدراتيـ، ودفعيـ نحو اإلب

مف العينة تؤكد أف التمكيف اإلدارؼ بالوزارة يساعد الموظفيف في تحقيق الترقيات لممناصب  (%78)إلى 
مف العينة أف التمكيف اإلدارؼ يساعد  (%53)األعمى والعينة التي تمكنيـ بالثقة بالنفس . كما ترػ نسبة 

أؼ فروؽ معنوية بيف إجابات العينة عمى العبارتاف  (2كا)بينما لـ تحقق قيمة عمى تحمل المسؤولية . 
 . وىذا يعني أف أفراد العينة تتفق إلى حدا ـ عمى بعض حاالت الدفعية لمتمكيف اإلدارؼ ( 27.22أرقاـ )

 (6جدكؿ رقـ )
 نات محكر الرضا الكظيفيعمى مكك  الستجابات العينة 2التكرارات كالنسب المئكية كقيـ اختبار مربع كا      

لٌمة  ال إلى حد ما نعم العبارات م
 2مربع كا

مستوى 
 ن ، % ن ، % ن ، % الداللة

ٌشعر المرإوسٌن باستعادة عند حل مشكلة العمل  29
 من لبلهم

13 
68% 

4 
21% 

2 
11% 

10.87 0.00 

تمكٌن المرإوسٌن ٌخلك لدٌهم شعور أنهم جزء  30
 رٌاضةمهم فً وزارة الشباب وال

15 
79% 

3 
16% 

1 
5% 

18.10 0.00 

التمكٌن اإلداري ٌحمك األمان واالستمرار الوظٌفً  31
 لدى المرإوسٌن

10 
52% 

6 
32% 

3 
16% 

3.89 014 

 0.19 3.26 4 5 10التمكٌن اإلداري بوزارة الشباب والرٌاضة فً زٌادة  32
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 %21 %26 %52 االلتزام الوظٌفً لدى المرإوسٌن

اري بوزارة الشباب والرٌاضة ٌساعد التمكٌن اإلد 33
 على زٌادة والء المرإوسٌن للوزارة

12 
62% 

4 
21% 

3 
16% 

7.68 002 

التمكٌن اإلداري بوزارة الشباب والرٌاضة ٌعمل  34
 على تعمٌك التعاون والعمل الجماعً

11 
58% 

7 
37% 

1 
5% 

8.00 0.02 

ٌسمح إدارة الشباب والرٌاضة بحرٌة التعبٌر وإبداء  35
 لرأي ضمن إطار العملا

0 
0% 

10 
52% 

9 
47% 

0.05 081 

التمكٌن اإلداري بوزارة الشباب والرٌاضة ٌزٌد  36
 الدافعٌة الذاتٌة لدى المرإوسٌن

9 
47% 

9 
47% 

1 
5% 

0.05 0.81 

اإلدارة المختصة بوزارة الشباب والرٌاضة على  37
إٌجاد نوع من الثمة واالحترام المتبادل بٌن 

 وسٌن خبلل التمكٌنالرإساء والمرإ

9 
47% 

8 
42% 

2 
11% 

3.26 0.14 

التمكٌن اإلداري بوزارة الشباب والرٌاضة ٌحمك  38
للمرإوسٌن فرصة إثبات لدراتهم والرضا عن 

 أدابهم

14 
74% 

5 
26% 

0 
0% 

4.52 0.03 

قد أظيرت  (2كا)( والخاص بعبارات محور الرضا الوظيفي بأف قيـ 6يتضح مف نتائج الجدوؿ رقـ )
ولصالح الذيف ( 38.34.33.30.29)روؽ دالة إحصائيا بيف إجابات العينة عمى العبارات أرقاـ ف

مف العينة بأف المرؤوسيف يشعروف بالسعادة عند حل مشكبلت  (%68)أجابوا )بنعـ( وبنسب بمغت 
ارة . بأف تمكيف المرؤوسيف يخمق لدييـ شعور بأنيـ جزء ميـ في الوز  (%79)العمل السابقة . ثـ نسبة 

مف العينة ترػ أف التمكيف اإلدارؼ يساعد عمى زيادة وال المرؤوسيف لموزارة . ونسبة  (%62)ثـ نسبت 
 تشير إلى أف التمكيف يعمل عمى تعميق التعاوف  (58%)

مف الذيف أجابوا بنعـ أف التمكيف اإلدارؼ يحقق لممرؤوسيف  (%74)ترػ نسبة  اكم ، والعمل الجماعي
أؼ فروؽ معنوية بيف إجابات العينة  (2كا)يـ والرضا عف أدائيـ ، بينما لـ تحقق قيمة فرصة إثبات قدرات

( وىذا يعني أف أفراد العينة تختمف إلى حدا ما عمى بعض 37.36.35.32.31عمى العبارات أرقاـ)
حاالت التمكيف اإلدارؼ وأثره عمى الرضا الوظيفي مثل تحقيق األماف واالستقرار الوظيفي لدػ 

بداء الرأؼ ضمف إطار العمل . ثـ زيادة الدافعية لدػ المر  ؤوسيف . ثـ زيادة االلتزاـ الوظيفي ثـ التعبير وا 
مف الثقة واالحتراـ المتبادؿ بيف الرؤساء  الموظفيف . كما أظيرت إجابات العينة تبايف في إيجاد نوع

 والمرؤوسيف خبلؿ التمكيف .
 كظيفي كالتمكيف اإلداري كأبعادهمعامل االرتباط بيف الرضا ال(7جدكؿ رقـ )

 األبعاد     
 اإلحصـــــــــــــاء

التعلٌم  االستمبلل الصبلحٌات
 والتدرٌب

التمكٌن  الدافعٌة
 اإلداري

 **0.80 **0.71 *0.46 *0.50 0.40 معامل االرتباط

 0.00 0.00 0.04 0.01 0.08 مستوى المعنوٌة
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ت ارتباط دالة إحصائيا بيف الرضا الوظيفي والتمكيف ( وجود عبلقا7يتضح مف نتائج الجدوؿ رقـ )
 اإلدارؼ ومحاور ) الدافعية والتعميـ والتدريب واالستقبلؿ (، حيث بمغت قيمة االرتباط 

( 0.46( ومحور التعميـ والتدريب )0.71( ومحور الدافعية )0.80بيف الرضا ودرجة التمكف اإلدارؼ )
الة إحصائيا وارتباطات قوية وفي االتجاه اإليجابي وىذا يعني ( وىي جميعيا د0.50ومحور االستقبلؿ )

أنو كمما زاد التمكف اإلدارؼ لمموظفيف كمما زادت درجة الرضا الوظيفي بيف الموظفيف . بينما لـ يحقق 
 محور الصبلحيات معامل ارتباط مع الرضا الوظيفي .

 ي عمى تحقيق حالة الرضا لدػ الموظفيف .نتيجة الدراسة تؤكد أىمية التمكيف اإلدارؼ في أثره اإليجاب
 االستنتاجات كالتكصيات: -5
 االستنتاجات: 5-1

 أف الوزارة ال تسمح لمموظفيف بالمشاركة في اتخاذ القرارات .
 إف التمكيف اإلدارؼ يساعد عمى تخفيف العبء عف الرؤساء .

 والخبرات .إف التمكيف اإلدارؼ بالوزارة يشجع المرؤوسيف عمى اكتساب الميارات 
 إف التمكيف اإلدارؼ يساىـ في إعداد القيادات اإلدارية الكفوء القادرة عمى تطوير قدراتيـ ومعارفيـ .

إف التمكيف اإلدارؼ بالوزارة يمنح المرؤوسيف فرص إلثبات قدراتيـ ودفعيـ نحو اإلبداع وتطوير أساليب 
 العمل .

 لية .التمكيف اإلدارؼ بالوزارة يساعد عمى تحمل المسؤو 
 إف تمكيف المرؤوسيف بالوزارة يخمق ليـ شعور بأنيـ جزء ميـ في الوزارة .

 وجود عبلقة ارتباطيو دالة إحصائيًا بيف الرضا الوظيفي والتمكيف اإلدارؼ بالوزارة.
 إنو كمما زادت درجة التمكيف اإلدارؼ زادت درجة الرضا الوظيفي بيف الموظفيف .

 ب عمى تحقيق الرضا الوظيفي .إف التمكيف اإلدارؼ لو أثر طي
 التكصيات: 5-2

 في ضكء البحث تمكف الباحثكف كضع التكصيات التالية :
العمل عمى تعزيز سياسة تفويض السمطة في الوزارة مف خبلؿ توعية المسؤوليف باإلدارة العميا لتقبل فكرة 

مف العامميف أكثر وزيادة الدافعية  مشاركة العامميف في اتخاذ القرارات مما يساعد في تقريب اإلدارة العميا
 ليـ .

 االىتماـ بممارسة التمكيف اإلدارؼ بكافة أبعاده مف قبل العامميف لما لو مف أثر في تحسيف مستوػ األداء 
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التأكيد عمى أىمية التعميـ والتدريب ومنح المرؤوسيف مساحة واسعة لممارسة األعماؿ واألدوار لتمكينيـ 
ة أعمى في المستقبل ومف خبلؿ إكسابيـ الميارات والخبرات التي تخدـ الوزارة في استبلـ مناصب إداري

 وتطور عمميا .
منح العامميف الثقة في العمل وتوفير مناخ تنظيمي يسمح ويشجع  عمى تقبل فكرة التمكيف اإلدارؼ 

وػ أداء والتشجيع عمى التغيير في أساليب العمل وتطوير إجراءات العمل وتسييل تنفيذىا لرفع مست
 الوزارة .

إجراء مزيدًا مف الدراسات والبحوث  في التمكيف اإلدارؼ عمى مؤسسات رياضية أخرػ كالمجنة األولمبية 
 . واألندية الرياضية وأثره عمى متغيرات أخرػ مثل اإلبداع اإلدارؼ واألداء الوظيفي
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 المراجع:
 أكاًل:المراجع العربية:

 (:2010يد الشياب )أحمد دمحم سع -1
 حمورعناف أحمد أبو 

مفاىيـ إدارية معاصرة األكاديميوف ، 
 لمنشر والتوزيع ، عماف ، األردف .

 ( :2013الحفيع دعيب ) جمعة عبد -2
 

األبعاد اإلدارية ليندرة العمميات اإلدارية 
 وعبلقتيا باألداء الوظيفي

دراسة ميدانية عمى شركة الواحة لمنفط  -
الة ماجستير غير منشورة ، رس بطرابمس

 قسـ اإلدارة والتنظيـ األكاديمية الميبية .
 (:2016العاؿ ) حبيبة عبد -3

 
أثر التمكيف اإلدارؼ عمى الوظيفي 

 الخطوط الجوية  لمعامميف بشركة
الميبية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 

 ،قسـ اإلدارة 
 شعبة اإلدارة والتنظيـ  . 

 (:2013حسيف مرواف عفانة )  -4
 

لتمكيف اإلدارؼ وعبلقتو بفاعمية فرؽ 
العمل في المؤسسات األىمية الدولية 
العامل في قطاع غزة ، رسالة ماجستير 
غير منشورة ، كمية االقتصاد والعمـو 

 اإلدارية جامعة األزىر، غزة
 (:2008خالد سعيد أبوىمتو ) -5

 
أثر السياسات النظمية عمى التمكيف 

يف في الدوائر الوظيفي لدػ العامم
الحكومية، منطقة تبوؾ ، المممكة العربية 
السعودية، ماجستير غير منشورة ، الكرؾ 

 األردف .
 ( :2009زكريا السدورؼ)  -6

 
إدارة التمكيف واقتصادية الثقة ، دار 
 البازورؼ لمنشر والتوزيع ، عماف ، األردف 
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 ( :2012) السبلـ مسعود ىندر عبد -7
 

دارؼ في تغير اإلبداع " أثر التمكيف اإل
التنظيمي، دراسة ميدانية حوؿ أراء 
العامميف في مؤسسة األحداث والبيت 
االجتماعي ، مجمة االقتصاد والتجارة ، 

 (  "2جامعة الزيتونة عدد )
 ( :2014القادر التومي شعيب ) عبد -8

 
" التمكيف الوظيفي ودوره في تعزيز اإلبداع 

ى المصارؼ التنظيمي. دراسة ميدانية  عم
التجارية العامة طرابمس، األكاديمية الميبية 

" 
 (2008الحميـ عطية )  عبده محمود عبد -9

 
" أثر تمكيف العامميف عمى الرضا الوظيفي 
بمديريات الشباب والرياضة بجنوب 
الصعيد ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 
قسـ اإلدارة والرياضة والترويح ، جامعة 

 أسيوط ، مصر "
 (2006دمحم الحراشة، صبلح إلييتي ) -10

 
" أثر التمكيف اإلدارؼ والدعـ التنظيمي 
في السموؾ اإلبداعي كما يراه العامموف في 
شركة االتصاؿ األردنية ، دراسة ميدانية، 
مجمة دراسات الجامعة األردنية ، مجمد 

 (  "2( العدد )33)
 ( :2012محمود حسيف الوادؼ ) -11

 
في العصر الحديث ، التمكيف اإلدارؼ 

دار الحامد لمنشر والتوزيع ، عماف ، 
 األردف .

الرضا الوظيفي دراسة ميدانية التجاىات  ( :1981ناصر العديمي )  -12
ومواقف موظفي األجيزة الحكومية في 
مديف الرياضة العربية ، معيد اإلدارة 
العامة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 
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 ة كالفورينا .عمـ النفس اإلدارؼ ، جامع
التمكيف كمفيوـ إدارؼ معاصر المنظمة  ( :2006يحي سميـ ممحـ )  -13

العربية لمتنمية اإلدارية ، القاىرة ، مصر 
. 
 

 
 

 ثانيًا: المراجع األجنبية:
 

14- Pferffer .(1994). Competitive advantage through people . boston .    

                               Massachusetts : Harvard business school press. 
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 ضية باالتحاد الميبي لكرة القدـتنبؤ المبكر في ادارة االزمات الريامتصميـ نمكذج ل
 حسيف عمي الذكادي -د                                                         

 عائدة خميفة سعيد داكد -د                                                           
 دمحم احمد عجينة -أ      

 المقدمة كمشكمة البحث: 1-1
يعد عمـ إدارة األزمات مف العموـ الجديدة التى تعتمد عمى العديد مف األسس والمبادغ العممية والمفاىيـ 

                                                                                                                                                                                                                                                           ( 19: 3)ر العموـ األخرػ. الخاصة ، مما يجعمو عممًا مختمفًا فى أساليبو وتطبيقاتو عف سائ
وىو ما جعل عمـ إدارة األزمات عممًا عميو إقباؿ وذلؾ بيدؼ امتبلؾ القدرة عمى معالجة األزمات وجمع 
وتحميل المعمومات عنيا. وا عداد البدائل المناسبة لتخفيض األخطار الناتجة عف حدوثيا ، لذلؾ تعد إدارة 

ت التى يجب أف تتناوليا الحركة الرياضية لبلنطبلؽ األزمات فى المجاؿ الرياضى واحدة مف أىـ المجاال
إلى غايات القرف الحالى ، لموقوؼ بالرياضة فى مصاؼ العموـ المتقدمة ، كعمـ ييدؼ إلى التحكـ فى 
األحداث المفاجئة التى تعرضيا عمى كافة مستوياتيا المحمية والعالمية مف تجارب الدوؿ المتقدمة التى 

ألزمات أو الحاالت القريبة بيا ، وكى يتـ معالجة أزماتيا يجب تناوليا مف سبق وتعرضت لمثل ىذه ا
خبلؿ األبعاد والحدود والمواقع التى يمكف أف تؤثر األزمة فييا ، واألزمة سواء كانت عمى صعيد المحمى 

 ( 28: 10( )19: 3والدولى. ) 
مبكر تظير بصورة واضحة فى تدنى وفي المجاؿ الرياضى عمى الساحة الميبية نجد أف إشارات اإلنذار ال

مستويات الفرؽ الرياضية المختمفة سواء كانت الجماعية أو الفردية ويتضح ذلؾ مف خبلؿ عدـ مشاركتنا 
فى جميع المنافسات الرياضية فى بعض األحياف  ، عدـ تحصمنا عمى ترتيب فى المنافسات التى تـ 

جود إدارة صحيحة فى األندية واالتحادات ، عدـ وجود االشتراؾ فييا ، عدـ وجود أندية متكاممة ، عدـ و 
 برامج عممية يتـ التدريب بواسطتيا ، عدـ وجود تشجيع الرياضييف المتميزيف.

وىو ما دفع الباحثوف إلجراء ىذا البحث لمتعرؼ عمى أىمية إيجاد نظـ لئلنذار المبكر المتعمق بكل مف ) 
ـ التكنولوجية ( بجانب مشاكل التمويل التحادات الرياضة الميبية النظ -إدارة األفراد  -الثقافة التنظيمية 

بغية التنبؤ باألزمات المختمفة وأيضًا اتجاىات أصحاب القرار األدارػ نحو األزمات ومدػ قدراتيـ عمى 
مواجيتيا وكيفية التعامل معيا فى حالة حدوثيا وتأثير ذلؾ عمى االستعداد لمواجية األزمات المختمفة 

 مة الحدوث.المحتم
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ف مشكمة تحقيق استجابة سريعة وفعالة لنظـ اإلنذار المبكر لـ تمقى نفس القدر مف االىتماـ والتى  وا 
تسعى الدراسة إلى ضرورة تطوير االستجابات فعالة فى شكل إجراءات وقائية متنوع فنظـ اإلنذار المبكر 

لعبلمات واإلرشادات الحادثة والتى يبنى كواحدة مف أىـ مراحل إدارة األزمات والتى تساعد عمى اكتشاؼ ا
دارتيا وأيضًا كيفية تناوؿ أصحاب القرار  عمييا التنبؤ باألزمات ألمختمفة وبالتالى القدرة عمى إدراكيا وا 

لذلؾ الدراسة  –اإلدارؼ القرارات السديدة باإلضافة إلى اإلعداد والتخطيط لؤلزمات فى المجاؿ الرياضى 
 مبكر يجب اف ترتبط ارتباطا وثيقًا مع ميمة االستجابة لذلؾ اإلنذار.تشير إف نظـ اإلنذار ال

 أىداؼ البحث: 1-2
 ييدؼ البحث لمتعرؼ عمى:

الفروؽ بيف استجابات أفراد المستويات اإلدارية المختمفة تبعًا الختصاصاتيـ الوظيفية فى نظـ إدارة  -
 األزمات قيد البحث.

مجمس إدارة اإلتحاد الرياضي الميبي فى إدارة األزمات  التعرؼ عمى األساليب المتبعة مف قبل -
 المختمفة.

التوصل إلى نماذج مقترحة إلدارة األزمات الرياضية فى مرحمة اكتشاؼ اإلنذار المبكر باإلتحاد  -
 الرياضي الميبي لكرة القدـ .

 تساؤالت البحث:
 نظـ إدارة األزمات قيد الدراسة؟ماىى الفروؽ بيف المستويات اإلدارية  داخل كل مستوػ إدارػ فى  -
 ماىى األساليب المتبعة مف قبل مجمس إدارة اإلتحاد الرياضي الميبي فى إدارة األزمات المختمفة؟ -
ماىى النماذج المقترحة إلدارة األزمات الرياضية فى مرحمة اكتشاؼ اإلنذار المبكر باالتحادات  -

 الرياضية الميبية؟
 بحث:المصطمحات المستخدمة فى ال

 Technologyالتكنكلكجية:  -1
" ىى إستخداـ التقنية الحديثة فى تطوير المجاؿ اإلدارػ مف أجل تقديـ أفضل األساليب اإلدارية فى 

 خدمة اإلنساف ".    ) تعريف إجرائى( 
 فريق إدارة األزمات الرياضية: -2

تص بالتعامل المباشر مع " ىو مجموعة مف الخبراء والفنييف المتخصصيف فى المجاؿ الرياضى المخ
 األزمة الرياضية بالمنظمة المعنية ".
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 نظـ المعمكمات: -3
أفراد ( ذات صمة فيما بينيا تيدؼ إلى  –إجراءات  –أجيزة  –" ىو مجموعة مف العناصر )معمومات 

 (8:13المساىمة فى تنظيـ ورفع مستوػ الكفاءة الفعالة لنظاـ وطبيعة أداء األعماؿ باإلتحاد".       )
 اتخاذ القرارات اإلدارية: -4

" ىى العممية التى تقوـ بيا اإلدارة العميا باإلتحاد لبلختيار بيف مجموعة مف البدائل إليجاد حل لممشكمة 
 (8:13أو موقف أو محاولة تغيير حالة ما لتحقيق األىداؼ التى تسعى إلييا ". )

 االطار النظري كالدراسات السابقة:  -2
 ظري:االطار الن 2-1

أصبحت عموـ اإلدارة الحديثة عمادًا لتطور كافة العموـ اإلنسانية،والتي أخذت في التوسع نتيجة لبلىتماـ 
المتزايد بو ا، وبذلؾ باتت أساس لنجاح ىذه األنشطة ، ولكي نحقق ما نيدؼ إليو يستدعي ذلؾ مواجية 

لمتعامل مع األزمات أصبح مف  األزمة بل تفادؼ حدوثيا ، حيث أف استخداـ األسموب العممي كأسموب
األمور الحتمية ، ليس فقط لما يحققو مف نتائج إيجابية في التعامل مع االزمات ولكف أيضًا ألف البديل 

 غير العممي نتائجو قد تكوف وخيمة وبشكل كبير.                              
دارة االزمات 2-1-1  Crises and crises Management concept: مفيـك األزمات كا 

 أ. تعريف األزمات:
" األزمة الرياضية موقف يحدث خمل يؤثر ماديًا ومعنويًا عمى سير العمميات الحيوية بالمنظمة ويؤدؼ 
لوضع غير مستقر يتسـ بالتيديد الشديد لؤلىداؼ التي تسعى لتحقيقيا ، بجانب المفاجأة في توقيت 

يع التخاذ قرارات محددة خارج إطار العمل المعتاد ، وىو الحدوث مما يتطمب استجابة فورية ورد فعل سر 
 ما يتيح الفرص االيجابية لمواجيتيا ويقمل مف المخاطر السمبية الناتجة عنيا إلى أدنى حد ممكف ".

 ب. إمكانية التنبؤ باألزمات:
يناريوىات ىي رصد اشارات االنذار المبكر التي ترسميا بما يمكف مف االعداد لمواجيتيا وا عداد الس" 

 لؤلزمة لمتعامل معيا ".
 التخطيط  إلدارة األزمات باإلتحاد الميبي لكرة القدـ: 2-1-2

تعد األزمة الحقيقية التى يواجييا اإلتحاد الميبى لكرة القدـ ىى عدـ تحقيقو لميدؼ الرئيسى الذػ يسعى 
واإلتحاد قد حدد أف الخروج "  لىأف اإلتحاد مؤسسة تربوية لتحقيق نتائج عميا فى التنافس الدو " إليو وىو 

المنفرد عف ىذا المسار يعتبر خطأ جسيمًا وىو ما تؤكده نتائج الدراسة االستطبلعية التى قامة بيا 



115 
 

ف كاف مفيوـ إدارة األزمات الرياضية الذػ نود أف يتحقق ويطبق باإلتحاد الميبى لكرة القدـ ،  الباحثاف وا 
زمة تواجييا قبل وبعد وأثناء حدوثيا ، وىو ما يحمل فى طياتو يعنى قدرة اإلتحاد عمى إدارة أػ األ

ضرورة وضع خطة مسبقة تعتمد عمى توافر عدد مف العناصر والتى يمكف أف نوضحيا مف خبلؿ 
 المنظور التالى:

 أكاًل: فريق إدارة األزمات:
دارة   االزمة ، تتضمف أربعة مف المتفق عميو لدػ باحثي إدارة األزمات ، اف حالة االستعداد لمواجية وا 

 عناصر ىي: 
جراء التعامل مع األزماتاالستراتيجيات التخصصية -  : خطط وا 
 يوضح مدػ توافر ىيكل لمعمل يمكف منو التعامل مع     اليياكل التنظيمية: -
 األزمات  
 : والتي تختص بالمعتقدات التنظيمية والتي قد تجعل الثقافة التنظيمية -
 ؤلزمات المنظمة مستيدفة ل  
 وىو مدػ ما يتوافر لدييـ مف       الصفات الشخصية لؤلفراد العامميف في المنظمة: -
 (                             75،55:29أنظمة دفاعية لمتعامل مع األزمات.   )   

 ثانيًا : التنبؤ باألزمات المحتممة:
عبارة عف وضع إفتراضات عف  بأنو " (2004كماؿ الديف دركيش ، دمحم صبحي حسانيف )ويعرفو 

 (                                                                                             23:8المستقبل في ضوء ما حدث في الماضي ويحدث في الحاضر. )
ث يتـ التعامل مع ويمكننا استخداـ طريقتيف لعممية التنبؤ ؛ أوليا يتمثل في استخداـ أساليب إحصائية حي

األرقـ بطريقة رياضية ، أما الثانية تتمثل في استخداـ طرؽ تقديرية حيث يتـ ترجمة اإلحصائيات في 
 (23:8أشكاؿ بيانية مع توضيح  اتجاه التنبؤ.    )

 ثالثًا: نماذج التنبؤ باألزمات محتممة الحدكث.
 الدراسات السابقة: 

 ر فى إدارة األزمات:الدراسات التى تناكلت األنذار المبك -
( بعنواف: " التنبؤ بالمخاطر واألزمات 24ـ( )1996) دراسة منى صبلح الديف شريف 2-2-1

المحتممة ، دراسة تطبيقية فى الصناعات المصرية " ، ىدفت الدراسة إلى: تحديد المتغيرات البيئية 
 لمحتممة.المولدة لؤلزمات ، وتحديد أىـ العوامل المؤثرة فى التنبؤ باألزمات ا
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أثر نظـ اإلنذار المبكر والتنبؤ باألزمات ( بعنكاف: " 9ـ( )1998دراسة زكريا يحيى عفيفى ) 2-2-2
الصناعية فى منظمات الصناعات الميمباوية " دراسة تطبيقية " وتيدؼ الدراسة إلى محاولة تأىيل 

براز نقاط الضعف فى المن شارات اإلنذار المبكر وا  ظمات فى ظل قواعد البيانات المفيوـ العممى لنظـ وا 
 الحالية.

( بعنواف: "  نحو منيج متكامل 21ـ( )1998) دراسة دمحم رشاد الحمبلكى ك زكريا عفيفى 2-2-3
لتطوير نظـ اإلنذار المبكر لمواجية حاالت التسرب الكيماوػ )دراسة تطبيقية بشركة ىميوبولوليس 

االختبلؼ الجوىرػ بيف قيادات المنظمة تجاه تطبيق لمصناعات الميمباوية( ، ىدفت الدراسة إلى: إيجاد 
 منيج متكامل لتطوير نظـ اإلنذار المبكر لواجية حاالت التسرب الكيماوػ.

 إجراءات البحث:-3
 منيج البحث: 3-1

استخداـ الباحثوف المنيج المسحي باعتباره واحد مف المناىج األساسية فى البحوث الوصفية يقصد بيا 
لدراسة حيث ال يقف ىذا المنيج عند حد تحديد وجمع المعمومات والحقائق عنيا ، وصف الظاىر قيد ا

 بل يتـ تصنيفيما وتحميميما لغرض تفسيرىا والتعبير عنيا كمًيا وكيفًيا.
 عينة البحث:  3-2

( فرد بنسبة 31فرد مف خمس فئات تـ تطبيق الدراسة االستطبلعية عمى ) 281بمغ حجـ عينة الدراسة 
%( مف 88.97فرد بنسبة    ) 250مف حجـ العينة وتـ تطبيق الدراسة االساسية عمى %( 11.03)

الدراسة االستطبلعية و  ( يوضح توصيف وتوزيع عينة البحث عمى الدراسة1حجـ العينة وجدوؿ )
 االساسية.

 تكصيف كتكزيع عينة البحث عمى الدراسة االستطبلعية كالدراسة االساسية   ( 1جدكؿ )

 الفبات نوع االدارة
 الدراسة االساسٌة الدراسة االستطبلعٌة العٌنة

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 العلٌا
اعضاء مجلس ادارة االتحاد اللٌبى 

 لكرة المدم
29 10.32 2 6.90 27 93.10 

 الوسطى
اعضاء مجالس ادارة االتحادات 

 الفرعٌة )المنطك(
37 13.17 3 8.11 34 91.89 

 84.31 43 15.69 8 18.15 51 المدربٌن واالدارٌٌن والحكام التنفٌذٌة

 90.54 67 9.46 7 26.33 74 البلعبٌن

 87.78 79 12.22 11 32.03 90 الجمهور

 88.97 250 11.03 31  281 المجموع
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 :ادكات جمع البيانات 3-3
بعد اف تـ تقنيف االستبياف مف حيث  اعتمد الباحثاف فى جمع البيانات عف طريق تصميـ استمارة استبياف

واإلدارة  -الصدؽ والثبات ، حيث اشتممت االستمارة عمى خمس محاور أساسية وىي: )اإلدارة العميا 
 والبلعبيف والجميور(. -اإلدارة التنفيذية باإلتحاد الميبي لكرة القدـ  -الوسطى 

 المعالجات اإلحصائية: 3-4
 حصائية التي تخدـ الدراسة وىي:استخداـ الباحثوف المعالجات اإل

 متوسط الحسابي  .                                                                                 -
 النسبة المئوية  .                        -
 مربع كاؼ .  -

 (2جدوؿ ) 
ع الكمى لممحور التي تنتمي اليو( يوضح معامل االتساؽ الداخمي ) معامل ارتباط  العبارة مع المجمو 

ومعامل ألفا لكرونباؾ لعبارات محور وسائل االنذار المبكر ومحور نموذج التعامل مع االزمة باالتحاد 
 31ف = الميبى لكرة القدـ 

 محتوى العبارات رلم العبارة
معامل االتساق 
 الداخلى

االنذار 
المبكر 
لحدوث 
 االزمة

   نذر بحدوث االزمة الرٌاضٌة باالتحاد اللٌبى لكرة المدم ما هى اكثر الوسابل التى ت أ

 0.732** الفٌس بون 1

 0.611** برامج المحادثة ) الشات( 2

 0.709** الرسابل المصٌرة على الموباٌل او االنترنت 3

 0.622** معلومات على شبكة المعلومات الدولٌة 4

 0.764** التلٌفون الثابت 5

 0.574** لمحمولالتلٌفون ا 6

 0.608** األحادٌث الشفوٌة بٌن المسبولٌن . 7

 0.622** البلعبٌن 8

 0.592** المدربٌن 9

 0.627** الحكام 10

 0.584** اإلدارٌٌن 11

 0.674** الجمهور 12

 0.795** وسابل اإلعبلم 13

 0.595** لجنة مختصة للتعرؾ على األزمات لبل حدوثها 14

ما هو 
 نموذج ال

  ما هو النموذج األفضل للتعامل مع األزمة لبل حدوثها: ب

 0.588** وجود لجنة من الخبراء واالكادٌمٌن لدراسة األزمات لبل حدوثها 1
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األفضل 
للتعامل مع 
األزمة لبل 

 حدوثها:

 0.671** صندوق للشكاوى من األوضاع التً تإدى إلى أزمة 2

3 
م اللٌبى ٌتحاور وٌتبللى فٌه المهتمٌن بكرة المدم لعرض تصمٌم منتدى التحاد كرة المد

 المشكبلت التى من الممكن أن تإدى إلى األزمة
**0.650 

 0.680** وجود خط تلٌفون ساخن مجانى لبلتحاد لتلمى الشكاوى بشكل سرى  4

5 
عرض لها وجود لناة اعبلمٌة التحاد كرة المدم تنالش مع الخبراء والمهتمٌن المشكبلت التى ٌت

 االتحاد وذلن بشفافٌة كبٌرة
**0.652 

6 
لجنه فنٌة تضم اعضاء االتحاد والبلعبٌن والمدربٌن والحكام وبعض من الجمهور ذو االهتمام 

 تجتمع كل فترة لدراسة المشكبلت المتعلمة باالتحاد
**0.687 

 0.664** عامل معها .االستفادة من االزمات السابمة لبلتحاد واالتحادات االخرى وكٌفٌة الت 7

8 
تصمٌم نموذج كتابً الدارة األزمات ٌتم صٌاؼته بشكل ٌضم كل مسبول واإلجراءات المتبعة 

 والتولٌتات الخاصة باإلجراءات والتوصٌؾ االوظٌفى لكل مسبول.
**0.660 

 0.349=  0.05*ر معنكى عند مستكى      0.449=  0.01** ر معنكى عند مستكى 
والخاص بمعامل االتساؽ الداخمي ) معامل ارتباط  العبارة مع المجموع الكمى  ( 2)يتضح مف جدوؿ

لممحور التي تنتمي اليو( ومعامل ألفا لكرونباؾ  لعبارات المحور الثالث :وسائل االنذار المبكر ونموذج 
بمغ ما بيف  التعامل مع االزمة باالتحاد الميبى لكرة القدـ   ، أف معامل االتساؽ الداخمى لمعبارات قد

،  مما يؤكد أف العبارات ترتبط إرتباطأ   0.01( وىذه القيمة معنوية عند مستوػ  0.795إلى  0.574)
وثيقًا بالمحور الذػ تنتمى إليو وأنيا تقيس ما يقيسة المحور ولذلؾ فيى تساىـ فى بناء المحور وتقيس 

 ما وضعت مف أجمو ولذا فيى تتسـ بالصدؽ الذاتى.
 شة النتائج:عرض كمناق -4
 عرض النتائج: 4-1

كسائل االنذار المبكر لحدكث  -محكر  نسبة المكافقة الكمية عمى عباراتداللة الفركؽ بيف المجمكعات الخمسة في  (3)جدكؿ 
 االزمة

رلم 
 العبارة

 محتوى العبارات

 النسبة المبوٌة للموافمة لمجموعات البحث الخمسة

االدارة  مربع كاى
 العلٌا

االدارة 
 الوسطى

االدارة 
 التنفٌذٌة

 الجمهور البلعبٌن

 
 أ  

ما هى اكثر الوسابل التى تنذر بحدوث االزمة 
 الرٌاضٌة باالتحاد اللٌبى لكرة المدم :

      

 6.16 58.86 39.55 47.67 60.29 46.30 الفٌس بون 1

 27.97* 72.78 29.10 38.37 52.94 33.33 برامج المحادثة ) الشات( 2

 21.75* 58.23 35.07 76.74 80.88 74.07 ل المصٌرة على الموباٌل او االنترنتالرساب 3

 13.55* 83.54 46.27 62.79 73.53 81.48 معلومات على شبكة المعلومات الدولٌة 4

 55.41* 33.54 32.84 94.19 69.12 90.74 التلٌفون الثابت 5

 15.42* 81.01 83.58 48.84 85.29 94.44 التلٌفون المحمول 6

 1.90 75.32 85.07 93.02 86.76 85.19 األحادٌث الشفوٌة بٌن المسبولٌن . 7
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 22.19* 86.71 41.79 76.74 89.71 61.11 البلعبٌن 8

 9.27 82.91 54.48 69.77 52.94 68.52 المدربٌن 9

 10.13* 57.59 40.30 70.93 67.65 66.67 الحكام 10

 25.37* 71.52 31.34 60.47 83.82 74.07 اإلدارٌٌن 11

 4.41 68.35 90.30 86.05 92.65 81.48 الجمهور 12

 4.61 76.58 75.37 94.19 97.06 88.89 وسابل اإلعبلم 13

 31.01* 94.94 85.82 53.49 66.18 38.89 لجنة مختصة للتعرؾ على األزمات لبل حدوثها 14

 9.480=  0.05*مربع كاى معنكى عند مستكى 
خاص بداللة الفروؽ بيف المجموعات الخمسة في نسبة الموافقة الكمية عمى وال (3)يتضح مف جدوؿ 
وسائل االنذار المبكر لحدوث االزمة مايمى : حيث بمغت نسبة الموافقة عمى  -عبارات المحور)أ(

%( وكانت اعمى نسبة 94.44%  الى  33.33العبارات لممجموعة االولى )االدارة العميا ( ما بيف )
%( 90.74%(( ،يمييا العبارة )التميفوف الثابت بنسبة 94.44ارة)التميفوف المحموؿ بنسبة موافقة فى العب

%( وكانت أقل نسبة لمعبارة )برامج المحادثة ) الشات(. بنسبة 88.89ثـ العبارة )وسائل اإلعبلـ بنسبة 
،  كما  %(38.89% ( ، يمييا  عبارة )لجنة مختصة لمتعرؼ عمى األزمات قبل حدوثيا بنسبة 33.33

%  الى 52.94بمغت نسبة الموافقة عمى العبارات لممجموعة الثانية )االدارة الوسطى( ما بيف )
%( يمييا العبارة 97.06بنسبة  %(  وكانت اعمى نسبة موافقة فى العبارة)وسائل اإلعبلـ97.06

(، والعبارة  %89.71% (ثـ عبارة )األحاديث الشفوية بيف المسئوليف .بنسبة 92.65)الجميور بنسبة 
%(، يمييا عبارة)برامج المحادثة ) الشات(.بنسبة 52.94كانت أقل نسبة لمعبارة) المدربيف بنسبة 

% (،  كما بمغت نسبة الموافقة عمى العبارات لممجموعة الثالثة)االدارة التنفيذية( ما بيف 52.94
% ( ، 94.19الثابت.بنسبة  %(  وكانت اعمى نسبة موافقة فى العبارة )التميفوف 94.19% الى 38.37)

% ، يمييا عبارة )األحاديث الشفوية بيف المسئوليف.بنسبة 94.19ثـ العبارة )وسائل اإلعبلـ بنسبة 
% ( ، يمييا عبارة )الفيس 38.37%( وكانت أقل نسبة لمعبارة )برامج المحادثة ) الشات(بنسبة 93.02

عبارات لممجموعة الرابعة) البلعبيف( ما بيف % (، كما بمغت نسبة الموافقة عمى ال47.67بوؾ بنسبة 
% ( ، ثـ 90.30%(  وكانت اعمى نسبة موافقة فى العبارة) الجميور بنسبة 90.30%  الى  29.10)

%( ، يمييا عبارة )األحاديث 85.82العبارة )لجنة مختصة لمتعرؼ عمى األزمات قبل حدوثيا.بنسبة 
ت أقل نسبة لمعبارة )برامج المحادثة ) الشات( بنسبة % (وكان85.07الشفوية بيف المسئوليف بنسبة 

%(  كما بمغت نسبة الموافقة عمى العبارات 31.34% ( ، يمييا عبارة )اإلدارييف بنسبة 29.10
%(  وكانت اعمى نسبة موافقة لجنة 94.94%  الى 33.54لممجموعة الخامسة)الجميور( ما بيف )
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%( ، 86.71%( ، ثـ العبارة) البلعبيف بنسبة 94.94سبة مختصة لمتعرؼ عمى األزمات قبل حدوثيا بن
%(  وكانت أقل نسبة لمعبارة 83.54يمييا العبارة )معمومات عمى شبكة المعمومات الدولية بنسبة 

 %(.   57.59الحكاـ.بنسبة  %( . يمييا العبارة )33.54)التميفوف الثابت بنسبة 
بمغت قيمة مربع كاػ  فى معظـ العبارات  حيث بمغ ومف حيث معنوية الفروؽ بيف المجموعات الخمسة 

، بينما ال توجد   0.05( وىذه القيمة معنوية عندػ مستوػ 55.41إلى 10.13مربع كاػ ما بيف  )
ما ىى اكثر الوسائل التى تنذر بحدوث االزمة الرياضية باالتحاد الميبى لكرة  فروؽ معنوية فى العبارات )
لشفوية بيف المسئوليف ، المدربيف ، اإلدارييف ، وسائل اإلعبلـ (  حيث بمغت القدـ الفيش بوؽ األحاديث ا
 .   0.05غير معنوية عندػ مستوػ  ( وىذه القيمة9.27إلى  1.90قيمة مربع كاػ ما بيف  )

محكر نمكذج التعامل مع ى نسبة المكافقة الكمية عمى عباراتداللة الفركؽ بيف المجمكعات الخمسة في    (4)جدكؿ 
 االزمة باالتحاد الميبى لكرة القدـ

رلم 
 العبارة

 محتوى العبارات

 النسبة المبوٌة للموافمة لمجموعات البحث الخمسة

االدارة  مربع كاى
 العلٌا

االدارة 
 الوسطى

االدارة 
 التنفٌذٌة

 الجمهور البلعبٌن

ما هو النموذج األفضل للتعامل مع األزمة لبل  ب
 حدوثها:

      

ة من الخبراء واالكادٌمٌن لدراسة وجود لجن .
 األزمات لبل حدوثها

57.41 77.94 53.49 73.13 84.18 *10.14 

صندوق للشكاوى من األوضاع التً تإدى إلى  0
 أزمة

40.74 75.00 48.84 55.22 68.35 *13.62 

تصمٌم منتدى التحاد كرة المدم اللٌبى ٌتحاور  3
وٌتبللى فٌه المهتمٌن بكرة المدم لعرض 

 لمشكبلت التى من الممكن أن تإدى إلى األزمةا
75.93 75.00 62.79 59.70 80.38 4.57 

وجود خط تلٌفون ساخن مجانى لبلتحاد لتلمى  0
 الشكاوى بشكل سرى 

81.48 72.06 95.35 66.42 86.71 6.59 

وجود لناة اعبلمٌة التحاد كرة المدم تنالش مع  0
ض لها الخبراء والمهتمٌن المشكبلت التى ٌتعر

 االتحاد وذلن بشفافٌة كبٌرة
83.33 89.71 90.70 70.15 91.14 3.71 

لجنه فنٌة تضم اعضاء االتحاد والبلعبٌن  1
والمدربٌن والحكام وبعض من الجمهور ذو 
االهتمام تجتمع كل فترة لدراسة المشكبلت 

 المتعلمة باالتحاد

42.59 60.29 45.35 50.00 83.54 *19.62 

االزمات السابمة لبلتحاد االستفادة من  2
 واالتحادات االخرى وكٌفٌة التعامل معها .

87.04 92.65 86.05 58.96 81.65 8.41 

تصمٌم نموذج كتابً الدارة األزمات ٌتم صٌاؼته  3
بشكل ٌضم كل مسبول واإلجراءات المتبعة 
والتولٌتات الخاصة باإلجراءات والتوصٌؾ 

 االوظٌفى لكل مسبول.

18.52 57.35 43.02 81.34 74.68 *46.58 

 9.480=  0.05*مربع كاى معنكى عند مستكى 
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أف عبارات المحور )ب(  ونموذج التعامل مع االزمة باالتحاد الميبى لكرة القدـ:  (4)  يتضح مف جدوؿ
%  الى 18.52بمغت نسبة الموافقة عمى العبارات لممجموعة االولى )االدارة العميا ( ما بيف )

اعمى نسبة موافقة فى العبارة )االستفادة مف االزمات السابقة لبلتحاد واالتحادات %(  وكانت 87.04
% ( ،يمييا العبارة )وجود قناة اعبلمية التحاد كرة 87.04االخرػ وكيفية التعامل معيا المحموؿ بنسبة 

بنسبة القدـ تناقش مع الخبراء والميتميف المشكبلت التى يتعرض ليا االتحاد وذلؾ بشفافية كبيرة 
% ( ثـ العبارة )وجود خط تميفوف ساخف مجانى لبلتحاد لتمقى الشكاوؼ بشكل سرؼ بنسبة 83.33
%( وكانت أقل نسبة لمعبارة )تصميـ نموذج كتابي إلدارة األزمات يتـ صياغتو بشكل يضـ كل 81.48

وؿ. بنسبة مسئوؿ واإلجراءات المتبعة والتوقيتات الخاصة باإلجراءات والتوصيف الوظيفى لكل مسئ
%(،  كما 40.74%(، يمييا  عبارة )صندوؽ لمشكاوؼ مف األوضاع التي تؤدػ إلى أزمة بنسبة 18.52

%  الى 57.35بمغت نسبة الموافقة عمى العبارات لممجموعة الثانية )االدارة الوسطى( ما بيف )
بلتحاد واالتحادات %(  وكانت اعمى نسبة موافقة فى العبارة)االستفادة مف االزمات السابقة ل92.65

%( يمييا العبارة )وجود قناة اعبلمية التحاد كرة القدـ تناقش 92.65االخرػ وكيفية التعامل معيا بنسبة 
% (ثـ عبارة 89.71مع الخبراء والميتميف المشكبلت التى يتعرض ليا االتحاد وذلؾ بشفافية كبيرة بنسبة 

% (، وكانت أقل نسبة 77.94ات قبل حدوثيا بنسبة )وجود لجنة مف الخبراء واالكاديميف لدراسة األزم
لمعبارة تصميـ نموذج كتابي إلدارة األزمات يتـ صياغتو بشكل يضـ كل مسئوؿ واإلجراءات المتبعة 

%(، يمييا عبارة) لجنو 57.35والتوقيتات الخاصة باإلجراءات والتوصيف االوظيفى لكل مسئوؿ.بنسبة 
والمدربيف والحكاـ وبعض مف الجميور ذو االىتماـ تجتمع كل فترة  فنية تضـ اعضاء االتحاد والبلعبيف

% (،  كما بمغت نسبة الموافقة عمى العبارات 60.29لدراسة المشكبلت المتعمقة باالتحاد بنسبة 
%(  وكانت اعمى نسبة موافقة فى 95.35%  الى 43.02لممجموعة الثالثة)االدارة التنفيذية( ما بيف )

% ( ، ثـ 95.35تميفوف ساخف مجانى لبلتحاد لتمقي الشكاوػ بشكل سرػ.بنسبة العبارة) وجود خط 
العبارة )وجود قناة اعبلمية التحاد كرة القدـ تناقش مع الخبراء والميتميف المشكبلت التي يتعرض ليا 

 %( ، يمييا عبارة) االستفادة مف االزمات السابقة لبلتحاد90.70االتحاد وذلؾ بشفافية كبيرة بنسبة 
%( وكانت أقل نسبة لمعبارة )تصميـ نموذج 86.05واالتحادات االخرػ وكيفية التعامل معيا ..بنسبة 

كتابي الدارة األزمات يتـ صياغتو بشكل يضـ كل مسئوؿ واإلجراءات المتبعة والتوقيتات الخاصة 
تضـ اعضاء  %(  ، يمييا عبارة )لجنو فنية43.02باإلجراءات والتوصيف االوظيفى لكل مسئوؿ.بنسبة 

االتحاد والبلعبيف والمدربيف والحكاـ وبعض مف الجميور ذو االىتماـ وتجتمع كل فترة لدراسة المشكبلت 
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%( ، كما بمغت نسبة الموافقة عمى العبارات لممجموعة الرابعة) 45.35المتعمقة باالتحاد بنسبة 
فى العبارة)تصميـ نموذج  %(  وكانت اعمى نسبة موافقة81.34%  الى  50.00البلعبيف( ما بيف )

كتابي إلدارة األزمات يتـ صياغتو بشكل يضـ كل مسئوؿ واإلجراءات المتبعة والتوقيتات الخاصة 
%( ، ثـ العبارة )وجود لجنة مف الخبراء 81.34باإلجراءات والتوصيف االوظيفى لكل مسئوؿ. بنسبة 

يا عبارة )وجود قناة اعبلمية التحاد كرة %(، يمي73.13واالكاديميف لدراسة األزمات قبل حدوثيا.بنسبة 
القدـ تناقش مع الخبراء والميتميف المشكبلت التى يتعرض ليا االتحاد وذلؾ بشفافية كبيرة بنسبة 

%( وكانت أقل نسبة لمعبارة )لجنو فنية تضـ اعضاء االتحاد والبلعبيف والمدربيف والحكاـ 70.15
%( ، 50.00رة لدراسة المشكبلت المتعمقة باالتحاد بنسبة وبعض مف الجميور ذو االىتماـ تجتمع كل فت

%( كما بمغت نسبة 55.22يمييا عبارة) صندوؽ لمشكاوؼ مف األوضاع التي تؤدؼ إلى أزمة بنسبة 
%(  وكانت اعمى 91.14%  الى 68.35الموافقة عمى العبارات لممجموعة الخامسة)الجميور( ما بيف )

ة اعبلمية التحاد كرة القدـ تناقش مع الخبراء والميتميف المشكبلت التي نسبة موافقة فى عبارة )وجود قنا
%( ، ثـ العبارة )وجود خط تميفوف ساخف مجاني 91.14يتعرض ليا االتحاد وذلؾ بشفافية كبيرة بنسبة 

% (، يمييا العبارة)وجود لجنة مف الخبراء واالكاديميف لدراسة 86.71لبلتحاد لتمقي الشكاوؼ بنسبة 
% ( وكانت أقل نسبة لمعبارة )صندوؽ لمشكاوؼ مف األوضاع التي 84.18ات قبل حدوثيا بنسبة األزم

%(. يمييا العبارة )تصميـ نموذج كتابي الدارة األزمات يتـ صياغتو بشكل 68.35تؤدػ إلى أزمة بنسبة 
ل يضـ كل مسئوؿ واإلجراءات المتبعة والتوقيتات الخاصة باإلجراءات والتوصيف الوظيفي لك

 %(.   74.68مسئوؿ.بنسبة 
ومف حيث معنوية الفروؽ بيف المجموعات الخمسة بمغت قيمة مربع كاػ  فى معظـ العبارات  حيث بمغ 

، بينما ال توجد   0.05( وىذه القيمة معنوية عندػ مستوػ 46.58إلى  10.14مربع كاػ ما بيف )
الميبي يتحاور ويتبلقى فيو الميتميف بكرة تصميـ منتدػ التحاد كرة القدـ  فروؽ معنوية فى العبارات )

القدـ لعرض المشكبلت التي مف الممكف أف تؤدؼ إلى األزمة  ، وجود خط تميفوف ساخف مجانى لبلتحاد 
لتمقي الشكاوؼ بشكل سرؼ ،  وجود قناة اعبلمية التحاد كرة القدـ تناقش مع الخبراء والميتميف المشكبلت 

بشفافية كبيرة ، االستفادة مف االزمات السابقة لبلتحاد واالتحادات االخرػ التي يتعرض ليا االتحاد وذلؾ 
( وىذه القيمة غير معنوية 8.41إلى  3.71وكيفية التعامل معيا(  حيث بمغت قيمة مربع كاػ ما بيف )

 .  0.05عندػ مستوػ 
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 مناقشة النتائج: 4-2 
ف المجمكعات الخمسة في نسبة ( كالخاص  بداللة الفركؽ بي4( ك)3يتضح مف خبلؿ الجدكؿ )

 المكافقة الكمية عمى عبارات محاكر االستبياف:
األزمات التي تحدث في االتحادات الرياضية ما ىي إال تغييرات مفاجئة تطرأ عمى البيئة الداخمية أو 

كي الخارجية لممؤسسة الرياضية دوف توقع ليا أو فرض لتجنبيا ، والحقيقة يفترض أف نقف أماميا كثيرًا 
ف نجت مف ىذه  نعييا وندركيا ىي عدـ وجود مؤسسة في العالـ محصنة تمامًا مف األزمات ، حتى وا 
المخاطر واألىواؿ لسنوات عديدة ، لقد رافقت األزمات اإلنساف منذ أف وجد عمى ىذه األرض وتعامل 

المتعاقبة ؛ إال أف  معيا وفق إمكاناتو المتاحة لمحد مف آثارىا . ورغـ قدـ ىذه األزمات عبر الحضارات
االىتماـ بعمـ إدارة األزمات لـ يبرز إال حديثًا نتيجة تعدد الكوارث المدمرة مف ناحية ، وارتفاع األصوات 
التي تنادؼ بأف شيئًا ما يجب أف يتخذ تجاه األحداث الكبيرة والمفاجئة وذلؾ لمنعيا أو الحد مف آثارىا. 

ف مجاالت األزمات وكثيًرا ما يقاؿ إف كل أزمة تحتوؼ بداخ ميا بذور النجاح وجذور الفشل أيًضا ، وا 
اإلدارية كثيرة ومتعددة وال نستطيع حصرىا أو تصنيفيا بل يمكف القوؿ إف األزمات قد تأتي عف فشل 
مفاجئ أو عوارض أو إىماؿ . كما أف بعض األزمات تحدث خارج نطاؽ سيطرة اإلدارة ، كما وأف 

ب معمومات ىامة وأحياًنا سرية كاستراتيجيو أو خطة جديدة أو مشروع بعض األزمات تحدث نتيجة تسر 
 .  جديد إلى خارج المنظمة فيحدث عكس ما مخطط لو
( أف وجود نظاـ اتصاالت داخمي وخارجي لو 1999ويتفق الباحثاف مع ما أشار إلية جماؿ حواش )

مقاؿ بعنواف مواجية األزمات  فّعاؿ يساعد عمى توافر المعمومات واإلنذارات في وقت مبكر. ورد في
والكوارث باستخداـ نظـ المعمومات اآلتي " والجدير بالذكر أنو قد انتشرت تكنولوجيا نظـ المعمومات 
الجغرافية انتشاًرا واسًعا وسريًعا عمى المستوػ العالمي ، خاصة في الدوؿ المتقدمة خبلؿ السنوات القميمة 

تخدمة في دعـ اتخاذ القرار في المجاالت المختمفة. فعمى سبيل السابقة ، كإحدػ الوسائل اليامة المس
المثاؿ يمكف االستفادة مف جميع ىذه الجيود واإلمكانيات في بناء نظاـ معمومات متكامل لئلنذار المبكر 
والتنبؤ بمخاطر السيوؿ ، حيث تعتبر السيوؿ وما يترتب عنيا مف أخطار مف أىـ مشاكل البيئة الطبيعية 

رػ العربية بصفة خاصة " تعقيًبا عمى المقاؿ نرػ أنو في الوقت الذؼ يتحدث فيو العمماء عف في الصحا
دور نظـ المعمومات الجغرافية في التقميل مف كوارث السيوؿ عف طريق تنبئيا بأحواؿ الطقس وبالتالي 

ظمات ووجود نظاـ تفادؼ الكوارث الطبيعية لدػ المنظمات وعف وجود مراكز التنبؤ واإلنذار التابعة لممن
االتصاالت السمكية والبلسمكية الواسع النطاؽ الذؼ يسمح لجميع المنظمات بتبادؿ البيانات والمعمومات 
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مف األرصاد الجوية والذؼ يضمف التأىب ونشر التوقعات واإلنذارات في توقيت مناسب لتفادؼ األزمات 
(  .7 :30،31                                         )                                                                                                                          

دراسات األزمة اف  ( لقد أثبتت العديد مف2000ويوضح مأموف دقامسة وعاصـ حسيف األعرجي )
 المعمومات واآلراء داخل المؤسسة وبيفاألزمة تمعب دورا بالغ األىمية في سرعة وتدفق  اتصاالت

وتعبئة الموارد  المؤسسات والعالـ الخارجي ، وبقدر سرعة ووفرة المعمومات بقدر نجاح اإلدارة في حشد
الخارجية التي تتعامل مع المؤسسة  وشحذ طاقات أفراد المؤسسة ، ومواجية الشائعات ، وكسب الجماىير

تكميف أحد  االت أثناء األزمة وتجديدىا أوؿ بأوؿ ، وكذلؾ، ومف الضرورؼ وضع خطط وقوائـ لبلتص
الرسائل االتصالية أو اإلعبلمية  أفراد فريق إدارة األزمة بإدارة عمميات االتصاؿ الداخمي والخارجي وا عداد

 (       82، 81: 19. ) المؤسسة المناسبة التي يمكف مف خبلليا مخاطبة جماىير
(  أىـ أنواع االتصاؿ التي 2005راسة سميماف بف حميدؼ صالح الحميدؼ) وتتفق ىذه النتائج مع نتائج د

تستخدـ في إدارة األزمات األمنية ىي: استخداـ االتصاالت الرسمية أثناء األزمة األمنية. أىـ أساليب 
االتصاؿ التي تستخدـ في إدارة األزمات األمنية ىي: االعتماد عمى االتصاؿ الشفوؼ عبر أجيزة 

لمختمفة.أىـ وسائل االتصاؿ التي تستخدـ في إدارة األزمات: االتصاؿ الياتفي ، والبلسمكي.أىـ االتصاؿ ا
المعوقات التي تقف دوف إتماـ فاعمية االتصاؿ في إدارة األزمات األمنية ىي عدـ تدريب العامميف في 

 (21:11مجاؿ االتصاؿ األمني عمى المستحدث مف وسائل االتصاؿ الحديثة. )
( أف التنبؤ الوقائي كمتطمب أساسي في عممية إدارة األزمات مف خبلؿ 2002اـ الشريف ) ويؤكد ىش

إدارة إستباقية وىي اإلدارة المعتمدة عمى الفكر التنبؤؼ اإلنذارؼ لتفادؼ حدوث أزمة مبكرًا عف طريق 
دراسة لؤلعرجي  صياغة منظومة وقائية مقبولة تعتمد عمى المبادأة واالبتكار وتدريب العامميف عمييا. في

بعنواف إدارة األزمات بيف )الوقائية والعبلجية(: دراسة مسحية في المصارؼ األردنية ثبت صحة فرضية 
ىذه الدراسة القائمة بأف طبيعة ومستويات الجاىزية في المنظمة تجاه األزمات تتناسب طردًيا مع واقع 

نظمة. ففي ىذه الدراسة أثبت األعرج التناسب االتجاىات الوقائية أو العبلجية لدػ العامميف في تمؾ الم
 (                  22:25الطردؼ بيف الحل الوقائي لؤلزمات والقدرة عمى مواجية األزمات بمستوػ جاىزة عاليا . )

إف ىناؾ ثبلث خصائص لؤلزمة تؤدؼ إلى إعاقة التعامل  Michael bland (1998)ويرػ ميشل ببلند 
عامل  Interaction، عامل التفاعل Uncertaintyل الشؾ أو عدـ التأكد   معيا ومعالجتيا وىي عام

، ويضيف الصباغ إلى الخصائص السابقة:أف األزمة تساعد عمى ظيور  Complexityالتشابؾ والتعقيد 
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أعراض سموكية مرضية مثل" القمق، فقداف العبلقات االجتماعية ، شيوع البلمباالة ، وعدـ االنتماء  . 
(35 :21) 

دارة 2003ويتفق الباحثوف مع ما بينو حسف أحمد الخضيرؼ )  ( بأف التعامل مع الموقف األزموؼ وا 
األزمة يتطمب استخداـ عدة أساليب إدارية متقدمة تعمل عمى تحقيق المناخ المناسب لمتعامل مع األزمة 

نا تحتاج إدارة األزمات ، وفي الوقت ذاتو تتيح لفريق التعامل مع األزمات حرية الحركة بالكامل. ومف ى
إلى احتياجات إدارية خاصة وأيضًا إلى ميارات إدارية خاصة ، ومف ىنا يطمق عمييا البعض مصطمح 

حيث تخرج األوامر اإلدارية عف مسار األوامر  Management By Exceptionاإلدارة باالستثناء 
 Task Forceسندة إلى فريق عمل العادية ، وعف الييكل التنظيمي القائـ وتصبح السمطات منزوعة وم

 ( 242،243: 6لديو كافة الصبلحيات والمسؤوليات لمتعامل مع األزمة.   )
( أف الموقف األزموؼ يشمل تحميبًل كامبًل ألسباب األزمة وتطورىا ، 1995ويشير عباس أبو شامة )

، ثـ تقدير القدرات وتحديد دقيق وشامل لمقوػ الصانعة لؤلزمة ، والمساعدة ليا ، والمؤثرة فييا 
واإلمكانات المتاحة لدػ الجية المسئولة عف إدارة األزمة ، وذلؾ مف خبلؿ جمع المعمومات الدقيقة عف 

مكانية السيطرة عمييا                              (300: 14)أبعاد األزمة ، والتنبؤ باحتماالت تطور األحداث وا 
السمطة " قمب" العممية اإلدارية ، وشرياف الدورة الدموية ( يعد تفويض 1969) Random ويؤكد ريندـ 

في إدارة األزمات ، ومف ثـ ينظر إلى تفويض السمطة محور العممية اإلدارية سواًء في إدارة األزمات ، 
أو في نطاؽ فريق المياـ األزموية ، ويتطمب تفويض السمطات منح كل فرد مف أفراد الفريق المناط بو 

السمطة الضرورية لتحقيق عممو المحدود ، وفي الوقت ذاتو عمى الفرد أف يعرؼ المياـ معالجة األزمة 
 ( 247،250: 33واألنشطة التي يتوقع منو إنجازه )  

( أف األزمة تحتاج إلى الفيـ الكامل ألبعاد الموقف 1971) Graham Allisonويوضح جرىـ ألكسوف 
والمعنوؼ الذؼ يساعد عمى سرعة التصدؼ لؤلحداث ، في موقع األزمة، كما تحتاج إلى الدعـ المادؼ 

مكانيات كبيرة يمكف توظيفيا ، واالستفادة مف القوػ  إضافة إلى ما يمتمكو القطاع الخاص مف معدات وا 
تاحة فرصة العمل التطوعي  البشرية المخمصة والتي مف الممكف أف تساعد في عمميات إدارة األزمة وا 

 ( 168، 167: 30وفق أسس مدروسة.    )
( نظرًا لتبايف األزمات واختبلؼ طبيعتيا فإف مف الضرورة إنشاء فرؽ 2002ويرػ فيد أحمد الشعبلف )

الميمات الخاصة وذلؾ لمتدخل السريع عند الحاجة إلييا ، عمى أف تخضع ىذه الفرؽ لتدريب خاص 
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ق في ىذا المجاؿ.  وعاٍؿ حسب نوع وحجـ الميمة ، كما يجب االستفادة مف الدوؿ األخرػ وذات السب
(18 :162 ،165 ) 

( أف اإلدراؾ يعد أحد مراحل السموؾ الرئيسية حيث 1993ويتفق الباحثوف مع عباس رشدؼ العمارؼ )
يمثل مرحمة استيعاب المعمومات التي أمكف الحصوؿ عمييا والحكـ التقديرؼ عمى األمور مف خبلليا ، 

الطبيعي أو المتعمد يؤدؼ بالتالي إلى انفصاـ العبلقة  فإذا كاف ىذا اإلدراؾ غير سميـ نتيجة لمتشويش
بيف األداء الحقيقي لمكياف اإلدارؼ وبيف القرارات التي يتـ اتخاذىا ، مما يشكل ضغطًا مف الممكف أف 
يؤدؼ إلى انفجار األزمة. ومشكمة أخرػ بالنسبة لممعمومات ىي محاولة تفسيرىا عمى ضوء رغبات المرء 

عرؼ باسـ منطق الميوؿ النفسية فيتقبل المرء مف ىذه المعمومات ما يوافق ىواه الشخصية ، أو ما ي
ويتفق مع تطمعاتو ، ويتجاىل مف ىذه المعمومات ما يخالف رغباتو ، ومف ثـ يسعى الختبلؽ المبررات 
ع لممعمومات التي تجد ىوػ في نفسو ، كما يتفنف في إيجاد الذرائع الستبعاد المعمومات التي تتناقض م

 ( 32:  15مفاىيمو األساسية ، ومف ثـ يأتي تفسيره لؤلزمات مشوبًا بنظرة شخصية ضيقة )
( أنو ال يمكف مواجية أؼ أزمة بفاعمية دوف إعبلـ وتوعية المواطنيف 2002ويؤكد فيد أحمد الشعبلف )

طموب منيـ يؤدؼ والمقيميف بالدور المطموب منيـ القياـ بو عند وقوع األزمة ، حيث أف وعييـ بالدور الم
إلى المساعدة في مواجية األزمة ، مما يتطمب إعداد وتنفيذ خطط إعبلمية وتوعوية في ىذا اإلطار ، كما 
أنو يتطمب حممة إعبلمية عمى كافة المستويات تستخدـ كافة وسائل وأساليب االتصاؿ الجماىيرؼ مف 

 18التي ينتظر المواطنيف تقديميا.  )أجل توضيح اإلجراءات المستخدمة في مواجية األزمة والمساعدة 
:169- 170 ) 

( تعد الخطة اإلعبلمية مف أىـ مقومات إدارة األزمات ، والضرورة تحتـ وجود 2002فيد أحمد الشعبلف )
سياسة إعبلمية قبل وأثناء وبعد األزمة. ونظرًا لما لئلعبلـ مف أىمية كبرػ في إدارة األزمات ، وألنو 

عبلمي يكوف لذلؾ انعكاس سمبي عمى عممية إدارة األزمة ، لذ يقترح إزاء ذلؾ عندما ييمش الدور اإل
تعييف متحدث رسمي عمى قدر مف الكفاءة والتأىيل والخبرة بحيث يتولى اإلدالء بكافة التصريحات عف 

 ( 180: 18األزمة   )
ساليب الكافية ( يجب أف يتوافر لدػ المجتمع االستعدادات واأل1995ويشير دمحم رشاد الحمبلوؼ ) 

لموقاية مف األزمات ، ويؤكد ذلؾ عمى أىمية إشارات اإلنذار المبكر، ألنو مف الصعب أف تمنع وقوع 
شيء لـ تتنبأ أو تنذر باحتماؿ وقوعو ، إف اليدؼ مف الوقاية يتمخص في اكتشاؼ نقاط الضعف في 

ستعداد والوقاية منيا ، إذ تعتبر نظاـ الوقاية بالمجتمع ، وىناؾ عبلقة بيف التنبؤ باألزمات وبيف اال
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الزالزؿ والحرائق والسيوؿ وانييارات المباني القديمة تسببت في الكوارث التي تتعرض ليا الدوؿ ، حيث 
انعكس ذلؾ عمى خطط االستعداد والوقاية التي يقوـ بيا الدفاع المدني ، بما تتضمنو مف تدريب لؤلفراد 

ف تعرض المباني الحديثة متعددة الطوابق لبلنييار لـ يكف يدخل في واختيار لممعدات وما إلى ذلؾ ، ولك
دائرة المخاطر المحتممة ، فعندما تقع األزمة ال يستطيع سوػ عدد محدود جدًا مف الناس أف يتصرؼ 
بيدوء وبكفاءة دوف أف يكوف مدربًا عمى ذلؾ ، وليذا السبب فمف الضرورؼ تصميـ سيناريوىات مختمفة 

 21ث ألزمة نتخيميا ، واختبار ذلؾ كمو حتى يصبح دور كل فرد معروفًا لديو تمامًا.  )وتتابع لؤلحدا
:62 ) 

وقد قاـ بعض الباحثوف بتحديد مراحل إدارة األزمة بشكل مختمف عما سبق... فقد قسميا أحمد جبلؿ 
األزمة ،  ( إلى ثبلث مراحل: مرحمة ما قبل األزمة: وىي المرحمة التي تنذر بوقوع1990عز الديف ) 

وىي غالبًا ما تكوف مرحمة تتبمور فييا مشكمة ما ، وتتفاقـ حتى تنتج األزمة عنيا ، مرحمة التعامل مع 
األزمة: وىذه المرحمة ىي المحور الرئيس لمفيوـ إدارة األزمة حيث يتولى فريق األزمة استخداـ 

زمة: وىي المرحمة التي يتـ فييا الصبلحيات المخولة لو ، ويطبق الخطط الموضوعة ، مرحمة ما بعد األ
 2احتواء اآلثار الناتجة عند حدوث األزمة ، وعبلج تمؾ اآلثار يعتبر جزًء ىاـ مف عممية إدارة األزمة. )

:29 ،31) 
( تتوقف كافة إدارة األزمة في المؤسسة عمى كفاءتيا في 1995) Samuel Coadويوضح ساميل كود 

ائل اإلعبلـ غالبا ما تتعامل بسمبية شديدة تجاه المؤسسة أثناء التعامل مع وسائل اإلعبلـ ، ألف وس
األزمة ، لذلؾ ينبغي أف تتـ االتصاالت مع وسائل اإلعبلـ بشكل ىادغ وعقبلني ، حتى يمكف كسبيا 
إلى جانب المؤسسة ، إضافة إلى عدـ زيادة الفجوة التي تتكوف تمقائيا عند حدوث األزمة بيف المؤسسة 

 ( 47: 34، وحتى تصبح وسائل اإلعبلـ عنصرا مساندا لممؤسسة في إدارة األزمة.   ) ووسائل اإلعبلـ
( إف إعبلـ الجماىير أمر ضرورؼ في إدارة 2002ويتفق الباحثوف مع ما اشار إلية إبراىيـ أحمد أحمد )

ساط األزمة ، ألنو يشرح موقف المؤسسة ، ويوقف زحف الشائعات واألقاويل ، وييدغ األعصاب في األو 
دارتيا ، فاليدؼ األساسي  االجتماعية ، وال يتـ ذلؾ إال مف خبلؿ الحمبلت اإلعبلمية المرتبطة باألزمة وا 
مف إدارة األزمات ىو الحفاظ عمى سمعة المؤسسة مف االنييار ، وحتما ستتأثر سمعة المؤسسة 

ارة األزمة حشد تأييد وصورتيا بسبب األزمة ، وتصبح محط أنظار الرأؼ العاـ ، وليذا يراعى عند إد
الرأؼ العاـ وكسب ثقتو ، ألف ذلؾ سيمثل حماية معنوية ًلممؤسسة ، كما يحد مف تدخل أطراؼ أخرػ قد 
تسيـ في زيادة حجـ األضرار العائدة عمى المؤسسة ، ومف ىنا جاءت أىمية إعبلـ الجماىير بكل 
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دؽ ضمف الحممة اإلعبلمية تطورات األزمة ، مع الحرص عمى الشرح األميف ، واإلعبلـ الصا
 ( 18:  1التصحيحية. )

( والتى مف أىـ نتائجيا يجب عمى 2004وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة أشرؼ محمود حسف )
المسئوليف عف الييئات الرياضية أف يعرفوا االسباب الحقيقة التى تؤدػ إلى االزمات االقتصادية مثل 

الدراة المؤسسة المالية ، وضع حد لئلشراؼ عمى االنتقاالت والضيافة عدـ االىتماـ باإلجراءات القانونية 
 (65:4، عمل نموذج متوقع الزمة اقتصادية واالستفادة مف إيجابيات وسمبيات ىذه االزمة المتوقعة . )

( أف العبلقات العامة يعتبر ميمة أصمية في إدارة األزمات ، ولو أىمية 1998) Dennisويشير دينس 
بيرة في العممية االتصالية إلدارة األزمات ، إذ يجب عمى العبلقات العامة فور حدوث األزمة أف وفعالية ك

تقوـ بإيصاؿ معموما ت وافية عف ظروؼ األزمة إلى وسائل اإلعبلـ ، وتقوـ بتحديثيا أوال بأوؿ ، لذلؾ 
يرا ما يتـ إغفاليما عند فإف "ردود أفعاؿ وسائل اإلعبلـ والتخطيط الطارغ يعتبراف عنصريف أساسييف ، كث

حدوث األزمة أو الكارثة ألف إغفاؿ وتجاىل وسائل اإلعبلـ وقت األزمة يساعد عمى تصعيدىا، ويجعل 
 ( 11: 28خسائر المؤسسة مضاعفة ، خصوصا الخسائر المتعمقة بصورىا  )

العامة دورىا  ( أنو لـ تؤد العبلقات2004وتوضح نتائج دراسة أمانى دمحم الشريف وأشرؼ صبحى دمحم )
نحو االزمات التى تواجييا المؤسسات الرياضية نظرًا العتمادىا عمى دور االدارة العميا فى إدارة االزمة ، 
لـ يكف ىناؾ دور لمعبلقات العامة فى احتواء االزمة ، لـ تكف التغذية االعبلمي مناسبة مع ترؾ جميع 

 (51:5أطراؼ االزمة يصرحوا بما يرونة مناسبًا.  ) 
( أىمية إقامة مثل ىذه البطوالت لما ليا مف إيجابيات 1999كما توضح نتائج دراسة مدحت عباس )

عمى مختمف الزوايا االقتصادية واالجتماعية و السياسية ، الممارسة الفعمية إلدارة مثل ىذه االنشطة وما 
لنجاح فى مواجية المشكبلت يتـ االعداد ليا مف تخطيط وتنظيـ وتنفيذ ومتابعة وتقييـ خير مثاؿ لتحقيق ا

واألزمات والتى يمكف أف تواجو القائميف عمى تنفيذ مثل ىذه االنشطة وكيفية مواجيتيا والقضاء عمييا.  
(61:23) 

( وكانت مف اىـ النتائج أف االدراة 2000وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة عبد الرحمف خمف العنزػ )
رة االزمة فى مرحمة االحتبلؿ وأف االدارة الكويتية افتقدت إلى الرؤية الكويتية حققت نجاحًا كبيرا فى إدا

 (18:16المستقبمية قبل الغزو . )
( أف مستويات التعميـ لممستويات االدارية العميا 1999كما توضح نتائج دراسة مجدػ عبد البصير عواد )

قات عديدة لعممية التخطيط إلدارة لو تأثير مباشر وواضح فى االدارة االستراتيجية لبلزمات ، وىناؾ معو 
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االزمات المحتممة أىميا ، االفتقار إلى المعمومات ، وعدـ مبلئمة النطاؽ أو المدػ الزمنى لمتخطيط ، 
وجود معوقات مف النواحى االدارية ، والعمل عمى إنشاء وحده أو فريق إلدارة االزمات خارج البناء 

 (64:20قرار .   )التنظيمى لموزارة لتقديـ الدعـ لمتخذ ال
( أف الشركات التى لدييا خطط إلدارة 1996)  Finkوتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة فيتؾ 

االزمات أقدر عمى استعادة النشاط بسرعة عف تمؾ التى ال يتوافر ليا تمؾ الخطط ، وأف االزمة موقف 
وسائل االعبلـ والتأثير الشديد عمى يصاحب تصاعد فى الشدة والتأثير والتدخل مف جانب الحكومة أو 

العمميات الطبيعية فى المنظمات ، كما يعرض الصورة الذىنية لممنظمة أو العامميف أو المسئوليف لمخطر 
 (16:29ويؤدػ إلى خسائر أنشطة المنظمة االساسية ، ضرورة عزؿ أالمو حتى إتخاز القرار بشأنيا )

أنو يمكف اعتبار خطة إدارة االزمة أحسف مصدر لدػ  Barton  (1991)توضح نتائج دراسة بارتوف 
المدريف ويمكف اعتبارىا إدارة إدارية ، كما يجب تحديث المعمومات المحكمة والتى تمخص أنشطة 
المؤسسة بصفة مستمرة وأف تكوف متوفرة ومتاحة لمتوزيع عند اوؿ إشارة لبلزمة كما ركزت الدراسة عمى 

ادفة ألجيزة االعبلـ طواؿ فترة االزمة النو غالبًا ما يتـ عف طريقيا التقييـ أىمية االستجابة الفورية والص
         (   23:27)والحكـ عمى وجود المنظمة أثناء االزمة وبعد الخروج منيا .  

( أف التناوؿ غير الجيد 2000) Wisenblit وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة ويسنبميت       
ف يكوف لو ضرر كبير عمى استمرار الشركة وربحيتيا ، أف خطة إدارة االزمات المتخمفة لبلزمة يمكف أ

وتحديد ما يمكف حدوثو واإلجراءات الواجب إتباعيا أثاء االزمة ، وخطط الطوارغ تضمف استمرار 
الزمات  االعماؿ أثناء االزمة وتدريب فريق إدارة االزمة وتطوير خطة اتصاالت االزمة وتقييـ الخطة تبعاً 

 (    42:35حقيقة أو سيناريوىات لممحاكاة.   )
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 االستنتاجات كالتكصيات: -5
 االستنتاجات: 4-1
 . عدـ وجود إدارة مباشرة باألزمات الرياضية في اإلتحاد الميبي لكرة القدـ .1
 . عدـ وجود فريق مف مستشاريف فى إدارة األزمات الرياضية باالتحاد.2
 عاوف بيف أفراد اإلدارات الثبلثة اإلدارة العميا والوسطى والتنفيذية.. عدـ وجود ت3
 . عدـ وجود اىتماـ بإدارة األزمات في اإلتحاد الميبي لكرة القدـ .4

  التكصيات:
 . توفير إدارة مباشرة التعامل مع األزمة مباشرة.1
 ية.. البد مف ربط بيف إدارات اإلتحاد الثبلثة العميا والوسطى والتنفيذ2
 . تشكيل فريق مف المستشاريف فى إدارة األزمة.3
 . توفير عدة أنواع مف نماذج لئلنذار المبكر فى إدارة األزمة.4
 . توفير قنوات إعبلمية لتوعية الجميور باألزمة الرياضية وكيفية معالجتيا.5
 . توفير الماؿ الكافى لنجاح ذلؾ.6
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 تأثير برنامج تأىيمي حركي مقترح مع استخداـ الحجامة لممصابيف بخمع مفصل الكتف لمرياضييف
   ـ دمحم القبللي                                 عصا.ا.ـ.د                                                               
 يػػػػػر شنبػػػػػػػػػػػػػكاؿ الطاىػػا. ن                                                               

 المقدمة كمشكمة البحث: 1-1
كانت النفسية أو تعتبر اإلصابة الرياضية مف اإلصابات التي تؤثر عمى البلعب مف جميع النواحي سواء 

البدنية أو الفنية حيث تبعد البلعب عف المنافسات لفترة طويمة وبالتالي يغيب عف المنافسات ويتأثر 
 المستوػ الفني والبدني لبلعب.

ومما الشؾ فيو أف اإلصابات الرياضية ليا أسباب وتختمف باختبلؼ نوع الرياضة سواء كانت فردية أـ 
 ئيعة األداء وأىمية المنافسة وتبعا لكفاءة البلعب أو التدريب الخاطجماعية كما تختمف باختبلؼ طب

 .وعدـ االىتماـ باإلحماء
( إف اإلصابات الرياضية مف المواضيع اليامة التي تورؽ الرياضييف 2006ويؤكد خالد دمحم قشوط )

يكوف فييا والممارسيف لؤلنشطة الرياضية ، ومف الخطورة التي تكوف متأصمة في بعض األلعاب التي 
نتيجة انعداـ الوعي الكافي بالممارسة الصحيحة لؤلنشطة الرياضية .     احتكاؾ مباشر مع الخصـ او

(5  :5) 
وتعتبر إصابة مفصل الكتف بالخمع مف اإلصابات الشائعة خصوصا في الكرة الطائرة والتنس األرضي 

 والجمباز نتيجة لحركة المفصل.
( أف إصابات العظاـ مف اإلصابات الشائعة عند ممارسة 2002يش )ويشير إبراىيـ رحمة وفتحي الميش

:  2األنشطة الرياضية ومف أىـ ىذه اإلصابات الخمع والكسر والتي تعتبر مف اإلصابات الحادة .  )
282) 

 ، كما أف المعمومات في مجاؿ حركة جسـ اإلنساف ميمة جدا لمعرفة تحميل كيفية حدوث اإلصابة
 صابة.وتحديد نوع وشدة اإل

وقد شيدت السنوات األخيرة اىتماـ بالحجامة فمـ تعد تقتصر عمي العبلج فقط بل اتسع نطاقيا   
 وأصبحت ترتبط ارتباطا وثيقا بالتدريب وفسيولوجيا الرياضة وتأىيل اإلصابات الرياضية. 

ديد البرنامج صابات وتأثيرىا عمى البلعب ومعرفة خطورتيا لتحاإللذا يجب إف نقدر أىمية التعرؼ عمى 
 التاىيمي والعبلجي المناسب .
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كما استخدـ الباحثاف الحجامة كعامل مساعد لمبرنامج التاىيمي ومف الطرؽ البديمة التي استخدمت بنجاح 
 مذىل مند قديـ الزماف ومنيا الحجامة الرطبة والحجامة الجافة والحجامة المتزحمقة.

ىذا يعني لو ارتباطا وثيقا بالجوانب الميكانيكية المتعمقة بما أف جسـ اإلنساف يعمل وفق نظاـ العتبلت و 
بيا ، لذلؾ قد تحدث إصابات مختمفة في المفاصل وىي أكثر شيوعا في األنشطة الرياضية الف الحركة 
في المفاصل سواء كانت بالقوة أو السرعة في األداء ومف خبلؿ خبرة الباحثاف في مجاؿ التأىيل الحركي 

ية لوحع حدوث العديد مف اإلصابات لمرياضييف وكذلؾ تكرار حدوث اإلصابات واإلصابات الرياض
بالرغـ مف العبلج والتأىيل لذلؾ ارتاء الباحثاف وضع برنامج تأىيمي حركي مقترح بإضافة الحجامة 

 لتأىيل المصابيف بخمع مفصل الكتف.
 ىدؼ البحث: 1-2

 :ييدؼ البحث لمتعرؼ عمى
 مقترح مع استخداـ الحجامة لممصابيف بخمع مفصل الكتف لمرياضييف .تأثير برنامج تأىيمي حركي  -
 فرض البحث: 1-3
ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج القياسيف القبمي والبعدؼ لمتغيرات البحث ولصالح القياس  -

 ألبعدؼ .
 مصطمحات البحث: 1-4
 إعادة التأىيل: -1
الوظيفية في اقل وقت ممكف وذلؾ  باستعماؿ وسائل ىو عبلج وتدريب المصاب الستعادة القدرة " 

 (.9: 5) ". العبلج الطبيعي التي تتناسب مع نوع وشدة اإلصابة
 اإلصابة: -2
ىي خمل عضو أو أكثر مف أعضاء الجسـ مما يؤدؼ إلي تعطيل ىذا العضو بشكل مؤقت أو دائـ عف " 

 (.11:  9) ". القياـ بالوظيفة الطبيعية
 جي المقترح:البرنامج العبل -3
عبارة عف تمرينات رياضية مختارة عمى أسس عممية لعبلج أو إعادة تأىيل العضبلت العاممة عمي  ىو" 

 (145: 2) ". حركة مفصل الكتف
 :الحجامة -4
 (.9:  1) ". ىي عممية سحب أو مص الدـ مف سطح الجمد باستخداـ كؤوس اليواء" 
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  سات المرتبطة:الدرا -2
ثر استخداـ تمرينات المرونة عمي " أ :( بعنكاف4( )2002يادي الرفاعي )ال خالد عبد 2-1-1

وتيدؼ ألي التعرؼ عمي اثر استخداـ  " ، تحسيف مرونة مفصل الكتف لدؼ المصابيف بالقصور الحركي
المرونة عمي مفصل الكتف ، حيث كانت النتائج تشير ألي وجود تحسف مرونة مفصل الكتف لدؼ 

 ركي لعينة الدراسة  .المصابيف بالقصور الح
استخداـ وسائل تاىيمية مختمفة وفق "  :( بعنكاف6( )2010) كآخركف الحسيف  سعاد عبد 2-1-2

وييدؼ  ، "في زيادة المدػ الحركي لممصابيف بمفصل الكتف وتأثيرىابعض المتغيرات البيوكينماتيكية 
تغيرات البيوكينماتيكية وتأثيرىا في البحث ألي التعرؼ عمى استخداـ وسائل تاىيمية مختمفة وفق بعض الم

 إجراءات البحث: -3 .زيادة المدػ الحركي وكانت النتائج تشير ألي تحسف المدػ الحركي
 المنيج المستخدـ: 3-1

التصميـ األحادؼ لمجموعة واحدة باستخداـ القياس القبمي والقياس  تـ استخداـ المنيج التجريبي ذو
 ئمتو لطبيعة البحث.لبعدؼ لمتغيرات البحث وذلؾ لمبلا
 مجتمع البحث: 3-2

يتكوف مف  رياضي الكرة الطائرة المصابيف بخمع مفصل الكتف وىـ يمثموف المجتمع األصمي لمبحث 
 ( العباف  مصابيف بنادػ أساريا الرياضي بالزاوية .2وعددىـ  )

 عينة البحث: 3-3
( 2مصابيف بخمع مفصل الكتف وعددىـ )لقد تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية مف البلعبيف ال 

 العباف  مف الكرة الطائرة ومسجميف بسجبلت االتحاد الميبي لمكرة الطائرة .
 (1الجدكؿ )

 (2) ف =                           التكصيف اإلحصائي لعينة البحث                                    
 

 المتؽٌرات 
  المصاب           

 حسابًالمتوسط ال
 

 االنحراؾ المعٌاري 
 االلتواء  

 الثانً       األول       

 -1.99 1.5            181          178      184    الطول 

 -1.94  2          71           67       75     الوزن 

 -1.99  0.25         22.5          22      23     العمر 

(المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ ومعامل االلتواء لمتغيرات الطوؿ والوزف 1يتضح مف الجدوؿ )
 والعمر وقد اتضح اعتدالية البيانات حيث تراوحت قيـ معامل االلتواء مابيف 
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 مما يعطي داللة مباشرة عمى اعتدالية العينة . +_ (3)
 شركط اختيار العينة: 3-3-1
  .طةف تكوف اإلصابة مف الدرجة المتوسأ -
  .ف يكوف الخمع أماميأ -
 ف يكوف تاريخ اإلصابة متقارب بيف المصابيف. أ -
 يكوف الخمع مصحوب بكسر. ف الأ -
 األجيزة كاألدكات المستخدمة في البحث: 3-4
    .كرات طبية -             استمارة لجمع البيانات -
  .أثقاؿ - .                جياز الدينوميتر -
  .جياز الموجات فوؽ الصوتية -      .ة تحت الحمراءجياز األشع -
  .شريط قياس -
 االختبارات كالقياسات المستخدمة في البحث: 3-5

بعد االطبلع عمي الدراسات والمراجع أمكف لمباحثاف حصر أىـ القياسات لمعرفة التغيرات الناتجة مف 
ي تحدث مع اإلصابة ومعرفة المدػ إصابة خمع مفصل الكتف حيث يجب االىتماـ بقياس التغيرات الت

 الحركي والقوة العضمية العاممة عمى تحريؾ المفصل .
ثـ قاـ الباحثاف بتحديد القياسات التي تعتبر بمثابة المؤشر الداؿ عمى معدؿ التغير بالنسبة ليذه 

 القياسات.
 اختبار قياس المدى الحركي:3-5-1

لخمف ولؤلعمى بمفصل الكتف قاـ الباحثاف باستخداـ لتحديد مدػ التغير في المدػ الحركي لئلماـ وا
 جياز) الجينوميتر( مف حيث القياس في جميع االتجاىات .

  :اختبار قياس القكة العضمية لمجمكعة العضبلت العاممة عمى مفصل الكتف 3-5-2
طة بعض األوزاف استخدـ الباحثاف االختبارات )االيسوتونكية ( وقاـ بمتابعة التغير في القوة العضمية بواس

 حيث تـ التدرج في الزيادة دوف الشعور باأللـ .
 خطكات بناء البرنامج التاىيمي: 3-6

عند وضع البرنامج التاىيمي قاـ الباحثاف باالستعانة ببعض البحوث والمراجع العممية في تحديد كل 
أخرؼ واستخداـ الحجامة مرحمة مف المراحل الخاصة بالبرنامج وىدؼ كل مرحمة واالنتقاؿ مف مرحمة إلي 
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عند البدء بالبرنامج المقترح وتـ تصميـ البرنامج وعرضو عمى بعض مف الخبراء المتخصصيف في ىذا 
البرنامج ووضعو بشكل نيائي مف حيث اختيار نوعية التمرينات واألجيزة ووسائل العبلج الطبيعي 

 المستخدمة في البرنامج.
 خطكات تنفيذ التجربة األساسية: 3-7
 القياس القبمي: 3-7-1

 -19)            تـ إجراء القياس القبمي لعينة البحث لقياس المدػ الحركى والقوة العضمية وذلؾ يوـ
( أكواب وضعت 6تـ استخداـ الحجامة الرطبة بسحب الدـ مف البلعبيف بعدد )ـ( ، كذلؾ  9/2017

وذلؾ بتاريخ  ، خمع مفصل الكتفحسب المتخصص في الحجامة لبلستفادة منيا في البرنامج الخاص ب
 ـ.2017/ 9/ 19
 تطبيق البرنامج: 3-7-2

( عمى المصابيف بواقع 2017( أسبوع لمموسـ الرياضي )12قاـ الباحثاف بتطبيق البرنامج المقترح لمدة )
( جمسة وتراوح زمف الوحدات 36وقد بمغ عدد الجمسات لمبرنامج المقترح ) ، جمسات في األسبوع (3)

 ىذا كما تـ تقسيـ البرنامج إلي أربع مراحل رئيسية:،  ( دقيقة60 – 40مابيف )
 األكلى: المرحمة * 

وفييا ـ ، 2017/ 9/ 19البداية بإجراء الحجامة الرطبة وذلؾ بتاريخ : األسبوع األوؿ والثاني والثالث
 يستطيع المصاب تحريؾ المفصل دوف وجود إالـ حادة وىي تمرينات سمبية تيدؼ إلي:

قبلؿ مف الشعور بألـ واستعادة جزئية لممدػ الحركي ومساعدة المصاب عمي الحركة دوف وجود الـ اإل -
 وتييئة المصاب ألداء التمرينات في المرحمة الثانية .

 المرحمة الثانية:* 
 بالتمرينات االيجابية لكي تتـ زيادة ألمدػ الحركي لممفصل وزيادة أيبد :لخامس والسادسالرابع وااألسبوع 

 القوة العضمية لمعضبلت العاممة عمى المفصل.
 المرحمة الثالثة:*

في ىذه المرحمة تستخدـ فييا بعض األوزاف الخفيفة لمتقوية المتدرجة : األسبوع السابع والثامف والتاسع
المثبتة لممفصل والتأكد مف عودة الوظائف الطبيعية لمعضو المصاب والمقارنة بيف المفصل السميـ 

 مصاب. والمفصل ال
  المرحمة الرابعة كاألخيرة:* 
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في ىذه المرحمة يتـ استخداـ  كافة التمرينات التي تخدـ  ، االسبوع العاشر والحادؼ عشر والثاني عشر
مفصل الكتف مع التركيز عمى التمرينات ذات فعالية والتركيز عمي تنمية القوة العضمية لمعضبلت 

قصى ثقل يمكف أف يستطيع البلعب حممو بالجزء المصاب العاممة عمى مفصل الكتف بالتدرج وذلؾ بأ
مع الزيادة بالتكرارات وتيدؼ ىذه المرحمة إلى تنمية وتقوية األربطة المحيطة بالمفصل وتقوية العضبلت 

 العاممة ورفع الكفاءة الميكانيكية لممفصل .
 القياسات البعدية: 3-7-3

خد القياسات البعدية عمي عينة البحث بنفس أباحثاف ببعد االنتياء مف إجراء التجربة األساسية قاـ ال
  2017/ 12/ 19طريقة القياسات القبمية وذلؾ بتاريخ 

 المعالجات اإلحصائية: 3-8
  :استخدـ الباحثاف المعالجات اإلحصائية التالية

 المتوسط الحسابي  -
 االنحراؼ المعيارؼ  -
 معامل االلتواء  -
 اختبار) ت(. -
 النتائج:عرض كمناقشة  -4

 (2جدكؿ )
 المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كقيمة )ت( المحسكبة كالجدكلية لبلختباريف القبمي كالبعدي

 لممتغيرات البدنية لعينة البحث 

 (0.05لة )( كتحت مستكي دال 5الجدكلية عند درجة حرية )* 

  لٌمة ت ؾ ؾ البعدي المبلً المتؽٌرات
 الداللة

 الجدولٌة المحسوبة   ع س ع س

 
 
 

 المدى
 الحركً 

  3.340 1.408 34.702 19.77 144.2 23.32 110.6 الثنً
 
 
 
 

2.57 

 
 معنوي

  7.83 3.559 37.006 22.44 136.6 27.12 99.38 األبعاد
 معنوي

  3.04 4.43 8.73 7.63 40.45 8.33 31.39 المد
 معنوي

 الموة
 العضلٌة

 معنوي 3.67 2.77 3.98 2.14 7.63 1.53 3.95
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( والخاص بالقياس القبمي والقياس ألبعدؼ في المتغيرات الخاصة بعينة البحث 2ومف خبلؿ الجدوؿ )
لوحع أف ىناؾ فروؽ بيف القياسيف القبمي والبعدؼ لصالح ألبعدؼ بفروض معنوية ويرػ الباحثاف إف ىذه 

لمستخدمة والتي طبقيا أفراد العينة قد الفروؽ المعنوية ترجع إلي أف البرنامج التاىيمي المقترح والوسائل ا
أثبتت فاعميتيا وأثرىا مف خبلؿ المدػ الحركي والقوة العضمية لمعضبلت المحيطة بالمفصل وزيادة 

 مرونتيا .
( أف تمرينات المرونة والقوة العضمية 2000وتتفق نتائج البحث مع ما أشار إليو طارؽ دمحم صادؽ  )

 (.98: 8أو وقائي) ؼ برنامج تأىيمي تشكبلف أساس أ
تمرينات المرونة ألي تمرينات معضو المصاب البد أف تتدرج مف كما تتفق ىذا مع ما أف عممية التأىيل ل

مية يىأرينات الت( التي أشار فييا إلي إف التم2001كما اتفقت ىذه النتائج مع دراسة سمير كـر  )،  القوة
 (.102: 7حالة المفصل الطبيعية )يعة لوكذلؾ العودة السر  ،ليا تأثير فعاؿ بعد اإلصابة 

وتعتبر إصابة مفصل الكتف بالخمع مف اإلصابات الشائعة خصوصا في الكرة الطائرة والتنس األرضي  
 والجمباز نتيجة لحركة المفصل.

( أف إصابات العظاـ مف اإلصابات الشائعة عند 2002ىذا كما يؤكد  إبراىيـ رحمة وفتحي الميشيش )
تي تعتبر مف اإلصابات الحادة ة الرياضية ومف أىـ ىذه اإلصابات الخمع والكسر والممارسة األنشط

(.2 :282) 
 ، كما أف المعمومات في مجاؿ حركة جسـ اإلنساف ميمة جدا لمعرفة تحميل كيفية حدوث اإلصابة 

 وتحديد نوع وشدة اإلصابة.
مواضيع اليامة التي تورؽ ف اإلصابات الرياضية مف الأ( 2006)د دمحم قشوط خال ويؤكد أيضا

ومف الخطورة التي تكوف متأصمة في بعض األلعاب التي  ،الرياضييف والممارسيف لؤلنشطة الرياضية 
الصحيحة لؤلنشطة نتيجة انعداـ الوعي الكافي بالممارسة  يكوف فييا احتكاؾ مباشر مع الخصـ او

 (5: 5الرياضية .)
 االستنتاجات كالتكصيات: -5

 االستنتاجات:
  :مف خبلؿ نتائج البحث توصل الباحثاف إلى االستنتاجات التالية

 –المد  –البرنامج التاىيمي أدػ إلى تحسف في نتائج القياسات البعدية في المدػ الحركي ) الثني  -
 األبعاد ( .
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البرنامج التاىيمي أدػ إلى تحسف في نتائج القياسات البعدية في متغير القوة العضمية لمعضبلت  -
 عاممة عمي مفصل الكتف.ال
 ػ إلي تحسف في المدػ الحركي والقوة العضمية.دأالبرنامج التأىيمي  -
 يوصى الباحثاف بما يمي: التكصيات: 5-2
 استخداـ وسائل عبلجي أخرػ باإلضافة لمحجامة. -
 اعتماد البرنامج التاىيمي المقترح في عبلجي إصابات مفصل الكتف المصاب بالخمع االمامى. -
 نشر الوعي الصحي بيف الرياضييف في حالة اإلصابة ومنع حدوث أؼ مضاعفات . -
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 البدنية لتنمية كتدعيـ حقكؽ الطفل بمرحمة التعميـ األساسي الميارات البلزمة لمعممي التربية
 د. عبد القادر أحمد البصباص             
 د. ىشاـ القمكدي الحافي                                                                                    

 بكزيد الدكيبيد. إبراىيـ أ                                        
 المقدمة كمشكمة البحث: 1-1

تعد مرحمة الطفولة األىـ واألساس الكامل لحياة اإلنساف ، وبقدر ما يحظى الطفل بالرعاية والتربية 
الحسنة بقدر ما تكوف حياتو سعيدة ومثمرة وأف ما يمر بو الطفل مف خبرات ومواقف إيجابية أو سمبية 

ات وسموكيات في ىذه المرحمة يعد بمثابة الدعائـ األساسية التي وما يكتسبو مف قيـ واتجاىات وعاد
      ترسى عمييا أنماط شخصيتو كطفل ومراىق وشاب.

( أف الجيود التى تبذؿ مف أجل الطفل ورعايتو وتأميف بيئة اجتماعية 2007وتذكر عزة عبد الجميل )
فصيانة الطفل ورعايتو ىى صيانة لثروة  مناسبو لو تعتبر مطمبا أساسيا لتنمية اإلنسانية فى المستقبل ،

     (.                      13:311المجتمع ورفاىيتو )
أف تعميـ الحقوؽ أمر شامل ال يقتصر عمى المناىج فحسب بل عميو أف  (2002) دمحم حسف ويرؼ 

القائمة عمى  يصبح ُبعدًا يشمل بقية المواد التعميمية ، وطرؽ إعداد المعمميف والمعممات وطرؽ التدريس
إطبلؽ الممكات ، بالتدريب عمى ميارات البحث ، والتفكير الناقد ويضيف لو عـ تعميـ حقوؽ اإلنساف 
بحيث يشمل النظاـ التعميمى بأكممو مما يكوف لو عظيـ األثر فى تغيير كثير مف المفاىيـ التى تنعكس 

ادرة عمى إدارة شؤوف الببلد أفراد عمى المصمحة العامة لمدولة وتنشئة أجياؿ لدييا وعى بحقوقيا وق
يعرفوف حقوقيـ فيطالبوف بيا ويحمونيا ، وىـ فى نفس الوقت حساسوف تجاه حقوؽ اآلخريف ، 

ومستعدوف لمدفاع عنيا ، ألنو إذا كاف الفرد غير مستنير وغير مدرؾ لحقوقو أو حقوؽ اآلخريف وغير 
كل رجل وامرأة وطفل ، فإنو لف يكوف قادرًا عمى أف  منتبو لمكرامة البشرية والنبل اإلنسانى المغروسيف فى

يطالب بحقوقو أو أف يعترض عندما تتعرض كرامة اآلخريف لبلنتقاص أو الظمـ ، ألنو ببساطة فاقد ليا 
                               (                                                                                      63: 22. )وفاقد الشئ ال يعطيو

( أف التمميذ الذػ يتعمـ ثقافة حقوؽ اإلنساف يحب أف يراىا تمارس 2002ويشير عبد السبلـ السعيدػ )
ال ال فائدة ترجى مف تعمـ أشياء ال تخدـ الرقى بواقع الوجود البشرػ  بشكل ممموس أثناء تعممو ليا ، وا 

قائق واألساسيات ليست كافية حتى ولو اختير أفضمو جميعًا ، نحو األفضل قيمًا وفمسفة وسموكًا  فالح
فالتبلميذ يحتاجوف إلى تكويف مشاعر فطرية لفيـ مفاىيـ حقوؽ اإلنساف حيث يتمكف التبلميذ مف 
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ممارسة أحاسيسيـ بالعدالة والحرية واإلنصاؼ فى حياتيـ الصفية واليومية ألف الميـ ليس مضاميف ثقافة 
نما  ( 18: 12الميـ ىو ممارستيا وتجسيدىا سموكيًا داخل غرؼ الصف وخارجيا.   )  حقوؽ اإلنساف وا 

( أف التربية عمى حقوؽ اإلنساف يشمل جميع 2006ويرػ كل مف عمى وطفو وخالد الرميض )
الممارسات والفعاليات الذىنية والعقمية واالجتماعية والوجدانية التى تؤكد حقوؽ اإلنساف فى الممارسة 

ىذا يشمل فى المستوػ التعميمي جميع النشاطات والممارسات القيمة الصفية والبلصفية والوعى ، و 
المنظورة والمخفية ، والتي تؤكد قيـ حقوؽ اإلنساف ومبادئيا بمعنى أف التربية عمى حقوؽ اإلنساف تيدؼ 

رؼ إلى بناء حالة وجدانية معرفية راسخة الجذور فى وعى المتعمـ وفى تكوينو الوجداني الشعو 
: 15والبلشعورؼ ، وتجعمو يتفانى فى الدفاع عف حقوؽ اإلنساف وفى ممارستيا دوف حدود أو قيود.  )

123) 
( أف عممية تعميـ وتعمـ حقوؽ الطفل واإلنساف ىي جزء ال يتجزأ مف 2008وتضيف فاديو خضر )

بًا والتزامًا يقع عمى الرسالة التربوية المستقبمية لممدرسة ، ورعاية ىذه الحقوؽ فى المدرسة أصبح واج
عاتق اإلدارة المدرسية والمعمميف وكل مف لو عبلقة بتربية أبنائنا فى مدارسيـ فالمدرسة بجميع فعالياتيا 

وألواف النشاط فييا تشكل المكاف األنسب لتعميـ وتعمـ الطمبة الحقوؽ كافة عمى نحو يساعدىـ عمى وعييا 
 (37: 18)وممارستيا سموكيًا وفعميًا فى حياتيـ.   

 والمشاعر الوجداف مستوػ  كقيـ عمى الحقوؽ  ىذه تأسيس يعنى تنمية وتدعيـ حقوؽ الطفل إف
 لو ، مجاؿ أقرب مف القيمى ىذا التعميـ وينطمق والممارسة ، المعرفة مستوػ  عمى عممية وكسموكيات

 الفضاء في فل ،حقوؽ الط أؼ تعزيز األىداؼ ، يؤسس ثـ ومف المدرسية ، والبيئة  الدرس ، حجرة وىو
 الفئات مختمف ومع المرافق ، مختمف الشارع ، في في ، البيت في المدرسة ، خارج العاـ المجتمعي
 المتشبع التمميذ تكويف إلى ترمى الطفل عمى حقوؽ  التربية أف باستنتاج يسمح ما ذلؾ ولعل . االجتماعية

 بحقوقو تمسكو خبلؿ مف اليومي سموكو في ممارستيا القادر عمي الطفل ،  حقوؽ  ومبادغ بالقيـ
   عنيا ودفاعو حقوؽ  عمى حرصو بقدر المجتمع ومصالح عمى حقوؽ  والحرص غيره ، لحقوؽ  واحترامو

                                   .(7 :25) 
أدت التغيرات االجتماعية عمى  لمجتمع  الميبي لظيور بعض المواقف  السمبية التي أثرت وفي السياؽ   

األطفاؿ والتبلميذ بمختمف المؤسسات التعميمية  كالعنف واإلنطوائية والتنمر ،وألىمية دور المعمـ  عمي
واألنشطة الرياضية في المؤسسات التعميمية  مما يتوجب عمى القائميف بالعممية التعميمية أف يساىـ كل 

ني القويـ ومف ثـ العمل بمجالو وتخصصو ، لتتمكف مف إيجاد أساليب وقواعد وأساسيات لمسموؾ اإلنسا
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والسعي عمى تطوير النسق القيمي والمفاىيمي لنساىـ في التقميل مف المواقف والسموكيات السمبية وذلؾ 
إليجاد  البيئة التربوية التي تساىـ في تنمية وتدعيـ حقوؽ الطفل ونقطة البدء ترتبط بوعي معمـ التربية 

ؤسسات التعميمية ، حتى تستقر مفاىيميا وترسخ بصورة البدنية والرياضة بثقافة حقوؽ الطفل في الم
فعمية ومف ثـ يمكف تنمية وتدعيـ حقوؽ الطفل ، مف خبلؿ تنمية الميارات لتحقق أعمي درجات التفاعل 

 والمشاركة.
ة الميارات البلزم الباحثوف  يتناوؿ التربوية ، وأدواره والرياضة,البدنية التربية معمـ مسئولية مف وانطبلقاً    

 بمرحمة التعميـ األساسي . حقوؽ الطفل بعض مفاىيـ تدعيـ تنمية ولممعمـ والتي تساىـ في 
 أىمية البحث: 1-2

يسمط البحث الضوء عمى أىمية حصوؿ الطفل لحقوقو التي كفمت لو في االتفاقية الدولية  الخاصة 
خصيتو ، ألف االىتماـ بحقوؽ الطفل ، لما ليا مف أثر كبير عمي مستقبل حياتو ، وتكويف وبناء ش

بالطفل اىتماـ بحاضر المجتمع ومستقبمو ، ذلؾ ألف أطفاؿ اليـو ىـ شباب الغد وقادة المستقبل ، وعميو 
تعقد األماني في إصبلح المجتمع وتقدمو ، حيث تعتبر ىذه المرحمة ميمة في حياة اإلنساف لكونيا 

صية الفرد المستقبمية وتتشكل فييا عادتو مرحمة التكويف واإلعداد وفييا ترسي البذور األولي لشخ
 واتجاىاتو  ، إذ يعتبر االىتماـ بالطفل استثمار تنمويا بشريا يفوؽ في أىميتو أؼ استثمار أخر. 

 وتكمف أىمية البحث فى التالي: 
الوقوؼ عمى أىـ  الميارات لمعممي التربية البدنية والرياضة فى تنمية وتدعيـ حقوؽ الطفل لمتبلميذ -1
 مرحمة التعميـ األساسي . ب
 التعرؼ عمى إستراتيجيات تعميـ السموكيات النبيمو وتعزيز ثقافتيا .-2
 قد تفيد ىذه الدراسة فى اقتراح أبحاث جديدة تعمل إلتماـ ماقاـ بو الباحثوف فى ىذا المضمار . -3
 ىدؼ البحث: 1-3
 ييدؼ البحث لمتحقق مف اآلتى :  
 زمة لمعمـ التربية البدنية والرياضة في تنمية و تدعيـ بعض مفاىيـ حقوؽ   التعرؼ عمى الميارات البل-  

 بمرحمة التعميـ األساسي . الطفل     
 تساؤؿ البحث: 
ما أىـ الميارات البلزمة لمعمـ التربية البدنية التي ينبغي أف يمتمكيا لكي يساىـ في تنمية وتدعيـ  -

 بعض  
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 األساسي ؟  مفاىيـ حقوؽ الطفل بمرحمة التعميـ 
 المصطمحات المستخدمة فى البحث: 1-5
 الميارات: – 1

 وتترتب ، معينة مواقف في متوقع ىو ما تحقق التي  السموكية األطر أو المرتبطة األنشطة مف "مجموعة
                                                                                                                                               (                             24: 24)     " .المختمفة في المواقف الفرد بسموؾ التنبؤ إمكانية األدوار عمى

2- "  المفيـك
"فئة تستخدـ لتجميع أفكار أو أحداث أو مواضيع أو أشخاص متشابييف ، وىو فكرة أو تمثيل لمعنصر 

يمكف بوساطتو التمييز بيف المجموعات وىي فكرة جزئية وال تستقيـ الفكرة الكاممة إال  المشترؾ الذؼ
 (55: 4بتنسيق سمسمة مفاىيـ منطقية مع بعضو ".   )

 حقكؽ الطفل:  -3
" تعرؼ بأنيا مجموعة الشروط والضمانات الواجب توافرىا لمطفل لكي ينمو فى بيئة آمنة توفر لو الرعاية 

سيا واجتماعيا تحت مظمة مف الحماية ضد أخطار االستغبلؿ بكافو أنواعو لكي يصبح صحيا وجسميا ونف
   (                                                                                             20: 27فى المستقبل عضوا عامبل فى المجتمع قادرا عمى التفاعل اإليجابي تجاه اآلخريف" .   ) 

 الطفل في القانكف: -4
  (  19 :8 )." كل إنساف دوف سف الثامنة عشره ،مالـ يبمغ سف الرشد بوجب القانوف المطبق عميو "

 إجراءات البحث:-3
 استخدـ الباحثوف المنيج الوصفي بأسموبو المسحي لمبلءمتو لطبيعة البحث.منيج البحث:  3-1
أعضاء ىيئة التدريس بكميات وأقساـ التربية البدنية يتمثل مجتمع الدراسػة مف  مجتمع البحث: 3-2

 .والرياضة والخبراء والمختصيف بعمـ النفس وحقوؽ الطفل
تـ اختيار العينة مف أعضاء ىيئة التدريس  والخبراء والمختصوف بالمناىج وطرؽ  عينة البحث: 3-3

 ( .27التدريس وعمـ النفس وحقوؽ الطفل وعددىـ )
لنتائج الخاصة بتوزيع العينة مف حيث الصفة حيث نجد أف ما نسبتو ( ا1يبيف الجدوؿ رقـ )

%(  22.22%( مف إجمالي العينة مف أساتذة التربية البدنية والرياضة ، كما يبلحع أف نسبة  )62.96)
 %(.  14.81ىـ مف خبراء عمـ النفس،  بينما بمغت نسبة  الخبراء والميتميف بحقوؽ الطفل )
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 يكضح تكزيع العينة مف حيث الصفة (1كؿ رقـ ) جد                           
 النسبة % العدد العٌنة

 62.96 17 خبراء  التربٌة البدنٌة والرٌاضة

 14.81 4 الخبراء والمهتمٌن بحموق الطفل

 22.22 6 خبراء علم النفس 

 ستبانو بحيث تتكوف عمى النحو اآلتي: تـ تصميـ اال أداة البحث: 3-4
القسـ األوؿ: يشمل األسئمة الشخصية المتعمقة بأفراد العينة ، الصفة ،وسنوات الخبرة ، وذلؾ لغرض  -

 الحصوؿ عمى معمومات عامة تبيف الخصائص المينية والعممية ألفراد عينة الدراسة .
 يشتمل عمى:  القسـ الثاني: -

 ( عبارة .14الحوار، باستخداـ )  ميارات * المحكر األكؿ:
 ( عبارات. 5ميارات طرؽ االتصاؿ والتواصل ، باستخداـ ) * المحكر الثاني:
 ( عبارات . 8ميارات العمل الجماعي ، باستخداـ ) * المحكر الثالث:
 ( عبارات .7ميارات األسموب العممي ، باستخداـ ) * المحكر الرابع:

 ( عبارة.14ؾ اإلنساني ، باستخداـ )ميارات السمو  * المحكر الخامس:
 ( عبارات .7ميارات التقويـ ، باستخداـ ) * المحكر الساس:
 ( عبارات .7ميارات القبوؿ ، باستخداـ ) * المحكر السابع:
 ( عبارات. 9ميارات االستماع والتفاعل ، باستخداـ ) * المحكر الثامف:

د لئلجابة عف الفقرات وىي: )ميمة جدًا ، ميمة ، قاـ الباحثوف باستخداـ مقياس ليكرت خماسي األبعا
متوسطة األىمية ، قميمة األىمية ، غير ميمة( ، وتترجـ ىذه التقديرات لقيـ رقمية يمكف التعامل معيا 

 71( لكبًل منيا وتتراوح الدرجة عمي اإلستبياف ككل بيف )1(،)2(،)3(،)4(،)5إحصائيًا مف خبلؿ درجات )
 ( درجة .355 –
 صدؽ األستبانة:  3-4-1

 قاـ الباحثوف بالتأكد مف صدؽ فقرات األستبانة بطريقتيف:
 الصدؽ الظاىري لؤلداة )صدؽ المحكميف(:  -1

( مختصيف في التربية البدنية 7قاـ الباحثوف بعرض أداة البحث عمي مجموعة مف المحكميف تألفت مف )
ييـ في مدؼ مبلئمة العبارات لقياس ما وعموـ الرياضة وعمـ النفس وميتميف بحقوؽ الطفل إلبداء رأ

وضعت ألجمو ، ومدؼ وضوح صياغة العبارات ومدؼ مناسبة كل عبارة لممحور الذؼ تنتمي إليو ، ومدؼ 
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كفاية العبارات لتغطية كل محور مف محاور متغيرات البحث ، واستنادا إلي المبلحظات التي إتفق عمييا 
 العبارات وصواًل إلي الصيغو النيائية لؤلستبانة .معظـ المحكميف حيث تـ تعديل صياغة بعض 

 صدؽ االتساؽ الداخمي: -2
قاـ الباحثوف بحساب معامبلت االرتباط بيف درجة كل فقرة ودرجة البعد الذؼ تنتمي إليو ،  وتوصمت أف 

 (  0.01معظـ فقرات االستبياف حققت ارتباطات دالة مع درجة البعد الذؼ تنتمي إليو عند مستوؼ داللو)
 (.1)مرفق                                                                                       

كما قاـ الباحثوف بحساب معامبلت االرتباط  بيف درجة كل محور والدرجة الكمية لئلستبانو موضوع البحث  
 والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:

 (2جدكؿ رقـ )                                               
 إرتباط درجة كل محكر مف استبانة الميارات البلزمة لمعممي التربية البدنية كالرياضة مع الدرجة الكمية لئلستبانو

 معامل االتساق الداخلً المحاور

 0.770 الحوار -1

 0.746 والتواصل  االتصال-2

 0.757 الجماعً العمل - 3

 0.766 العلمً  األسلوب -4

 0.748 السلون اإلنسانً -5

 0.755 التموٌم-6

 0.761 واآلخرٌن تمبل النمد -7

 0.777 والتفاعل االستماع -8

 0.553=  0.05* معنكي عند مستكي             0.684=   0.01** معنكي عند مستكى 
لئلستبانو عند  ( أف معظـ أبعاد اإلستباف حققت إرتباطات دالة مع الدرجة الكمية2يتبيف مف الجدوؿ )

 ( مما يشير إلي أف اإلستبانو تتسـ بدرجو جيدة مف الصدؽ .0.01مستوؼ  داللة )
وبذلؾ يكوف الباحثوف قد تحققوا مف صدؽ االتساؽ الداخمي لئلستبانو وتبقي اإلستبانو في صورتيا النيائية 

 عبارة . 71تتكوف مف 
 خطكات البحث: 3-5

يائيو قاـ الباحثوف بتوزيعيا عمي عينة البحث مف أساتذة التربية بعد إعداد اإلستماره في صورتيا الن
 ( 27البدنية والرياضة وعمـ النفس والميتميف بحقوؽ الطفل حيث بمغ عدد أفراد العينة.  )

 
 

 تحميل البيانات: 3-6 
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دخاليا إلى الحاسب اآللي وذلؾ مف خبلؿ  أوراؽ تـ ترميز إجابات أفراد العينة عمى أسئمة االستبيانو وا 
)حزمة البرامج اإلحصائية لمعمـو االجتماعية( والمعدة  SPSSالعمل الممحقة بالبرنامج اإلحصائي 

خصيصًا ليذا الغرض ، وقد تـ تقييـ أىـ الميارات البلزمة  لمعممي التربية البدنية في تنمية وتدعيـ 
بانة مف خبلؿ متوسط إجابات بمرحمة التعميـ األساسي لمفقرات الواردة باالست بعض مفاىيـ حقوؽ الطفل

  :الفقرات وقوة تأثيرىا وىي موضحة بالجدوؿ التالي
متكسط إجابة العينة قيد البحث لميارات معممي التربية البدنية في تنمية كتدعيـ بعض مفاىيـ حقكؽ (3جدكؿ رقـ )

 بمرحمة التعميـ األساسي  الطفل
 الرأي السابد النسبة المبوٌة المتوسط المرجح

 ؼٌر مهم 20 %  -   30 % 1.71إلى      1.00من   

 للٌل األهمٌة 36 %   -   55% 2.42إلى      1.72من  

 متوسط األهمٌة 55 %   -   68% 3.13إلى      2.43من  

 مهمة 68 %   -   84% 4.84إلى      3.14من  

 مهمة جداً  84 %   -   100% 5.55إلى      4.85من  

 0.756 نلٌمة  ألفا االستبٌا

 عرض ك مناقشة النتائج: -4
لغرض التعرؼ عمى الميارات  لمعممي التربية البدنية والرياضة في تنمية وتدعيـ بعض مفاىيـ حقوؽ 

باستخداـ المتوسط الحسابي و النسب المئوية إلجابات  وف بمرحمة التعميـ األساسي ، قاـ الباحث الطفل
 العينة عمى محاور وعبارات االستبياف.

 (4ؿ )جدك
 المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي  كالرأي السائد لممحكر األكؿ ) ميارات الحكار (

المحور األول: "مهارات الحوار" )الحك فً التعبٌر عن  ت
 الرأي( 

 العبارات

المتوسط 
 الحسابً

اإلنحراؾ 
 المعٌاري

 الوزن النسبً
% 

 الرأي السابد

 مهمة جداً  91.25 0.63 4.56 بحرٌة . ٌشجع التبلمٌذ لٌسؤلوا 1

 مهمة جداً  87.50 0.72 4.38 ٌسمح بؤن ٌعبر التلمٌذ عن رأٌه دون خوؾ أو رهبة. 2

 مهمة جداً  86.25 0.95 4.31 ٌعطً التلمٌذ حك التفكٌر للمستمبل.  3

 مهمة جداً  85.00 0.77 4.25 ال ٌماطع التلمٌذ عندما ٌتحدث. 4

 مهمة جداً  85.00 0.86 4.25 ركة بفعالٌة .ٌشجع التبلمٌذ للمشا 5

 مهمة جداً  85.00 0.93 4.25 ٌمبل النمد من التبلمٌذ.  6

 مهمة 83.75 0.83 4.19 ٌعطً أمثله واضحة ترتبط بالتلمٌذ .  7

 مهمة 81.25 0.77 4.06 ٌتسم بالمرونة وسعة الصدر. 8

 ةمهم 80.00 1.21 4.00 ٌحترم التفكٌر المستمل للتلمٌذ  9

 مهمة 80.00 0.89 4.00 ٌتحكم فً انفعاالته. 10

 مهمة 76.25 0.91 3.81 ٌمبل التعددٌة واالختبلؾ . 11

 مهمة 72.50 1.36 3.63 ٌعطً الفرص متساوٌة للجمٌع.  12

 مهمة 71.25 1.03 3.56 ٌساعد لتمبل مختلؾ اآلراء. 13



111 
 

 مهمة 71.25 1.26 3.56 ٌصدر األحكام بؤسس موضوعٌة  14

 مهمة 76.01 0.93 0.08 لدرجة الكلٌة:ا

وقد   %( 91.25 -%71.25أف الوزف النسبي لميارات الحوار جاءت مابيف ) (4يتضح مف الجدوؿ )
( يمييا فقرة " يسمح % 91.25جاءت أعمي فقرة  "يشجع التبلميذ عمي أف يسألوا بحرية " بوزف نسبي )

( ، وكانت الدرجة الكمية ليذا المحور (87.50ف نسبي لمتمميذ أف يعبر عف رأيو دوف خوؼ والرىبو " بوز 
%(  والرأؼ السائد كاف "ميـ " ويرجع  الباحثوف ذلؾ إلي أىمية ميارات الحوار 76.01بوزف نسبي  )

و االستماع والحرية والمشاركة وحرية التفكير المستقل واحتراـ األخر وكميا مرتبطة والتعبير عف الرأؼ  
( ودراسة حمدؼ 3إلياـ عبدالحميد)عف رأيو ، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة  بحق الطفل في التعبير

(حيث اتفقت أغمبيا عمي التأثير اإليجابي لممعمـ ودره في 14(  ودراسة عطية بف حامد )6حكمت )
تدعيـ المفاىيـ وممارسة الحقوؽ وتنمية القيـ المؤسسة ليذه المفاىيـ مثل الصدؽ اإلخبلص األمانة حب 

 ف  واالستماع لآلخريف .اآلخري
 (5جدكؿ )

 المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي  كالرأي السائد لممحكر الثاني ) ميارات االتصاؿ كالتكاصل(
 المحور الثانً االتصال والتواصل) الحك فً المشاركة  ت

 العبارات
المتوسط 
 الحسابً

اإلنحراؾ 
 المعٌاري

 بدالرأي السا %الوزن النسبً

 مهمة جداً  86.25 0.95 4.31 االتصال بالنظر. 15

 مهمة جداً  85.00 0.77 4.25 االتصال اللفظً.  16

 مهمة جداً  85.00 0.86 4.25 االتصال السمعً . 17

 مهمة جداً  85.00 0.93 4.25 ٌتحدث بصوت مسموع وواضح .  18

 مهمة 83.75 0.83 4.19 ٌستخدم المستحدثات التمنٌة للتواصل .  19

 مهمة جداً  85.00 0.86 4.25 الدرجة الكلٌة:

 -%83.75أف الوزف النسبي لميارات االتصاؿ والتواصل جاءت مابيف ) (5يتضح مف الجدوؿ )
( يمييا فقرة" % 86.25وقد جاءت أعمي فقرة  "ميارة االتصاؿ بالنظر " بوزف نسبي )  %( 86.25

والرأؼ ( 85.00والدرجة الكمية لممحور بوزف نسبي )،  ((85.00ميارة االتصاؿ المفظي" بوزف نسبي 
السائد كاف "ميـ جدًا " ويرجع  الباحثوف ذلؾ إلي أىمية ميارات االتصاؿ والتواصل ألنيا جسر الوصوؿ 
بيف البشر وعف طريقيا تنقل المعارؼ والمعمومات والمفاىيـ وتصقل الخبرات وتساعد عمي طرح األفكار 

كانت ميارات التواصل وقنواتيا متنوعة وشاممو لمبصر والسمع والحديث كمما  ومتابعة المستجدات فكمما
يصاؿ المفاىيـ المنشودة  وحامد ( 20)، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كماؿ نجيب أثمرت في غرس وا 

حيث إتفقت أغمبيا عمي التأثير اإليجابي لجودة أدوات التواصل  (3)إلياـ عبدالحميد( و )5عمار )
 نقل وتثبيت وتوضيح المفاىيـ  التي تنمي وتدعـ وتعزز ىذه الحقوؽ . ودورىا فى
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(المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي  كالرأي السائد لممحكر الثالث ) ميارات العمل 6جدكؿ )
 الجماعي(

 ت
 المحور الثالث : العمل الجماعً") المبول(

 العبارات
المتوسط 
 الحسابً

اإلنحراؾ 
 ريالمعٌا

 الرأي السابد الوزن النسبً %

 مهمة جداً  87.50 0.72 4.38 ٌستخدم طرق تدرٌس تسمح بالعمل الجماعً.  20

 مهمة جداً  85.00 0.77 4.25 ٌحفز التبلمٌذ علً المشاركة .  22

 مهمة 83.75 0.83 4.19 ٌختار المجموعات بحرٌة وموضوعٌة. 22

 مهمة 81.25 0.77 4.06 ٌشجع العمل التعاونً .  23

 مهمة 80.00 1.21 4.00 ٌوفرفرص للتبلمٌذ للتعامل والتفاعل فٌما بٌنهم. 24

 مهمة 76.25 0.91 3.81 ٌكسب التبلمٌذ مهارة العمل الجماعً .  25

 مهمة 72.50 1.36 3.63 ٌساهم فً تنمٌة روح االنتماء للمجموعة . 26

 مهمة 71.97 1.23 3.60 ٌؽرس مبدأ المبول بٌن التبلمٌذ.  27

 مهمة 79.77 0.97 3.99 الدرجة الكلٌة 

  %( 87.50 -%71.97أف الوزف النسبي لميارات العمل الجماعي جاءت مابيف ) (6يتبيف مف الجدوؿ)
( يمييا فقرة" 87.50بوزف نسبي ) " يستخدـ طرؽ تدريس تسمح بالعمل الجماعي."وقد جاءت أعمي فقرة 

(والرأؼ  (79.77( والدرجة الكمية لممحور بوزف نسبي 85.00نسبي " بوزف  يحفز التبلميذ عمي المشاركة
السائد كاف "ميـ " ويرجع  الباحثوف ذلؾ إلي أىمية ميارات العمل الجماعي ألنيا تنمي قيـ الشعور 
باألمف واألماف في المجموعة والتسامح والعمل التعاوني وتؤسس مفاىيـ قبوؿ اآلخريف وعدـ التنمر 

الجماعية ، وىذه القيـ محببة وتنمي مكاـر األخبلؽ واإليثار  ط والمساواة وتحمل المسؤوليةوالتفاعل والتراب
( حيث  26و وحيد جبراف ) (3)إلياـ عبدالحميد)( و 8) ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة زياد بف عمي

اسبة لتنمية اتفقت عمي التأثير اإليجابي  لتوفر مناخ مريح يسمح بالعمل الجماعي ويوفر بيئة صفية من
 وتدعيـ حقوؽ الطفل بيف التبلميذ وداخل المؤسسة التعميمية وينعكس خارجيا في البيئة المحيطة .

 (7جدكؿ )
 المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي  كالرأي السائد لممحكر الرابع ) األسمكب العممي(

 الرلم
 رسة(المحور الرابع"األسلوب العلمً: )الحك فً المما

 العبارات
المتوسط 
 الحسابً

اإلنحراؾ 
 المعٌاري

   %الوزن النسبً 
 

 الرأي السابد

 مهمة 76.25 0.91 3.81 ٌحدد المشكلة وٌساهم التبلمٌذ بالتفكٌر فً حلها . 28

 مهمة 72.50 1.36 3.63 ٌشجع التبلمٌذ إلٌجاد الحلول.  29

 مهمة 71.25 1.03 3.56 ٌحفز وٌشجع التبلمٌذ علً جمع المعلومات.  30

 مهمة 71.25 1.26 3.56 االنتمال من فكرة آلخري بشكل منطمً مرتب. 31

 متوسط األهمٌة 67.69 1.12 3.38 ٌدرب التبلمٌذ للتحلً بالصبر والصدق  32

 متوسط األهمٌة 63.76 1.32 3.19 ٌساعد لتمبل أفكار التبلمٌذ.   33

 متوسط األهمٌة 63.25 1.32 3.16 ٌعطً فرص اإلبداع والتؤلك . 34

 مهمة 69.40 1.18 3.47 الدرجة الكلٌة

 76.25 -%63.25أف الوزف النسبي لميارات األسموب العممي  جاءت مابيف ) (7يتبيف مف الجدوؿ )
 76.25بوزف نسبي ) "يحدد المشكمة ويساىـ التبلميذ بالتفكير في حميا" وقد جاءت أعمي فقرة      %(
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%( والدرجة الكمية لممحور بوزف (72.50" بوزف نسبي  لتبلميذ إليجاد الحموؿيشجع ايمييا فقرة"  %(
 نسبي

ألنيا األسموب العممي  ( والرأؼ السائد كاف "ميـ " ويرجع  الباحثوف ذلؾ إلي أىمية ميارات % (69.40
مواضيع تنمي القدرة عمي التفكير ومحاولة إيجاد الحموؿ والتدرب عمي ترتيب األفكار وربطيا ومعرفة ال

المتعمقة بالمفاىيـ وتعطي مساحة لئلبداع والتألق والمساىمة والتعود عمي تقبل االختبلؼ وبداية تشكل 
، وتتفق نتائج البحث مع لؤلفكار عمي أسس قيميو والتدريب عمي الوصوؿ لممعمومات والحموؿ البسيطة  

حيث اتفقت (23)ودمحم محمود  (26)و وحيد جبراف  (3)إلياـ عبدالحميد)( و 8)دراسة  زياد بف عمي 
عمي التأثير اإليجابي  لتوفر مناخ مريح يسمح بالتفكير المستقل لمتمميذ والنمو والتطور وتنمية قدراتيـ 

 الفكرية بشكل تدريجي  .
 (8جدكؿ )

 اني(المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي  كالرأي السائد لممحكر الخامس ) ميارات السمكؾ اإلنس
 المحور األول : السلون اإلنسانً )المساواة والعدالة  ت

 العبارات
 الرأي السابد الوزن النسبً % اإلنحراؾ المعٌاري المتوسط الحسابً

 مهمة جداً  91.25 0.63 4.56 ٌعطً فرصاُ للجمٌع دون تمٌٌز.  35

 جداً مهمة  87.50 0.72 4.38 ٌتعامل مع جمٌع التبلمٌذ بالمساواة والعدل. 36

 مهمة جداً  86.25 0.95 4.31 ال ٌبخس حك التلمٌذ ألي سبب كان .  37

 مهمة جداً  85.00 0.86 4.25 ال ٌستنكر اإلجابات الخطؤ بل ٌصححها  .  38

 مهمة جداً  85.00 0.93 4.25 ال ٌستخدم العنؾ فً التعامل مع التبلمٌذ  39

 مهمة جداً  85.00 0.77 4.25 ٌحل المشكبلت بالتفاهم والحسم . 40

 مهمة 83.75 0.86 4.25 إذا أخطا التلمٌذ ٌتصرؾ معه بشكل البك.  41

 جدً مهمة  85.25 0.93 4.25 ٌشجع مناخ السبلم والطمؤنٌنة 42

 مهمة 80.00 0.83 4.19 ٌعطً فرصاً للتلمٌذ لٌكون فً وضع أفضل. 43

 جداً مهمة  86.00 0.77 4.06 ٌتعاطؾ مع كل التبلمٌذ . 44

 مهمة 76.25 0.21 4.00 ٌنمً للتبلمٌذ الثمة بالنفس واإلٌثار.  45

 جداً مهمة  85.50 0.89 4.00 ٌحترم كرامة التبلمٌذ وٌصونها.  46

 مهمة جداً  88.25 0.91 3.81 ٌتدخل عند وجود  ما ٌشكل ضرر ألي تلمٌذ . 47

 مهمة 75.25 0.36 3.63 ٌنمً للتبلمٌذ روح المسإولٌة والتعاضد . 48

 مهمة جداً  83.09 0.99 3.88 درجة الكلٌة:ال

 91.25 -%75.25أف الوزف النسبي لميارات السموؾ اإلنساني  جاءت مابيف )(8يتبيف مف الجدوؿ )
يمييا فقرة"  %(  91.25بوزف نسبي ) "يعطي فرصُا لمجميع دوف تمييز" وقد جاءت أعمي فقرة   %(

%( والدرجة الكمية لممحور بوزف (88.25ف نسبي " بوز يتدخل عند وجود  ما يشكل ضرر ألؼ تمميذ 
السموؾ والرأؼ السائد كاف "ميـ جدًا " ويرجع  الباحثوف ذلؾ إلي أىمية ميارات %(  (83.09نسبي

اإلنساني لتظمنيا عمى المساواة والعدؿ والتفاىـ والتسامح والسبلـ والطمأنينة واحتراـ كرامة التمميذ اإلنساف 
و وحيد جبراف  (3)إلياـ عبدالحميد)( و 8) بحث مع دراسة كل مف  زياد بف عمي، وىذا مااتفقت عمي ال

( وعمي الجرباوؼ  حيث إتفقت عمي حق كل طفل في العدؿ والمساواة والمعب 23ودمحم محمود )( 26)
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والراحة ومراعاة الفروؽ والقدرات واالختبلفات وتكريس قيمتي المساواة والعدالة حتي تنعكس سموكيًا عمى 
 صرفات وحركات وكممات وعبارات التبلميذ.ت

 ( 9جدكؿ )
 ) ميارات التقكيـ( المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي  كالرأي السائد لممحكر السادس

 ت
 المحور السادس مهارات التموٌم

 العبارات

المتوسط 
 الحسابً

اإلنحراؾ 
 المعٌاري

 %الوزن النسبً 
 

 الرأي السابد

 مهمة 76.25 0.91 3.81 سبلة لها إجابات مفتوحة .ٌضع أ 49

 مهمة 72.50 1.36 3.63 ٌمٌم التبلمٌذ بؤسس موضوعٌه .  50

 مهمة 71.25 1.03 3.56 ٌراعً الفروق الفردٌة فً التمٌٌم . 51

 مهمة 71.25 1.26 3.56 ٌشرن التبلمٌذ فً تمٌٌم زمبلبه .  52

 متوسط األهمٌة 56.75 1.06 2.84 اواة ٌمٌم التبلمٌذ علً أسس العدل والمس  53

 مهمة 69.11 1.10 3.19 ٌمٌم تفاعل التلمٌذ بزمبلبه .   54

 مهمة 68.85 1.16 3.09 ٌمٌم المبادرة والجرأة وحب االستطبلع عند التبلمٌذ 55

 مهمة 69.42 1.12 3.38 الدرجة الكلٌة:

وقد   %( 56.75 -%76.25جاءت مابيف )أف الوزف النسبي لميارات التقويـ   (9يتضح مف الجدوؿ )
يقيـ التبلميذ يمييا فقرة" %( 76.25" بوزف نسبي ) يضع أسئمة ليا إجابات مفتوحةجاءت أعمي فقرة  "
%( ، وكانت الدرجة الكمية ليذا المحور بوزف نسبي  72.50" بوزف نسبي بأسس موضوعيو 

لؾ إلي أىمية ميارات التقويـ في معرفة %(  والرأؼ السائد كاف "ميـ " ويرجع  الباحثوف ذ76.01)
مشاركة التبلميذ وتفاعميـ والحكـ عي األمور والمواقف وتفسيرىا  وتقييـ وتقويـ العممية التعميمية بما 

( ودراسة حمدؼ 3إلياـ عبدالحميد)دراسة  تحقق التربية عمي حقوؽ الطفل ويتفق البحث مع كل مف
( حيث اتفقت أغمبيا عمي أىمية التقويـ 11رؽ أبو سعيد )(وطا14( ودراسة عطية بف حامد )6حكمت )

 لمعرفة النتائج وتحسيف وتفعيل الطرؽ و الوسائل والممارسات التي تدعـ وتعزز وتنمي حقوؽ الطفل .
 ( 10جدكؿ)

 ) مهارات التمبل( المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري والوزن النسبً  والرأي السابد للمحور السابع

 ت
 السادس: مهارات تمبل النمد وتمبل اآلخرٌن المحور

 العبارات
المتوسط 
 الحسابً

اإلنحراؾ 
 المعٌاري

 الرأي السابد الوزن النسبً

 مهمة 76.25 0.91 3.81 ٌمنح مبدأ المشاركة العادلة .  56

 مهمة 72.50 1.36 3.63 ٌشجع التبلمٌذ على المشاركة .  57

 مهمة 71.25 1.03 3.56 م ومنافسٌهم .ٌحفز وٌشجع التبلمٌذ لتمبل زمبلبه 58

 مهمة 71.25 1.26 3.56 ٌستجٌب ألراء الزمبلء والمشرفٌن. 59

 مهمة 71.25 1.50 3.56 ٌتمبل اآلراء وٌستفٌد من األخطاء .  60

 متوسط األهمٌة 53.85 1.16 2.69 ٌشجع التبلمٌذ لتمبل النمد لتطوٌر ذاتهم.  61

 مهمة 70.25 0.91 3.81 فهم .ٌتمبل اآلخرٌن برؼم اختبل  62

 مهمة 69.51 1.16 3.51 الدرجة الكلٌة:

-%53.85أف الوزف النسبي لميارات تقبل النقد واآلخريف  جاءت مابيف ) (10يتضح مف الجدوؿ)
( يمييا فقرة" % 76.25" بوزف نسبي )يمنح مبدأ المشاركة العادلة  وقد جاءت أعمي فقرة  "  %(76.25



122 
 

( 69.51، والدرجة الكمية لممحور بوزف نسبي ) ((72.50" بوزف نسبي ى المشاركة يشجع التبلميذ عم
ألنيا تنمي قيـ المشاركة تقبل النقد واآلخريف والرأؼ السائد كاف "ميـ " ويرجع  الباحثوف ذلؾ إلي أىمية 

ؤولية وممارسة والقبوؿ وتؤسس مفاىيـ قبوؿ اآلخريف وعدـ التنمر والتفاعل والترابط والمساواة وتحمل المس
، وتتفق ىذه السموكيات تؤثر وتشجع عمي تعمـ وتعميـ وممارسة أفضل مف خبلؿ ممارسيـ لحقوقيـ 

( ، حيث اتفقت 9و سامي قاقيش ) (3)إلياـ عبدالحميد( و )28النتيجة مع دراسة كاروؿ رىيما ود )
وتوضيح المفاىيـ  التي تنمي  أغمبيا عمي التأثير اإليجابي لجودة أدوات التواصل ودورىا فى نقل وتثبيت

 وتدعـ وتعزز ىذه الحقوؽ .
 (11جدكؿ )

 المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي كالرأي السائد لممحكرالثامف )ميارات االستماع كالتفاعل(
 المحور الثامن:  مهارات االستماع والتفاعل )عدم التمٌٌز( ت

 العبارات
المتوسط 
 الحسابً

 اإلنحراؾ
 المعٌاري

 الرأي السابد الوزن النسبً

 مهمة 69.11 1.10 3.19 ٌشجع مناخ االستماع والنصح واإلرشاد. 63

 متوسط األهمٌة 67.69 1.12 3.38 ٌتعامل مع جمٌع التبلمٌذ باالستماع إلٌهم دون تمٌٌز. 64

 متوسط األهمٌة 63.76 1.32 3.19 الٌبخس حك التلمٌذ ألإبداء ر أٌه. 65

 متوسط األهمٌة 63.25 1.32 3.16 اعد التبلمٌذ وٌتفاعل معهم بإٌجابٌة  .ٌس  66

 متوسط األهمٌة 60.68 1.39 3.03 ال ٌستخدم التسلط وعدم المباالة .  67

 متوسط األهمٌة 59.66 1.27 2.98 ٌحل المشكبلت بالتفاهم واالستماع للجمٌع.  68

 متوسط األهمٌة 58.46 1.25 2.92 لدراته.ال ٌشعر التلمٌذ بعدم أهمٌتة والٌنتمص من   69

 متوسط األهمٌة 57.09 1.28 2.85 ٌصؽً ألراء التبلمٌذ وٌحسن تمدٌر األمور. 70

 متوسط األهمٌة 56.75 1.06 2.84 ٌنمً للتلمٌذ التفاعل واإلندماج اإلجتماعً المنشود.  71

 متوسط األهمٌة 61.82 1.23 3.06 الدرجة الكلٌة

 69.11 -%56.75أف الوزف النسبي لميارات االستماع والتفاعل جاءت مابيف ) (11وؿ)يتبيف مف الجد
 ( يمييا فقرة"% 69.11يشجع مناخ االستماع والنصح واإلرشاد بوزف نسبي )" وقد جاءت أعمي فقرة  %(

حور ( والدرجة الكمية لمم63.76% )" بوزف نسبي  يتعامل مع جميع التبلميذ باالستماع إلييـ دوف تمييز
(والرأؼ السائد كاف "متوسط األىمية " ويرجع  الباحثوف ذلؾ إلي أف طبيعة %   (61.82بوزف نسبي 

المدرسة تساىـ تمقائيًا إلي عدـ استبعاد أؼ طفل لبللتحاؽ  بالمدارس العامة باعتبارىا مجانية وىذا الحق 
سي وىذا ما يتفق عميو  البحث مع مكفوؿ لمجميع في ليبيا نظرًا لمجانية التعميـ بمراحل التعميـ األسا

 ( .24( ودراسة  مناؿ سعدؼ )27أغمب  الدراسات ومنيا دراسة ياسميف محمود)

بعض مفاىيـ حقكؽ الطفل كتدعيـ في تنمية كالرياضة تحميل الميارات لمعممي التربية البدنية  -
 بمرحمة التعميـ األساسي:
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ميارات المعمميف لتنمية وتدعيـ بعض مفاىيـ  الجدوؿ التالي يتضمف تقييـ مفردات العينة حوؿ  
بمرحمة التعميـ األساسي في كل بعد مف األبعاد المتعمقة بمحاور الدراسة ، وىي  حقوؽ الطفل

 تحتوؼ عمى المتوسط الحسابي والوزف النسبي كما يمي:
 ( 12جدكؿ )

بمرحمة التعميـ األساسي  اىيـ حقكؽ الطفلتقييـ لمميارات األساسية لمعممي التربية البدنية في تنمية كتدعيـ بعض مف
 في كل ُبعد مف األبعاد

 مستوى التطبٌك الوزن النسبً المتوسط الحسابً المهارات األساسٌة ت

 مهمة جداً  %85.00 4.25 االتصال والتواصل 1

ُ  83.09 3.88 السلون اإلنسانً 2  مهمة جدا

 مهمة جداً  %79.77 3.99 العمل الجماعً 3

 مهمة جداً  %76.01 4.08 الحوار 4

 مهمة %69.51 3.51 تمبل النمد وتمبل اآلخرٌن 5

 مهمة 69.42 3.38 التموٌم 6

7 
األسلوب العلمً )الموضوعٌة 

 العمبلنٌة(
 مهمة 69.09% 3.47

 مهمة %61.82 3.06 االستماع والتفاعل مع الطبلب 8

 مهمه %74.21 3.70 المتوسط العام

البيانات الواردة في الجدوؿ أعبله أف المتوسط العاـ لمميارات لمعممي  (12مف خبلؿ الجدوؿ ) يتبيف
التربية البدنية في تنمية وتدعيـ بعض مفاىيـ حقوؽ الطفل وفق استجابة عينة الدراسة كاف عمي النحو 

 التالي:
%( وذلؾ لتظمنيا ميارات 85.00جاءت ميارات االتصاؿ والتواصل بالترتيب األوؿ بوزف نسبي )

اؿ )السمع البصر الحديث االستماع ( واستخداـ أدوات التواصل التقنية الحديثة ، كما يبلحع أف  االتص
%( وذلؾ ألنيا تضمنت المساواة 0983.ميارات السموؾ اإلنساني جاء بالمرتبة الثانية بوزف نسبي بمغ )

اإلنساف لمطفل  واحتمت  والعدؿ والتفاىـ واإلنسانية ، والتسامح والسبلـ والطمأنينة وكميا ترتبط بحقوؽ 
%(  لتظمنيا لمعمل بروح الجماعة وقبوؿ 79.77المرتبة الثالثة ميارات العمل الجماعي بوزف نسبي )

األخر واالنتماء  والتفاعل اإلنساني ، ومف ثـ جاءت ميارات الحوار في المرتبة الرابعة مف حيث األىمية 
حرية والمشاركة وحرية التعبير والتفكير المستقل حيث اشتممت عمي االستماع وال  (%76.01)بوزف نسبي

   %) 69.69واحتراـ األخر ، وجاء في المرتبة التي تمييا ميارات األسموب العممي بوزف نسبي يقدر ب )
لشمولو عمي ميارات حل المشاكل وتحفيز وتشجيع التبلميذ والتدرج بشكل منطقي وا عطاء فرص اإلبداع 

%( لمعرفة القدرات والميوؿ واالتجاىات 69.42والتقويـ بوزف نسبي ) ميذ ،والتألق والثقة بالنفس لمتبل
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والفروؽ والقياس العادؿ والدفع نحو المبادرة والجرأة والتمتع بكافة حقوؽ الطفل ، وكانت درجة االستماع 
 ( %82.61والتفاعل بوزف نسبي ) 

لفرص المتساوية لمجميع لمتفاعل في بناء قدراتو و إعطاء ا –تمميذ  –لشموليا عمي أىمية كل طفل 
 واالندماج المنشود .

 االستنتاجات كالتكصيات:  -5
 االستنتاجات: 5-1

استنادًا إلى ما تـ استخبلصو مف الدراسات النظرية واألدوات المستخدمة في الدراسة وفي حدود عينة 
داؼ الدراسة وأدواتيا ، الدراسة وخصائصيا وتساؤالتيا وفرضياتيا واإلمكانيات المتاحة ، وفى ضوء أى

ومف خبلؿ جمع المعمومات الدقيقة ، واستنادًا إلى اإلجراءات العممية المتبعة في نفس السياؽ ، واعتمادًا 
  عمى نتائج األسموب اإلحصائي أمكف التوصل لبلستنتاجات التالية:

تنمية وتعزيز بعض . أف الميارات قيد البحث ميمة  لمعممي التربية البدنية والرياضة لدورىـ في 1
 .بمرحمة التعميـ األساسي  مفاىيـ حقوؽ الطفل

أف أغمب اإلجابات كانت تشير أف الرأؼ السائد لمدرجة الكمية لميارات االتصاؿ والتواصل و ميارات . 2
السموؾ اإلنساني والحوار كاف يشير ب)ميـ جدًا( ، ويعزو الباحثيف ذلؾ إلي انتشار العادات التدريسية  

بعض المعارؼ والمعمومات والقيـ المرتبطة ببعض  -لمطالب المعمـ   -تركز أف تكسب وتنمي  والتي 
 المفاىيـ .

أظيرت النتائج أف الميارات قيد البحث كانت ميمة وقد تؤسس لثقافة حقوقية داخل المؤسسات . 3
طفاؿ في المدرسة التعميمية مما ينعكس إيجابيا عمى البيئة أتربوية والمحيط الخارجي وتصبح حقوؽ األ

 وخاصة أثناء  األنشطة واأللعاب  سائدة بيف التبلميذ .
تنعكس ميارات المعمميف عمي  تطوير شخصية التبلميذ وتنمية مواىبيـ وقدراتيـ العقمية والبدنية . 4

 بالتركيز عمي احتراـ كرامتيـ اإلنسانية وتعديل سموكيـ نحو احتراـ اآلخريف .
يارات قيد البحث تساعد عمي الربط بيف النشاط والمنياج المقرر بتوفير بيئة بينت النتائج أف الم. 5

 صفيو مناسبة وجو مريح لتطبيقو مف خبلؿ تشجيع التفاىـ والتسامح والمشاركات اإليجابية.
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 التكصيات: 5-2
مف خبلؿ ما سبق يمكف أف نبرز مجموعة مف التوصيات لرفع مستوػ دور معممي التربية البدنيو و 

 الرياضو في تنمية وتدعيـ حقوؽ الطفل  نمخصيا في اآلتي:
المعمـ بكميات وأقساـ التربية البدنية  -التفعيل واالىتماـ بالميارات قيد البحث في إعداد_ الطالب . 1

 والرياضة.
إجراء دراسات وبحوث حوؿ مدػ تأثير البرامج والمناىج و االنشطة الرياضية عمى تدعيـ المفاىيـ . 2

 ة القيـ المعززه لمراحل التعميـ المختمفة.وتنمي
 عقد ندوات توعية بحقوؽ االنساف والطفل لمعممي التربية البدنية  أثناء وبعد اإلعداد االكاديمي. . 3
التوعية عبر مختمف وسائل اإلعبلـ المرئية والمسموعة بأىمية حقوؽ اإلنساف وتكثيف برامج التوعية . 4

 بقضايا الطفل .
ىيل معممي التربية البدنية وفق التربيو عمى حقوؽ اإلنساف والطفل حيث يتـ إدراج مادة ضرورة تأ. 5

حقوؽ اإلنساف والطفل ضمف مقررات الكميات واألقساـ وأف يتـ إكسابيـ ميارات التدريس الفعاؿ لحقوؽ 
 اإلنساف والطفل حتى يتسنى ليـ ممارستيا في سموكيـ التدريسي .

ارسة مفاىيـ حقوؽ الطفل بشكل عممي وممموس مف خبلؿ األنشطة الصفية و تعويد التبلميذ عمى مم. 6
 البلصفية والتشجيع عمى تعميـ ىذه الممارسة في البيت والشارع والبيئة المحيطة .

تشجيع ومتابعة مدراء المدارس والمشرفيف والموجييف لدورىـ في تنمية وتدعيـ بعض مفاىيـ حقوؽ . 7
 ـ في جميع المجاالت .اإلنساف والطفل لدػ معمميي

توفير اإلمكانات اإلدارية والفنية والمادية التي تشجع المعمميف عمى القياـ بإتماـ ميمتيـ التربوية وسط . 8
 بيئة تحتـر فييا حقوؽ اإلنساف والطفل .
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 (1مرفق )
 إرتباط درجة كل فقرة مف إستبانة الميارات البلزمة لمعممي التربية البدنية كالرياضة مع درجة البعد 

 الذي تنتمي إليو
 مستوي الدالله معامل اإلرتباط الفمرة المحور مستوي الداللة معامل اإلرتباط لفمرةا المحور 

 
 
 
 
 
 الحوار -1
 
 

  0.01دالة عند  0.710 1
 

 العلمً األسلوب-4
 

 0.01دالة عند  0.698 28

 0.01دالة عند  0.711 29 0.01دالة عند  0.721 2

 0.01دالة عند  0.749 30 0.01دالة عند  0.837 3

 0.01دالة عند  0.728 31 0.01دالة عند  0.707 4

 0.01دالة عند  0.749 32 0.01دالة عند  0.738 5

 0.01دالة عند  0.711 33 0.01دالة عند  0.804 6

 0.01دالة عند  0.805 34 0.01دالة عند  0.710 7

  0.01دالة عند  0.736 8
 
 
 
 

 اإلنسانً السلون-5
 

 0.01ند دالة ع 0.745 35

 0.01دالة عند  0.767 36 0.01دالة عند  0.715 9

 0.01دالة عند  0.721 37 0.01دالة عند  0.732 10

 0.01دالة عند  0.737 38 0.01دالة عند  0.811 11

 0.01دالة عند  0.715 39 0.01دالة عند  0.800 12

 0.01دالة عند  0.729 40 0.01دالة عند  0.765 13

 0.01دالة عند  0.733 41 0.01دالة عند  0.767 14

 
 
  اإلتصال     -2
 والتواصل 

 

 0.01دالة عند  0.718 42 0.01دالة عند  0.685 15

 0.01دالة عند  0.695 43 0.01دالة عند  0.832 16

 0.01دالة عند  0.728 44 0.01دالة عند  0.631 17

 0.01الة عند د 0.669 45 0.01دالة عند  0.669 18

 0.01دالة عند  0.787 46 0.01دالة عند  0.792 19

 
 
 
 
    العمل   - 3

 الجماعً
 

 0.01دالة عند  0.772 47 0.01دالة عند  0.744 20

 0.01دالة عند  0.777 48 0.01دالة عند  0.732 21

  0.01دالة عند  0.645 22
 

 التموٌم-6
 

 0.01دالة عند  0.809 49

 0.01دالة عند  0.745 50 0.01دالة عند  0.704 23

 0.01دالة عند  0.746 51 0.01دالة عند  0.695 24

 0.01دالة عند  0.743 52 0.01دالة عند  0.668 25

 0.01دالة عند  0.770 53 0.01دالة عند  0.764 26

 0.01دالة عند  0.707 54 0.01دالة عند  0.799 27

 0.01ند دالة ع 0.788 55 

 
 
 
 تمبل النمد     -7

 واألخرٌن     
 
 

  0.01دالة عند  0.713 56
 
 

  االستماع والتفاعل -8
 

 0.01دالة عند  0.810 63

 0.01دالة عند  0.788 64 0.01دالة عند  0.710 57

 0.01دالة عند  0.789 65 0.01دالة عند  0.712 58

 0.01عند دالة  0.725 66 0.01دالة عند  0.767 59

 0.01دالة عند  0.717 67 0.01دالة عند  0.723 60

 0.01دالة عند  0.800 68 0.01دالة عند  0.737 61

 0.01دالة عند  0.698 69 0.01دالة عند  0.744 62

 0.01دالة عند  0.727 70 

 0.01دالة عند  0.788 71

 0.553=    0.05* معنكي عند مستكي                 0.684=  0.01** معنكي عند مستكى 
يتيبف مف الجدوؿ السابق أف معظـ فقرات اإلستبانو حققت ارتباطات دالة مع درجة البعد الذؼ تنتمي إليو   

 (0.01عند مستوؼ داللو )
 

 
 



121 
 

 تأثير التدريب المتزامف في بعض عناصر المياقة البدنية كالمستكى الرقمي في الكثب العالي
 الصادؽ راشدد.عبد الكىاب 

 د.زياد صالح عمى سكيداف
 د.حسيف عريبػػي دكعي                                                                

 .المقدمة كأىمية البحث: 1-1
إف التقدـ والتطور الحاصل في سباقات ومسابقات ألعاب القوػ وخصوصا في مسابقة الوثب 

، كما أف استخداـ مف العموـ  ـ الميكانيكا الحيوية وعمـ التدريب وغيرىماالعالي سببو دراسة العموـ مثل عم
طرؽ متعددة لرفع مستوػ القدرات البدنية لممتسابقيف ساىـ بشكل كبير في تحسيف المستوػ الرقمي ليذه 

، وكذلؾ اختيار طريقة التدريب الجيدة والفعالة يساعد عمى توظيف األداء الصحيح بالشكل المسابقة
موب لموصوؿ إلى األداء الجيد مع وجود كل ما يساعد في عممية التدريب مف أجيزة وأدوات ومناىج المط

 ضرورية تخدـ االرتقاء بالمتسابق بدنيَا ومياريَا لموصوؿ إلى المستوػ العالي. 
ياد عمي ) ( بشكل مستمر ومتزايد عمى أف الوصوؿ إلى اإلنجاز 2017ويؤكد كبل مف فاتف دمحم وا 

العالي قاد العمماء لمبحث عف طرؽ تدريب يكوف ليا تأثيرات إيجابية عمى األداء، والتدريب الرياضي 
المتزامف يعد أحد ىذه الطرؽ التي استرعت االنتباه في اآلونة األخيرة حيث أف التدريب المتزامف ىو مزج 

عتبار نتيجة المستوػ باتجاه الربط ما بيف مكونات التدريب وطريقة التدريب كل فترة مع األخذ بنظر اال
العالي مف الميارة والمياقة البدنية والفسيولوجية والمحافظة عمييا وتطويرىا بما يؤمف استمرارية التصاعد 

 (192:  6باألداء والتحمل واإلنجاز ألنيا ترتبط بعناصر المياقة البدنية الخاصة بميارة الوثب العالي. )
( : يعد التدريب المتزامف واحد مف األساليب 2012سف )ويضيف كبل مف أياد عبد هللا وعبد هللا ح

التدريبية التي ظيرت مؤخرَا وخضعت لمعديد مف الدراسات والبحوث العممية واعتمدت كميا عمى تزامف 
القوة مع المطاولة وتمت مقارنتيا مع تدريب تنفصل فيو القوة عف المطاولة )كل صفة تدرب في يوـ( 

إضافة تماريف القوة إلى تماريف المطاولة لـ يؤثر سمبيا عمى الجيازيف ومف النتائج التي ظيرت إف 
الدورؼ والتنفسي وال عمى العتبة الفارقة البلىوائية وال عمى السعة اليوائية القصوػ أؼ حدث تطور ولكنو 

 (17:  2لـ يرتقي إلى المعنوية. )
تظير نتائجيا عمى التطور  وتظير أىمية البحث مف خبلؿ برنامج تدريبي معد بطريقة عممية لكي

 الحاصل عمى بعض عناصر المياقة البدنية والمستوػ الرقمي لميارة الوثب العالي. 
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 مشكمة البحث:  1-2
ومف خبلؿ متابعة الباحثيف لمسابقة الوثب العالي في بطوالت ألعاب القوػ الميبية الحظو أف ىذه 

وعدـ إقباؿ الناشئيف عمييا كما ىو الحاؿ في إقباليـ  المسابقة لـ تعنى باالىتماـ الكافي مف قبل النوادؼ
عمى سباقات ومسابقات ألعاب القوػ األخرػ، وىذا كاف واضحًا في بطولة ليبيا أللعاب القوػ األخيرة 

ـ حيث لـ يكف ىناؾ مسابقة لموثب العالي مف 2017التي أقيمت بطرابمس في صيف العاـ الماضي 
 ضمف فعاليات البطولة. 

ـ( 2.03باسـ مؤمف عبود والذؼ ىو ) 2008لمرقمي الميبي لمسابقة الوثب العالي المسجل سنة  وبالنظر
ـ(، األمر الذؼ جعل الباحثوف يقوموف بيذا 2.40فيو منخفض جدًا مقارنة بالرقـ العالمي الذؼ ىو )

     البحث وذلؾ لمعرفة تأثير التدريب المتزامف في المستوػ الرقمي لمسابقة الوثب العالي.  
 ىدؼ البحث: 1-3
التعرؼ عمى أثر برنامج التدريب المتزامف عمى بعض عناصر المياقة البدنية واإلنجاز الرقمي لمسابقة  -

 الوثب العالي. 
 .فرضي البحث: 1-4
ىناؾ فروؽ داللة إحصائيا بيف القياسيف القبمي والبعدؼ في بعض عناصر المياقة البدنية بعد استخداـ  -

 يبي. البرنامج التدر 
ىناؾ فروؽ داللة إحصائيا بيف القياسيف القبمي والبعدؼ بالنسبة لممستوػ الرقمي لمسابقة الوثب العالي  -

 ألفراد العينة. 
 مصطمح البحث: 1-5
"ىو تطوير مجموعة مف القدرات في نفس التوقيت لتنمية ميارات مرتبطة ومتعددة  التدريب المتزامف: -

 (193:  6القدرات بشكل متتابع أو متوازؼ لجميع المستويات الرياضية ". )بتنمية البناء العصبي لجميع 
 الدراسات المشابية:  - 2
دراسة مقارنة لتأثير التدريب البميومترؼ ( بعنكاف: "5( )2012دراسة عبد الكىاب راشد ) 2-1-1

عمى تأثير استخداـ التعرؼ  -اليدؼ باستخداـ وسائل مختمفة عمى المستوػ الرقمي لموثب العالي بميبيا" 
كل وسيمة مف الوسائل المستخدمة لتدريب البميومترؼ في بعض القدرات البدنية ومستوػ االنجاز الرقمي 

طالبًا مف  18-العينة التجريبي بتصميـ ثبلث مجموعات متكافئة. المنيج:لمسابقة الوثب العالي ، 
أىـ الزاوية تـ اختيارىـ بالطريقة العمدية. طبلب السنة الرابعة بكمية التربية البدنية والرياضة جامعة 
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نتاجية القدرة واالنجاز الرقمي لممجموعات  -النتائج  أدػ البرنامج التدريبي إلى تحسيف القدرات البدنية وا 
 التجريبية الثبلثة.

أثر التدريبيف المتزامف والمتعاقب لمقوة ( بعنكاف: " 2( )2012أياد عبد هللا، كعبد هللا حسف ) 2-1-2
الكشف عف أثر التدريبيف اليدؼ :القصوػ والمطاولة العامة في عدد مف مكونات البناء الجسمي". 

التجريبي.  المنيج :المتزامف والمتعاقب لمقوة القصوػ والمطاولة العامة في مكونات البناء الجسمي.
ود فروؽ معنوية بيف وجأىـ النتائج :فردًا مف الممارسيف لنشاط الرياضي بالطريقة العمدية. 20العينة : 

مجموعتي التدريب المتزامف والمتعاقب في الوزف ووزف الماء ووزف الجسـ فيناؾ متغيرات باتجاه االرتفاع 
 في التدريب المتعاقب وباتجاه االنخفاض في التدريب المتزامف. 

يرات " تأثير التدريب المتزامف في بعض المتغ( بعنكاف: 6( )2017فاتف دمحم، أياد عمي ) 2-1-3
التعرؼ عمى تأثير التدريب  -اليدؼ :( شباب ". ROWINGـ )2000البايوكيمناتيكية وانجاز سباؽ 

نجاز سباؽ   ( شباب. ROWINGـ )2000المتزامف في بعض المتغيرات البايوكيناتيكية وا 
 أىـ النتائج : العبوف مف المنتخب الوطني لمتجذيف بالطريقة العمدية.  8العينة : 

 ( دقيقة.12زامف أدػ إلى تطوير صفة التحمل التي ظيرت نتائجيا واضحة في اختبار )التدريب المت
 إجراءات البحث: - 3
 منيج البحث:  3-1

 استخداـ الباحثوف المنيج التجريبي بنظاـ المجموعة الواحدة ذات القياس القبمي والبعدؼ.
 مجاالت البحث: 3-2
 عمى النحو التالي :  2016/2017عاـ الجامعي تـ إجراء البحث خبلؿ الالمجاؿ الزمني:  3-2-1
 .10/2016/ 4إلى  3الدراسة االستطبلعية مف  -
 .11/10/2016إلى  10تـ إجراء القياسات القبمية  مف  -
 . 18/12/2016وحتى  15/10/2016تـ إجراء الدراسة األساسية مف  -
 . 18/12/2016 – 17إجريت القياسات البعدية مف  -
أخذيت القياسات القبمية وتنفيذ البرنامج التدريبي والتجربة األساسية والقياسات لمكاني: المجاؿ ا 3-2-2

 البعدية بميداف ومضمار ومباني كمية التربية البدنية والرياضة بجامعة الزاوية، ليبيا. 
 المجاؿ البشري:  3-2-3

 ة بجامعة الزاوية. تـ إجراء البحث عمى طبلب السنة الرابعة بكمية التربية البدنية والرياض
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 عينة البحث:  3-3
قاـ الباحثوف باختيار العينة بالطريقة العمدية مف طمبة السنة الرابعة بكمية التربية البدنية والرياضة 

 طالب وذلؾ لكونيـ :  15بجامعة الزاوية وعددىـ 
 درسوا الميارة وتدربوا عمييا خبلؿ السنوات الدراسية السابقة. -

 ضباطا مف حيث الحضور والغياب. أكثر الطمبة ان -
 ( 1الجدكؿ )

 الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كمعامل االلتكاء لممتغيرات العمر كالطكؿ كالكزف.
 15ف =                                                                         

 معامل االلتواء االنحراؾ المعٌاري الوسط الحسابً المعامل

 0.19 0.06 1.78 الطول

 0.54 3.49 74.1 الوزن

 0.36 - 1.49 23.2 العمر

( أف قيمة معامل االلتواء لدػ عينة البحث في متغيرات الطوؿ والوزف والعمر 1يتضح مف الجدوؿ رقـ )
 وىذا يدؿ عمى اعتدالية وتجانس أفراد عينة البحث.   3± تتراوح ما بيف 

 اختبارات البحث:  3-4
 متر مف البدء الطائر. 30عدو  -
 الوثب العمودؼ مف الثبات. -
 اختبار الجموس مف الرقود.  -
 اختبار الجرؼ متعدد االتجاىات. -
 اختبار كوبرػ. -
 (84:  3(، )141-140:  1(، )283:  4اختبار نط الحبل.                        ) -
 قياس المستكى الرقمي:  3-5

 أللعاب القوػ. طبقًا لقواعد القانوف الدولي
 التجربة االستطبلعية: 3-6

 جراء الباحثوف تجربة استطبلعية عمى الطمبة لمعرفة:
 الزمف ألداء مجوعة االختبارات وأوقات الراحة بينيا. -

 صبلحية وتوفر بعض األجيزة المستخدمة.  -
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 ـ(. 4/10/2016-3وقد أجريت ىذه التجربة عمى مدػ يوميف ) -
 : االختبارات القبمية3-7

قبل بداية  11/10/2016-10قاـ الباحثوف بإجراء االختبارات القبمية عمى مدػ يوميف الموافقيف     
 البرنامج التدريبي وفق استمارة اختبارات معدة ليذا الغرض. 

 التجربة األساسية: 3-8
        قاـ الباحثوف بعد إجراء االختبارات القبمية بالبدء بالبرنامج التدريبي لمدة شيريف مف  

ـ( وتـ تحديد محتوػ البرنامج التدريبي لمسابقة الوثب 14/12/2016ـ( وحتى يـو )15/10/2016)
 (. 6( )5( )4( )3( )2( )1العالي مف خبلؿ إطبلع الباحثوف عمى مجموعة مف المراجع العممية )

 البرنامج التدريبي: 3-8-1
وعيًا لكل عنصر أؼ أربع وحدات في ثمانية أسابيع تـ تنفيذ التجربة لمدة ثمانية أسابيع بواقع وحدتيف أسب

 دقيقة. 90فيكوف المجموع اثنيف وثبلثوف وحدة تدريبية وكاف زمف الوحدة التدريبية 
 أسس كضع البرنامج التدريبي:  3-8-2

ييدؼ البرنامج إلى تنمية عنصرؼ القوة والمرونة لكل فرد مف أفراد العينة، واعتمد الباحثوف عمى النقاط 
 تالية: ال
 أف يتناسب البرنامج مع المرحمة السنية ألفراد العينة. -

 أف يعمل البرنامج بقدر اإلمكاف عمى تحقيق اليدؼ الذؼ وضع مف أجميا.  -

 تدرج البرنامج التدريبي مف حيث الحجـ والشدة عمى مدار فترة التصميـ.  -

ر القوة يوـ السبت مف كل أسبوع تمييا تـ توزيع األىداؼ التدريبية داخل األسبوع بوحدة تدريب عنص -
وحدة تدريب المرونة يـو األحد ووحدة استشفاء يوـ االثنيف ثـ يكرر نفس التدريب خبلؿ أياـ الثبلثاء 

 واألربعاء عمى أف يكوف يوـ الخميس والجمعة راحة. 

 تـ استخداـ التكرار كمحدد لمستوػ الشدة وتحديد فترات الراحة بيف التكرارات.  -
 مككنات البرنامج:  8-3- 3

 الجزء الختامي. الجزء الرئيسي. الجزء التمييدؼ )اإلحماء(.
 



152 
 

 مككنات حمل التدريب :  3-8-4
 تـ تطبيق أسموب الحد األقصى لمتكرارات لتحديد شدة الحمل بالنسبة لمعمل بوزف الجسـ. * شدة الحمل: 

يًا لتدريب عنصر القوة، ووحدتيف لتدريب أشتمل البرنامج التدريبي عمى وحدتيف أسبوع* حجـ الحمل: 
 المرونة أسبوعيًا.

 استخداـ معدؿ النبض كمحدد لضبط فترات الراحة بيف المجموعات التدريبية.* الراحة: 
 االختبارات البعدية:  3-9

 قاـ الباحثوف بإجراء االختبارات البعدية بعد نياية التجربة الرئيسية بتاريخ  
 ـ(. 18/12/2016 - 17)
 الكسائل اإلحصائية:  3-10

 ( اإلحصائي لحساب المعامبلت التالية :SPSSتـ استخداـ برنامج )
 الوسط الحسابي. -
 االنحراؼ المعيارؼ. -
 معامل االلتواء.  -
 اختبار )ت( لمعينتيف مرتبطتيف.  -

 عرض النتائج كمناقشتيا: - 4
 عرض النتائج:  4-1

 (2الجدكؿ )

راؼ المعياري لبعض عناصر المياقة البدنية كالمستكى الرقمي لمعينة في القياسيف القبمي يبيف الكسط الحسابي كاالنح 
 كالبعدي كقيمة ت كمستكى الداللة.

وحدة  المتؽٌرات العنصر ر
 المٌاس

مستوى  لٌمة ت المٌاس البعدي المٌاس المبلً 
 ع س ع س الداللة

 0.126 1.63 - 0.35 3.9 0.27 4.06 ثانٌة متر عدو 30 السرعة 1

 0.000 4.91 6.80 44.7 4.1 36.7 سم الوثب العمودي المدرة 2

 0.000 5.47 4.00 30.9 3.00 25.1 مرة الجلوس من الرلود التحمل 3

 0.001 4.18 060 4.3 0.50 3.6 مرة اختبار نط الحبل التوافك 4

 0.001 - 4.06 0.50 11.3 0.53 11.8 ثانٌة جري متعدد االتجاهات الرشالة 5

 0.001 4.17 0.40 6.7 0.23 6.4 سم اختبار كوبر المرونة 6

 0.001 4.06 0.10 1.6 0.03 1.4 متر المستوى الرلمً 7
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 التمثيل البياني لمكسط الحسابي لعناصر المياقة البدنية كمستكى الرقمي ألفراد العينة.  (1الشكل )

 مناقشة النتائج:  4-2
( بيف القياسيف القبمي والبعدؼ في 0.05( وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوػ )2مف الجدوؿ )يتضح 

بعض عناصر المياقة البدنية التالية )القدرة العضمية لمرجميف، التحمل، التوافق، الرشاقة، المرونة( لصالح 
 القياس البعدؼ ولـ تظير فروؽ دالة إحصائيا في عنصر السرعة. 

( بيف القياسيف القبمي والبعدؼ في المستوػ الرقمي أفراد 0.05لة إحصائيا عند مستوػ )وىناؾ فروؽ دا
 العينة لصالح القياس البعدؼ. 

ويرجع الباحثوف ىذه النتائج إلى تأثير البرنامج التدريبي المتزامف المقترح في تنمية بعض العناصر 
حقق وعرؼ الباحثوف أثر التدريب المتزامف البدنية ورفع المستوػ الرقمي، وبذلؾ يكوف ىدؼ البحث قد ت

عمى بعض عناصر المياقة البدنية وىـ )القدرة العضمية لمرجميف، التحمل، التوافق، الرشاقة، المرونة( 
والمستوػ الرقمي لمسابقة الوثب العالي حيث أدػ التدريب المتزامف لتحسيف مستويات بعض عناصر 

 أفراد العينة.المياقة البدنية والمستوػ الرقمي لدػ 

( أف التدريب المتزامف تؤدؼ إلى التحسف في 2017وىذا يتفق مع ما ذكرتو فاتف دمحم، وأياد عمي )
الوحدات الحركية نتيجة دمجيا مما يطيل مدة الدواـ خبلليا ويساعد عمى إطالة عمل الوحدات الحركية 

 (205: 2)ة والعمل. وبالتالي تطوير القوة بما يتناسب مع درجة قابميتيا عمى االستثار 
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( يكوف فرضي البحث قد تحققا والمذاف ىما :ىناؾ فروؽ داللة 2وبالنظر إلى النتائج بالجدوؿ )  
ـ البرنامج التدريب، إحصائيا بيف القياسيف القبمي والبعدؼ في بعض عناصر المياقة البدنية بعد استخدا

وىناؾ فروؽ داللة إحصائيا بيف القياسيف القبمي والبعدؼ بالنسبة لممستوػ الرقمي لمسابقة الوثب العالي 
 ألفراد العينة.

 االستنتاجات كالتكصيات: – 5
 االستنتاجات: 5-1

ى في ضوء إجراءات البحث وطبيعة عينتو والمعالجات اإلحصائية ومف نتائجو أمكف التوصل إل
 االستنتاجات التالية :

 وجود فرؽ بيف القياسيف القبمي والبعدؼ في بعض الصفات البدنية والمستوػ الرقمي لدػ أفراد العينة. 
 البرنامج التدريبي المتزامف ساعد عمى رفع مستوػ بعض عناصر المياقة البدنية لدػ أفراد العينة. 

 الرقمي لمسابقة الوثب العالي لدػ أفراد العينة. البرنامج التدريبي المتزامف ساعد عمى رفع المستوػ 
 صعوبة رفع مستوػ عنصر السرعة لدػ أفراد العينة بعد استخداـ برنامج التدريب المتزامف. 

 :التكصيات 5-2
 انطبلقا واستناد إلى االستنتاجات التي تـ التوصل إلييا يوصي الباحثوف باآلتي :     

كامل وخصوصا لعناصر القوة والتحمل والسرعة قبل البدء في التدريب يجب القياـ باألعداد البدني المت
 المتزامف. 

 استخداـ التدريب المتزامف مع مراحل عمرية أصغر مف أفراد العينة.
 إجراء دراسات أخرػ عمى التدريب المتزامف في فعاليات أخرػ وعمى الجنسيف. 

 

 

 

 

 

 المراجع : 
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 إبراىيـ سبلمة -1
 

لمقياس في المياقة البدنية، منشأة المعارؼ،  المدخل التطبيقي :
 . 2000اإلسكندرية، 

 إياد عمي   -2
 عبد هللا حسف

أثر التدريبيف المتزامف والمتعاقب لمقوة القصوػ والمطاولة  :
العامة في عدـ نمو مكونات البناء الجسمي ، مجمة الرافديف 

 .2013،  63، العدد 19لمعمـو الرياضية، المجمد 
 الشرنوبيسعد  -3

 
مسابقات الميداف والمضمار، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية،  :

 .  2000اإلسكندرية، 
العبلقة بيف بعض االختبارات واختبار الحجل والسرعة كأساس  : سعيد سبلـ -4

، 3الناشئيف لمسابقة الوثب الثبلثي، مؤتمر الرياضة لمجميع
 .1984 كمية التربية الرياضية لمبنييف، جامعة حمواف،

دراسة مقارنة لتأثير التدريب البميومترؼ باستخداـ وسائل  : عبد الوىاب راشد -5
لمختمفة عمى المستوػ الرقمي لموثب العالي بميبيا، رسالة 

دكتوراة ، كمية التربية الرياضية لمبنييف، جامعة اإلسكندرية، 
 .2012مصر، 

 فاتف دمحم -6
 أياد عمي

ي بعض المتغيرات البايوكيمناتيكية تأثير التدريب المتزامف ف :
( شباب، مجمة كمية ROWINGـ )2000وانجاز سباؽ 

 .2017، 2، العدد 9التربية الرياضية، جامعة بعداد، المجمد 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ( سنة15 - 12تأثير برنامج تدريبي باألثقاؿ لتطكير القكة القصكى لدى ناشئي كرة اليد )
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 د. حسف دمحم الحبركش
 الشيباني د.عمار سكيسي

 د. ناجي اليادى اليحياكي 
 مقدمة البحث: 1-1

لـ تعد عممية الوصوؿ إلى المستويات العالمية بالفعاليات الرياضية والتي تحقق الفوز عمى باقي الفرؽ 
الرياضية في العالـ سيمة المناؿ سواء كاف ىذا التفوؽ في األلعاب الفردية أو الجماعية وذلؾ ألف 

معظـ االنشطة الرياضية قد وصل إلى قمـ مف الصعب تجاوزىا إال عف طريق المستوػ الرياضي في 
بذؿ المزيد مف الجيود في عممية اإلعداد والتدريب،إف المجاؿ الرياضي أصبح اليوـ أكثر اتساعا مف 
حيث المفيـو واألىمية بسبب الخبرات المكتسبة مف التطبيق العممي والعممي وكذلؾ مف خبلؿ البحوث 

التجارب التي تؤثر بدرجة كبيرة في المنافسات الرياضية ، ونظرًا لما تتمقاه لعبة كرة اليد مف العممية و 
أىمية متزايدة في مختمف البمداف المتقدمة منيا والنامية جعمت المختصوف و الخبراء يفكروف دائما في 

تدريبية البلزمة لموصوؿ إيجاد أفضل األساليب العممية التي تعمل عمى تطوير المعبة وانتقاء البرامج ال
لعالية ، وليذا فإف عممية إعداد الرياضييف لممشاركة في المسابقات الرياضية عممية بالغة  لممستويات ا

األىمية ترتكز عمى عدة عوامل مف بينيا البرنامج التدريبي الفعاؿ ، أف تطور لعبة كرة اليد العالمية وما 
مي والعممي بيف المدارس التدريبية الغربية والشرقية والذؼ بمغتو مف درجة في التنافس والتسابق العم

تمخض عنو ارتفاع األداء بالمستوػ الميارؼ ، حيث بمغ عند بعض الفرؽ العالمية الكبيرة حد التكامل 
في األداء ، وىذا التقدـ المذىل الذؼ عرفتو كرة اليد في العقد األخير جاء نتيجة التخطيط السميـ المبني 

ممية متطورة وكذلؾ توفير األدوات واألجيزة والمبلعب واالىتماـ بإعداد المدربيف وتأىيميـ عمى أسس ع
عمميا وعمميا ، ومف ىنا تجاوز حدود المنافسة البدنية والميارية حيث اتجيت بأساليب تدريبيا نحو 

ؾ الصفات إلى وتطوير الصفات البدنية العامة لبلعب كرة اليد وبما يخدـ الجانب الفني  حيث تطورت تم
مستوػ عاؿ جدًا ومف ىذه الصفات القوة العضمية والتي تعتبر إحدػ أىـ الصفات البدنية التي يحتاجيا 
العب كرة اليد وبجميع أشكاليا القصوػ والسرعة وتحمل القوة.... والتي دعمت ميارات المعبة الدفاعية 

وػ ولفترة قريبة جدا ، كوف "القوة واليجومية بشكل تجمى مف خبلؿ ما وصمت إليو المنافسة مف مست
 (48:8العضمية ىي احد العوامل اليامة المرتبطة باألداء الميارؼ الجيد.      )
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وقوة العضبلت ىي واحدة مف أىـ األسس التي تعتمد عمييا الحركة واألداء البدني في ممارسة كرة اليد 
عض البحوث والدراسات اتفقت عمى أف ( أف نتائج ب1996فيشير عبد العزيز النمر وناريماف الخطيب )

قوة العضبلت ىي عوامل رئيسية في  القدرة عمى تطوير األداء الحركي الرتباطيا وتأثيرىا بدرجة كبيرة 
 (201: 3بالقدرات البدنية األخرػ المتعمقة باألداء مثل السرعة ، التحمل ، وخفة الحركة والمرونة. )

 مشكمة البحث: 1-2
تقار رياضة كرة اليد الميبية إلى برامج األثقاؿ المعدة بعناية و المخطط ليا جيدا يشير الواقع إلى اف

كتمرينات تكميمية أو مدمجة في مراحل اإلعداد البدني سواء لمناشئيف أو لمكبار ، ويمكف أف نؤكد أف 
خاصة ىناؾ معظـ الفرؽ الرياضية لـ تخضع لبرنامج تدريبي باألثقاؿ عمى مدار المواسـ التدريبية و 

%مف نوادؼ كرة اليد تفتقر إلى الوسائل واألجيزة الحديثة  90الناشئيف ، وأف ىناؾ نسبة ال تقل عف 
 كاألثقاؿ ، وىذا كمو سبب عدـ االىتماـ بالمعد البدني الخاص الذؼ تفتقره اغمب االندية في ليبيا .

فترة المباراة ألداء واجبات دفاعية ولعبة كرة اليد تتطمب مف البلعبيف قوة بدنية عالية وقوة التحمل طواؿ 
وىجومية واالندفاع البدني واالستحواذ عمى الكرة حتى تنيي اليجمة بنجاح ، والقدرة عمى أداء بفعالية 

 لميارات مختمفة كقوة التصويب .
وىذا يتطمب تدريبات خاصة ومقننة عمى تنمية مختمف أنواع القوة ) القدرة العضمية( ليا تأثير مباشر 

 سي تطوير جميع عناصر المياقة البدنية ، وأف ىناؾ ارتباطا وثيقا ومباشرا بيف القوة والميارة.وأسا
كما ىناؾ قصور في استخداـ تدريبات األثقاؿ ضمف محتوػ البرنامج اإلعدادؼ ، وىذا شبو منعدـ في 

الناشئيف في برامج  التدريبات التي يقوموا المدربيف عمى فرقيـ ، وا ىماؿ واضح ليذه الفئة مف الرياضييف
تطوير القوة العضمية وتدريبات األثقاؿ ، ونتيجة لخبرات الباحثيف في مجاؿ التدريب ومبلحظاتيـ 
الميدانية والمقاببلت الشخصية التي قاموا بيا الباحثوف مع المدربيف و استطاعوا مف خبلليا تحديد مدػ 

ود إطبلعيـ حوؿ ىذا النوع مف التدريب حيث معرفة ىؤالء المدربيف عف طبيعة التدريبات باألثقاؿ وحد
اختمفت االراء حوؿ إمكانية التدريب باألثقاؿ لنشئ كرة اليد وخاصة الناشئيف ،بحجة أنو يؤدؼ لمتضخـ 
لى تقميل المدػ الحركي وتأثيره عمى بعض الصفات البدنية األخرػ،كالسرعة والرشاقة  العضمي وا 

لميارة الحركية ، كما وجدوا في برنامج تدريبات القوة عامل إيجابي والمرونة والتوافق ، ويؤثر سمبا عمى ا
وفي استخداـ األثقاؿ وما شابييا في تدريباتيـ ومع ذلؾ يعزفوف عف استخداميا رغـ انو اتضح اف 
مشكمتيـ ليست في تدريبات األثقاؿ و إنما في التمرينات المختارة والمناسبة في اتجاه العمل العضمي 

 كرة اليد.  المناسب لنشئ
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ومف خبلؿ معايشة الباحثيف لمعبة الحظوا انخفاض مستوػ القوة  األداء التنافسي القوؼ مقارنة بالفرؽ  
األخرػ وقد يكوف ضعف القوة القصوػ ىو احد أسباب انخفاض المستوػ وبالتالي إرتاؤ الباحثيف معرفة 

طوير القوة القصوػ لدػ الناشئيف بكرة مدػ تأثير استخداـ برنامج تدريبي مقترح بواسطة األثقاؿ عمى ت
 .اليد
 ىدفا  البحث: 1-3

 ييدؼ البحث إلى:
 ( سنة.15 – 12. تصميـ  برنامج مقترح باإلثقاؿ لناشئيف بكرة اليد بأعمار )1
 . التعرؼ عمى تأثير البرنامج التدريبي المقترح باألثقاؿ عمى تطوير القوة العضمية القصوػ بأعمار2
 ( سنة.15 –12) 
 فرضا البحث: 1-4
 ( سنة15 – 12تساىـ التدريبات األثقاؿ في تطوير القوة القصوػ لدػ لناشئ كرة اليد بأعمار ) .1
. وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف نتائج االختبارات القبمية والبعدية في القوة القصوػ لناشيئ 2

 ولصالح القياس البعدؼ.
 :الدراسات النظرية كالدراسات المشابية -2
 الدراسات النظرية:  2-1
 التدريب باألثقاؿ: 2-1-1
ىي مجموعة مف التمرينات باستخداـ األثقاؿ تتضمف أىـ العضبلت  التدريب باألثقاؿ التخصصي: -أ

 العاممة تكوف في نفس اتجاه العمل العضمي الذؼ يستخدمو ناشئ كرة اليد أثناء المباراة.
 باليدؼ الميارؼ الذؼ اختير التمريف مف أجمو مف حيث سرعةوالمقصود ىنا ىو ارتباط التمريف المؤدػ 

 الحركة نوع العمل العضمي )الديناميكي أو ثابت( ونوع اإلنقباض العضمي )المركزؼ ، البلمركزؼ..( نفس 
 نظاـ إنتاج الطاقة ، وطريقة األداء )سريع، بطيء( ونوع القوة المطموبة )االنفجارية ، المميزة بالسرعة

 (145:13( وىذا يتطمب وسائل وأجيزة أثقاؿ متنوعة.) تحمل القوة
 القكة العضمية: 2-1-2

ويذكر دمحم صبحي حسانيف واحمد كسرػ معاني أف القوة العضمية تسيـ في كل أداء بدني رياضي، حيث 
اس تعتبر المكوف األوؿ لمياقة البدنية وأيضا عنصرا أساسيا في القدرة الحركية والمياقة الحركية، وىي األس

 ( 15:  12في المياقة العضمية. )
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( "اف إمكانية العضبلت أو  Stiller( نقبًل عف شتيممر ) 1982يعرفيا دمحم عبلوؼ وابو العبلء عبدالفتاح )
 مجموعة مف العضبلت في التغمب عمى مقاومة أو عدة مقاومات خارجية سواء كانت ثابتة أو متحرؾ ".             

                                                                                          (27:9) 
( نقبًل عف ماتفيف ، نوفيكوؼ ، شبممف ، داتشكوؼ ، زيمكيف 1998ويذكر احمد صبحي واحمد كسرػ )

الحركية ، دشكوػ ، بيجنكل ، فإف تدريبات المياقة البدنية العالية تؤدؼ إلى زيادة المقدرة الفنية و القدرة 
 (136:12لدػ البلعبيف. )

ترتبط القوة العضمية بكل مف عنصرؼ السرعة والتحمل عمى شكل قدرات ليا شكل جديد ومميز، وذو 
 (177:14عبلقة وثيقة بالنشاط الممارس .)

 تدريب القكة بكرة اليد: 2-1-3
إلى مستوػ البطولة ألشكاؿ تعد التمرينات البدنية اسموبًا رئيسيًا لتطوير  حالة التدريب لبلعب لموصوؿ 

كاممة مف التمرينات لتأميف بناء الجسـ األساسي العاـ مف جية والقدرات الحركية المناسبة لنوع األداء 
الميارؼ والخططي المطموب تنفيذه مف جية أخرػ ىذا كما ،تتطمب لعبة كرة اليد تحسيف التصويب 

يتطمب استخداـ البار الحديدؼ بأداء مجموعة مف   والتمرير مف حاالت االرتقاء القوؼ فعند تحسيف القوة
التماريف لتطوير القوة العامة إضافة إلى ذلؾ فأف القوة الخاصة تعتبر مف المؤىبلت األساسية الكتساب 
ميارة المعب والحركة ألنيا سوؼ تستخدـ لمتيديف السريع والقوؼ والمعب بيف زميميف لمسافة طويمة ولكي 

صة يتطمب التدريب عمى عدد مف التدريبات مع أداة أو بدونيا ، فتماريف الحديد يتـ تطوير القوة الخا
ورمي الكرة الطبية أو البار الحديدؼ وغيرىا كل ىذه تسيـ في تطوير القوة لدػ العب كرة اليد .    

(391:2  ) 
ير اإليجابي كما ال تقتصر تدريبات األثقاؿ في تأثيرىا عمى الجياز العضمي فقط بل تمتد لتشمل التأث

 (:102-13103الفسيولوجي عمى الكفاءة الوظيفية كالقمب والجيازيف الدورؼ والتنفسي.      )
 الدراسات المشابية:

"تأثير تدريب برنامج تجريبي عالي الشدة عمى الطاقة  ( بعنكاف:7) 1996)دراسة كيكجيف فنشر  )
سة التعرؼ عمى أثر برنامج تجريبي عالي الشدة اليوائية والتحمل والقوة لبلعبي كرة القدـ " ، ىدؼ الدرا

( العب 40لتطوير القوة عمى كل مف الطاقة اليوائية والتحمل والقوة أيضا ، وتكونت عينة الدراسة مف )
كرة القدـ مف الكميات ، قسموا عشوائيا إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة واستخدـ المنيج التجريبي 

ا كما تـ استخداـ برنامج تدريبي دائرؼ مقنف ذػ متغيرات عالية الشدة لممجموعة الضابطة والتجريبية ىذ
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لتطبيق عمى المجموعة التجريبية بواقع ثبلث اياـ في االسبوع بينما تدربت المجموعة الضابطة اربع اياـ 
 في االسبوع بطريقة تقميدية في تدريب القوػ مع تطبيق مجموعة مف االختبارات الفسيولوجية التي تقيس

الدفع القمبي ( وقد أسفرت  –التعب  –السعة اليوائية  –الجياز الدورؼ  –طاقة اليوائية ) ضغط الدـ ال
النتائج إلى وجود تحسف في متغيرات الدراسة بما فييا القوة لكبل المجموعتيف ، وبشكل أكبر لممجموعة 

 التجريبية لدػ عينة الدراسة.
" تأثير برنامج تدريبي باألثقاؿ ( بعنكاف: 4( )2001يب )دراسة عبد العزيز أحمد النمر، ناريماف الخط

عمى معدالت التحسف في القوة العضمية والمستويات الرقمية لسباحي المسافات القصيرة في مرحمة ما قبل 
البموغ " ، وىدفت الدراسة الى :تصميـ برنامج تدريبي باألثقاؿ لسباحي المسافات القصيرة في مرحمة ما 

تعرؼ عمى تأثير البرنامج عمى معدالت التحسف في القوة العضمية و التعرؼ عمى تأثير قبل البموغ وال
البرنامج عمى معدالت التحسف في المستويات الرقمية  وقد استخدـ الباحثيف البرنامج التجريبي 

( ناشئ وناشئة اختيروا عمديا مف 25بالمجموعتيف الضابطة والتجريبية.واشتممت عينة البحث عمى )
سنة(، ولـ يسبق ليـ التدريب  12-9ئ السباحة بنادؼ الزمالؾ الرياضي تراوحت أعمارىـ بيف )ناش

(العب والعبة وافقوا اختياريا عمى تنفيذ برنامج 15باألثقاؿ ، وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف تجريبية )
اؿ ادػ الى تحسف العبيف ، واسفرت النتائج اف البرنامج التدريبي باالثق 10التدريب باألثقاؿ( وضابطة 

القوة العضمية والمستويات الرقمية لمسباحيف في مرحمة ماقبل البموغ وحققت المجموعة التجريبية تفوؽ 
 المختمفة في معدالت التحسف عمى المجموعة الضابطة.

: " أثر تدريبات القوة باستخداـ ( بعنكاف5( )2004دراسة عثماف عدناف عبد الصمد عمي البياتي )
لعضمي الثابت والمتحرؾ والمختمط في بعض أوجو القوة العضمية والمتغيرات الوظيفية لدػ االنقباض ا

العبي كرة اليد الناشئيف " وىدؼ الدراسة استخداـ تدريبات القوة باالنقباضات العضمية )الثابت والمتحرؾ 
ية لناشئي كرة اليد والمختمط( بغية التعرؼ عمى تأثيرىا في بعض أوجو القوة العضمية والمتغيرات الوظيف

وقد استخدـ الباحث المنيج  التجريبي  لمناسبتو وطبيعة الدراسة . وتـ تحديد عينة الدراسة بطريقة عمديو 
( العبا مف ناشئي المركز التدريبي بكرة اليد 21( العبا تـ اختيار عينة مكونة مف )30والبالغ عددىـ )

(العبيف لكل 7مجموعات تجريبية بواقع ) 3إلى  في محافظة نينوػ بالطريقة عشوائية وتـ تقسيميـ
. و توصل الباحث مف خبلليا إلى حدوث تطور في بعض أوجو القوة العضمية 16مجموعة تحت السف 

والمتغيرات الوظيفية لمناشئيف التي تناوليا البحث لممجموعات التجريبية نتيجة لتطبيق المناىج التدريبية 
 يف االختبارات القبمية والبعدية.المقترحة التي أظيرتيا الفروؽ ب
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 اجراءات البحث: -3
 منيج البحث: 3-1

استخدـ الباحثوف المنيج التجريبي باستخداـ مجموعتيف )ومجموعة ضابطة و مجموعة تجريبية( مع 
قياس قبمي وبعدؼ ، واستخدـ ىذا المنيج لمناسبتو وطبيعة الدراسة ولتحقيق أىداؼ البحث والتحقق مف 

 خطوات منيجية عممية  فروضو بإتباع
 عينة البحث: 3-2

تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وشممت العينة العبي نادؼ الشرطة لكرة اليد فئة الناشئيف 
سنة وشممت العينة  15-12)طرابمس( والعبي نادؼ المشعل لكرة اليد فئة الناشئيف )الخمس( أعمار 

( ناشئ  وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف )ضابطة وتجريبية( 30( العب يمثموف النادييف وتـ اختيار )35)
( 1( ناشئ ، والجدوؿ رقـ )15وذلؾ بالطريقة العشوائية بأسموب القرعة حيث كاف عدد كل مجموعة )

 يوضح ذلؾ:
 (1جدوؿ رقـ )

 النسبة العدد الفعلً المشترن العدد الكلً اسم النادي ت

 %84 15 18 رابلس(نادي الشرطة لكرة الٌد فبة الناشبٌن )ط .1

 %88 15 17 نادي المشعل لكرة الٌد فبة الناشبٌن )الخمس( .2

 %86 30 35 المجموع

ت وكما مبيف في ومف اجل معرفة مدػ تجانس تكافؤ العينتيف قاموا الباحثوف بحساب بعض المتغيرا
 (.3و 2الجدوليف )

 ( يبيف مدى تجانس العينتيف2جدكؿ )
 إلحظبئُبد          

 غُشادانًز
 يؼبيم االخزالف االَحشاف انًؼُبسٌ انًزىعؾ انحغبثٍ 

 3.91 6.95 177.45 انطىل

 12.55 8.21 65.4 انىصٌ

 13.63 6.99 51.25 انجُج ثشَظ

 18.98 13.34 70.25 انذثٍُ

 28.58 2.43 8.5 انجطٍ

(0005( كبنسبة خطا )28* عند درجة حرية )                  

 ( اختبار ضغط البار الحديدؼ باليديف واختبار الجموس والبار الحديدؼ. 2)يوضح الجدوؿ         
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 (3جدكؿ )

 يبيف القياسات كاالختبارات كاألكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كقيمتي )ت( المحتسبة كالجدكلية
 في االختبارات القبمية لعينة البحث 

 ت
 المٌاسات

 واالختبارات

 المجموعة
 )ت(

 المحسوبة

 ت()

 الجدولٌة
 الضابطة التجرٌبٌة المعنوٌة

 ع س ع س

 1.125 7.56 177.2 6.34 177.7 الطول  1

2.05 

 ؼٌر معنوٌة

 ؼٌر معنوٌة 0.18 11.4 65.8 5.02 65 الوزن 2

 ؼٌر معنوٌة 1.07 7.2 49.5 6.78 53 البنج برٌس 3

 ؼٌر معنوٌة 0.39 11.4 71.5 15.29 69 الدبنً 4

 ؼٌر معنوٌة 037 1.87 8 3 9 بطنال 5

        

(0005( كبنسبة خطا )28* عند درجة حرية )  
يتضح مف الجدوؿ عدـ وجود فروؽ دالة احصائية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في متغيرات    
ث مما يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف.البح  
 :األجيزة المستخدمة كالكسائل المساعدة في البحث 3-3
المقاببلت     -  االختبارات والقياسات       -  المصادر العربية الكسائل المساعدة: 3-3-1

 الشخصية. 
بارات وأثقاؿ مختمفة  - جياز قياس الطوؿ والوزف  األجيزة كاألدكات المستخدمة في البحث: 3-3-2

اسي لمجموس بسط وكر   -شريط قياس  - شريط الصق  -ممعب كرة يد قانوني - ومقاعد وحماالت 
 (.10قمع عدد ) -ساعة توقيت  - أثناء االختبارات

 االختبارات المستخدمة في البحث: 3-4
قاموا الباحثوف بإعداد استمارة خاصة تتضمف ثبلث اختبارات لقياس القوة العضمية )البنج بريس، الدبني، 

ار والقياس مف اجل تحديد البطف( وتـ عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء في مجاؿ لعبة كرة اليد واالختب
 صبلحية ىذه االختبارات لقياس القوة العضمية وفيما يمي توضيح مفردات االختبارات.

 اختبارات القكة العضمية: االختبار األكؿ: 3-4-1
 :Bench pressاختبار ضغط البار الحديدي باليديف )البنج بريس(   -1

بلت الصدرية المقربة لمذراعيف والعضبلت الكتفية قياس القوة العضمية القصوػ لمعض * غرض االختبار:
 األمامية والمادة لممرفقيف الخمفية.
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( متر عدد كاؼ مف األقراص الحديدية ذات أوزاف مختمفة 1,80مقعد سويدؼ ، بار حديدؼ ) * األدكات:
 تكفي في مجموعيا أقوػ األفراد المختبريف.

اء فوؽ كرسي الجياز، ودفع البار مف مستوػ يطبق ىذا االختبار مف وضع االستمق * اإلجراءات:
( 2.5الصدر األعمى بعد مد الذراعيف كميا حيث يتـ اختبار أقصى وزف يمكف لبلعب رفعو وألقرب )

 كغـ.
 .Squatاختبار الجمكس كالبار الحديدي عمى الكتفيف )الدبني(   االختبار الثاني:  -2

 بلت الرجميف والعضبلت المادة لمركبتيف والورؾ.قياس القوة العضمية القصوػ لعض * غرض االختبار:
بار حديدؼ مع عدد كاؼ مف األقراص الحديدية ذات أوزاف مختمفة بحيث تكفي مجموعيا * األدكات: 

 أقوػ األفراد المختبريف ، قطعة قماش سميؾ توضع أسفل البار الحديدؼ عند حممو عمى الكتفيف والرقبة.
مف الوقوؼ ، بعد حمل الثقل عمى االكتاؼ ، خمف الرقبة ، ثـ يقوـ  يطبق ىذا االختبار * اإلجراءات:

المختبر بثني الركبتيف كامبل لؤلسفل والوقوؼ ثانية ، ويستمر بعد الزيادة في االوازاف حتى أقصى ما 
 ( كغـ.2.5يستطيع تحقيقو وألقرب )

 زميل )البطف( .اختبار الجمكس مف الرقكد مع مسؾ الرجميف مف قبل ال االختبار الثالث: -3
 * غرض االختبار: قياس القوة القصوػ لمعضبلت البطنية الثانية لمجذع أماما.

 مجموعة أقراص حديدية ذات أوزاف مختمفة. * األدكات:
يطبق االختبار مف وضع الرقود ، بحيث يمسؾ المختبر القرص الحديدؼ خمف رأسو بينما  * اإلجراءات:

 يحاوؿ المختبر الجموس مف ىذا الوضع لمرة واحدة ثـ يحاوؿ مرة ثانية يمسؾ زميمو رجميو قرب القدميف ، 
بقرص أثقل وزنا وىكذا حتى يصل إلى أقصى ثقل يستطيع الجموس بو وىو فوؽ األرض مباشرة. 

(346:1) 
 القياسات القبمية:   3-5
ة، إذ تـ في قاعة نادؼ الشرط 11/4/2017ضمف االختبارات القبمية لعينة البحث والتي جرت يوـ  

 تسجيل قياسات الطوؿ والوزف لممجموعتيف التجريبية والضابطة بعدىا أجريت اختبارات القوة العضمية.
لقد حاوؿ الباحثوف قدر المستطاع تثبيت الظروؼ المحيطة باالختبار مف حيث )الزمف، المكاف ، 

 ختبارات القبمية والبعدية.األدوات المستخدمة ، طريقة التنفيذ ، فريق العمل( وجعميا متشابية في اال
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 البرنامج التدريبي المقترح: 3-6
قاموا الباحثوف بإعداد برنامج تدريبي باألثقاؿ لتطوير القوة القصوػ ألفراد المجموعة التجريبية واستغرؽ 

( وحدة تدريبية بمعدؿ 36ـ( بواقع )2017/  6/  30الى  2017/ 4/ 12البرنامج ثبلثة أشير  مف)
 ( دقيقة.30ي األسبوع الواحد وكاف زمف الوحدة التدريبية باألثقاؿ )ثبلث وحدات ف

 وكاف حمل التدريب المستخدـ في البرنامج التدريبي بالنسبة إلى وحدات األثقاؿ عمى النحو التالي: 
 % مف أقصى اتجاه. 90 – 80شدة أداء التمريف مف  -
 مرة. 6 – 4عدد مرات أداء التمريف التكرار مف  -
 دقيقة. 5-3الراحة البينية حتى استعادة الشفاء وكمعدؿ كانت  -
 (66:10مجموعة.  ) 4 – 3أما تكرار المجموعات مف  -
 القياسات البعدية: 3-7

أسبوع،  12بعد انتياء المدة المقررة لمبرنامج التدريبي الخاص بتطوير القوة القصوػ والتي استغرقت 
ـ( مراعيف بذلؾ االلتزاـ بنفس الظروؼ 2/7/2017يوـ )وأجريت االختبارات البعدية لعينة البحث مف 

 وأسموب إجراءات البحث التي اتبعت أثناء إجراء االختبارات القبمية.
 الكسائل اإلحصائية: 3-8

 وفقًا لمقوانيف: SPSS  V.11استخدـ الباحثوف الحقيبة اإلحصائية 
  االنحراؼ المعيارؼ. -                       الوسط الحسابي. -
 -معامل االختبلؼ -معامل االرتباط البسيط )بيرسوف(.       -
 لمعينات المستقمة. T,testقانوف  -( لمعينات المترابطة.    T,testاختبار)  -
 قانوف نسبة التطور. - 
 عرض كمناقشة النتائج:   4
لقياس القبمي عرض وتحميل ومناقشة نتائج األوساط الحسابية وقيمتي )ت( المحسوبة والجدولية في ا-

 والبعدؼ لممجموعتيف التجريبية والضابطة الختبارات القوة العضمية.
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 (4جدكؿ )
يبيف األكساط الحسابية كانحرافاتيا المعيارية كحجـ العينة كقيمتي )ت( المحسكبة كالجدكلية في االختباريف القبمي 

 .ةكالبعدي لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة الختبارات القكة العضمي

 االختبار المجموعة

حجم  االختبار البعدي االختبار المبلً

 العٌنة

 

15 

 

 

 

 

 

 

15 

لٌمة )ت( 

 المحتسبة

لٌمة )ت( 

 الجدولٌة
 - المعنوٌة

 س

 

 ع

- 

 س
 ع

ٌة
ٌب
جر
لت
ا

 

 البنج

 برٌس
53 6.78 60.5 6.6 2.96 

2.14 

 معنوي

 معنوي 4.52 9.02 86.5 11.31 69 الدبنً

 معنوي 2.97 2.28 12 3 9 البطن

طة
اب
ض
ال

 

 البنج

 رٌس
49.5 7.2 51.75 7.58 0.80 

2.14 

 ؼٌر معنوي

 ؼٌر معنوي 0.46 11.29 73.5 11.4 71.5 الدبنً

 ؼٌر معنوي 1.36 2 9 1.87 8 البطن

        

 (0.5( كبنسبة خطأ )14* تحت درجة حرية )
يف )البنج بريس( لعينة البحث في االختباريف القبمي ( نتائج ضغط البار الحديدؼ باليد4يبيف الجدوؿ )

 والبعدؼ ، حيث أظيرت النتائج وجود فرؽ معنوؼ لبلختبار البعدؼ.
( وفي 6.78( وبانحراؼ معيارؼ )53فبالنسبة لممجموعة التجريبية كاف الوسط الحسابي لبلختبار القبمي )

( 2.96قيمة )ت( المحسوبة فقد بمغت ) ( أما6.6( وبانحراؼ معيارؼ )60.5االختبار البعدؼ أصبح )
( وىذا 0.05( ونسبة خطأ )14( تحت درجة حرية )2.14وىي اكبر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة )

يدؿ عمى وجود فرؽ معنوؼ بيف االختباريف ولصالح البعدؼ وعدـ وجود فروؽ معنوية بيف القياس القبمي 
 والبعدؼ لممجموعة الضابطة في متغيرات البحث.

 (5جدكؿ )
 ( لبلختبارات البعدية لممجمكعتيف التجريبية ك الضابطةt.testيبيف نتائج اختبار ) 

 الداللة الجدولٌة  tلٌمة  المحسوبة tلٌمة  الخطؤ المعٌاري فرق األوساط االختبارات

 معنوي 2.05 3.125 2.8 8.75 البنج برٌس

 معنوي 3.71 3.5 13 الدبنً

 معنوي 2.5 1.2 3 البطن

 %(.5( كنسبة خطأ )28*عند درجة حرية )                 
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( يمكننا معرفة مدػ تأثير البرنامج التدريبي المقترح في تطوير القوة العضمية 5مف خبلؿ الجدوؿ )
 القصوػ ونبلحع ذلؾ بوضوح في اختبارات البحث ونتائجو البعدية.

( أما االنحرافات 8.75ج بريس( لممجموعتيف )حيث كاف فرؽ األوساط الحسابية لبلختبارات البعدية )البن
( وىذا يؤكد عمى 2.05( الجدولية )t( وىي اكبر مف قيمة )3.125( المحتسبة )t( وكانت )2.8فكانت )

وجود فرؽ معنوؼ بيف المجموعة التجريبية ولصالح المجموعة التجريبية  مما يؤكد الدور الفاعل لمبرنامج 
 العضمية القصوػ لدػ العينة.المقترح لؤلثقاؿ لتطوير القوة 

 (6جدكؿ )
 يبيف نسب التطكر لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية

 نسبة التطور البعدي المبلً االختبارات المجموعتٌن

 %4.5 51.75 49.5 البنج برٌس المجموعة الضابطة

 %2.79 73.5 71.5 الدبنً

 %2.5 9 8 البطن

 %14.15 60.5 53 البنج برٌس المجموعة التجرٌبٌة

 %25.36 86.5 69 الدبنً

 %33.33 12 9 البطن

( الذؼ يبيف فيو نسب التطور لممجموعة الضابطة والتجريبية حيث كانت نسبة التطور في 6الجدوؿ )
%( وفي اختبار 14.15%( في حيف لممجموعة التجريبية )4.5اختبار البنج بريس لممجموعة الضابطة )

%( في حيف المجموعة التجريبية كانت النسبة 2.79نسبة تطور ) الدبني سجمت المجموعة الضابطة
%( ولممجموعة التجريبية 2.5%( أما في اختبار البطف فكاف لممجموعة الضابطة نسبة تطور )25.36)

 %(.33.33كانت نسبة التطور )
 االستنتاجات كالتكصيات: -5
 االستنتاجات:  5-1

 ف ما يأتي:مف خبلؿ التجربة الميدانية استنتج الباحثو 
 ( .15 – 12. البرنامج التدريبي المستخدـ أدػ إلى تطوير القوة القصوػ لدػ ناشئي كرة اليد ) 1
 . أعمى نسبة تطور كانت الختبارات البطف واقل نسبة تطور كانت الختبارات البنج برس.2
اعيف وىذا ينسجـ . وجود تطور في القوة العضمية لمبطف والرجميف بشكل أكثر مف التطور الحاصل لمذر 3

 مع حجـ وقوة عضبلت الرجميف والجذع والبطف عما ىو عميو في عضبلت الذراعيف.
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. وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية ولصالح 4
  البعدية في اختبارات القوة العضمية.

  التكصيات: 5-2
 دريبي المقترح في تطوير القوة القصوػ لدػ العبي كرة اليد لمناشئيف.. استخداـ البرنامج الت1
. ضرورة االىتماـ باألسموب العممي لتدريب  القوة القصوػ لدػ ناشئي كرة اليد باستخداـ األثقاؿ 2

 لتطوير القوة لدييـ.
داـ األثقاؿ مع . يجب األخذ بنظر االعتبار انسيابية التدرج  في الشدة ضمف البرنامج التدريبي باستخ3

 مراعاة الفروؽ الفردية بيف البلعبيف.
 . االىتماـ بالتغذية الرياضية كحالة مساعدة في تنفيذ البرنامج التدريبي. 4
. يوصي الباحثوف بإجراء دراسات أخرػ تيدؼ إلى قياس القوة العضمية باألجيزة الحديثة مثل: 5

صي أيضا المسئوليف عمى مستوػ جامعتنا بضرورة الدينامومتر الذؼ يقيس المجاميع العضمية ، كما يو 
 توفير ىذا الجياز.
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 :المصادر
 أكاًل/ المصادر العربية:

 أثير صبرؼ  -1
 منصور جميل

مقارنة بيف نتائج بعض تماريف القوت الثابتة عمى تطوير القوة  :
 .1987العضمية ، مجمة كمية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، 

 ػػػػػػػػػػياء الخياطضػػػػ -2
 نوفل دمحم الحيالي

 .2001كرة اليد ، دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصل ،  :
 

 عبد العزيز النمر -3
 ناريماف الخطيب

 اإلعداد البدنى والتدريب باألثقاؿ لمناشئيف فى مرحمة ما قبل :
 .1996 -الجزيرة  -األساتذة لمكتاب الرياضى  -البموغ 

 تأثير برنامج تدريبي باألثقاؿ عمى معدالت التحسف في القوة : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -4
 العضمية والمستويات الرقمية لسباحي المسافات القصيرة في  

 مرحمة قبل ما البموغ ، بحث منشور في المجمة العممية لمتربية   
 . 2001والرياضية ، أبريل ،البدنية  

عثماف عدناف عبد الصمد  -5
 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي

أثر تدريبات القوة باستخداـ االنقباض العضمي الثابت والمتحرؾ                           :
      بعض أوجو القوة العضمية والمتغيرات الوظيفية والمختمط في

لدػ العبي اليد كرة الناشئيف ، رسالة ماجستير، كمية التربية  
 .2004الرياضية ، جامعة الموصل ، 

نظريات التمرينات البدنية ، دار الطباعة لمنشر والتوزيع ، اإلسكندرية  : فتحي أحمد إبراىيـ -6
 ،2003. 

لطاقة اليوائية والتحمل تأثير تدريب برنامج تجريبي عالي الشدة عمى ا : فنشر ويوجيف -7
، كمية  4والقوة لبلعبي كرة القدـ ، المجمة العممية الرياضية ، المجمد 

 1996التربية الرياضية لمبنات ، القاىرة ، 
 قاسـ حسف حسيف   -8

 منصور جميل 
المياقة البدنية وطرؽ تحقيقيا ، بغداد ، مطبعة التعميـ العالي ،  :

1988. 
 دمحم حسف عبلوؼ   -9

 و العبل عبد الفتاحأب
 .1998فسيولوجيا التدريب الرياضي ، دار الفكر العربي ، القاىرة ،  :
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، ماىي لمنشر والتوزيع وخدمات 1برامج التدريب وتمرينات اإلعداد ط  : دمحم رضا حافع الروبي -10
 .2007الكمبيوتر اإلسكندرية ، 

لتطوير القوة العضمية وتأثيره في بعض  برنامج تدريبي مقترح باألثقاؿ : دمحم صالح دمحم -11
الميارات الفردية والمركبة بكرة اليد ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى 

 .1999مجمس كمية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، 
دمحم صبحي حسانيف احمد  -12

 كسرػ معاني
موسوعة التدريب الرياضي التطبيقي ، مركز الكتاب لمنشر القاىرة ،  :

1998. 
 

 ثانيًا/ المصادر االجنبية:
13-FREDERI CLAMBERTIN: Preparation physique intégrée. Edition       

                                                   Amphora.2000. 

14. GILLES COMETTI: les methods moderns de musculation. Dijon.1998. 

15. WEINECK.J: Manuel d'entrainement traduit par MICHEL Portman ET   

                              ROBERT .4eme édition .ED.Vigot .paris. 

- 16  http://www.bchandball.ca/index.php/about/whatisteamhandball 
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ف كجية نظر أعضاء ىيأة تقييـ كاقع إدارة الجكدة الشاممة في بعض كميات التربية كالتربية البدنية م
 التدريس كفق معايير )ديمنج(

 د.إبراىيـ سالـ الرقيعي                                                                                          
               د.صبلح الديف عمي دخيل                                                                         
 د.نكرالديف الصغير المصراتي                                                                 

 مقدمة البحث: 1-1
الجديدة  اإلدارة لنموذج أساسية ركيزة باعتبارىا العالـ دوؿ معظـ اىتماـ محور الشاممة الجودة أصبحت

 التكيف أجل مف والمحمية الدولية المتغيرات مسايرة خبلؿ مف ميةالعال المستحدثات مواكبة ليا تتيح التي
 والتطوير التحسيف إلى وتيدؼ الجودة إلدارة متقدمة أساليب تطبيق عمى تعتمد الشاممة الجودة فإدارة معو

 (26:7).والخدمات والنتائج والعمميات الممارسات في الممكنة المستويات أعمى المستمر وتحقيق
مف أىـ النماذج التي استحوذت  (Total Quality Management) (TQM) ودة الشاممة تعد إدارة الج

اىتماما كبيرًا مف القادة الباحثيف واألكاديمييف خبلؿ العقود األخيرة ، بوصفيا أحدػ المفاىيـ اإلدارية عمى 
المنظمات لتحقيقو مف السائدة والمرغوبة في الفترة الحالية لما تمثمو مف حالة التفوؽ والتميز الذؼ تسعى 

، حيث أكدت معظـ الدراسات أف تطبيق إدارة الجودة الشاممة أجل الوصوؿ إلى اليدؼ الذؼ تسعى إليو 
في المؤسسات والمنظمات المختمفة لو انعكاساتو اإليجابية عمى أداء المؤسسات أو المنظمات التي 

وتحسيف عبلقات الموظفيف وارتفاع  تطبقيا ، وذلؾ مف خبلؿ زيادة اإلنتاجية وتحسيف معدؿ األداء
مستويات الرضا الوظيفي لدييـ وانخفاض التكاليف والسيما بعد التغيرات الكثيرة منيا التطور التقني 
والمعموماتي وسرعة التغير في البيئة ومتغيراتيا المتعددة والمتشابكة ومصاحبيا مف منافسة قوية بيف 

ية والتعميمية بتطبيق ىذا المفيـو لمحصوؿ عمى نوعية أفضل المنظمات ، بدأ اىتماـ المؤسسات التربو 
 (611:4) مف التعميـ وتخريج طمبة قادريف عمى ممارسة دورىـ بصورة أفضل.

ويعد أسموب إدارة الجودة الشاممة مف االتجاىات الحديثة في اإلدارة ، حيث تقوـ فمسفتو عمى مجموعة 
التدريس أف يتبنوىا ، بغرض الوصوؿ إلى أفضل أداء مف المبادغ التي يمكف لئلدارة وأعضاء ىيئة 

ممكف وأعمى درجة مف الرضا لمطالب عف طريق تمبية رغباتو وتطمعاتو ومتطمبات النشاط التعميمي 
والتدريبي ، فبقاء المنظمة ونجاحيا يعتمد عمى إحداث تغيرات جذرية داخل المنظمة بحيث تشمل ىذه 

جراءات العمل التغيرات الفكر ، والسموؾ ، والقي ـ التنظيمية ، والمفاىيـ اإلدارية ، ونمط القيادة ، وا 
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المتبعة ، ومستوػ األداء ، وذلؾ مف أجل تحسيف وتطوير كل مكونات المنظمة لموصوؿ إلى أعمى جودة 
 ( 83:6مف الخدمات وبأقل تكمفة ممكنة. )

ئص التي تتناوؿ المجاؿ التعميمي ويتعمق مفيوـ الجودة الشاممة في التعميـ  بكافة السمات والخصا    
التي تظير جودة النتائج المراد تحقيقيا وىي ترجمة احتياجات وتوقعات الطمبة إلى خصائص محددة 

 (85:5تكوف أساسًا في تعميميـ وتدريسيـ لتعميـ الخدمة التعميمية .    )
 مشكمة البحث: 1-2
الحصوؿ  كيفية في ليست والخدمية ، لتعميميةا والمؤسسات الجامعات تواجو التي األساسية المشكمة إف 

 التحسيف تحقيق كيفية ولكف والمحمية ، الدولية لممعايير الجودة مطابقة شيادة وىي االعتماد عمى
واستيعاب  "الطبلب الموظفيف ، التدريس ، ىيئة" العامميف وميارات قدرات استغبلؿ خبلؿ مف المستمر ،
أفضل  خدمات تقديـ في واستثمارىا والمعمومات االتصاالت تقنيات خاصة والمتجددة الحديثة التقنيات
تقنية  الجودة اعتبار،  الشاممة الجودة إدارة تطبيق في الشائعة األخطاء ومف المؤسسات ، أىداؼ وتحقيق
 (41:2)    .األخرػ  العوامل عمى التركيز دوف  جديدة

ماط واستراتيجيات تعميمية حديثة ،تقوـ عمى إف جودة التعميـ ىي عممية مستمرة تتضمف اختيار وتبني أن
أساس تمركز العممية التعميمية حوؿ المتعمـ بداًل مف تمركزىا حوؿ المدرس ، ويتطمب ذلؾ تكييف العممية 

أنماط  التعميمية بما يناسب طموحات وحاجات المتعمـ والسوؽ ،وىو ما يؤدؼ إلى تنمية المجتمع وتقديـ
 (49:8)فاعمة مف التعمـ .   

بعض كميات  في الشاممة الجودة إدارة تقييـ واقع  دراسة الحالي البحث يحاوؿ سبق ، ما عمي وتأسيساً 
 متطمبات توفير ىيأة التدريس وفق معايير )ديمنج( وكيفية التربية والتربية البدنية مف وجية نظر أعضاء

 ، بو المنوط بالدور القياـ بدنيةلكميات التربية والتربية ال يتسنى حتي واالعتماد ، نظاـ الجودة تطبيق
  :التالية الرئيسية التساؤالت في البحث صياغة مشكمة كيمكف

ىل القائمة المقترحة صالحة لقياس مدػ تحقق إدارة الجودة الشاممة في كميات التربية  والتربية البدنية  -
 مف وجية نظر أعضاء ىيأة التدريس؟

لتدريس في كميات التربية والتربية البدنية حوؿ مقترحات ىل باإلمكاف تقدير درجة أعضاء ىيأة ا -
 معايير إدارة الجودة الشاممة؟

ىل ىناؾ فروؽ في إدارة الجودة الشاممة في كميات التربية والتربية البدنية ، وفق عدد سنوات الخدمة  -
 الفعمية في التعميـ العالي )الخبرة(؟
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تحققيا مف وجية نظر أعضاء ىيأة التدريس  كميات التربية ىل باإلمكاف ترتيب المعايير المقترحة وفق  -
 والتربية البدنية؟  

 ىل إف استجابات أعضاء ىيأة التدريس جاءت كاستجابات واقعية أـ أنو راجعة لمصدفة؟  -
 أىمية البحث: 1-3

 انطبلؽ مما سبق تبرز أىمية البحث فيما يأتي:
 أمرًا ضروريًا لممؤسسات التعميمية الميبية في وقتنا الحاضر. أىمية الجودة الشاممة في التعميـ ألنيا تعتبر

 الحاجة إلى تحسيف مخرجات العممية التعميمية لتقميل الفجوة بيف الدوؿ المتقدمة و الدوؿ النامية. 
تساعد نتائجو في إلقاء الضوء عمى الواقع الفعمي إلدارة الجودة الشاممة في بعض كميات التربية والتربية 

 ة.البدني
 محاولة التعرؼ عمى متطمبات تطبيق الجودة الشاممة في بعض كميات التربية والتربية البدنية.

 .المجاؿ ىذا في البحوث مف المزيد إلجراء لمباحثيف انطبلؽ البحث نقطة ىذا يشكل قد
 :أىداؼ البحث 1-4

 ييدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى: 
ىيأة لتربية  والتربية البدنية  ومف وجية نظر أعضاء واقع إدارة الجودة الشاممة في بعض كميات ا

 التدريس.
الفروؽ في اآلراء حوؿ مقترحات معايير إدارة الجودة الشاممة لبعض كميات التربية والتربية البدنية وفق 

 متغير الكمية.
بية الفروؽ في معايير إدارة الجودة الشاممة مف وجية نظر أعضاء ىيأة التدريس في بعض كميات التر 

 والتربية البدنية ، في ضوء عدد سنوات الخدمة الفعمية في الكمية )الخبرة(.
 فركض البحث: 1-5

باإلمكاف تقدير درجة آراء أعضاء ىيأة التدريس لبعض كميات التربية والتربية البدنية حوؿ مقترحات 
 معايير إدارة الجودة الشاممة. 

ؿ مقترحات معايير إدارة الجودة الشاممة لبعض كميات ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اآلراء حو 
 التربية والتربية البدنية وفق متغير الكمية.

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اآلراء حوؿ مقترحات معايير إدارة الجودة الشاممة لبعض كميات 
 .  التربية والتربية البدنية وفق عدد سنوات الخدمة في التعميـ العالي )الخبرة(
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 المصطلحات المستخدمة فً البحث:
والتي يتحدد مف خبلليا مدػ ما تحقق مف  ىو العممية المصاغة نظامياً  " (:(Evaluation التقييـ -1

 (4:1)    أىداؼ ". 
 :(Total Quality Management)الشاممة  الجكدة إدارة -2

حصائية متطورة ومتنوعة " ىي فكر فمسفي ييدؼ إلي تطوير نشاط المؤسسة باستخداـ أساليب ت حميمية وا 
دارتيا في ذلؾ ".  (6:3) لمحصوؿ عمى أفضل النتائج وأشترؾ جميع عناصر المنظومة وا 

 (:(Total Quality Standards معايير الجكدة الشاممة -3
 " ىي المبادؼ المحددة لتطبيق الجودة بمستوػ أداء معيف ومحدد مف المواصفات المراد الوصوؿ  

 ( 7:9ا وفقًا لؤلىداؼ الموضوعة ". )إليي      
جراءات البحث:  -3  منيج كا 
 ((Researsh Methodologyمنيج البحث:  3-1

 الباحثوف المنيج الوصفي  بأسموبو المسحي وذلؾ لمبلئمتو طبيعة ىذه البحث.استخدـ 
 ((Researsh Communityمجتمع البحث:  3-2

    –الزاوية  -يات التربية والتربية البدنية )طرابمسكمتمثل مجتمع البحث بأعضاء ىيأة التدريس مف 
 .بني وليد( 
 ((Researsh Sampleعينة البحث:  3-3

( عضو ىيئة تدريس مف بعض كميات التربية 90تـ اختيار العينة بطريقة  العشوائية والبالغ عددىا )
 ( عضو ىيأة تدريس.30والتربية البدنية مقسمة عمى ثبلث كميات كل كمية )

 ( 1جدكؿ رقـ )  
 المؤشرات اإلحصائية لمتغير الكمية لعينة البحث

 النسبة العدد الكلٌة

 %33.3 30 التربٌة البدنٌة طرابلس

 %33.3 30 التربٌة البدنٌة الزاوٌة

 %33.3 30 التربٌة بنً ولٌد

 %100 90 المجموع

( 90نة الدراسة عمى )( توزيع أفراد العينة حسب الكمية فقد شممت عي1يتبيف مف الجدوؿ رقـ )
 عضو ىيأة تدريس مف بعض كميات التربية و التربية البدنية وعمـو الرياضة.
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 (2جدكؿ رقـ )
 المؤشرات اإلحصائية لمتغير الخبرة لعينة البحث

 المدى ألل لٌمة أكبر لٌمة المتوسط الحسابً عدد سنوات الخبرة

 33 4 37 20.53 التربٌة البدنٌة طرابلس 

 18 4 22 12.06 بدنٌة الزاوٌةالتربٌة ال

 28 2 30 9.3 التربٌة بنً ولٌد

 35 2 37 13.96 العٌنة ككل

( سبعة 37( ولغاية )2( أف سنوات الخبرة لعينة البحث قد أمتدت مف سنتيف )2يتبيف مف الجدوؿ )
رؽ بيف ( سنة وىو الف35( سنة بينما كانت المدػ )13.96وثبلثوف سنة وكانت قيمة المتوسط الحسابي )

 أكبر قيمة وأصغر قيمة. 

 ((Means of data collectionكسائل جمع البيانات:  3-4
استخدـ  الباحثوف استبانة معايير إدارة الجودة الشاممة كوسيمة أساسية لجمع البيانات ، والتي تتألف مف 

تي : )دائما ، متبوعة بػ )خمس( استجابات تتدرج كاأل -( معيار مقترحة مف قبل العالـ )ديمنج( 14)
 غالبا ، أحيانا ، نادرا ، أبدا( ، والمطموب مف المبحوثيف اختيار إحدػ ىذه االستجابات.

 (( Correct the Resolutionتصحيح األستبانة:  3-4-1
صححت إجابات أعضاء ىيأة التدريس عمى األستبانة باستعماؿ مفتاح التصحيح المعد ليذا الغرض ، 

( معيار، 14عمى أساس مجموع أوزاف اإلجابات عمى استبانة المعايير البالغة )فقد حسبت الدرجة الكمية 
( عمى التوالي ، لبلستجابات 1،  2،  3،  4،  5ويتـ تصحيح األستبانة بحيث : تعطى الدرجات : )

 . أعبله يتـ تصحيح األستبانة في ضوء معايير التصحيح الخاص بيا
 ((Surver Studyالدراسة االستطبلعية:  3-5

( مف أعضاء ىيأة التدريس  تـ اختيارىـ 10قاـ الباحثوف بإجراء دراسة استطبلعية عمى عينة مقدارىا )
عشوائيًا ، مف مجتمع البحث ، اتضح مف خبلؿ تطبيقو  أف ىذه المعايير تتسـ بالوضوح  وبعد استخراج 

الباحثوف بتطبيق األستبانة   نتائج التجربة االستطبلعية والتأكد مف تحقق اإلغراض المرجوة منيا ، قاـ
 ( عضو ىيأة تدريس. 90والبالغ عددىـ  ) عمى عينة الدراسة
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  ثبات األداة: 3-5-1
مف أجل اختبار ثبات أداة الدراسة تـ استخداـ اختبار ألفا كرونباخ الختبار االتساؽ الداخمي لؤلداة ،   

 وىي قيمة مرتفعة.  0.806وبمغت قيمتو 

 ((Basic Studyية: الدراسة االساس 3-6
قاـ الباحثوف بتطبق المقياس عمى العينة االساسية مف بعض أعضاء ىيأة التدريس بكميات التربية والتربية 

 .2018-2017البدنية لمعاـ الدراسي 
 (( Statistical Methodsاألساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث:  3-7

ة تـ ترميز البيانات وبعد ذلؾ تـ إدخاليا إلى الحاسب اآللي بعد جمع أداة البحث مف افراد العينة األساسي
الحقيبة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية تـ تحميل البيانات باستخداـ األسػاليب  (SPSS) وباسػتخداـ برنػامج
 اإلحصػائية التالية: 
 المتوسط الحسابي.
 االنحراؼ المعيارؼ.

 الوزف النسبي.
 . Tاختبار 

  .تحميل التبايف
 عرض كتفسير النتائج: -4

يتناوؿ ىذا الفصل عرضًا لمنتائج التي أمكف التوصل إلييا مف خبلؿ األساليب اإلحصائية المستخدمة 
 لبيانات البحث.
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 (3جدكؿ )
 (30ف = ) األىمية النسبية لممعايير بناء عمى أراء عينة كمية التربية البدنية جامعة طرابمس          

 المعاٌٌر
الوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

مجموع 
 اإلجابات

الوزن 
 %المبوي

األهمٌة 
 النسبٌة

تحدد المٌادة اإلدارٌة فً الكلٌة أهداؾ ثابتة من اجل  تحسٌن إعداد 
الطلبة وتزوٌدهم بخبرات تعلٌمٌة ممتعة تعمل على تنمٌة شخصٌاتهم 

 بشكل متكامل
2.90 1.028 87 58.00 . 

ً الكلٌة فلسفة جدٌدة تثٌر التحدي ، لكً ٌتعلم تتبنى المٌادة اإلدارٌة ف
 الطلبة تحمل المسإولٌة والمبادرة

2.33 1.093 70 46.67 .2 

 0 52.67 79 1.098 2.63 عدم االعتماد بنظام الدرجات فمط كؤساس لتحدٌد مستوى الطلبة

توثٌك االرتباط بٌن المراحل الدراسٌة المختلفة بهدؾ تحسٌن األداء 
بلل كل مرحلة وعند االنتمال من مرحلة ألخرى مع لدى الطلبة خ

 االهتمام بالتوثٌك الشامل لبلنتمال
2.50 .900 75 50.00 2 

التحسٌن الدابم للخدمات التعلٌمٌة الممدمة فً الكلٌة من اجل تحسٌن 
 أداء التدرٌسٌٌن والطلبة

2.60 1.248 78 52.00 0 

األداء لكل من  االهتمام بالتدرٌب المستمر فً مجال تحسٌن جودة
 المٌادة اإلدارٌة وهٌبة التدرٌس والطلبة

2.10 1.061 63 42.00 .0 

االهتمام بإٌجاد المٌادة الفعالة من اجل مساعدة العاملٌن على تحسٌن 
استعمال التمنٌات واإلمكانٌات لتحمٌك أداء أفضل ٌساعد الطلبة على 

 االبتكار واإلبداع
2.56 1.006 77 51.33 1 

ر اآلخرٌن بالخوؾ حتى ٌتمكن كل فرد من أداء عمله فً تجنب إشعا
 بٌبة تربوٌة تتسم بالحرٌة ولادرة على مواجهة المشكبلت

2.66 .922 80 53.33 3 

كسر الحواجز بٌن الفروع العلمٌة ، وتشكٌل فرٌك عمل موحد فً 
 مختلؾ الفروع بشكل تعاونً وبناء

2.36 1.033 71 47.33 4 

رات والنصابح المباشرة واستبدالها بالتحضٌر التخلً عن تردٌد الشعا
 والبحث بمختلؾ أسالٌبه

2.40 1.003 72 48.00 3 

تشجٌع السلون المٌادي الفعال لدى األفراد النابع من دوافعهم الذاتٌة 
 لتحسٌن األداء

2.33 1.212 70 46.67 .2 

تحسٌن وتفعٌل العبللات بٌن المٌادة اإلدارٌة وهٌبة التدرٌس والطلبة 
 بما ٌساعد على االستمتاع بعملهم وزمبلبهم بعضهم للبعض اآلخر

2.70 1.055 81 54.00 0 

 .. 42.67 64 1.008 2.13 ٌوجد برنامج متكامل لبلهتمام بالتدرٌب والتعلٌم الذاتً من لبل كل فرد

تساعد الكلٌة فً تدرٌب أفراد المجتمع على االهتمام بإحداث عملٌات 
الجودة فً مجال عمل الكلٌة ومجاالت العمل  التؽٌر البلزمة لتحمٌك

 المختلفة
1.86 1.074 56 37.33 .3 

التربية البدنية مف  التربية و( المؤشرات اإلحصائية لتقييـ واقع إدارة الجودة في بعض كميات 3يتبيف مف الجدوؿ)
الجدوؿ يتبيف اف قيـ وجية نظر أعضاء ىيأة التدريس وفق معايير )ديمنج(. ومف خبلؿ النتائج المعروضة في 

ألنيا أقل ( واف درجة تحقيق أغمبيتيا كانت ضعيفة ، 2.90 -1.86المتوسطات الحسابية كانت تتراوح ما بيف )
بينما كانت األىمية النسبية لعينة كمية التربية البدنية طرابمس بالنسبة لممعيار األوؿ  (3مف المتكسط الفرضي )

ارية في الكمية أىداؼ ثابتة مف أجل تحسيف إعداد الطمبة كتزكيدىـ تحدد القيادة اإلد) والذؼ ينص عمى 
مف حيث تحديده في المرتبة األولى  (بخبرات تعميمية ممتعة تعمل عمى تنمية شخصياتيـ بشكل متكامل 
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)تساعد الكمية في تدريب أفراد (  والذؼ ينص عمى 14( % في حيف جاء المعيار )58.00وبوزف نسبي )
ىتماـ بإحداث عمميات التغير البلزمة لتحقيق الجكدة في مجاؿ عمل الكمية كمجاالت العمل المجتمع عمى اال

 مف مجموع األستجابات. % (37.33في المرتبة الرابعة عشر  واألخيرة وبوزف نسبي ) المختمفة (
 (4جدكؿ رقـ )

 (30ف = ) بدنية جامعة الزاكية            األىمية النسبية لممعايير بناء عمى أراء عينة كمية التربية ال               
 المعاٌٌر

الوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

مجموع 
 اإلجابات

الوزن 
 %المبوي

األهمٌة 
 النسبٌة

تحدد المٌادة اإلدارٌة فً الكلٌة أهداؾ ثابتة من اجل  تحسٌن إعداد 
الطلبة وتزوٌدهم بخبرات تعلٌمٌة ممتعة تعمل على تنمٌة شخصٌاتهم 

 ل متكاملبشك
3.96 .889 119 79.33 . 

تتبنى المٌادة اإلدارٌة فً الكلٌة فلسفة جدٌدة تثٌر التحدي ، لكً ٌتعلم 
 الطلبة تحمل المسإولٌة والمبادرة

3.50 1.106 105 70.00 2 

 .. 58.00 87 1.213 2.90 عدم االعتماد بنظام الدرجات فمط كؤساس لتحدٌد مستوى الطلبة

المراحل الدراسٌة المختلفة بهدؾ تحسٌن األداء  توثٌك االرتباط بٌن
لدى الطلبة خبلل كل مرحلة وعند االنتمال من مرحلة ألخرى مع 

 االهتمام بالتوثٌك الشامل لبلنتمال
3.73 .868 112 74.67 0 

التحسٌن الدابم للخدمات التعلٌمٌة الممدمة فً الكلٌة من اجل تحسٌن 
 أداء التدرٌسٌٌن والطلبة

3.76 1.040 113 75.33 3 

االهتمام بالتدرٌب المستمر فً مجال تحسٌن جودة األداء لكل من 
 المٌادة اإلدارٌة وهٌبة التدرٌس والطلبة

3.83 1.234 115 76.67 0 

االهتمام بإٌجاد المٌادة الفعالة من اجل مساعدة العاملٌن على تحسٌن 
طلبة على استعمال التمنٌات واإلمكانٌات لتحمٌك أداء أفضل ٌساعد ال

 االبتكار واإلبداع
3.73 1.080 112 74.67 0 

تجنب إشعار اآلخرٌن بالخوؾ حتى ٌتمكن كل فرد من أداء عمله فً 
 بٌبة تربوٌة تتسم بالحرٌة ولادرة على مواجهة المشكبلت

3.16 1.341 95 63.33 .2 

كسر الحواجز بٌن الفروع العلمٌة ، وتشكٌل فرٌك عمل موحد فً 
بشكل تعاونً وبناءمختلؾ الفروع   

3.66 1.154 110 73.33 1 

التخلً عن تردٌد الشعارات والنصابح المباشرة واستبدالها بالتحضٌر 
 والبحث بمختلؾ أسالٌبه

3.40 .894 102 68.00 3 

تشجٌع السلون المٌادي الفعال لدى األفراد النابع من دوافعهم الذاتٌة 
 لتحسٌن األداء

3.70 1.022 111 74.00 0 

سٌن وتفعٌل العبللات بٌن المٌادة اإلدارٌة وهٌبة التدرٌس والطلبة تح
 بما ٌساعد على االستمتاع بعملهم وزمبلبهم بعضهم للبعض اآلخر

3.76 1.104 113 75.33 3 

 4 67.33 101 1.217 3.36 ٌوجد برنامج متكامل لبلهتمام بالتدرٌب والتعلٌم الذاتً من لبل كل فرد

ب أفراد المجتمع على االهتمام بإحداث عملٌات تساعد الكلٌة فً تدرٌ
التؽٌر البلزمة لتحمٌك الجودة فً مجال عمل الكلٌة ومجاالت العمل 

 المختلفة
3.50 1.224 105 70.00 2 

يـ واقع إدارة الجودة في بعض كميات التربية البدنية مف وجية قي( المؤشرات اإلحصائية لت4يتبيف مف الجدوؿ)
دريس وفق معايير )ديمنج(. ومف خبلؿ النتائج المعروضة في الجدوؿ يتبيف اف قيـ نظر أعضاء ىيأة الت

( واف درجة تحقيق اغمبيتيا كانت متوسطة بالنسبة 3.96 -2.90المتوسطات الحسابية كانت تتراوح ما بيف )
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تحدد ) عمى لكمية التربية البدنية جامعة الزاوية ، حيث جاءت األىمية النسبية لممعيار األوؿ والذؼ ينص 
القيادة اإلدارية في الكمية أىداؼ ثابتة مف أجل تحسيف إعداد الطمبة كتزكيدىـ بخبرات تعميمية ممتعة تعمل 

( % في 79.33مف حيث تحديده في المرتبة األولى وبوزف نسبي ) (عمى تنمية شخصياتيـ بشكل متكامل 
 لدرجات فقط كأساس لتحديد مستكى الطمبة ()عدـ االعتماد بنظاـ ا(  والذؼ ينص عمى 3حيف جاء المعيار )

 مف مجموع األستجابات. % (58.00في المرتبة الحادية عشر واألخيرة وبوزف نسبي )
 (5جدكؿ رقـ )

 (30ف = األىمية النسبية لممعايير بناء عمى أراء عينة كمية التربية جامعة بني كليد     )                      

 المعاٌٌر
الوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

مجموع 
 اإلجابات

الوزن 
 المبوي%

األهمٌة 
 النسبٌة

تحدد المٌادة اإلدارٌة فً الكلٌة أهداؾ ثابتة من اجل  تحسٌن إعداد 
الطلبة وتزوٌدهم بخبرات تعلٌمٌة ممتعة تعمل على تنمٌة شخصٌاتهم 

 بشكل متكامل
3.60 1.037 108 72.00 . 

ة فلسفة جدٌدة تثٌر التحدي ، لكً ٌتعلم تتبنى المٌادة اإلدارٌة فً الكلٌ
 الطلبة تحمل المسإولٌة والمبادرة

2.73 1.080 82 54.67 .2 

 0 63.33 95 1.599 3.16 عدم االعتماد بنظام الدرجات فمط كؤساس لتحدٌد مستوى الطلبة

توثٌك االرتباط بٌن المراحل الدراسٌة المختلفة بهدؾ تحسٌن األداء 
مرحلة وعند االنتمال من مرحلة ألخرى مع لدى الطلبة خبلل كل 

 االهتمام بالتوثٌك الشامل لبلنتمال
3.56 .897 107 71.33 0 

التحسٌن الدابم للخدمات التعلٌمٌة الممدمة فً الكلٌة من اجل تحسٌن 
 أداء التدرٌسٌٌن والطلبة

3.50 1.408 105 70.00 3 

اء لكل من االهتمام بالتدرٌب المستمر فً مجال تحسٌن جودة األد
 المٌادة اإلدارٌة وهٌبة التدرٌس والطلبة

3.06 1.436 92 61.33 1 

االهتمام بإٌجاد المٌادة الفعالة من اجل مساعدة العاملٌن على تحسٌن 
استعمال التمنٌات واإلمكانٌات لتحمٌك أداء أفضل ٌساعد الطلبة على 

 االبتكار واإلبداع
2.96 1.098 89 59.33 2 

رٌن بالخوؾ حتى ٌتمكن كل فرد من أداء عمله فً تجنب إشعار اآلخ
 بٌبة تربوٌة تتسم بالحرٌة ولادرة على مواجهة المشكبلت

3.56 1.165 107 71.33 0 

كسر الحواجز بٌن الفروع العلمٌة ، وتشكٌل فرٌك عمل موحد فً 
 مختلؾ الفروع بشكل تعاونً وبناء

2.70 .952 81 54.00 .. 

والنصابح المباشرة واستبدالها بالتحضٌر التخلً عن تردٌد الشعارات 
 والبحث بمختلؾ أسالٌبه

2.83 1.176 85 56.67 3 

تشجٌع السلون المٌادي الفعال لدى األفراد النابع من دوافعهم الذاتٌة 
 لتحسٌن األداء

2.80 1.186 84 56.00 4 

تحسٌن وتفعٌل العبللات بٌن المٌادة اإلدارٌة وهٌبة التدرٌس والطلبة 
ساعد على االستمتاع بعملهم وزمبلبهم بعضهم للبعض اآلخربما ٌ  

3.46 1.252 104 69.33 0 

 3. 46.00 69 952. 2.30 ٌوجد برنامج متكامل لبلهتمام بالتدرٌب والتعلٌم الذاتً من لبل كل فرد

تساعد الكلٌة فً تدرٌب أفراد المجتمع على االهتمام بإحداث عملٌات 
دة فً مجال عمل الكلٌة ومجاالت العمل التؽٌر البلزمة لتحمٌك الجو

 المختلفة
2.53 .681 76 50.67 .0 
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التربية البدنية  التربية ويـ واقع إدارة الجودة في بعض كميات ي( المؤشرات اإلحصائية لتق5يتبيف مف الجدوؿ)
يتبيف  مف وجية نظر أعضاء ىيأة التدريس وفق معايير )ديمنج(. ومف خبلؿ النتائج المعروضة في الجدوؿ

( واف درجة تحقيق أغمبيتيا كانت  3.60 -2.30اف قيـ المتوسطات الحسابية كانت تتراوح ما بيف )
) متوسطة بالنسبة لكمية التربية بني وليد ، حيث جاءت األىمية النسبية لممعيار األوؿ والذؼ ينص عمى 

مبة كتزكيدىـ بخبرات تعميمية تحدد القيادة اإلدارية في الكمية أىداؼ ثابتة مف أجل تحسيف إعداد الط
مف حيث تحديده في المرتبة األولى وبوزف نسبي  (ممتعة تعمل عمى تنمية شخصياتيـ بشكل متكامل 

)يكجد برنامج متكامل لبلىتماـ بالتدريب (  والذؼ ينص عمى 13( % في حيف جاء المعيار )72.00)
مف مجموع  % (46.00واألخيرة وبوزف نسبي ) في المرتبة الثالثة عشر كالتعميـ الذاتي مف قبل كل فرد (

 األستجابات
 (6جدكؿ )

  (90ف = األىمية النسبية لممعايير بناء عمى أراء عينة كميات التربية كالتربية البدنية           )                   

 المعاٌٌر
 المتوسط
 الحسابً

اإلنحراؾ 
 المعٌاري

مجموع 
 اإلجابات

الوزن 
 %المبوي

األهمٌة 
 نسبٌةال

تحدد المٌادة اإلدارٌة فً الكلٌة أهداؾ ثابتة من اجل  تحسٌن إعداد 
الطلبة وتزوٌدهم بخبرات تعلٌمٌة ممتعة تعمل على تنمٌة شخصٌاتهم 

 بشكل متكامل
3.48 1.073 314 69.78 . 

تتبنى المٌادة اإلدارٌة فً الكلٌة فلسفة جدٌدة تثٌر التحدي ، لكً ٌتعلم 
 ٌة والمبادرةالطلبة تحمل المسإول

2.85 1.185 257 57.11 .0 

 2. 58.00 261 1.324 2.90 عدم االعتماد بنظام الدرجات فمط كؤساس لتحدٌد مستوى الطلبة

توثٌك االرتباط بٌن المراحل الدراسٌة المختلفة بهدؾ تحسٌن األداء 
لدى الطلبة خبلل كل مرحلة وعند االنتمال من مرحلة ألخرى مع 

ك الشامل لبلنتمالاالهتمام بالتوثٌ  
3.26 1.036 294 65.33 0 

التحسٌن الدابم للخدمات التعلٌمٌة الممدمة فً الكلٌة من اجل تحسٌن 
 أداء التدرٌسٌٌن والطلبة

3.28 1.326 296 65.78 3 

االهتمام بالتدرٌب المستمر فً مجال تحسٌن جودة األداء لكل من 
 المٌادة اإلدارٌة وهٌبة التدرٌس والطلبة

3.00 1.430 270 60.00 2 

االهتمام بإٌجاد المٌادة الفعالة من اجل مساعدة العاملٌن على تحسٌن 
استعمال التمنٌات واإلمكانٌات لتحمٌك أداء أفضل ٌساعد الطلبة على 

 االبتكار واإلبداع
3.08 1.157 278 61.78 1 

تجنب إشعار اآلخرٌن بالخوؾ حتى ٌتمكن كل فرد من أداء عمله فً 
بوٌة تتسم بالحرٌة ولادرة على مواجهة المشكبلتبٌبة تر  

3.13 1.201 282 62.67 0 

كسر الحواجز بٌن الفروع العلمٌة ، وتشكٌل فرٌك عمل موحد فً 
 مختلؾ الفروع بشكل تعاونً وبناء

2.91 1.176 262 58.22 4 

التخلً عن تردٌد الشعارات والنصابح المباشرة واستبدالها بالتحضٌر 
ؾ أسالٌبهوالبحث بمختل  

2.87 1.099 259 57.56 .. 

تشجٌع السلون المٌادي الفعال لدى األفراد النابع من دوافعهم الذاتٌة 
 لتحسٌن األداء

2.94 1.266 265 58.89 3 

 0 66.22 298 1.214 3.31تحسٌن وتفعٌل العبللات بٌن المٌادة اإلدارٌة وهٌبة التدرٌس والطلبة 



125 
 

اآلخربما ٌساعد على االستمتاع بعملهم وزمبلبهم بعضهم للبعض   

 0. 52.00 234 1.187 2.60 ٌوجد برنامج متكامل لبلهتمام بالتدرٌب والتعلٌم الذاتً من لبل كل فرد

تساعد الكلٌة فً تدرٌب أفراد المجتمع على االهتمام بإحداث عملٌات 
التؽٌر البلزمة لتحمٌك الجودة فً مجال عمل الكلٌة ومجاالت العمل 

 المختلفة
2.63 1.212 237 52.67 .3 

التربية البدنية مف  التربية ويـ واقع إدارة الجودة في بعض كميات ي( المؤشرات اإلحصائية لتق6يتبيف مف الجدوؿ)
وجية نظر أعضاء ىيأة التدريس وفق معايير )ديمنج(. ومف خبلؿ النتائج المعروضة في الجدوؿ يتبيف اف قيـ 

( واف درجة تحقيق اغمبيتيا كانت أقل مف المتوسطة 3.48 -2.60ح ما بيف )المتوسطات الحسابية كانت تتراو 
تحدد ) بالنسبة لكمية التربية والتربية البدنية ، حيث جاءت األىمية النسبية لممعيار األوؿ والذؼ ينص عمى 

ممتعة تعمل  القيادة اإلدارية في الكمية أىداؼ ثابتة مف أجل تحسيف إعداد الطمبة كتزكيدىـ بخبرات تعميمية
( % في 69.78مف حيث تحديده في المرتبة األولى وبوزف نسبي ) (عمى تنمية شخصياتيـ بشكل متكامل 

)يكجد برنامج متكامل لبلىتماـ بالتدريب كالتعميـ الذاتي مف قبل (  والذؼ ينص عمى 13حيف جاء المعيار )
 مف مجموع األستجابات. % (52.00في المرتبة الثالثة عشر واألخيرة وبوزف نسبي ) كل فرد (

ومف خبلؿ نتائج ىذا الجدوؿ تتضح عدـ وجود فروؽ في معايير الجودة الشاممة بيف كمية التربية والتربية 
 البدنية.

 الفرضية األكلى: -
اختبار فيما إذا كانت نتائج استجابة أعضاء ىيأة التدريس عمى المعايير المقترحة إلدارة الجودة الشاممة 

 لتربية بشكل متوسط أو أقلفي كميات ا
الفرضية الصفرية: آراء عينة الدراسة حوؿ المعايير المقترحة إلدارة الجودة الشاممة في كميات التربية 

 بشكل متوسط أو أقل.
 (7جدكؿ رقـ )

 البدنية ء أعضاء ىيأة التدريس عمى المعايير المقترحة إلدارة الجكدة الشاممة في كميات التربية   كالتربيةآرا استجابة

 tلٌمة  االنحراؾ المعٌاري المتوسط الحسابً الكلٌة
مستوى الداللة 
 المشاهدة

 1.000 4.08- 0.757 2.436 التربٌة البدنٌة طرابلس

 0.000 4.09 0.764 3.571 التربٌة البدنٌة الزاوٌة 

 0.322 0.47 0.671 3.057 التربٌة بنً ولٌد

 0.407 0.24 0.861 3.021 العٌنة ككل

حسب آراء عينة كمية التربية البدنية جامعة طرابمس أف الفرضية ( 7يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ )      
. مما يعني أف آراء العينة حوؿ المعايير المقترحة إلدارة الجودة الشاممة (0.05<1الصفرية ال ترفض ) 
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الزاوية أف الفرضية  ىي بشكل متوسط أو أقل، بينما يتضح حسب آراء عينة كمية التربية البدنية جامعة
. مما يعني أف آراء العينة حوؿ المعايير المقترحة إلدارة الجودة (0.05>0.000الصفرية ترفض )

الشاممة ىي بشكل أكبر مف المتوسط ، ويتضح أيضًا حسب آراء عينة كمية التربية جامعة بني وليد أف 
ينة حوؿ المعايير المقترحة إلدارة . مما يعني أف آراء الع(0.05<0.322الفرضية الصفرية ال ترفض )

الجودة الشاممة ىي بشكل متوسط أو أقل أخيرًا يتبيف حسب آراء عينة الدراسة ككل أف الفرضية الصفرية 
. مما يعني أف آراء العينة بشكل عاـ حوؿ المعايير المقترحة إلدارة الجودة (0.05<0.407ال ترفض )

 الشاممة ىي بشكل متوسط أو أقل.
 ة الثانية:الفرضي -

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اآلراء حوؿ مقترحات معايير الجودة بيف  الفرضية الصفرية:
 أعضاء ىيأة التدريس وفق متغير الكمية.

 (8جدكؿ )
 تحميل التبايف آلراء عيف البحث كفق متغير الكمية

مصدر 
 االختبلؾ

 درجة الحرٌة
مجموع 
 المربعات

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 Fمة لٌ
مستوى الداللة 
 المشاهدة

 9.703 19.405 2 بٌن الكلٌات

الخطؤ  0.000 18.118
 التجرٌبً

87 
46.589 .536 

    65.994 89 الكلً

( وجود فروؽ في اآلراء حوؿ مقترحات معايير الجودة عند مستوػ معنوية 8يتبيف مف الجدوؿ )    
حيث أشارت LSD) اـ اختبار أقل فرؽ معنوؼ )ولمعرفة الفروؽ بيف أؼ مف الكميات تـ استخد 0.05

النتائج إلى الفروؽ بيف عينة كمية التربية البدنية جامعة طرابمس وعينة كمية التربية البدنية جامعة الزاوية 
لصالح عينة كمية التربية البدنية جامعة الزاوية وكذلؾ توجد فروؽ بيف عينة كمية التربية البدنية جامعة 

ية التربية جامعة بني وليد لصالح عينة كمية التربية جامعة بني وليد وكذلؾ توجد أيضًا طرابمس وعينة كم
فروؽ بيف عينة كمية التربية البدنية جامعة الزاوية وعينة كمية التربية جامعة بني وليد لصالح عينة كمية 

 التربية البدنية جامعة الزاوية.
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 الفرضية الثالثة: -
د فروؽ ذات داللة إحصائية في اآلراء حوؿ مقترحات معايير الجودة بيف ال توج الفرضية الصفرية:

 أعضاء ىيأة التدريس وفق متغير سنوات الخبرة.
 (9جدكؿ رقـ )

 تحميل التبايف آلراء عيف البحث كفق متغير سنكات الخبرة 

 درجة الحرٌة مصدر االختبلؾ
مجموع 
 المربعات

متوسط مجموع 
 المربعات

 Fلٌمة 
ة مستوى الدالل
 المشاهدة

 1.555 6.220 4 بٌن سنوات الخبرة
2.211 0.075 

 703. 59.775 85 الخطؤ التجرٌبً

    65.994 89 الكلً

( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اآلراء وفق سنوات الخبرة عند مستوػ 9يتبيف مف الجدوؿ )
برتيـ أف معايير الجودة جاءت بدرجة ومما تبيف أتفاؽ أعضاء ىيأة التدريس وفق سنوات خ 0.05معنوية 

 متوسطة أو أقل.

 االستنتاجات كالتكصيات: -5
 االستنتاجات:  5-1

 :في حدكد عينة البحث كاإلجراءات المستخدمة تـ التكصل إلى االستنتاجات التالية
التربية كانت نتائج استجابات عينة البحث نحو المعايير المقترحة إلدارة الجودة الشاممة في بعض كميات 

 والتربية البدنية بدرجة متوسطة.
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اآلراء حوؿ مقترحات معايير إدارة الجودة بيف أعضاء ىيأة التدريس 

 وفق متغير الكمية. 
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اآلراء حوؿ مقترحات معايير إدارة الجودة بيف أعضاء ىيأة 

 نوات العمل الفعمي في التعميـ العالي )الخبرة(.التدريس حسب عدد س
 أف استجابات أعضاء ىيأة التدريس عمى المعايير كانت واقعية وأنيا لـ تكف راجعة لمصدفة.

 التكصيات: 5-2
 استنادا إلى النتائج التي تـ التكصل إلييا في ىذا البحث يكصي الباحثكف بمايمي:

دنية إستراتيجية واضحة ومحددة لتطبيق معايير الجودة الشاممة فييا ضرورة تبني كميات التربية والتربية الب
 لتتمكف مف تطوير وتحسيف مستوػ األداء ومواكبة التغيير المتسارع والمستمر في العممية التعميمية.
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ضرورة إشراؾ جميع أعضاء ىيأة التدريس بغض النظر عمى الدرجة األكاديمية والجنس في عممية 
 جودة الشاممة واالستفادة مف تجاربيـ وخبراتيـ ومؤىبلتيـ. التخطيط إلدارة ال

التعرؼ عمى اتجاىات أعضاء ىيأة التدريس في المؤسسة التعميمية نحو إدارة الجودة الشاممة التي تعزز 
 وتساند مسارات التحسيف والتطوير المستمريف.

 ى مستوػ الكمية والجامعة. تحفيز وتكريـ المقترحات المتميزة التي تدعـ وتعزز مسارات الجودة عم
لبلرتقاء بالجودة ألبد مف العمل عمى تعميق الوعي بثقافة إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التعميمية 
طبلعيـ عمى تجارب الجامعات العالمية والنجاحات التي حققتيا  عف طريق ورش العمل والمحاضرات وا 

 باستخداميا لمعايير الجودة.
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 دراسة السمكؾ الصحي لدى العبي التنس األرضي بأكاديمية طػرابمػس
 ـ . د فاطمة سالـ الشعاب     أ.
 نكرالديف الطاىر المبركؾ     د.  

 مسعكدأ. حساف العماري   
 مقدمة البحث:  1-1

لقد خمق هللا تعالى اإلنساف ، ووىبو الجسـ ليحقق بو أىدافو وغايتو في الحياة ، فيو نعمة مف نعـ هللا 
 عميو وتعد العادات السموكية الصحية التي يمارسيا مف المتغيرات الرئيسية المؤثرة في حالتو الصحية.   

ضرة بالصحة والمنمية ليا واالتجاىات نحو الصحة والسموؾ وتعد دراسة وفيـ الممارسات السموكية الم
الصحي الخطوة األولى نحو إيجاد الموارد المساعدة عمى تنمية الصحة وتحديد العوامل واالتجاىات 

 (122  :3المعيقة لمصحة والعمل عمى تعديميا وانعكاس ذلؾ عمى النمو الصحي وتنميتو. )
( إف التطور اليائل الذؼ حدث في مستوػ المنافسات 2008)ويشير مازف عبد اليادؼ أحمد وآخروف 

الرياضية في األلعاب المختمفة رافقتو زيادة كبيرة في األحماؿ التدريبية التي يخضع ليا البلعبوف في 
ف ىذه الزيادة تتطمب أف يكوف البلعب عمى مستوػ عالي مف الصحة والمياقة  التدريب والمنافسة ، وا 

                                            (86: 12) البدنية والوظيفية. 
،وغياب   والسموؾ الصحي مف السموكيات التي يكتسبيا البلعبيف عف طريق خبراتيـ وعاداتيـ اليومية

ثقافة السموؾ الصحي تؤدؼ إلى تيديد صحتيـ مف خبلؿ عدـ استغبلؿ الكفاءة البدنية والوظيفية والذىنية 
           (3: 9)    لصحيحة.   والنفسية بالصورة ا

نما ىي قدرة البلعبيف عمى االستغبلؿ  ويرػ الباحثوف أف صحة البلعبيف ال تعني مجرد غياب المرض وا 
الكامل لكفايتيـ البدنية والوظيفية والذىنية  مف أجل الوصوؿ إلى أعمى المستويات الرياضية والتغمب 

 عمى العوامل المسببة لمضرر .  
التنس األرضي تتطمب لياقة بدنية ،وأف يتميز البلعب بكفاية وظيفية عالية مف قمب كفء ولعبة كرة 

قادر عمى ضخ كميات كبيرة مف الدـ إلى جميع عضبلت الجسـ وأنسجتيا العاممة ولو رئتاف قويتاف 
يكوف بمقدورىما تغذية جميع عضبلت الجسـ باألكسجيف ، وأف يكوف البلعب عمى دراية ووعي كامل 

عية التغذية الصحية المناسبة لو، ولكف المشكمة الحقيقية تكمف في سموؾ بعض البلعبيف لتناوليـ بنو 
رشادات المختص الصحي رغـ عمميـ  بعض الوجبات الغير صحية مف خبلؿ عدـ االلتزاـ بنصائح وا 

) عبمستوؼ البلعب ونتائجو في المم المسبق ببعض المعمومات عف التغذية السميمة وىذا ينعكس عمي
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22)   
 أىمية البحث:  2.1

 تكمف أىمية البحث في: 
 ػػ التعرؼ عمى مستوػ السموؾ الصحي لدػ العبي التنس األرضي بأكاديمية طرابمس   .

ػػ تحديد نقاط الضعف التي تحتاج لمعالجة في مجاؿ السموؾ الصحي لدػ العبي التنس األرضي 
 بأكاديمية طرابمس   .

حسيف المعمومات عف السموؾ الصحي لدػ العبي التنس األرضي بأكاديمية ػػػ اكتساب معارؼ جديدة وت
 طرابمس.

 مشكمة البحث:  3.1
إف فمسفة السموؾ الصحي تتطمب أف يكوف البلعب عمى مستوػ عالي مف الوعي بالعادات والمعتقدات 

والميارية  الصحية لتجنب األمراض التي تقف حائبًل دوف تطور البلعبيف باستخداـ قدراتيـ البدنية
 (67،85:  19والخططية والنفسية بيدؼ رفع مستوػ الصحة النفسية والبدنية عمى حد سواء. )

ويعبر السموؾ الصحي عف كل نشاط يقوـ بو البلعب لتنمية صحتو كالغذاء الصحي والنشاط الرياضي 
:  7لمسبب لممرض. )واالمتثاؿ لمتعميمات الطبية ومتابعة العبلج واالبتعاد عف عوامل الخطر والسموؾ ا

49) 
 breslow،belloc( نقبًل عف دراسة كل مف بيموؾ وبيرسمو 2002وتشير سارة دمحم المسعد )     

( التي أجريت عمى عدة العبيف في جامعة كاليفورنيا توصمت إلى إف ىناؾ سموكيات صحية 1972)
حي ، التماريف تحافع عمى صحة البلعب وىي تناوؿ وجبات منظمة ومفيدة ، إفطار صباحي ص

     (13،124: 6الرياضية ، ساعات نوـ كافية ،وزف مثالي ،االمتناع عف التدخيف .    )
وتعتبر لعبة كرة التنس األرضي مف األلعاب المرىقة المميئة بالحركة والنشاط لذلؾ يجب عمى البلعب 

مف خبلؿ تجنب أماكف االبتعاد عف السموكيات الصحية السمبية التي قد يمارسيا في حياتو اليومية 
التدخيف وااللتزاـ بالفحوصات الطبية ، واالىتماـ بالتغذية الصحية السميمة حيث أف النظاـ الغذائي 

                             والصحي والتمريف المنتظـ مف العوامل الميمة لوصوؿ البلعبيف إلى أعمى المستويات .                                                
                                                                                                          

 (2 :372 ) 
ومف خبلؿ إطبلع الباحثوف عمى الدراسات السابقة في جانب السموؾ الصحي تبيف أف أغمبيا ركزت عمى 



121 
 

وباألخص لعبة التنس األرضي ، حيث  قاـ الباحثوف  بإجراء  األلعاب الجماعية وأىممت األلعاب الفردية
دراسة استطبلعية  تمثمت في المقابمة الشخصية لبعض العبي التنس األرضي بأكاديمية طرابمس لمتنس  

حيث وجيت ليـ العديد مف األسئمة التي تتعمق بالسموؾ الصحي سواء كانت في الجانب الغذائي أو 
الباحثوف إلى أف ىناؾ بعض البلعبيف يتبعوف سموكيات سمبية مف خبلؿ الوقائي أو الصحي وتوصل 

 عدـ االلتزاـ ببعض النصائح واإلرشادات التي يقدميا المختص الصحي .
 ىذا ما دفع الباحثوف لمقياـ بدراسة السموؾ الصحي لبلعبي التنس األرضي بأكاديمية طرابمس لمتنس   

  أىداؼ البحث: 4.1
 عمى: ييدؼ البحث لمتعرؼ 

 . مستوػ السموؾ الصحي لدػ العبي التنس األرضي بأكاديمية طرابمس . 1
( سنة 18( سنة ،)14لدػ العبي التنس األرضي تحت ). مدػ اختبلؼ مستوػ السموؾ الصحي  2

 بأكاديمية طرابمس .   
 تساؤالت البحث:  5.1

 بمس .. ما مستوػ السموؾ الصحي لدػ العبي التنس األرضي بأكاديمية طرا 1 
( سنة 18( سنة ،)14. ىل توجد فروؽ بيف متوسطات استجابة العبي التنس األرضي تحت ) 2

 بأكاديمية طرابمس.
 مصطمحات البحث:  6. 1
 السمكؾ الصحي: -
 ( 114: 15) "ىو كل أنماط السموؾ التي تيدؼ إلى تنمية وتطوير الطاقات الصحية عند الفرد". 
 شابية:اإلطار النظري كالدراسات الم. 2

 اإلطار النظري: 1.2
 السمكؾ الصحي:  1.1.2

شيد العالـ تطور سريع في كافة مجاالت الحياة وبالرغـ مف التطور التكنولوجي الموجود في المجتمع إال 
أف الفرد يتعرض لكثير مف المشاكل الصحية الحاصمة عف التطور واستعماؿ اإلنساف لآللة في جميع 

تزايد األخطار  2004تؤكد منظمة الصحة العالمية في تقريرىا لعاـ  أعمالو ومناشطو اليومية حيث
المرتبطة بحالة الفرد والمتمثمة في صعوبة ممارسة النشاط البدني وبالتالي زيادة األمراض الناتجة عف 

 ( 11: 18ذلؾ وأىميا زيادة الوزف نتيجة النظاـ الغذائي الخاطئ والعادات الصحية السيئة .        )
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تغيير السموؾ الصحي يقمل مف حدوث األمراض ومف ىنا نجد أف العبلقة بيف الرياضة  حيث أف
والصحة عبلقة وطيدة فأثار ممارسة الرياضة إيجابية ومختمفة كوسيمة عبلجية ووقائية لصحة الرياضي 

 ولذلؾ يجب التأكيد عمى االتجاىات الحديثة لمعبلقة بيف النشاط الرياضي والصحة مف خبلؿ التوعية
 ( 9:  16الصحية المستمرة .       ) 

لعبل أكثر ما يتابعو عشاؽ الرياضة ىو أداء نجوميـ في المبلعب سواء كانوا نجوـ كرة قدـ أو نجوـ    
كرة مضرب إال أف آخر ما يمكف أف يفكروا بو ىو السموؾ الصحي الذؼ يجب أف يتبعو البلعبيف بيدؼ 

درجات األداء الناجح . ومما الشؾ فيو أف ىناؾ عدد ىائل مف الحفاظ عمى لياقة بدنية تؤمف ليـ أعمى 
                                                                                                                                                                                                                               (   23)الجنود المجيوليف يمعبوف دورًا بارزًا اليستياف بو لمحفاظ عمى نجاحات البلعبيف.   

 الدراسات المشابية: 2. 2
" السموؾ الصحي واتجاىاتو  :بعنكاف( 12( )2008دراسة مازف عبد اليادي أحمد كآخركف ) 1.2.2

ؼ عمى أنماط واتجاىات السموؾ الصحي ألفراد عينة البحث ، لدػ الرياضييف" وىدفت الدراسة إلى التعر 
( العبًا مف العبي )كرة القدـ ، الطائرة ، واليد والسمة ( وقد أستخدـ 140حيث بمغ عدد أفراد العينة )

الباحثوف المنيج الوصفي باألسموب المسحي وذلؾ لمبلئمتو لطبيعة البحث وأىدافو وكانت أىـ النتائج: 
بالعادات الغذائية الصحية نة الذيف يمتزموف بالممارسات الصحية اإليجابية وغياب االلتزاـ قمة نسبة العي

 ووجود نسب عالية مف المدخنيف.  
" بعض المتغيرات المعرفية : ( بعنكاف13( )2007دراسة مازف الصبكة كشيماء المحمكد ) 2.2.2

لدػ عينة مف طبلب جامعة الكويت " ،  والمزاجية المنبئة بممارسات السموؾ الصحي االيجابي والسمبي
ساءة إستخداـ  وىدفت الدراسة إلى فحص العبلقة بيف أنماط السموؾ الصحي كالرياضة والتدخيف وا 

( طالب واستخدـ الباحثاف 130األدوية وقيادة السيارات وسموؾ النـو ، حيث بمغ عدد أفراد العينة )
أىـ النتائج: وجود لطبيعة البحث وأىدافو ، وكانت المنيج الوصفي باألسموب المسحي وذلؾ لمبلئمتو 

عبلقة ارتباطيو دالة بيف أنماط السموؾ الصحي االيجابي وكل مف فعالية الذات وتقديرىا . ووجود عبلقة 
 سمبية دالة بينيا وبيف االكتئاب. 

ميذ : " دراسة تقويمية لمسموؾ الصحي لتبل( بعنكاف1( )2010دراسة أحمد دمحم الشافعي ) 3.2.2
مدرسة الموىوبيف " ىدفت الدراسة إلى تقويـ السموؾ الصحي لتبلميذ مدرسة الموىوبيف رياضيًا مف خبلؿ 
التعرؼ عمى مستوػ السموؾ الصحي )الشخصي ػ الغذائي ػ البيئي ػ الرياضي ػ الوقائي ػ القوامي ( ، وتـ 

( طالب ، وكانتأىـ 100عينة )أستخدـ الباحث المنيج الوصفي بالطريقة المسحية وبمغ عدد أفراد ال
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 النتائج : ارتفاع مستوػ السموؾ الصحي لتبلميذ مدرسة الموىوبيف رياضيًا .
: " السموؾ الصحي لدؼ العبي كرة ( بعنكاف 20() 2017دراسة ىيثـ دمحم النادر كآخركف ) 4.2.2

ة اليد الدرجة اليد في األردف " ، ىدؼ الدراسة التعرؼ عمى مستوػ السموؾ الصحي لدػ العبي كر 
حيث استخدـ الباحثوف المنيج الوصفي بأسموب المسح وبمغ عدد أفراد العينة  األولى والثانية في األردف

( العبًا وكانت أىـ النتائج : العب كرة اليد األردنية يمتـز بعدـ التدخيف وتناوؿ الغذاء الصحي 130)
تدريبي لدػ البلعبيف اال أنيـ الييتموف وممارسة السموكيات الصحية االيجابية كمما زاد العمر ال

 باالجراءات الصحية الوقائية .
: " دراسة لمسموؾ الصحي ( بعنكاف11( )2008دمحم سمطاف المتركؾ ) دراسة عبد األمير 5. 2.2

واإلصابات الرياضية لبلعبي بعض األنشطة الرياضية في دولة الكويت وىدفت الى التعرؼ عمى  
عض أنشطة الرياضات المائية )سباحة . غطس .كرة ماء (بدولة الكويت السموؾ الصحي لبلعبي ب

والعبلقة بيف السموؾ الصحي واإلصابات الرياضية  وقد استخدـ الباحثوف المنيج الوصفي بأسموب 
( العبًا ومدربًا وأخصائيًا لمعبلج الطبيعي وكانت أىـ النتائج: اختبلؼ 372المسح وبمغ عدد أفراد العينة )

في اآلراء لمنشاط الواحد وبيف األنشطة الثبلثة في جميع اإلصابات الرياضية فيما عدا بعض وتبايف 
 اإلصابات ودرجاتيا .

 . إجراءات البحث: 3
 منيج البحث:  1.3

 استخدـ الباحثوف المنيج الوصفي باألسموب المسحي لمبلئمتو لطبيعة وأىداؼ البحث .
 مجاالت البحث:  2.3
 العبي كرة التنس األرضي بأكاديمية طرابمس لمتنس . المجاؿ البشرؼ: 3.2.1
إلى يوـ الثبلثاء الموافق  18/1/2018الفترة مف الخميس الموافق  المجاؿ الزماني:.2.2 3
23/1/2018     . 

 أكاديمية طرابمس لمتنس .المجاؿ المكاني: 3.2.3 
 :مجتمع البحث 3.3

 ( العبًا.40مية طرابمس لمتنس البالغ عددىـ )يتمثل مجتمع البحث مف العبي التنس األرضي بأكادي
العبًا مف العبي التنس األرضي بأكاديمية طرابمس  20اشتممت عينة البحث عمى عينة البحث: 4.3

  سنة . 18( العبيف تحت 10سنة ، ) 14( العبيف تحت 10موزعيف كاآلتي )
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 (1جدكؿ )
 تكصيف العينة

 نوع اللعبة 
 األساسًالدراسة  الدراسة االستطبلعٌة

 النسبة% العدد النسبة% العدد

 %50  20 % 7.5 3  العبً التنس األرضً

( والخاص بتوزيع عينة البحث عمى الدراسة االستطبلعية والدراسة األساسية حيث 1يتضح مف جدوؿ )
%( وبمغت عينة البحث لمدراسة 7.5( العبيف بنسبة مئوية )3بمغت عينة البحث لمدراسة االستطبلعية )

 %( .50( العب وبنسبة مئوية )20ألساسية )ا
 أدكات جمع البيانات:  5.3

( حيث تضمف المقياس أربعة 18( )2015)ليشاـ دمحم عمر استعاف الباحثوف بمقياس السموؾ الصحي  
 محاور أساسية وىي: 

 فقرات. 3المحور األوؿ )التدخيف والمنبيات( وبو  -
 فقرات. 8وبو المحور الثاني  ) العادات الغذائية (  -
 فقرات. 4المحور الثالث )الممارسات الصحية ( وبو  -
 فقرات.  10المحور الرابع )اإلجراءات الصحية الوقائية ( وبو  -

 (2جدكؿ رقـ ) 
 يكضح العبارات السمبية في مقياس السمكؾ الصحي

 
 
 
 
 
 

 تصحيح المقياس: 1.5.3
تتـ االجابة عمى عبارات المقياس بواحدة مف اإلجابات ) نعـ ، أحيانًا . ال ( فالعبارات االيجابية تعطى 

 3، ال = 2،الى حد ما = 1بينما في العبارات السمبية نعـ =  1د ما = ، ال = ،الى ح 3درجات نعـ = 

 رلم العبارة المحور

 3، 2،  1 المحور األول التدخٌن والمنبهات

 8،  2 لعادات الؽذابٌةالمحور الثانً ا

 ال توجد المحور الثالث الممارسات الصحٌة

 8،  6 المحور الرابع اإلجراءات الصحٌة والولابٌة
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درجة وكمما حصل  75(عبارة ليكوف إجمالي مجموع المقياس 25حيث أف عدد العبارات في المقياس )
 درجة تدؿ عمى درجة السموؾ الصحي.  75المفحوص عمى درجة قريبة مف الػ 

  :الدراسة االستطبلعية 6.3
 ( العبيف3عمى عينة قواميا ) 16/1/2018باحثوف بإجراء دراسة استطبلعية يوـ الثبلثاء الموافق قاـ ال

مف مجتمع البحث وخارج العينة والمتمثمة في المقابمة الشخصية حيث وجيت ليـ العديد مف األسئمة التي 
الباحثوف أف تتعمق بالسموؾ الصحي سواء كانت في الجانب الغذائي أو الوقائي أو الصحي وتوصل 

ىناؾ بعض البلعبيف يتبعوف سموكيات سمبية مف خبلؿ عدـ االلتزاـ بالنصائح واإلرشادات التي يقدميا 
 المدرب الرياضي .

 الدراسة األساسية:  7.3
( العبًا مف العبي التنس األرضي بأكاديمية طرابمس 20عمى )قاـ الباحثوف بإجراء الدراسة األساسية 

سنة .  حيث تـ توزيع استمارة  18( العبيف تحت 10سنة ، ) 14عبيف تحت ( ال10موزعيف كاآلتي )
وتـ استبلـ االستمارة يوـ  18/1/2018االستبياف الخاصة بالسموؾ الصحي يـو الخميس الموافق 

 .     23/1/2018الثبلثاء الموافق 
 المعالجات اإلحصائية: 8.3
 المتوسط الحسابي. -
 االنحراؼ المعيارؼ.  -
 بة المئوية.النس -
 (137،279:  21)ت( الفروؽ.                               ) -
 . عرض كمناقشة النتائج:4

 عرض النتائج:  1.4
 أ. عرض نتائج السمكؾ الصحي لدى العبي التنس األرضي بأكاديمية طرابمس:
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 ( 3جدكؿ رقـ )

 ()التدخيف كالمنبيات كالمنشطات نسبة المكافقة الكمية عمى عبارات مقياس السمكؾ الصحي بمحكر
االنحراؾ 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

 نسبة الترتٌب
 الموافمة
 الكلٌة

ً  ال  ت العبارة   نعم أحٌانا

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
  

التدخ أدخن السجائر أو األرلٌلة    0 0.0 0 0.0 60 100.0 272 1 2.95 0.22
ٌن 
والمن
 بهات
والمن
شطا
 ت

. 

0.62 2.2 2 3.700 
40.9 18 54.5 24 4.5 2 

أشرب المواد المنبهة )الشاي   
 أوالمهوة(

0 

0.00 3 1 272 

100.0 60 0.0 0 0.0 0 

 أتناول المواد المنشطة   
3 

( والخاص بنسبة الموافقة الكمية عمى عبارات مقياس السموؾ الصحي بمحور 3يتضح مف الجدوؿ رقـ )
والمنبيات والمنشطات( أف أقل نسبة موافقة كانت) أدخف السجائر أو األرقيمة (  بنسبة موافقة )التدخيف 

( وأف أعمى نسبة موافقة كانت أشرب 0.22( وانحراؼ معيارؼ ) 2.95%( وبمتوسط حسابي )0.0)
اؼ ( وانحر 2.2%( . وبمتوسط حسابي )31.25المواد المنبية )الشاؼ أو القيوة( بنسبة موافقة بمغت )

(  3، وبمتوسط حسابي ) 0.0( ، وبمغت نسبة الموافقة ) أتناوؿ المواد المنشطة ( 0.62معيارؼ )
 ( .0.52وانحراؼ معيارؼ )

 
 ( 4جدكؿ رقـ )

 ( نسبة المكافقة الكمية عمى عبارات مقياس السمكؾ الصحي بمحكر )العادات الغذائية 
االنح
راؾ 
المعٌا
 ري

المتو
سط 
الحسا
 بً

 الترتٌب

نسبة 
موافمال

   ة
 الكلٌة

 نعم أحٌاناً  ال

 ت العبارة  

 النسبة
التكر
 ار

 النسبة
التكرا

 ر
 النسبة

التكر
 ار

0.52 2.8 
3 

4170
0 0.0 0 6.9 4 93.1 54 

 أـتـناول وجبة اإلفطار ٌومٌاً بانتظام 

العادا
 ت

الؽذائ
 ٌة
  

.  

0.72 2.2
5 0 

0370
0 57.4 27 38.3 18 4.3 2 

من األمالح ألوم بإضافة نسب عالٌة 
 البٌضاء إلى طعامً 

0 

0.60 2.6 
2 3374 0.0 0 22.2 12 77.8 42 

أتناول الخضار والفواكه الطازجة 
 والؽنٌة باأللٌاؾ

3 

0.62 1.8 
3 

0272
0 16.7 6 66.7 24 16.7 6 

أللل من تناول األؼذٌة الؽنٌة بالسكر 
 األبٌض

0 

0.60 2.4 
1 

227.
0 2.1 1 41.7 20 56.3 27 

لتنوٌع فً األؼذٌة التً أراعً ا
 أتناولها

0 
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0.72 2.1 
0 1172 9.5 4 47.6 20 42.9 18 

أتجنب تناول المشروبات الؽنٌة  
 بالسعرات الحرارٌة

1 

0.73 2 
0 04 12.8 5 56.4 22 30.8 12 

أللل من األؼذٌة الؽنٌة بالزٌوت 
 والدهون الحٌوانٌة 

2 

0.86 1.7 
. .073 0.70 1 0371 3 2702 .0 

اول وجبات خفٌفة بٌن الوجبات أتن
 الرئٌسٌة

3 

( الخاص بنسبة الموافقة الكمية عمى عبارات مقياس السموؾ الصحي بمحور 4يتضح مف جدوؿ رقـ )
)العادات الغذائية (أف أقل نسبة موافقة كانت  )أتناوؿ وجبات خفيفة بيف الوجبات الرئيسية( بنسبة موافقة 

(وأف أعمى نسبة موافقة كانت) أػتػناوؿ 0.86حراؼ معيارؼ )( وان1.7%( ومتوسط حسابي ) 14.8)
( وانحراؼ 2.8%( وبمتوسط حسابي )96.55وجبة اإلفطار يوميًا بانتظاـ(  بنسبة موافقة بمغت )

(  2%( وبمتوسط حسابي )59( ،) أقمل مف األغذية الغنية بالزيوت والدىوف( بنسبة )0.52معيارؼ)
( ومتوسط 50.05تناوؿ األغذية الغنية بالسكر األبيض( بنسبة) (،) أقمل مف0.73وانحراؼ معيارؼ)

( 50.05(،) أتجنب تناوؿ األغذية الغنية بالسكر( بنسبة) 0.62( وانحراؼ معيارؼ )1.8حسابي )
(،) أقـو بإضافة نسب عالية مف األمبلح (بنسبة  0.62وانحراؼ معيارؼ ) (1.8ومتوسط حسابي)

(،) أتناوؿ الخضار والفواكو الطازجة(  0.72نحراؼ معيارؼ )( وا2.25( ، ومتوسط حسابي)23.45)
 ( . 0.60( وانحراؼ معيارؼ )2.6( ومتوسط حسابي)88.9بنسبة)

 (5جدكؿ رقـ )
 نسبة المكافقة الكمية عمى عبارات مقياس السمكؾ الصحي بمحكر )الممارسات الصحية اإليجابية ( 

االنحرا
ؾ 

المعٌار
 ي

المتوس
ط 

 الحسابً

التر
 تٌب

ة نسب
 الموافمة
 الكلٌة

 نعم أحٌاناً  ال

 ت العبارة  
 النسبة

التكرا
 ر

 النسبة
الت
كرا
 ر

النس
 بة

التكر
 ار

0.57 2.7 4 88.65 
1.9 1 18.9 10 

79.
2 42 

أحرص على تنظٌؾ أسنانً بشكل 
 منتظم 

الممارسات 
الصحٌة 
 اإلٌجابٌة

. 

0.76 2.45 3 81.3 
6.3 3 25.0 12 

68.
8 33 

 0 ساعات  3ــ ـ2أنام ولت كافً 

0.45 1.1 1 9.5 90.
5 19 9.5 2 0.0 0 

 3 أ خضع الختبارات تشوهات الموام 

0.68 1.4 2 34.6 65.
4 17 0.0 0 

34.
6 9 

أستخدم أدوات للولاٌة  من أشعة   
 الشمس

0 

 
 

( الخاص بنسبة الموافقة الكمية عمى عبارات مقياس السموؾ الصحي 5يتضح مف جدوؿ رقـ )
ارسات الصحية اإليجابية (أف أقل نسبة موافقة كانت )أ خضع الختبارات تشوىات القواـ( بمحور)المم



111 
 

( وأف أعمى نسبة موافقة كانت)  0.45( وانحراؼ معيارؼ )1.1%( ومتوسط حسابي) 9.5بنسبة موافقة )
( 2.7%( ومتوسط حسابي)88.65أحرص عمى تنظيف أسناني بشكل منتظـ ( بنسبة موافقة بمغت )

%( 34.6( )أستخدـ أدوات لموقاية  مف أشعة  الشمس( بنسبة موافقة بمغت ) 0.57معيارؼ ) وانحراؼ
ساعات( ، بنسبة موافقة   8ػػػ 7(،) أناـ وقت كافي  0.68( وانحراؼ معيارؼ )1.4ومتوسط حسابي)

 ( .  0.76( وانحراؼ معيارؼ )2.45%( ومتوسط حسابي)81.3بمغت )
 ( 6جدكؿ رقـ )

 لكمية عمى عبارات مقياس السمكؾ الصحي بمحكر )اإلجراءات الصحية الكقائية(نسبة المكافقة ا 

 

االنحراؾ 
 المعٌاري

المتو
سط 
الحسا
 بً

 الترتٌب
 نسبة

 الموافمة
 الكلٌة

 ت العبارة   نعم أحٌاناً  ال

0.76 2.05 7 84 

4.0 2 24.0 12 72.0 36 

ألوم باإلجراءات 
الالزمة عندما تعانً 

 من أي ألم

اإلجراءا
ت 

صحٌة ال
 الولائٌة

. 

0.82 1.6 8 84.6 
0.0 0 30.8 16 69.2 36 

أحافظ على أداء 
 العبادات المختلفة  

0 

0.77 2.2 3 42 
35.
5 11 45.2 14 19.4 6 

أراجع المستشفى بشكل 
دوري إلجراء 
 فحوصات ولائٌة

3 

0.60 1.4 5 57.9 15.
8 6 52.6 20 31.6 12 

أحافظ على الفحص 
 الطبً الدوري كل سنة 

0 

0.75 1.35 
2 

9.1 81.
8 18 18.2 4 0.0 0 

أراجع طبٌب األسنان  
 بشكل منتظم

0 

0.75 1.6  9.1 
81.
8 45 18.2 10 0.0 0 

أستخدم أدوات 
وأؼراض اآلخرٌن 

 الشخصٌة
1 

0.79 2 6 64.15 17.
9 7 35.9 14 46.2 18 

أجري تحالٌل لفمر الدم 
 والسكر

2 

0.62 2.8 
1 

1.7 98.
3 57 0.0 0 1.7 1 

أتناول العمالٌر   
 المنومة

3 

0.61 2.5 9 88.65 

1.9 1 18.9 10 79.2 42 

أراعً الدلة فً  
التعلٌمات المرفمة مع 
الدواء الذي ٌصفه 

 الطبٌب

4 

0.70 1.8 4 45.45 27.
3 9 54.5 18 18.2 6 

أجري تحالٌل دورٌة 
 لفحص الدم والبول 

.2 
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فقة الكمية عمى عبارات مقياس السموؾ الصحي بمحور ( الخاص بنسبة الموا6يتضح مف جدوؿ رقـ )
%(  1.7)اإلجراءات الصحية الوقائية(أف أقل نسبة موافقة كانت )أتناوؿ العقاقير المنومة( بنسبة موافقة )

كانت)أراعي الدقة في موافقة ( وأف أعمى نسبة  0.62( وانحراؼ معيارؼ )2.8ومتوسط حسابي)
%( ومتوسط 88.65لذؼ يصفو الطبيب( بنسبة موافقة بمغت )التعميمات المرفقة مع الدواء ا

(،) أراجع طبيب األسناف بشكل منتظـ( بنسبة موافقة بمغت  0.61( وانحراؼ معيارؼ )2.5حسابي)
( ، )أراجع المستشفى بشكل دورؼ( بنسبة 0.75( وانحراؼ معيارؼ)1.35%( ومتوسط حسابي)9.1)

( ،) جرؼ تحاليل دورية لفحص  0.77نحراؼ معيارؼ )( وا2.2%( ومتوسط حسابي)42موافقة بمغت )
 ( 0.70( وانحراؼ معيارؼ )1.8%( ومتوسط حسابي)45.45الدـ والبوؿ ( بنسبة موافقة بمغت )
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 (7جدكؿ رقـ )
 سنة18ك  14داللة  الفركؽ في مستكى السمكؾ الصحي لعينة البحث تحت سف  

 لٌمة) ت( مستوى الداللة
 المحسوبة

 اإلنحراؾ 
 اريالمعٌ

 المتوسط 
 الحسابً

 السنوات

0.699 0.389 
 سنة 14تحت سن  22.24 5.96

 سنة 18تحت سن  21.56 6.38

والمنشطات  ( والخاص بالفروؽ في مستوػ السموؾ الصحي)التدخيف والمنبيات7يتضح مف الجدوؿ رقـ )
سنة(  14ألرضي تحت )، العادات الغذائية ،  الممارسات الصحية اإليجابية ( لدػ العبي كرة التنس ا

( وبمغ 5.96( وبانحراؼ معيارؼ )22.24سنة)14سنة( مايمي : بمغ المتوسط الحسابي لمعينة تحت  18)
( ، حيث كانت قيمة )ت( 6.38( وبانحراؼ معيارؼ )21.56سنة) 18المتوسط الحسابي لمعينة تحت 

 اللة معنوية .دذات ( بالتالي التوجد فروؽ 0.699( وبمستوػ داللة )0.389المحسوبة )
 : مناقشة النتائج 2.4

مناقشة نتائج التساؤؿ األكؿ لمستكى السمكؾ الصحي لدى العبي التنس األرضي بأكاديمية  -
 طرابمس:

أ. مناقشة نتائج السمكؾ الصحي لدى العبي التنس األرضي بأكاديمية طرابمس بمحكر التدخيف 
 كالمنبيات كالمنشطات.
بة الموافقة الكمية عمى عبارات مقياس السموؾ الصحي بمحور ) ( والخاص بنس3يتضح مف جدوؿ )

التدخيف والمنبيات والمنشطات ( أف أقل نسبة موافقة كانت ) أدخف السجائر أو األرقيمة ،  أتناوؿ المواد 
%( وأف أعمى نسبة موافقة كانت  أشرب المواد المنبية )الشاؼ والقيوة( 0.0المنشطة ( بنسبة موافقة )

( ويرجع 0.52( واالنحراؼ المعيارؼ ) 2.72%( . وبمغ المتوسط الحسابي )31.25افقة بمغت )بنسبة مو 
الباحثوف ذلؾ إلى التزاـ العبي كرة التنس األرضي بأكاديمية طرابمس بالسموؾ الصحي اإليجابي مف 

دراؾ الرياضييف لمخاطر تناوؿ المواد الم نشطة ألف ذلؾ خبلؿ االلتزاـ بعدـ تدخيف السجائر أواألرقيمة وا 
 يؤثر عمى المياقة البدنية والوظيفية

( أف عمى الرياضي االمتناع عف التدخيف لما لو مف أضرار 1990حيث يذكر سامي الصفار وآخروف )
جسمية عمى صحتو  لذا ينصح الباحثوف باالبتعاد عف كل أنواع التدخيف كالسجائر أواألرقيمة حفاظًا عمى 

( عف 4( )2008لمستويات التنافسية و ما أشار إليو جبريف مناصرة )صحة البلعب وتحقيقًا ألفضل ا
النواحي السمبية لممنشطات  والتي تعتبر مف المواد المحظورة طبيًا ويعاقب عمييا االتحاد الدولي والمجنة 
االولمبية بحرماف البلعب مف ممارسة النشاط الرياضي وسحب أؼ انجاز قد قاـ بتحقيقو ولكف بمغت  

ذيف يتناولوف المواد المنبية كانت عالية قميبَل ويعزوا الباحثوف ذلؾ إلى اعتقاد العبوا كرة التنس نسبة ال
غير الممنوعة  وىذا يعتبر مف السموكيات الصحية السمبية لعدـ  األرضي أف شرب المنبيات مف األمور
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اللتزاـ بنصائح إدراكيـ األضرار الصحية مف تناوؿ المواد المنبية فوؽ المعدؿ المخصص وعدـ ا
رشادات المختص الصحي ويرػ الباحثوف أف عمى الرياضي عدـ اإلكثار أو اإلقبلع عف تناوؿ  وا 
المنبيات واالستعاضة عنيا بمواد ذات قيمة غذائية تفيد الجسـ حيث يؤكد سامي الصفار 

لبدنية وما ( أف اإلفراط  في استيبلؾ المنبيات يعرض الرياضييف ليبوط المياقة ا8( )1990وآخروف)
أف لعبة كرة التنس األرضي مف األلعاب المرىقة المميئة بالحركة  (2007أشار إليو أيميف وديع فرج  )
عف السموكيات الصحية السمبية التي قد يمارسيا في حياتو  البلعب االبتعادوالنشاط لذلؾ يجب عمى 

 لمستويات.اليومية مف خبلؿ تجنب أماكف التدخيف   لوصوؿ البلعبيف إلى أعمى ا
ب.مناقشة نتائج السمكؾ الصحي لدى العبي التنس األرضي بأكاديمية طرابمس بمحكر العادات 

 الغذائية:
( الخاص بنسبة الموافقة الكمية عمى عبارات مقياس السموؾ الصحي بمحور 4يتضح مف جدوؿ رقـ )  

الوجبات الرئيسية( بنسبة موافقة )العادات الغذائية (أف أقل نسبة موافقة كانت )أتناوؿ وجبات خفيفة بيف 
%( وأف أعمى نسبة موافقة كانت) أػتػناوؿ وجبة اإلفطار يوميًا بانتظاـ(  بنسبة موافقة بمغت  14.8)
%( وبمغت النسبة المئوية ألفراد العينة الذيف يتناولوف الخضار والفواكو الطازجة الغنية باأللياؼ 96.55)

ا لؤلىمية الكبيرة لتناوؿ الفواكو والخضراوات لمرياضييف إذ إف %( وىي نسبة عالية نظر 88.9قد بمغت)
تناوؿ الرياضي لمفواكو مثل البرتقاؿ والتفاح وغيرىا يعد مرطب ومغذ لجسـ الرياضي وكذلؾ الحاؿ بالنسبة 

( أف لعبة كرة التنس األرضي مف األلعاب المرىقة 2()2007لمخضراوات حيث تذكر إيميف وديع فرج ) 
لحركة والنشاط لذلؾ يجب عمى البلعب االىتماـ بالتغذية الصحية السميمة حيث أف النظاـ المميئة با

الغذائي والصحي والتمريف المنتظـ مف العوامل الميمة لوصوؿ البلعبيف إلى أعمى المستويات ويذكر 
ي الفواكو ( أف"مف األغذية الواجب زيادتيا وتأكيد تناوليا يـو المباراة ى 1990سامي الصفار وآخروف )

والخضروات وذلؾ الحتوائيا عمى الفيتامينات بشكل كبير والتي يحتاج إلييا الرياضي ، وبمغت نسبة الذيف 
%( وىي نسبة جيدة إذ يجب عمى 59يقمموف مف تناوؿ األغذية الغنية بالزيوت والدىوف الحيوانية )

الذيف يقوموف بإضافة نسبة عالية   الرياضي تجنب األغذية ذات النسبة العالية مف الدىوف ، وبمغت نسبة
%( وىي نسبة مرتفعة حدًا ما إذ إف اإلكثار مف تناوؿ األمبلح  23.45مف األمبلح إلى األطعمة  )

يعتبر مف السموكيات السمبية غير الصحية حيث يرػ الباحثوف بضرورة ابتعاد الرياضي عف األغذية 
ا في يـو المباراة وبمغت النسبة المئوية ألفراد العينة الغنية باألمبلح العالية كونيا تسبب العطش وخصوص
%( وىي نسبة واطئة إذ إف"مف الضرورؼ 21.4الذيف يتناولوف  وجبات خفيفة بيف الوجبات الرئيسية )

تناوؿ وجبات  يراعى فييا إال تشمل سعرات حرارية أكثر مما يحتاجو الرياضي في أنشطتو اليومية وألف 
مقروف بالتغذية المنتظمة المطموبة وأف اإلنساف يحتاج إلى طاقة حتى يتمكف مف تطور األداء واالنجاز 

أداء واجباتو الرياضية بالشكل األمثل عند أداء الميارات والحركات الرياضية ويتفق ذلؾ مع ما أشارت 
(بأف ىناؾ سموكيات صحية  18( )2014( وىيثـ النادر وآخروف ) 6( ) 2005اليو سارة دمحم المسعد )
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تحافع عمى صحة البلعب منيا تناوؿ وجبات منظمة كاإلفطار الصباحي  والتمريف المنتظـ لوصوؿ 
   البلعب ألعمى المستويات .

ج. مناقشة نتائج السمكؾ الصحي لدى العبي التنس األرضي بأكاديمية طرابمس بمحكر الممارسات 
 :الصحية اإليجابية

الكمية عمى عبارات مقياس السموؾ الصحي بمحور  ( الخاص بنسبة الموافقة5يتضح مف جدوؿ رقـ )
)الممارسات الصحية اإليجابية (أف أقل نسبة موافقة كانت )أ خضع الختبارات تشوىات القواـ( بنسبة 

%( وأف أعمى نسبة موافقة كانت) أحرص عمى تنظيف أسناني بشكل منتظـ  ( بنسبة موافقة  9.5موافقة )
( ويعزو الباحثوف ذلؾ 0.92( واالنحراؼ المعيارؼ )1.92سابي )%( وبمغ المتوسط الح88.65بمغت )

إلى اف البلعب ال يخضع الختبارات تشوىات القواـ وعدـ تنمية ىذا السموؾ لديو ويعتبر ىذا شيء سمبي 
( أف االنحرافات 1981يؤثر عمى الحالة الصحية وأداء األجيزة الوظيفية حيث يشير عباس الرممي )

تغير مف ميكانيكية أداء الميارات الحركية المختمفة وتشتت القوػ فى مسارات جانبية ال القوامة بالجسـ قد 
تخدـ الميارات المختمفة ، ذلؾ الف األداء الرياضي يعبر تعبيرًا ديناميكيًا عف خصائص الجسـ البشرػ 

ضييف اتجاىا فإذا حدث تغير فى ىذه الخصائص فإنو بالتالي يؤثر عمى ديناميكية الحركة ، ويممؾ الريا
ايجابيًا نحو تنظيف األسناف بشكل منتظـ حيث ينصح الدكتور خالد عمارة بالكشف الدورؼ لؤلسناف إلزالة 
 االلتيابات والبؤر الصديدية لما ليا مف أمراض عمى العيف والقمب وزيادة حدوث السكتة القمبية والدماغية .

ضي بأكاديمية طرابمس بمحكر اإلجراءات د. مناقشة نتائج السمكؾ الصحي لدى العبي التنس األر 
 الصحية الكقائية:

( الخاص بنسبة الموافقة الكمية عمى عبارات مقياس السموؾ الصحي بمحور 6يتضح مف جدوؿ رقـ )
%(  1.7)اإلجراءات الصحية الوقائية(أف أقل نسبة موافقة كانت )أتناوؿ العقاقير المنومة( بنسبة موافقة )

كانت)أراعي الدقة في التعميمات المرفقة مع الدواء الذؼ يصفو الطبيب(   بنسبة  وأف أعمى نسبة موافقة
( . ويعزوا 0.84( واالنحراؼ المعيارؼ )1.93%( . وبمغ المتوسط الحسابي )88.65موافقة بمغت )

الباحثوف ذلؾ إلى أف رياضيو التنس األرضي ال ييتموف ببعض اإلجراءات الوقاية منيا إجراء التحاليل 
دورية لمدـ والبوؿ وا ىماؿ مراجعة المستشفى بشكل دورؼ إلجراء فحوص وقائية إالعند اإلصابة والتركيز ال

(  إف فمسفة السموؾ الصحي 2014عمى التدريب والبناء البدني والعضمي فقط حيث يذكر ىيثـ دمحم النادر)
حية لتجنب األمراض تتطمب أف يكوف البلعب عمى مستوػ عالي مف الوعي بالعادات والمعتقدات الص

 التي تقف حائبًل دوف تطور البلعبيف بدنيًا  ومياريًا  .. 
 مناقشة نتائج التساؤؿ الثاني لفركؽ متكسطات إستجابة العبي التنس األرضي بأكاديمية طرابمس: -

والمنشطات  ( والخاص بالفروؽ في مستوػ السموؾ الصحي)التدخيف والمنبيات7يتضح مف الجدوؿ رقـ )
سنة(  14ادات الغذائية ،  الممارسات الصحية اإليجابية ( لدػ العبي كرة التنس األرضي تحت )، الع

( 5.96( وبانحراؼ معيارؼ )22.24سنة) 14سنة( مايمي : بمغ المتوسط الحسابي لمعينة تحت  18)
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( ، حيث كانت قيمة 6.38( وبانحراؼ معيارؼ )21.56سنة) 18وبمغ المتوسط الحسابي لمعينة تحت 
( بالتالي ال توجد فروؽ داللة معنوية بالتالي يتبيف أف 0.699( وبمستوػ داللة )0.389)ت( المحسوبة )

سنة( ممتزموف بتطبيق النصائح  18سنة( ) 14العبي كرة التنس األرضي بأكاديمية طرابمس تحت )
موف بتطبيق بعض الصحية التي يقدميا المدرب  وأنيـ ممتزموف بتطبيق بعض السموكيات الصحية وال يمتز 

السموكيات الصحية الوقائية وخاصة عند التواجد خارج أروقة األكاديمية منيا التدخيف السمبي الذؼ لما لو 
مف آثار سمبية عمى الرياضييف يتمثل في اإلصابة ببعض األمراض وضعف المياقة البدنية واإلجياد عند 

جراء  األداء الرياضي لبعض الميارات وا ىماؿ مراجعة المستشفى بشكل دورؼ إلجراء فحوصات وقائية وا 
التحاليل الدورية لمدـ والبوؿ وعدـ خضوع البلعبيف الختبارات تشوىات القواـ  حيث يؤكد عباس الرممي 

( أف االنحرافات القوامة بالجسـ قد تغير مف ميكانيكية أداء الميارات الحركية المختمفة وتشتت 1981)
( 2010ـ الميارات المختمفة ، وىذا يتفق مع ما أشارت لو سناء عيسى )القوػ فى مسارات جانبية ال تخد

(مف أف   غياب ثقافة السموؾ الصحي تؤدؼ إلى تيديد صحتيـ مف خبلؿ عدـ استغبلؿ الكفاءة البدنية 9)
( مف أف فيـ 3()2008والوظيفية والذىنية والنفسية بالصورة الصحيحة وما أشار إليو تايمور وشيمي  )

( 15()2004ت المضرة بالصحة يؤثر عمى النمو الصحي وتنميتو وما أكده دمحم حسف عبلوؼ )السموكيا
مف أف طبيعة المستويات الرياضية العالية تتطمب مف الرياضي استخداـ قددراتو البدنية والميارية مع 

مع دراسة مازف  التركيز عمى الجوانب السموكية جنبًا إلى جنب مع المتطمبات البدنية والميارية ويتفق ذلؾ
 (  في غياب االلتزاـ بالسموكيات الصحية .12()2008عبد اليادؼ وآخروف )

 . االستنتاجات كالتكصيات:5
 االستنتاجات:  1.5
 . ظيور بعض السموكيات السمبية في محور اإلجراءات الصحية الوقائية .1
تناوؿ المنشطات ويتناولوف المواد . أف العبي التنس األرضي بأكاديمية طرابمس يمتزموف بعدـ التدخيف و 2

  المنبية بشكل مرتفع  .
. مستوػ السموؾ الصحي لدؼ العبي التنس األرضي بأكاديمية طرابمس جاء بدرجة مرتفعة في محاور 3

)العادات الغذائية ، والممارسات الصحية االيجابية ( ودرجة منخفضة في بعض عبارات محاور 
 )اإلجراءات الصحية الوقائية ( .

 التكصيات: 2.5
 . تجنب السموكيات الصحية السمبية كأماكف التدخيف السمبي  وااللتزاـ بالفحص الطبي الدورؼ .1
. تطوير السموؾ الصحي لدػ العبي التنس األرضي بأكاديمية طرابمس مف خبلؿ محاضرات تثقيفية 2

 لممختص الصحي .
                                                                                                                                                                                                                                                   الفحوصات المتعمقة بالقواـ .                                                                                                   . االستعانة بمختصيف مف خريجي التربية البدنية إلجراء3
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 ) دراسة مستكى الكعي الصحي لدى العبي كرة القدـ المصغرة ( 

 د صبحي العجيمي القبللى .ا.ـ
 د. نكرالديف الطاىر طرمبو                                        

 د.ىشاـ دمحم الزكاغي                                              
          مقدمة البحث كأىميتو: 1-1

تعد تربية األفراد تربية متزنة متكاممة، ىدؼ مف أىداؼ التربية العامة، ومطمب مف المطالب االجتماعية 
ات ومؤسسات المجتمع كل عنايتيا ورعايتيا في سبيل تنمية وتطوير اليامة التي يجب إف تولييا ىيئ

كسابيـ القيـ الخمقية    ( 135: 5).قدراتيـ عمى أساس مف المعارؼ والمعمومات العممية وا 
نما بالمكونات المعنوية،  لكي  والتربية بصيغتيا الصحية يجب أف ال ترتبط فقط بالمكونات المادية، وا 

 إلى حالة التحضر، فيكوف عالي الصحة والتفكير. نصل ببلعبي كرة القدـ
( أف الوعي الصحي ىو ترجمة المعارؼ والمعمومات والخبرات الصحية إلى 1999ويذكر عبلء عميوة )

أنماط سموكية لدػ األفراد بحيث تؤثر ايجابيًا عمى الصحة، والقدرة عمى تطبيق ىذه المعمومات في الحياة 
ا شكل العادة التي توجو قدرات الفرد في تحديد واجباتو المنزلية المتكاممة اليومية، بصورة مستمرة تكسبي

 (170: 8التي تحافع عمى صحتو وحيويتو وذلؾ في حدود إمكاناتو.  )
ومعنى ذلؾ إف ميمة التربية الصحية األساسية ىي العمل عمى تكويف اتجاىات صحية سميمة لدػ العبي 

لصحية المعروفة لدييـ إلى أنماط سموكية عمى مستوػ الجسـ والعقل كرة القدـ المصغرة لترجمة الحقائق ا
والنفس البشرية، مف خبلؿ استعماؿ أساليب التربية الحديثة وعدـ وجود برامج وعي صحي أو ضعفيا 
  (13داخل األندية الرياضية تساىـ بشكل كبير  في تدني مستوػ الوعي الصحي لدػ العبي كرة القدـ.  )

العبي كرة القدـ المصغرة صحيًا عممية تضامنية تستدعي التعاوف بيف العامميف في  ومسؤولية تثقيف
المجاؿ الرياضي والمؤسسات الصحية واالجتماعية لبناء نمط حياتي صحي سميـ مف خبلؿ تطوير 
شعورىـ بالمسؤولية وتوجيييـ نحو تحسيف حالتيـ الصحية، وتعويدىـ العادات الصحية السميمة وخمق 

 صحي وجعل الصحة غاية ثمينة لدييـ.   .الوعي ال

حيث أف األىمية التطبيقية ليذا البحث تتضح مف خبلؿ النتائج والتوصيات التي قد تساعد  في اإلجابة 
عمى بعض التساؤالت حوؿ جدوػ التعرؼ عمى مستوػ الوعي الصحي، ومصادر الحصوؿ عمى 

 المعمومات الصحية.
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 مشكمة البحث:  1-2

والشعوب يقاس بارتفاع مستوػ الوعي الصحي بيف أفرادىا حيث يمثل أحد المؤشرات  إف تقدـ األمـ
 الرئيسية التي يعتمد عمييا الباحثوف في تصنيف المجتمعات المتقدمة.

ثارة وعييـ لغرض تغيير 2004ويشير ظاىر جعفر ) ( أف مفيوـ الوعي الصحي يعني تثقيف األفراد وا 
ار األمراض داخل المجتمع وغرس العادات والتقاليد االجتماعية التي عاداتيـ وسموكياتيـ في حالة انتش

مف شأنيا تدعيـ الجانب الصحي وتطويره مف خبلؿ ممارسة النشاط الرياضي والتغذية الصحية والعادات 
 (88: 3القوامية السميمة. )

الصحة حيث أف الشخص الواعي صحيًا ىو الشخص المثالي المتمتع بدرجات ومستويات عالية مف 
ف ممارسة األنشطة الرياضية تعمل عمى  المتمثمة بالتكامل البدني والعقمي والنفسي واالجتماعي والصحي وا 
الوقاية مف األمراض العصرية مثل ) التشوىات القوامية ، والسمنة ، وأمراض الجياز التنفسي ( باعتبار 

)المعارؼ والمعمومات الصحية(  أف الجانب الصحي يشتمل عمى جانبيف أساسييف ىما الثقافة الصحية
 (77: 9والوعي الصحي والمتمثل في ممارسة وتطبيق تمؾ المعارؼ والمعمومات عمميًا. )

ويرتبط المستوػ الصحي بالوعي الصحي، فبل يمكف أف يكوف المستوػ الصحي  مرتفعًا ما لـ يتـ 
الجيدة لممعمومات الصحية  تزويدىـ بقسطًا مف الوعي الصحي ، والذؼ يأتي مف خبلؿ توافر المصادر
 ( 351: 7والتي منيا : )األسرة ، المراكز الصحية ، والمختص الصحي والمدرب (.  )

ومف خبلؿ الخبرة الميدانية لمباحثيف في المجاؿ الرياضي والدراسة االستطبلعية التي أجريت عمى بعض 
األندية ال تعطي لموعي الصحي مدربي كرة القدـ المصغرة بالمنطقة الخامسة )الساحل( لوحع أف بعض 

أؼ اىتماـ بسبب عدـ وجود المختص الصحي لمتابعة الجوانب الصحية لبلعبييا وبالتالي فإف المدربيف 
يقوموف بتطبيق البرامج التدريبية دوف أؼ فكرة عف مستوػ الوعي الصحي لبلعب وال عف اتجاىاتو 

 ة والوظيفية . الصحية مما يؤدؼ الى حدوث العديد مف اإلصابات البدني

لذلؾ يرػ الباحثوف أف دراسة مفيوـ الوعي الصحي ىو الخطوة األولى نحو االبتعاد عف المخاطر الكبيرة 
الناتجة عف عدـ االىتماـ بو بالتالي تتجمى أىمية البحث في دراسة وتحميل مستوػ الوعي  الصحي 

لرياضييف العادات الصحية غير لمرياضييف ومحاولة الوقوؼ عمى جوانب القصور األمر الذؼ يجنب ا
الجيدة التي ُتسيـ في األذػ الصحي وتعرضيـ لمشاكل صحية متعددة وفي الوقت نفسو تقف حائبل دوف 
التطور الذؼ ينشده الرياضي عمى المستوػ البدني والميارؼ والنفسي مف أجل تحقيق أفضل االنجازات 

 الرياضية.
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بلؿ التعرؼ عمى مستوػ الوعي الصحي لدػ العبي كرة القدـ ومف ىنا تبرز مشكمة الدراسة الحالية مف خ
 المصغرة بأندية الساحل المنطقة الخامسة.

 أىداؼ البحث: 1-3
 :ييدؼ البحث لمتعرؼ عمى

مستوػ الوعي الصحي لدػ العبي فرؽ كرة القدـ المصغرة بأندية الساحل المنطقة الخامسة.            -
يف فرؽ كرة القدـ المصغرة بأندية الساحل المنطقة الخامسة قيد الفروؽ في مستوػ الوعي الصحي ب -

 البحث.
 تساؤالت البحث: 1-4
 ما مستوػ الوعي الصحي لدػ العبي فرؽ كرة القدـ المصغرة بأندية الساحل المنطقة الخامسة. -
ساحل ىل توجد فروؽ دالة إحصائيًا في مستوػ الوعي الصحي بيف فرؽ كرة القدـ المصغرة بأندية ال -

 المنطقة الخامسة قيد البحث.
 المصطمحات المستخدمة في البحث: 1-5
 (                                                                                                38: 1" ىي حالة اكتماؿ السبلمة بدنيًا وعقميًا واجتماعيًا ".            ) الصحة: -1 
         ." ىو ترجمة المعارؼ والمعمومات والخبرات الصحية إلى أنماط سموكية لدػ األفراد" لصحي:الكعي ا -2

                                                                                         (8 :17)  
 الدراسات المشابية: -2
)مستوػ الوعي الصحي ،  ( بعنكاف:5( )2005دراسة عبد الناصر عبد الرحيـ القدكمي ) 2-1-1

ومصادر الحصوؿ عمى المعمومات الصحية لدػ العبي األندية العربية لمكرة الطائرة( ، ىدفت الدراسة 
إلى التعرؼ عمى مستوػ الوعي الصحي ومصادر الحصوؿ عمى المعمومات الصحية لدػ العبي األندية 

وػ الوعي الصحي تبعًا لمتغيرؼ الخبرة في المعب والمؤىل العربية لمكرة الطائرة وتحديد الفروؽ في مست
(، 90العممي  ، وقد أستخدـ الباحث المنيج الوصفي باألسموب المسحي ، حيث بمغ عدد أفراد العينة )

    وكانت أىـ النتائج:،  العبًا مف المشاركيف في بطولة األندية العربية باألردف
 عينة البحث كاف عاليًا. مستوػ الوعي الصحي العاـ لدػ أفراد -
وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف مجاالت الوعي الصحي لصالح المجاؿ االجتماعي والتحكـ في  -

 الضغوط النفسية.
عدـ وجود فروؽ في مستوػ الوعي الصحي لعينة البحث في متغيرؼ الخبرة في المعب ، والمؤىل  -

 العممي.
 لدػ عينة البحث ىي وسائل اإلعبلـأكثر مصادر الحصوؿ عمى المعمومات الصحية  -
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)مستوػ الوعي الصحي لدػ مدربي بعض ( بعنكاف: 10( )2014فراس كسكب راشد ) 2-1-2
التعرؼ عف مستوػ الوعي لدػ  وىدفت الدراسة إلى، األلعاب الفردية والجماعية في الفرات األوسط ( 

نيج الوصفي باألسموب المسحي ، أستخدـ الباحث المكقد  مدربي بعض األلعاب الفردية والجماعية ،
 ( مف األلعاب الفردية والجماعية في الفرات األوسط ، ومف أىـ النتائج:105وكانت عينة الدراسة قواميا )

 ىناؾ أفضمية لمستوػ الوعي الصحي في األلعاب الفرقية بنسبة مرتفعة. -
 ىناؾ أفضمية لمستوػ الوعي الصحي في بعض األلعاب الفردية. -
بعنواف: ) السموؾ الصحي واتجاىاتو ( 11( )2008راسة مازف عبد اليادي أحمد كآخركف )د 2-1-3

حيث ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أنماط واتجاىات السموؾ الصحي ألفراد عينة ، لدػ الرياضييف ( 
العبًا ( 140أستخدـ الباحثوف المنيج الوصفي باألسموب المسحي ، وبمغ عدد أفراد العينة ) وقد البحث ،

مف العبي )كرة القدـ ، الطائرة ، واليد والسمة ( ، وكانت أىـ النتائج: قمة نسبة العينة الذيف يمتزموف 
بالممارسات الصحية اإليجابية وغياب االلتزاـ بالعادات الغذائية الصحية ووجود نسب عالية مف المدخنيف.  

 :إجراءات البحث -3
 منيج البحث: 3-1

 نيج الوصفي باألسموب المسحي وذلؾ لمبلئمتو لطبيعة البحث وأىدافو .استخدـ الباحثوف الم
 مجتمع البحث: 3-2

تمثل مجتمع البحث في العبي كرة القدـ المصغرة بأندية الساحل ) المنطقة الخامسة ( المشاركيف في 
 ( أندية .8( العب مقسمة عمى )96ـ( والبالغ عددىـ )2018ػػ  2017الموسـ الرياضي )

 ة البحث:عين 3-3
تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية مف العبي فرؽ كرة القدـ المصغرة بأندية الساحل ) المنطقة 

( العبًا  موزعيف عمى أربعة أندية 36ـ( والبالغ عددىـ )2018ػػ  2017الخامسة ( لمموسـ الرياضي )
 %(. 50بنسبة )

 يف العينةتكص( 1جدكؿ رقـ )                                 
 العدد عٌنة البحث

 4 نجوم صرمان

 4 نجوم الصابرٌة

 4 االنتفاضة

 4 الشبٌبة

 31 المجموع 

 

 أدكات البحث:  3-4
 : أستخدـ الباحثوف مقياس الوعي الصحي وتضمف أربع محاور وىي

 (2جدكؿ رقـ )
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 عدد وأرلام  العبارات بالمحور المحاور

 0، 3، 0،  . الوعً الصحً الشخصً

 0.، ..، 0، 1، 2، 3، 2،4. الوعً الؽذائً

 0.،  0.،  3. األضرار الصحٌة

 00،00، 03، 00،.0، 4،02.،3.،2.،1. الوعً الصحً الولائً

 تصحيح المقياس: 3-4-1

تتـ اإلجابة عمى عبارات المقياس بواحدة مف اإلجابات ) نعـ ، أحيانًا . ال ( فالعبارات االيجابية تعطى 
 ،  2، أحيانًا =  1( بينما في العبارات السمبية ) نعـ =  1، ال =  2، أحيانًا =  3درجات) نعـ = 

درجة وكمما  75(عبارة ليكوف إجمالي مجموع المقياس 25( حيث أف عدد العبارات في المقياس ) 3ال = 
 درجة تدؿ عمى درجة الوعي الصحي.  75حصل المفحوص عمى درجة قريبة مف الػ 

 لعممية لممقياس: المعامبلت ا 3-4-2
 أكاًل : صدؽ المقياس:  

 (3جدكؿ )
 التكرار كالنسبة المئكية كاألىمية النسبية الستطبلع رأى الخبراء فى مدى مناسبة عبارات محاكر مقياس الكعي الصحي          

                                                                                                                                                                                                                         5=  لبلعبي كرة القدـ المصغرة بأندية الساحل المنطقة الخامسة               ف                    

 العبارات
 مناسبؼٌر  مناسب الى حد ما مناسب

 األهمٌة النسبٌة
 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

  90.00 0.00 0 20.00 1 80.00 4 أسهر باستمرار ولفترات متؤخرة               

 100.00 0.00 0 0.00 0 100.00 5 أتناول المنشطات الرٌاضٌة                   

 90.00 0.00 0 20.00 1 80.00 4 خرون االرلٌلة  أجلس باألماكن التً ٌدخن فٌها اآل

 90.00 0.00 0 20.00 1 80.00 4 أؼسل الفواكه والخضروات بالماء لبل تناولها  

 100.00 0.00 0 0.00 0 100.00 5 ألوم بإضافة نسب عالٌة من األمبلح إلى طعامً      

 90.00 0.00 0 20.00 1 80.00 4 أتناول وجبة اإلفطار فً موعدها المحدد

 90.00 0.00 0 20.00 1 80.00 4 أللل من تناول األؼذٌة الؽنٌة بالسكرٌات

 100.00 0.00 0 0.00 0 100.00 5 أتناول وجبات ؼذابٌة متوازنة

 60.00 60.00 3 0.00 0 40.00 2 أتناول اللحوم بكمٌات كبٌرة 

 90.00 0.00 0 20.00 1 80.00 4 أتجنب تناول األطعمة واألشربة ؼٌر النظٌفة

 90.00 0.00 0 20.00 1 80.00 4 أللل من األؼذٌة الؽنٌة بالزٌوت والدهون الحٌوانٌة

 90.00 0.00 0 20.00 1 80.00 4 أتناول التوابل والمخبلالت بكمٌات كبٌرة   

 100.00 0.00 0 0.00 0 100.00 5 أعتنً بنظافة فمً وأسنانً

 100.00 0.00 0 0.00 0 100.00 5 أحصل على ساعات نوم كافٌة

 90.00 0.00 0 20.00 1 80.00 4 أ خضع الختبارات تشوهات الموام

 90.00 0.00 0 20.00 1 80.00 4 أرتدي الوالٌات أثناء التدرٌب خارج أرولة النادي

 100.00 0.00 0 0.00 0 100.00 5 ألوم باإلجراءات البلزمة عندما أعانً من أي ألم

ً التزم العفة وأتجنب األم  100.00 0.00 0 0.00 0 100.00 5 راض المنمولة جنسٌا

أراجع المستشفى بشكل دوري إلجراء فحوصات 
 ولابٌة

4 80.00 1 20.00 0 0.00 90.00 

 100.00 0.00 0 0.00 0 100.00 5 أحافظ على الفحص الطبً الدوري كل سنة
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 90.00 0.00 0 20.00 1 80.00 4 أراجع طبٌب األسنان بشكل منتظم

 60.00 60.00 3 0.00 0 40.00 2 خذ اإلجراءات البلزمة للولاٌة من األمراض المعدٌةأت

 100.00 0.00 0 0.00 0 100.00 5  الشخصٌة لآلخرٌن     استعمل األدوات

 60.00 60.00 3 0.00 0 40.00 2 أحافظ على المستوى الطبٌعً لضؽط الدم

 90.00 0.00 0 20.00 1 80.00 4 أجري تحالٌل لفمر الدم والسكر

 90.00 0.00 0 20.00 1 80.00 4   أتناول العمالٌر المنومة           

 60.00 60.00 3 0.00 0 40.00 2 أتابع برامج التثمٌؾ الصحً على شاشة التلفاز

 100.00 0.00 0 0.00 0 100.00 5 ألرأ التعلٌمات المكتوبة على ااألدوٌة الطبٌة

 90.00 0.00 0 20.00 1 80.00 4 والبول أجري تحالٌل دورٌة لفحص الدم

( والخاص باألىمية النسبية لموافقة رأػ الخبراء في مدػ مناسبة عبارات محاور 3يتضح مف جدوؿ )
%( وأف 100% إلى  60.00الوعي الصحي  والتي تمثل صدؽ المحكيف حيث تراوحت ما بيف )

 .%( فما فوؽ 70الباحثوف ارتضوا بالعبارات التي حصمت عمى نسبة موافقة )

 ثانيًا: ثبات المقياس:  
( العبيف مف خارج عينة الدراسة 10لمتحقق مف ثبات المقياس قاـ الباحثوف بتطبيق المقياس عمى )
 األصمية ثـ قاموا باستخراج معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ 

(4جدكؿ رقـ )  
10معامل ألفا  كركنباخ لعبارات محاكر الكعي الصحي    ف =   

 معامل ألفا لكرونبان لبلستمارة ككل معامل ألفا  كرونباخ للمحاور المحاور

 0.92 األضرار الصحٌة 

0.81 
 0.86 الوعً الؽذابً 

 0.83 الوعً الصحً الشخصً

 0.89 الوعً الصحً الولابً

تراوحت ( أف معامل ثبات عبارات محاور مقياس الوعي الصحي أللفا كرونباخ قد 4يتضح مف جدوؿ )
( مما يؤكد أف العبارات تتجانس فيما بينيا وتتسـ 0.60( وىذه القيـ أكبر مف )0.92إلى 0.83بيف )

 \. بالثبات وبعد اف تأكد الباحثوف بأنيا تتمتع بمعايير عممية جيدة تـ تطبيقيا عمى العينة األساسية

 الدراسة االستطبلعية األكلى:  3-5

عمى بعض مدربي كرة القدـ  10/1/2018عية يوـ األربعاء الموافق قاـ الباحثوف بإجراء دراسة استطبل
المصغرة والمتمثمة في المقابمة الشخصية حيث وجيت ليـ العديد مف األسئمة التي تتعمق بالوعي الصحي 
 وتوصل الباحثوف أف ىناؾ نقص واضح في المعمومات الصحية المتعمقة بالوعي الصحي لدػ المدربيف .

 ستطبلعية الثانية:الدراسة اال 3-6
( العبيف مف مجتمع البحث وخارج 10قاـ الباحثوف بإجراء الدراسة االستطبلعية الثانية عمى عينة قواميا )

 عينة البحث األساسية وذلؾ بيدؼ قياس التأكد مف صبلحية المقياس المستخدـ في البحث . 
 الدراسة األساسية: 3-7
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( العبػػًا مػػف العبػػي كػػرة القػػدـ المصػػغرة بأنديػػة السػػاحل 36عمػػى )قػػاـ البػػاحثوف بػػإجراء الدراسػػة األساسػػية 
ـ(  حيػث تػـ توزيػع االسػتمارة الخاصػة  2017/2018المنطقة الخامسة المشاركيف فػي الموسػـ الرياضػي )

ـ( إلػػػػػى يػػػػػـو الجمعػػػػػة الموافػػػػػق  13/1/2018بػػػػػالوعي الصػػػػػحي فػػػػػي الفتػػػػػرة مػػػػػف يػػػػػـو السػػػػػبت الموافػػػػػق )
 ـ(. 19/1/2018)
 اإلحصائية:المعالجات  3-8

 المتوسط الحسابي.  -
 االنحراؼ المعيارؼ. -
 النسبة المئوية. -
 تحميل التبايف.                                                   -
 (12خ.                         )ألفا كرونبا -
 عرض كمناقشة النتائج: -4
 عرض النتائج: 4-1

                                                                               (                       5جدكؿ )  
 التكرارات كالدرجة الكمية الستجابات أفراد العينة
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( والخاص بنسبة الدرجة الكمية الستجابات العينة عمى  مقياس الوعي الصحي 5يتضح مف الجدوؿ رقـ )
لبلستجابات اإليجابية   الخامسة  أف أعمى نسبة موافقة لبلعبي كرة القدـ المصغرة بأندية الساحل المنطقة

%( وأف أقل نسبة كانت )أرتدؼ الواقيات أثناء 100كانت )أتناوؿ المنشطات الرياضية ( بنسبة ) لمعينة
 %(14.6التدريب خارج أروقة النادؼ( بنسبة كانت )

  

نسبة  36ن=
اإلستجابة 

 اإلٌجابٌة للعٌنة

 نعم أحٌاناً  ال
 العبارات

 ت

 التكرار %النسبة  التكرار %النسبة  التكرار %النسبة  الترتٌب

 1 أعتنً بنظافة فمً وأسنانً 51 60.0 30 35.3 4 4.7 % 77.65 10

 2 أحصل على ساعات نوم كافٌة 66 75.9 14 16.1 7 8.0 % 83.95 8

 3 أ خضع الختبارات تشوهات الموام 12 26.08 4 8.69 30 65.21 % 30.43 22

 4 ولة الناديأرتدي الوالٌات أثناء التدرٌب خارج أر 3 7.3 6 14.6 32 78.0 % 14.6 24

 5 أـتـناول وجبة اإلفطار بصورة منتظمة 45 55.55 30 37.04 6 7.41 % 74.07 12

 6 أضٌؾ نسب عالٌة من األمبلح البٌضاء إلى طعامً 2 2.1 18 18.9 75 78.9 % 88.35 6

 7 أؼسل الفواكه والخضروات بالماء لبل تناولها 60 65.2 32 34.8 0 0.0 % 82.6 9

 8 أللل من تناول األؼذٌة الؽنٌة بالسكرٌات 42 57.5 18 24.7 13 17.8 % 69.85  14

 9 أتناول وجبات ؼذابٌة متوازنة 87 87.0 12 12.0 1 1.0 % 93 3

 10 أتجنب تناول األطعمة واألشربة ؼٌر النظٌفة 30 42.3 30 42.3 11 15.5 % 63.45 16

 11 لؽنٌة بالزٌوت والدهون الحٌوانٌةأللل من األؼذٌة ا 45 60.8 16 21.6 13 17.6 % 71.6 13

 12 أتناول التوابل والمخبلالت بكمٌات كبٌرة    17 26.6 26 40.6 18 29.51 %  49.81 19

 13 أسهر باستمرار ولفترات متؤخرة                 2 2.1 18 18.9 75 78.9 % 88.35 6

 14 خن فٌها اآلخرون االرلٌلةأجلس باألماكن التً ٌد  12 16.4 22 30.1 39 53.4 68.45% 15

 15 أتناول المنشطات الرٌاضٌة    0 0.0 0 0.0 108 100.0 100.0% 1

 16 أعتنً بنظافة جسمً وأعضابه المختلفة  78 83.9 10 10.8 5 5.4 89.3% 5

4 92.9% 3.1 3 8.2 8 88.8 87   ً  17 التزم العفة وأتجنب األمراض المنمولة جنسٌا

أراجع المستشفى بشكل دوري إلجراء فحوصات  21 34.4 22 36.1 18 29.5 52.45% 18
 ولابٌة

18 

 19 أحافظ على الفحص الطبً الدوري كل سنة  15 25.0 28 46.7 17 28.3 48.25% 19

 20 أراجع طبٌب األسنان بشكل منتظم  9 15.5 32 55.2 17 29.3 % 43.1 21

 21 الشخصٌة لآلخرٌن     إستعمل األدوات  7 8.6 26 32.1 48 59.3 75.35% 11

 22 أجري تحالٌل لفمر الدم والسكر 24 40.0 16 26.7 20 33.3 % 53.35 17

 23 أتناول العمالٌر المنومة   1 1.0 4 3.8 99 95.2 % 97.1  2

 24 ألرأ التعلٌمات المكتوبة على األدوٌة الطبٌة  75 79.8 16 17.0 3 3.2 88.3% 7

 25 أجري تحالٌل دورٌة لفحص الدم والبول  12 20.3 30 50.8 17 28.8 45.7% 20

 لعٌنة البحث  النسبة المبوٌة الكلٌة لبلستجابة اإلٌجابٌة 69.67 
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 (6جدكؿ رقـ )

دـ المصغرة بأندية الساحل المنطقة الخامسة  في محاكر تحميل التبايف لمستكى الكعي الصحي بيف العبي كرة الق
 (الكعي الصحي الشخصي، الكعي الغذائي ، األضرار الصحية ، الكعي الصحي الكقائيالمقياس )

 متوسط المربعات لٌمة )ؾ( مستوى الداللة
مجموع 
 المربعات

 المحور مصدر التباٌن درجات الحرٌة

0.623 0.606 

 وعاتبٌن المجم 3 72.19 24.06

الوعً الصحً 
 داخل المجموعات 12 476.25 39.69 الشخصً

 المجموع الكلً 15 548.44 

0.381 1.06 

 بٌن المجموعات 49.75 16.58 16.58

 داخل المجموعات 437.75 15.63 15.63 الوعً الؽذابً

 المجموع الكلً 487.5  

0.78 0.36 

 بٌن المجموعات 3 23.33 7.78

 األضرار
 الصحٌة

 داخل المجموعات 8 172.67 21.58

 المجموع الكلً 11 196 

0.600 0.63 

 بٌن المجموعات 3 47.80 15.93

الوعً الصحً 
 داخل المجموعات 36 908.6 25.24 الولابً

 المجموع الكلً 39 956.40 

المصغرة بأندية الساحل المنطقة  ( عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف فرؽ كرة القدـ6يبيف الجدوؿ رقـ )
( بيف الفرؽ في المحاور ) الوعي الصحي 0.05الخامسة حيث أف قيـ مستوػ الداللة أكبر مف )

الشخصي ،الوعي الغذائي  ، األضرار الصحية ، الوعي الصحي الوقائي ( لدػ أفراد عينة البحث حيث 
 حي الشخصي. وبمغت قيمة )ؼ( ( الوعي الص0.623( وبمستوػ داللة )0.606بمغت قيمة )ؼ( )

 ( وبمستوػ داللة 0.36( لمحور الوعي الغذائي ، وبمغت قيمة )ؼ( )0.381( وبمستوػ داللة )1.06)
( لمحور الوعي 0.600( وبمستوػ داللة )0.63( لمحور األضرار الصحية ، وبمغت قيمة )ؼ( )0.78)

 .الصحي الوقائي
 مناقشة النتائج:  4-2
 بالتساؤؿ األكؿ:   النتائج المتعمقة * 
 ما مستوػ الوعي الصحي لدػ العبي فرؽ كرة القدـ المصغرة بأندية الساحل المنطقة الخامسة:  - 
( والخاص بالتكرارات ونسبة الموافقة لبلستجابات اإليجابية  ألفراد 5يتضح مف الجدوؿ مف الجدوؿ رقـ ) 

%( يمييا 100ؿ المنشطات الرياضية( بنسبة )العينة أف أعمى مستوػ بمحور األضرار الصحية لػػ  )أتناو 
( وتعتبر ىذه النتائج منطقية وذلؾ يعود 97.1محور الوعي الوقائي لػػ )أتناوؿ العقاقير المنومة( بنسبة )

إلى أف البلعب قد يكوف مثقفًا صحيًا وذلؾ يعود إلى اكتسابو لممعمومات التي احتوت عمييا استمارة 
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ذلؾ أيضًا إلى المعمومات التي إكتسبيا مف المناىج ذات العبلقة  مثل الرياضة االستبياف وُيعزؼ الباحثوف 
والصحة ، الصحة العامة  وفسيولوجيا الرياضة وتأكيدًا لذلؾ  أف بعض البلعبيف ىـ خريجي  كميات 
 التربية البدنية  بالتالي يكوف عمى وعي باألضرار الصحية مف تناوؿ المنشطات والعقوبات المترتبة عمى

( بأف الوعي الصحي ىو ترجمة المعارؼ 6( )1990تناوليا ويتفق ىذا بما جاء وفّسره عبدالرحمف قنديل )
والمعمومات والخبرات الصحية إلى أنماط  إيجابية عمى الصحة وتؤكد  نسبة االستجابة االيجابية ألفراد 

ًا غير واعي صحيًا في تطبيق ىذه عينة البحث عمى العبارة لػ )أتناوؿ العقاقير المنومة أف البلعب  أحيان
المعمومات بصورة مستمرة فعمى  الرغـ مف ارتفاع نسبتيا اإليجابية ولكف يرػ الباحثوف أف نضع في 
االعتبار تناوؿ العب واحد قد يكوف مركزه ميـ بالفريق لمعقاقير المنومة قد يتطور ويصبح عادة يومية 

مبًا عمى مستوػ الفريق ككل  ويُوَضح مختص الطب النفسي تؤثر عمى اإلمكانيات البدنية لبلعب ويؤثر س
لدػ اإلنساف؛  ( أف الحبوب المنومة تعمل عمى تغيير دورة النـو13( )2016البروفيسور ينس راينر )

وتمغي الكثير مف العمميات الحيوية و تؤدؼ إلى اإلدماف خبلؿ أسابيع قميمة  . كما كاف أقل مستوػ 
الصحي الشخصي لػػ )أرتدؼ الواقيات أثناء التدريب خارج أروقة النادؼ (  لموعي الصحي بمحور الوعي

( ، ويعزؼ الباحثوف ذلؾ النخفاض مستوػ الوعي الصحي ألىمية المعدات الوقائية 14.6بنسبة )
لمرياضييف والدور الكبير لتمؾ المعدات في تفادؼ اإلصابات الرياضية التي تحدث بصورة مباشرة حيث 

%( مف إصابات البلعبيف تعود إلى سوء أو عدـ االىتماـ  58رياضة أف سبب )يؤكد خبراء ال
 ( 1998أحمد حجر ودمحم السيد دمحم )سميماف  بإكسسوارات الوقاية التي يرتدييا البلعب حيث يشير

( إف إتباع العادات الصحية والتمتع بوعي صحي وتييئة المعدات البلزمة لذلؾ مف األمور التي تساعد 2)
عمى القياـ بوظائفو المختمفة وبكفاءة عالية . وكذلؾ عدـ خضوع الرياضييف الختبارات تشوىات  الجسـ

% تعتبر نسبة منخفضة  22.65القواـ وقمة الوعي الصحي بأىمية القواـ الجيد  حيث بمغت  نسبتو 
اء الميارات ( أف االنحرافات القوامية بالجسـ قد تغير مف ميكانيكية أد4( )1981ويشير عباس الرممي )

الحركية المختمفة وتشتت القوػ فى مسارات جانبية ال تخدـ الميارات المختمفة ، ذلؾ الف االداء الرياضي 
يعبر تعبيرًا ديناميكيًا عف خصائص الجسـ البشرػ يعطي مؤشر سمبي ويؤكد انخفاض مستوػ الوعي بيف 

دنية ولكف ترجمة المعارؼ الصحية  الرياضييف عمى الرغـ مف أف بعضيـ ىو خريج كميات التربية الب
لسموكيات دائمة ىو السبب المباشر ، ويضيف الباحثوف  أف دراسة وتحميل مستوػ الوعي الصحي 
ـّ إثارة وعييـ  لبلعبي بعض فرؽ كرة القدـ المصغرة ىي  محاولة الوقوؼ عمى عاداتيـ السمبية ومف ث

( أف ىناؾ وعي 5( )2005ة عبد الناصر القدومي )وتغييرىا . بالتالي تتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراس
( 10( )2014صحي عالي لدػ الممارسيف لمنشاط الرياضي ، كما تتفق مع دراسة فراس كسوب راشد )

بارتباط التربية الصحية والتربية البدنية بعبلقة وثيقة مف خبلؿ التنمية الشاممة والمتزنة لشخصية الفرد 
 منيا ضعف الوعي الصحي.    وتخميصو مف العديد مف المشاكل
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 * النتائج المتعمقة بالتساؤؿ الثاني: 
ىل توجد فروؽ دالة إحصائيًا في مستوػ الوعي الصحي بيف فرؽ كرة القدـ المصغرة بأندية الساحل  -

 المنطقة الخامسة قيد البحث؟
المصغرة قيد البحث ( أنو التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  فرؽ كرة القدـ 6يتضح مف الجدوؿ رقـ )

( 0.606في محاور الوعي الصحي ففي محور الوعي الشخصي بيف الفرؽ األربعة  بمغت قيمة )ؼ(    )
( بينما بمغت قيمة )ؼ( في محور الوعي الغذائي 0.623وىي أصغر مف مستوػ الداللة البالغ قيمتو )

صحية بمغت قيمة )ؼ (  ( أما في محور األضرار ال0.381( وبمغت قيمة مستوػ الداللة )1.06)
 ( .0.600( وبمغت قيمة مستوػ الداللة )0.63)

تبّيف مف خبلؿ عرض النتائج تمتع أغمب العبي كرة القدـ المصغرة  بمقدار جيد  في مستوػ الوعي 
الصحي  مف خبلؿ النسبة المئوية الكمية لبلستجابة اإليجابية لعينة البحث ويعزوا الباحثوف ذلؾ إلى 

باط بعض العبي ىذه الفرؽ بكميات التربية البدنية في فترات مضت وارتباطيـ باألندية بصورة انتماء  وارت
مباشرة مما يؤدؼ لتبادؿ الوعي الصحي والمعمومات الصحية بيف البلعب وزمبلئو لتحقيق الحياة الصحية 

ثارة ( أف مفيوـ التثقيف الصحي ىو تثقيف األفر 2004داخل الفريق الواحد ويشير ظاىر جعفر) اد وا 
 (  88: 3وعييـ مف أجل تدعيـ الجانب الصحي وتطوره . )

كما يرػ الباحثوف انيـ مف الضرورؼ ضماف تطبيق ىذه المعمومات في الحياة اليومية وبصورة مستمرة 
( بأف الوعي الصحي ىو السموؾ االيجابي الذؼ يؤثر ايجابيًا 6( )1990حيث يذكر عبدالرحمف قنديل )

رة عمى تطبيق ىذه المعمومات في الحياة اليومية بصورة مستمرة ُتكسبو شكل العادة التي عمى الصحة والقد
ىناؾ أفضمية لمستوػ الوعي  ( بأف10( )2014توّجو الفرد ويتفق ذلؾ مع دراسة فراس كسوب راشد )

ات الصحي في األلعاب الفرقية ، ويؤكد الباحثوف ىذه النتيجة مف خبلؿ تبادؿ الوعي الصحي والمعموم
 الصحية بيف البلعب وزمبلئو.

 االستنتاجات كالتكصيات: -5
 االستنتاجات:  5-1
 . مستوػ الوعي الصحي لدػ العبي كرة القدـ المصغرة بأندية الساحل المنطقة الخامسة كاف عاليًا. 1
%( في حيف 100. أعمى مستوػ لموعي الصحي كاف في محور األضرار الصحية حيث وصمت إلى )2

 %(  . 14.6سبة في محور الوعي الصحي الشخصي وصمت نسبتو )كانت أقل ن
.ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في مستوػ الوعي الصحي بيف فرؽ كرة القدـ المصغرة بأندية الساحل 3

 المنطقة الخامسة بيف المحاور قيد البحث.
 التكصيات: 5-2
 ستواه.عقد ممتقيات وبرامج عمل حوؿ تنمية الوعي الصحي والرفع مف م .1
 . ضرورة تكميف مختص صحي داخل األندية. 2
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 . ضرورة االىتماـ لمرفع مف مستوػ الوعي الصحي لدػ البلعبيف .3
 . إجراء دراسات مشابية لباقي األلعاب الرياضية الجماعية والفردية.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المراجع:

التربية الصحية،دار الفكر العربي ، القاىرة ،  الصحة و   بياء الديف إبراىيـ سبلمة            -1
1997  . 

  1998التربية الصحية ، مكتبة ومطبعة الغد ،القاىرة  ،   سميماف أحمد  -2
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 دمحم السيد األميف
أسس التغذية الصحية ، دار مجدالوؼ لمنشر ، عماف ،   ظاىر جعفر                         -3

2004 . 
 .1981تربية القواـ ، دار الفكر العربي ، القاىرة ،                     عباس الرممي      -4
مستوػ الوعي الصحي ومصادر الحصوؿ عمى   عبدالناصر عبدالرحيـ القدومي -5

المعمومات الصحية لدػ العبي االندية العربية لمكرة 
الطائرة مجمة العمـو التربوية والنفسية ، جامعة  البحريف ، 

2005      .  
التربية الغذائية وتطور الوعي الغذائي لدػ أميات   عبدالرحمف قنديل                   -6

المستقبل ، دراسات الطفولة ،جامعة عيف شمس ،  المجمد 
2  ،1990. 

الوعي الصحي لدػ طمبة كمية  التربية  الرياضية ،     عقيمة مسمـ عبدالحسيف وآخروف   -7
،  8ة التربية األساسية ، العددجامعة المثنى ، مجمة كمي

 .       2012جامعة بابل ، 
الصحة في المجاؿ الرياضي، منشأة المعارؼ ،   عبلء الديف عميوة                     -8

 .  1999اإلسكندرية ، 
الصحة الشخصية واالجتماعية لمتربية البدنية والرياضة ،   عمي جبلؿ الديف                     -9

 .  2005ز الكتاب ، لمنشر ، القاىرة ،مرك
مستوػ الوعي الصحي لدػ مدربي بعض األلعاب الفردية   فراس كسوب راشد               -10

والجماعية في الفرات األوسط ، المجمة الدولية لمبحوث 
 .2014،  4، العدد 1الرياضية المتقدمة ، مجمد

 حي واتجاىاتو لدػ الرياضييف،مجمة عمـو   السموؾ الص  مازف عبد اليادؼ وآخروف     -11
 العراؽ ،،  1، ـ 7التربية البدنية والرياضة ، العدد

2008 . 
 

 وديع ياسيف  -12
 حسف دمحم  

التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث  
 . 1999التربية الرياضية ، الموصل ، دار الكتب ، 

 شبكة المعمكمات الدكلية:
(http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/links 13 . 
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كالغير ممارسيف لمنشاط بة كمية اآلداب الممارسيف دراسة مقارنة لبعض المتغيرات الكظيفية لطم

 الرياضي
 د. حاتـ سالـ سميماف الشحكمي    

 ا. فرج دمحم سالـ الفيتكري                                                
 المقدمة كمشكمة البحث:  1-1

تعد فئة الشباب مف اىـ العناصر لبلرتقاء بالمجتمع وأساس تطوره ونموه وىذا مف خبلؿ ما 
يمتمكونو مف طاقات ودوافع ومواىب وقدرات سواء كانت بدنية ، ميارية ، نفسية ، عقمية ، الخ وال 

السميـ واألكاديمي ، وبما اف طمبة كمية يستطيع تحقيق أىدافو التي يسعى الييا اال مف خبلؿ التوجيو 
اآلداب بجامعة بنغازؼ ىـ افراد في المجتمع ومنخرطيف فيو وىناؾ منيـ مف ىو ممارس لمرياضة 
وغير ممارس وبعضيـ مف المدخنيف، لذلؾ مف الميـ االىتماـ بيـ ومتابعتيـ مف الناحية الوظيفية 

لمستوػ المطموب، والسيما طمبة التربية البدنية لموصوؿ بيـ الي حالة صحية جيدة حتى يكونوا في ا
وعموـ الرياضة الذيف يخضعوف لمقررات دراسية في مرحمة الدراسة وخصوصا العممية منيا والتي ال 
تقل عف أربعة مقررات في األسبوع الدراسي والتي بالتأكيد ليا تأثيراىا اإليجابي عمى الناحية 

 الوظيفية والصحية.
( عمى أف معدؿ سرعة القمب أثناء 1994( ، وعمي البيؾ )1990حممي )ويتفق كل مف عصاـ 

الراحة ينخفض عند األفراد المدربيف عنو في األفراد غير المدربيف مف الجنسيف ، فقد يصل عند 
نبضة/دقيقة( ، ومعدؿ نشاط القمب يعتبر أحد المقاييس الفسيولوجية اليامة ،  40األفراد المدربيف )

ض لو عبلقة مباشرة بعدة عوامل أخرػ بضغط الدـ والتيوية الرئوية واستيبلؾ حيث إف معدؿ النب
األكسجيف وطرد ثاني أكسيد الكربوف ، ولذلؾ فإف النبض يكوف مناسبًا ، ويمكف مبلحظتو بسيولة 
كعامل ميـ لمتغيرات أثناء المجيود ، ويعتبر أنسب طريقة لمبلحظة رد فعل المتسابق لممجيود 

معدؿ النبض يستخدـ كمقياس فسيولوجي لتحديد زمف العودة لمحالة الطبيعية الرياضي ، وأف 
(18،15:4( ،)100،99:5 . ) 

( دقائق 10-5( باف عممية تدخيف السجائر تستغرؽ حوالي )1988ويشير رعد عبد الرازؽ الدليمي )
ز زمنية يحصل مف خبلليا المدخف عمى عدة انفاس مشبعة بالدخاف ويحتوؼ كل منيا عمى غا

%( منو والباقي ىو ذرات النيكوتيف الذائب ، بحيث 5وبخار ويشكل غاز اوؿ أكسيد الكربوف )
 (6: 3تحرؽ ىذه الذرات بسيولة جدراف المسالؾ اليوائية الدقيقة لمرئتيف. )
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مف حرصنا عمى الطمبة وعمى حالتيـ الصحية والوظيفية، لذلؾ ارتأػ الباحثاف دراسة  كانطبلقا
وؼ ألىميتو ولتسميط الضوء عمى النواحي الوظيفية لطمبة كمية اآلداب ىذا الموضوع الحي

ظيار  )الممارسيف، وغير الممارسيف، والمدخنيف(، والسيما طمبة التربية البدنية وعمـو الرياضة، وا 
 أىمية المتغيرات الوظيفية ومقارنتيا لتحديد مستوػ الحالة الصحية لمطمبة.

         أىمية البحث: 1-2
الممارسة الرياضية سواء كانت )تنافسية ، او ترفييية ، او صحية ، او تعميمية( ميمة تعتبر 

بالنسبة لطمبة الجامعات مما تساعدىـ عمى تكيفيـ مع البيئة وممارسة النشاط الرياضي لما ليا مف 
ألكبر أثر إيجابي ، ويعد طمبة كمية اآلداب مف اىـ طمبة الكميات في الجامعة الحتوائيا عمى العدد ا

فييا ومف اىـ واجباتنا ىو االىتماـ بيـ مف خبلؿ المقررات الدراسية وكذلؾ األنشطة الرياضية لما 
ليا مف تأثير مباشر وغير مباشر عمى الحالة الوظيفية والبدنية والنفسية والعقمية ليـ سواء كانوا 

 ممارسيف لمرياضة او غير ممارسيف. 
نيـ مف يقوـ بالتدخيف، ولؤلسف التدخيف مؤخرا انتشر ونظرا لكونيـ مف فئة الشباب فيناؾ م

 انتشارا واسعا بيف الطمبة داخل الجامعات سواء كانوا ممارسيف او غير ممارسيف لمنشاط الرياضي.
كتكمف أىمية البحث في اظيار بعض المتغيرات الكظيفية لطمبة كمية اآلداب الممارسيف كغير 

 ممارسيف كالمدخنيف نكضحيا فيما يمي:
 : تحديد مف األفضل مف الناحية الوظيفية سواء كاف الممارسيف او غير الممارسيف.أكال
 : معرفة تأثير التدخيف عمى الحالة الوظيفية لمطمبة الممارسيف وغير ممارسيف.ثانيا
: التنويو بأىمية الحالة الوظيفية لطمبة كمية اآلداب بجامعة بنغازؼ لما ليا مف مدلوؿ عمى ثالثاً 

 الصحية ومستواىـ البدني.حالتيـ 
 أىداؼ البحث: 1-3

 ييدؼ البحث الي التعرؼ عمي: 
الفروؽ بيف طمبة كمية اآلداب الممارسيف والغير ممارسيف لمنشاط الرياضي والمدخنيف في معدؿ -1

 ضربات القمب.
ؿ الفروؽ بيف طمبة كمية اآلداب الممارسيف والغير ممارسيف لمنشاط الرياضي والمدخنيف في معد-2

 ىواء الزفير.
 فركض البحث: 1-4
ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طمبة كمية اآلداب الممارسيف والغير ممارسيف لمنشاط -1

 الرياضي والمدخنيف في معدؿ ضربات القمب.
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ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طمبة كمية اآلداب الممارسيف والغير ممارسيف لمنشاط -2
 معدؿ ىواء الزفير. الرياضي والمدخنيف في

 المصطمحات المستخدمة بالبحث: 1-5
( النبض بأنو "ىو تمؾ الموجات الدموية التي 2005يعرؼ إبراىيـ رحمة ) معدؿ ضربات القمب: -

يدفعيا القمب مف البطيف األيسر إلى كل شراييف الجسـ، ويمكف اإلحساس بيذا النبض في الشراييف 
 (.40:1)الواقعة عمى مقربة مف سطح الجسـ" 

وىي كمية اليواء التي يخرجيا الشخص في الزفير بعد استنشاقو أكبر قدر معدؿ ىكاء الزفير:  -
 (FEV1( .)11:11مف اليواء في الرئتيف ويرمز لو )

ىـ طمبة كمية اآلداب قسـ التربية البدنية وعموـ الرياضة والذيف يمارسوف أؼ نشاط الممارسيف:  -
 فة في النادؼ.)تعريف اجرائي(مف األنشطة الرياضية المختم

ىـ طمبة كمية اآلداب بمختمف اقساميا والذيف ال يمارسوف أؼ نشاط مف  الغير ممارسيف: -
 األنشطة الرياضية المختمفة وغير مدخنيف. .)تعريف اجرائي(

ىـ بعض طمبة كمية اآلداب بمختمف اقساميا والذيف يدخنوف وال يمارسوف أؼ نشاط  المدخنيف:-
 طة الرياضية المختمفة.مف األنش

 الدراسات السابقة: -2
مقارنة لبعض متغيرات ( بعنكاف: " 10(  )2013دراسة نضاؿ عبد الرحمف تركي ) 2-1-1

الجياز الدورؼ التنفسي لمطالبات الممارسات وغير الممارسات لمنشاط الرياضي " وىدفت الدراسة 
)النبض الضغط(، وبعض المتغيرات  الى التعرؼ عمى بعض المتغيرات الخاصة بالجياز الدورؼ 

الخاصة بالجياز التنفسي )سرعة التنفس، السعة التنفسية( لمطالبات الممارسات والغير ممارسات 
( طالبة 40لمنشاط الرياضي، وتـ استخداـ المنيج المسحي المقارف، واشتممت عينة البحث عمى )

( طالبة مف المواتي يمارسف النشاط 20( سنة، و)23-18مف اقساـ كمية التربية لمبنات بأعمار )
( طالبة مف المواتي لـ يمارسف أؼ نشاط رياضي، واختيرت العينة بالطريقة 20الرياضي و )

العشوائية ، وكانت اىـ النتائج تكيف الجياز الدورؼ التنفسي وزيادة مف كفاءة واقتصادية عمل القمب 
قدرة في بعض المتغيرات الخاصة حيث أصبحت الطالبات الممارسات لمنشاط الرياضي اكثر 

بالجياز الدورؼ )النبض، الضغط(، وبعض المتغيرات الخاصة بالجياز التنفسي )سرعة التنفس، 
 السعة التنفسية(مف الطالبات غير الممارسات لمنشاط الرياضي.

عبلقة الضغوط النفسية ببعض ( بعنكاف: "9( )2008دراسة ميا صبري حسف ) 2-1-2
" ، و ىدفت الدراسة الى ية لدػ الممارسات وغير الممارسات لمنشاط الرياضيالمتغيرات الوظيف
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التعرؼ عمى الضغوط النفسية التي تواجو الطالبات الممارسات وغير الممارسات لمنشاط الرياضي، 
واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي باألسموب المسحي لمبلئمتو لطبيعة الدراسة واشتممت عينة 

البة مف طالبات المرحمة الثالثة لكمية التربية الرياضية جامعة ديالى، وكانت ( ط40البحث عمى )
اىـ النتائج ىناؾ تحسف في اغمب المتغيرات الوظيفية ) النبض ، عدد مرات النبض ، الضغط  

 االنقباضي واالنبساطي لدػ الطالبات الممارسات مما انعكس عمى خفض الضغط النفسي لدييـ.
تأثير استخداـ كل مف االثقاؿ والدراجة ( بعنكاف: "2( )1985اد أحمد)دراسة حاـز ج 2-1-3

االرجومترية عمى بعض المتغيرات الوظيفية " وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير استخداـ كل 
مف االثقاؿ والدراجة االرجومترية عمى كل مف )معدؿ دقات القمب ، استيبلؾ األوكسجيف ، المعدؿ 

ألكسجيف التيوية الرئوية ، معدؿ التنفس ، تحمل القوة( ، واستخدـ الباحث النسبي الستيبلؾ ا
( طالبا ، وأظيرت 40المنيج التجريبي، ولتحقيق ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة عشوائية قواميا )

النتائج اف التدريب باألثقاؿ والدراجة االرجومترية اثر تأثيرا إيجابيا عمى المتغيرات قيد الدراسة ، 
 ؾ اف العمل عمى الدراجة االرجومترية يساعد الفرد عمى سرعة االستشفاء.وكذل
 التعميق عمى الدراسات السابقة: 2-2

لـ يتحصل الباحثاف عمى دراسات كافية ومشابية ولكف وجدوا بعض الدراسات المرتبطة ولقد      
ا في الفيـ العميق قاموا بترتيبيا مف االحدث الي االقدـ ، وفي ضوء ذلؾ استفاد الباحثاف مني

لمشكمة البحث وتحديد األىداؼ والتساؤالت بشكل دقيق وواضح، وتحديد الطرؽ والوسائل المستخدمة 
في جمع البيانات، والوسائل اإلحصائية التي تناسب البحث وكذلؾ األسموب المناسب لعرض 

 نتائجو.
 إجراءات البحث: -3
  منيج البحث: 3-1

 في لمبلئمتو لطبيعة وأىداؼ البحث.استخدـ الباحثاف المنيج الوص
  مجتمع البحث: 3-2

 ـ. 2017-2016لسنة  (7،8طمبة كمية اآلداب جامعة بنغازؼ المسجميف في الفصل )
 عينة البحث: 3-3

( طالب، 75تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية مف طمبة كمية اآلداب والبالغ عددىـ )
الى ثبلث مجموعات ممارسيف وغير ممارسيف لمنشاط % وتـ تقسيميـ 21.43وبنسبة مئوية 

 ( طالب.25الرياضي ومدخف، وكل مجموعة تتكوف مف )
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 ( يكضح تجانس عينة البحث1جدكؿ رقـ ) 
 الكسائل اإلحصائية         
 المتغيرات

المتكسط 
 الحسابي

 
 المنكاؿ

االنحراؼ 
 المعياري 

 معامل االلتكاء 
 قيمة التجانس

 - 0.23 13.22 73 كجـ 69.07 الكزف 
 - 1.28 4.00 1.75 سـ 173.18 الطكؿ

( تجانس عينة البحث مف ناحية الطوؿ والوزف ووجد اف العينة متجانسة 1يوضح جدوؿ رقـ )  
 (.3)±حيث وقعت قيمة التجانس ما بيف 

 مجاالت البحث: 3-4
 ـ.2016- 8- 22إلى 2016- 4-2: تـ تنفيذ الدراسة في الفترة مف لمجاؿ الزمنيا 3-4-1
: طمبػػػة كميػػػة اآلداب جامعػػػة بنغػػػازؼ )طمبػػػة قسػػػـ التربيػػػة البدنيػػػة وعمػػػوـ المجػػػاؿ البشػػػري  3-4-2

 الرياضة، واالقساـ األخرػ في الكمية(.
 : تـ اجراء القياسات في كمية اآلداب جامعة بنغازؼ.المجاؿ المكاني 3-4-3
 كسائل جمع البيانات:  3-5

صوؿ عمى أفضل الوسائل لمقياـ بالبحث مف خبلؿ استعاف الباحثاف بعدة أدوات وأجيزة لمح
 الطرؽ اآلتية: 

 األدكات كاألجيزة المستخدمة في البحث:  3-6
( "ديتوؿ سائل". -  مواد لتعقيـ الجياز )مناديل أو محاـر
 جياز الرستاميتر: لقياس الطوؿ )سـ(. -
 ميزاف معاير: لقياس الوزف )كجـ(.  -
 (. L\minمعدؿ ليواء زفير)جياز بيؾ فموميتر: لقياس أقصي  -
 ساعة إيقاؼ إلكترونية: لقياس الزمف )د/ث(.  -
 القياسات الكظيفية:  3-6-1
 (. 76،75: 8ػ معدؿ النبض اثناء الراحة ) 1
 (. L\minػ معدؿ ىواء الزفير) 3
 الدراسة االستطبلعية:  3-7
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مف أفراد العينة، وذلػؾ  تـ إجراء الدراسة االستطبلعية األولى عمى عينة مف مجتمع البحث وليس
( طمبػػو، وكانػػت ىػػذه 5ـ، وقػػد بمػػغ عػػدد أفػػراد العينػػة )2/4/2016ـ إلػػى 5/2/2016فػػي الفتػػرة مػػف 

 الدراسة تيدؼ إلى ما يأتي: 
 ػ التأكد مف صبلحية األجيزة واألدوات المستخدمة والتدريب عمييا.  1
 القياسات البلزمة. ػ التأكد مف صبلحية مكاف تواجد أفراد العينة مف أجل إجراء  2
 ػ التأكد مف مناسبة القياسات ألفراد العينة.  3
 ػ التعرؼ عمى األسموب التنظيمي أثناء القياسات.  4
 ػ التعرؼ عمى التوزيع الزمني لمقياسات.  5
 الدراسة األساسية: 3-8

-26 الػى 2016-4-22قاـ الباحثاف بإجراء القياسات قيد البحث  في الفترة الصباحية مف يـو 
 ـ.4-2016
 المعالجات اإلحصائية:  3-9

 استخدـ الباحثاف المعالجات اإلحصائية اآلتية: 
 المنواؿ. =         المتوسط الحسابي. = 

 = االنحراؼ المعيارؼ.          = معامل االلتواء.  
 . L.S.D.    = أقل فرؽ معنوؼ ANOVA= تحميل التبايف 

 عرض النتائج كمناقشتيا: -4
 النتائج : عرض 4-1

  اكاًل/عرض نتائج تكصيف عينة البحث في القياسات الكظيفية:
 

 ( 2جدكؿ )
 تكصيف عينة البحث في القياسات الكظيفية )قيد البحث( 

المٌاسات  م

 الوظٌفٌة

وحدة 

 المٌاس 

المتوسط  أعلى لٌمة  ألل لٌمة 

 الحسابً

االنحراؾ 

 المعٌاري 

معدل النبض  1

 اثناء الراحة 

 13.74 66.48 108 60 نبضة/ق

معدل هواء  2

 الزفٌر

 89.99 564.27 770 330 لتر/ ث
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( لقياسػػات الدراسػػة الوظيفيػػة أف أعمػػى قيمػػة ظيػػرت لمتغيػػر معػػدؿ النػػبض 2يظيػػر مػػف الجػػدوؿ )
نبضػػة/ؽ(، وبمتوسػػط حسػػابي  60نبضػػة/ؽ(، وأقػػل قيمػػة كانػػت بحػػدود ) 108اثنػػاء الراحػػة بحػػدود )

 (13.74)(، وبانحراؼ معيارؼ 66.48قدره )
( لقياسػات الدراسػة الوظيفيػة أف أعمػى قيمػة ظيػرت لمتغيػر معػدؿ ىػواء 2كما يظير مف الجدوؿ )

لتػػػر/ث(، وبمتوسػػػط حسػػػابي قػػػػدره  330لتػػػر/ث(، وأقػػػل قيمػػػة كانػػػػت بحػػػدود ) 770الزفيػػػر بحػػػدود )
 (.89.99(، وبانحراؼ معيارؼ )564.27)

 عرض نتائج المتغيرات الكظيفية لفرؽ المناطق:ثانيًا/ 
 بيف القياسات الكظيفية  ANOVA( تحميل التبايف 3جدكؿ )

مجموع  مصدر التباٌن  المٌاسات 

 المربعات 

 لٌمة  متوسط المربعات  درجات الحرٌة 

 )ؾ( 

الداللة 

 االحصابٌة

 

معدل النبض اثناء 

 الراحة 

بٌن 

 المجموعات 

10003.92 2 5001.96  

90.91* 

 

 

 

 دال

داخل 

 المجموعات

3961.6 72 55.02 

 

 معدل هواء الزفٌر

بٌن 

 المجموعات

000311712 0 0.0033730  

32720* 

 

 دال

داخل 

 المجموعات

0.0234371

1 

20 000.723 

  3.07=  0.05قيمة ) ؼ ( الجدكلية عند مستكى داللة 
( وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف القياسات الوظيفية، وبناًء عمى 3يتضح مف بيانات الجدوؿ )

الباحث بحساب داللة الفروؽ بيف المتوسطات الحسابية باستخداـ )أقل فرؽ معنوؼ( بطريقة  ذلؾ قاـ
 تيوكي. 
 

 ( داللة الفركؽ بيف متكسطات القياسات الكظيفية4جدكؿ )

 المٌاسات

المتوسطا المناطك 

ت 

 الحسابٌة

لٌمة  الفروق بٌن المتوسطات       

 تٌوكً

 

ؼٌر  ممارسٌن 

 ممارسٌن

  مدخنٌن

عدل النبض م

 اثناء الراحة

  *02703 *2740  10703 ممارسٌن 

ؼٌر  17.1

 ممارسٌن

2070   .4701* 

    4.721 مدخنٌن 

  30. 20.  10471 ممارسٌنمعدل هواء 
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ؼٌر  الزفٌر

 ممارسٌن

00271   30 02.7

00 

    02071 مدخنٌن

طات فػػي القياسػػات الوظيفيػػة باسػػتخداـ ( لداللػػة الفػػروؽ بػػيف المتوسػػ4يتضػػح مػػف بيانػػات جػػدوؿ )
 \ما يأتي:  L.S.Dطريقة تيوكي 

 معدؿ النبض اثناء الراحة: *
وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف الطمبػػة الممارسػػيف وكػػل مػػف الطمبػػة )الغيػػر ممارسػػيف، والمػػدخنيف(  -

 ولصالح الطمبة الممارسيف. 
الطمبػػة المػػدخنيف ولصػػالح الطمبػػة الغيػػر وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً بػػيف الطمبػػة الغيػػر ممارسػػيف و  -

 ممارسيف. 
 معدؿ ىكاء الزفير: *
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متغير معدؿ ىواء الزفير بدليل تقارب النتائج. -
 مناقشة النتائج: 4-2

( الخػاص بتحميػل التبػايف بػيف القياسػات الوظيفيػة وجػود فػروؽ دالػة 3يتضح مف بيانػات الجػدوؿ )
  ( بيف طمبة كمية اآلداب: 0.05ًا عند مستوػ داللة )إحصائي

 * معدؿ النبض اثناء الراحة: 
( الخاص بتحميل التبايف بػيف متوسػطات القياسػات لمعػدؿ النػبض وجػود فػروؽ 3يوضح الجدوؿ )

دالػة إحصػػائيًا بػػيف القياسػػات ، وأف ىػػذا التحسػػف لمعػػدؿ النػػبض نػػاتج عػػف التػػأثير اإليجػػابي لممقػػررات 
( الخػػاص بداللػػة 4، ولمتػػدريب الرياضػػي الػػذؼ فػػي القسػػـ او فػػي األنديػػة، ويظيػػر الجػػدوؿ )الدراسػػية

الفروؽ بيف متوسطات القياسات أف التحسف في معدؿ النبض كاف لصالح طمبة التربية البدنية وعموـ 
الرياضػػػة الممارسػػػيف، والغيػػػر ممارسػػػيف، ويرجػػػع ذلػػػؾ حسػػػب  وجيػػػة نظػػػر الباحثػػػاف إلػػػى المقػػػررات 

التػػي  يتمقػػاه طمبػػة التربيػػة البدنيػػة وعمػػـو الرياضػػة ومػػا تحتويػػو ىػػذه المقػػررات المختمفػػة  مػػف  الدراسػػية
تمرينات وتدريبات بدنية، والسيما التدريب الذؼ يتمقو الطمبة الذيف ينتمػوف لؤلنديػة الرياضػية بمختمػف 

ت إلػػى انخفػػاض األلعػػاب، والغيػػر ممارسػػيف نتيجػػة البتعػػادىـ عػػف العػػادات السػػيئة كالتػػدخيف والتػػي أد
(.وتتفػػػق ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع مػػػا أكػػػده كػػػل مػػػف دمحم حسػػػف عػػػف المػػػدخنيفمعػػػدؿ النػػػبض اثنػػػاء الراحػػػة)

( بأف النبض في الراحة يعد احد المؤشرات اليامة 1995(،وفاروؽ السيد عبد الوىاب)1984عبلوؼ)
فرد البدنية كاف التي توضح مدؼ ما يتمتع بو الشخص مف لياقة بدنية عالية ، فكمما ارتفعت كفاءة ال
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معدؿ النبض في الراحة منخفضا، وىذا يظيػر ميػزة القمػب الرياضػي حيػث انػو ال يعطػي انتاجػا اكثػر 
 (121:6()226:7فقط ولكف أيضا اكثر اقتصادا)

أف معػدؿ القمػب  Karpovich (1965)( نقبل عف كػاربوفيتش1998دمحم نصر الديف رضواف) ويذكر
رد، فػػػاألفراد الػػػذيف يتمتعػػػوف بمسػػػتويات عاليػػػة مػػػف المياقػػػة البدنيػػػة يتػػػأثر بمسػػػتوؼ المياقػػػة البدنيػػػة لمفػػػ

-20يظيروف فروقا في معدؿ القمب، فالرياضييف المدربيف تػدريبا عاليػا يقػل معػدؿ القمػب لػدييـ مػف 
 (69: 8نبضة في الدقيقة عف معدؿ القمب عند اقرانيـ مف غير المدربيف. )30

 * معدؿ ىكاء الزفير:
( الخػػاص بتحميػػل التبػػايف بػػيف متوسػػطات القياسػػات بمعػػدؿ ىػػواء 3دوؿ )يتضػػح مػػف بيانػػات الجػػ

الزفير لمرئتيف وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف القياسػات، وأف ىػذا التحسػف فػي معػدؿ ىػواء الزفيػر ىػو 
نتاج التأثير اإليجابي الستمرارية السنة الدراسية )الفصل الدراسي(، والتدريب الرياضي خبلؿ الموسػـ 

ي األنديػػة الرياضػػية. وىنػػاؾ بعػػض اآلراء تقػػوؿ اف الفػػرؽ بػػيف الشػػخص الرياضػػي والغيػػر التػػدريبي فػػ
 رياضي مفاده نتيجة االستمرار في التدريب الرياضي المنتظـ وطوؿ فترة التكيف عمى شدة التدريب. 

( الخاص بداللػة الفػروؽ بػيف متوسػطات القياسػات لػـ يكػف ىنػاؾ تحسػف كػافي 4ويظير الجدوؿ )
عػػدؿ ىػػواء الزفيػػر، ويرجػػع الباحثػػاف ذلػػؾ الػػي عػػدـ دقػػة الجيػػاز المسػػتخدـ فػػي القيػػاس وواضػػح فػػي م

 ولقدـ الجياز حيث ىناؾ العديد مف االجيزة المتطورة تقيس تمؾ المتغيرات بدقة عالية.
 
وبذلؾ، تكوف تمػت اإلجابػة عػف الفػروض التػي تػنص عمػى: ىػل ىنػاؾ فػروؽ ذات داللػة إحصػائية   

المقاسة لطمبة كمية اآلداب )الممارسػيف، والغيػر ممارسػيف، والمػدخنيف( )قيػد في الخصائص الوظيفية 
 الدراسة(؟ 

 االستنتاجات كالتكصيات: -5
  االستنتاجات : 5-1

في ضوء عػرض النتػائج ومناقشػتيا، وفػي حػدود عينػة الدراسػة، تمكػف الباحثػاف مػف الوصػوؿ إلػى 
 االستنتاجات اآلتية: 

بػػيف )الخصػػائص الوظيفيػػة المقاسػػػة( )معػػدؿ النػػبض اثنػػاء الراحػػػة(، ُوِجػػدت فػػروؽ دالػػة إحصػػػائيًا  -
 ولصالح الطمبة الممارسيف.

ُوِجد أف )معدؿ ىواء الزفيػر( لػـ يظيػر تغييػرًا ممحوظػا بػيف طمبػة كميػة اآلداب )الممارسػيف، والغيػر  -
 ممارسيف، والمدخنيف(. 
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 التكصيات:  5-2

 ييا الباحثاف يوصياف بما يأتي: مف خبلؿ البيانات واالستنتاجات التي توصل إل
االبتعػػاد عػػف التػػدخيف واإلقػػبلع عنػػو ، وكػػذلؾ االبتعػػاد عػػف األمػػاكف التػػي يكثػػر فييػػا المػػدخنيف  -1

 )كالمقاىي(.
اجراء اختبارات التنفس تحت المجيود وبػدوف مجيػود حيػث اف ىػده االختبػارات تػدؿ عمػى تطػور  -2

 الحالة الوظيفية لبلعبيف والطبلب.
إجػػراء قياسػػات وظيفيػػة بصػػفة دوريػػة عمػػى طمبػػة المػػدارس والجامعػػات؛ وذلػػؾ لمتأكػػد مػػف  ضػػرورة -5

 سبلمة الجياز الدورؼ التنفسي.
االىتمػػاـ والتشػػجيع عمػػى ممارسػػة األنشػػطة الرياضػػية فػػي جميػػع المراحػػل العمريػػة )والسػػيما طمبػػة  -3

 الجامعات(.
غيػرات الوظيفيػة التػي لػـ تتناوليػا ىػذه اجراء دراسات مشابية عمى عينػة أكبػر، وكػذلؾ دراسػة المت -4

 الدراسة.
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 الصفات البدنية لمسيداتك  قياسات المكرفكلكجية ال مقارنة مؤشرات السمنة كعبلقتيا ببعض
 أ عفاؼ دمحم الشركي                                                                    
 د. عفاؼ رمضاف الجدي       
 أ. ىشاـ مكلكد مادي                                                                  

 كمشكمة البحث:المقدمة  1-1
لقد أصبح مف الضرورؼ عمي اإلنساف المعاصر أف يجد وسيمة لمحركة نظرا لما أحدثو التقدـ 
العممي والتكنولوجي لؤلجيزة المستخدمة في حياتو ؛ وترتب عمى ذلؾ نقص حركتو وقمة نشاطو 

الوزف عند البدني واعتماده عمى أداء مختمف الوظائف واالحتياجات مما ساعد عمى انتشار زيادة 
 (8:  7كثير مف األفراد . )

وتعتبر زيادة الوزف والسمنة مف أمراض العصر الحديث والذؼ أصبح العمـ ينظر إلييما ليس 
فقط مف جية الرشاقة ولكف كمرض يجب عبلجو ؛ ألنيما يشكبلف حمبل زائدا عمي الجسـ وأجيزتو 

 الداخمية وقدرتو  عمى الحركة . 
( إلى أف ىناؾ عبلقة مباشرة بيف السمنة وزيادة الوزف 1997د الفتاح )ويشير أبو العبل أحمد عب

وقمة الحركة أو عدـ ممارسة النشاط الرياضي بصفة منتظمة ؛ واألفراد الذيف يتبعوف أسموبا في 
الحياة يتسـ بالكسل وقمة الحركة والبعد عف ممارسة أؼ نشاط بدني غالبا ما يتعرضوف لزيادة في 

 (                    42، 41:  2)      الوزف والسمنة.  
%( مف أسباب 80:  60( أف األسباب الوراثية تحتل )2000يذكر بياء الديف إبراىيـ سبلمة )

 200اإلصابة بمرض السمنة والمسئوؿ عنيا الجينات الوراثية في الجسـ وقد تـ اكتشاؼ أكثر مف 
ميا مازاؿ تحت مجاؿ البحث بالنسبة جيف مسئولة عف السمنة في حيوانات المعمل إال أف معظ

لئلنساف ؛ واألسباب الوراثية تشمل طريقة توزيع الدىوف في الجسـ معدؿ احتراؽ الجسـ وكيفية 
تحويل الدىوف إلي طاقة كما أف نشاط بعض اإلنزيمات يعتمد عمى بعض الجينات الوراثية . 

(150:5) 
ء بسعرات حرارية عالية مع عدـ صرؼ ( أف تناوؿ الغذا2007تذكر سيا عبد هللا السمبلوؼ )

ىذه السعرات يؤدؼ إلى تراكـ الدىوف في جسـ اإلنساف عمما بأف الدىوف ليا كفاءة أعمى مف 
الكربوىيدرات والبروتينات في التكتل في أنسجة الجسـ الدىنيو وأفضل مثاؿ عمى ذلؾ أف انتشار ما 

الدوؿ العربية ودوؿ أخرػ أدت إلى انتشار يسمى بالوجبات السريعة الغنية بالسعرات الحرارية في 
 (124:7السمنة واألمراض المصاحبة ليا .)
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( أف السمنة نادرة الحدوث في األشخاص الدائمي الحركة أو الذيف 2002يشير عمي جبلؿ الديف )
تتطمب أعماليـ النشاط المستمر ولكف يجب أيضا أف نعرؼ أف قمة حجـ النشاط بمفرده ليس 

لحدوث السمنة والشؾ أف النشاط والحركة ليا فائدة كبيرة في تحسيف صحة اإلنساف بالسبب الكافي 
 (  23:  8بصفة عامة ويمكف أف نوجز النشاط والحركة بكممة واحدة وىي الرياضة. ) 

                                                                        
الدىوف في الجسـ تكاد تكوف مشكمة عويصة لدػ  ( إف قياس2011ويذكر أسامة إبراىيـ )

نما  البعض وقياس البدانة ، أو الدىوف المتراكمة ، ال تقتصر عمى رؤية العيف ، أو األلبسة ، وا 
تعتمد ، كذلؾ ، عمى مقاييس عممية ، وحسابات تقاس بالنسبة والتناسب ، وىناؾ وسائل موضوعية 

بصرية. والميزاف البسيط المعيود ، ىو أحداىا ، إال أنو عديدة ، غير تمؾ المعتمدة عمى الرؤية ال
يقدـ إجابة باإلجماؿ ، تشمل العظاـ والعضبلت ، وأعضاء الجسـ ، والشعر، وليس الدىوف فقط.  

(3  :30) 
وكذلؾ ىناؾ ثبلثة مف الخيارات الشائعة اليـو ، أصبح أغمب الناس مطمعيف عمى كيفية حساب 

قياس محيط الخصر موضع مناقشات حامية بعد أف اتضح أف  مؤشر كتمة الجسـ. كما أصبح
الدىوف التي نحمميا في وسط البطف ىي األكثر نشاطا في عمميات التمثيل الغذائي )األيض( ، 

 (10:  8)   واألكثر ضررا.
ثـ أصبحت نسبة محيط الخصر إلى محيط الحوض موضع دراسات متجددة ، بعد أف أظيرت 

جودة تحت جمد الجسـ مباشرة، قد يكوف ليا بعض الفوائد. ونورد لكـ دليبل األبحاث أف الدىوف المو 
 (120: 1بيذه المقاييس الثبلثة لمسمنة ، أو لمدىوف. )

اإلشارة الحيوية »، أحيانا، بأنو body mass index (BMIيوصف مؤشر كتمة الجسـ )
، وقد تحوؿ ىذا المفيوـ ،  بعد درجة الحرارة ، النبض ، معدؿ التنفس ، وضغط الدـ (« ) الخامسة

 (115: 1الذؼ ظل غريبا حتى قبل بضع سنوات ، إلى عبارة تتداوليا غالبية العائبلت. )
                                                                     

 ويستخدـ مؤشر كتمة الجسـ لعدة أسباب. فالطوؿ والوزف يسيل قياسيما. وألكثر الناس، فإنو
يرتبط بشكل معقوؿ مع كمية الدىوف في الجسـ. وأيضا ىو األمر األكثر أىمية ، فإف ىذا المؤشر 
ىو مقياس جيد لممخاطر الصحية كقاعدة ، وعندما ترتفع قيمة مؤشر كتمة الجسـ ، ترتفع أيضا 

لوفيات أعداد الوفيات بسبب أمراض القمب واألوعية الدموية )النوبة القمبية والسكتة الدماغية( وا
 (3: 1عموما.     )

ومؤشر كتمة الجسـ يعطى قياسًا يدؿ عمى ما إذا كنت تتمتع بوزف صحي يتوافق مع طولؾ. فإذا 
فذلؾ يعتبر وزنًا صحيًا يناسب طولؾ ويعتبر  24.9و  18.5ما كاف لديؾ مؤشر كتمة جسـ بيف 

فيذا  25سـ فوؽ ضمف النطاؽ الصحي. أما إذا كنت مف األشخاص الذيف لدييـ مؤشر كتمة ج
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فما فوؽ بدينًا والبدانة  30يعتبر وزنًا زائدًا ، بينما يعتبر الشخص ذو مؤشر كتمة الجسـ مف 
تعرضؾ لمخاطر متزايدة ولمشاكل اإلصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القمب ، والذبحة ، أو 

لخصر لقياس السكرؼ مف النوع الثاني ،ويمكف استخداـ كل مف مؤشر كتمة الجسـ وقياس محيط ا
البدانة. ونظرًا لسيولتو ، يفضل االعتماد عمى قياس محيط الخصر بداًل مف قياس نسبة الخصر 
إلى األرداؼ. ومع ذلؾ يمكف االعتماد عمى مؤشر كتمة الجسـ ، أو قياس محيط الخصر بشكل 

ر منفرد ، غير أف منظمة الصحة العالمية توصي باالعتماد عمى تحديد مؤشر كتمة الجسـ قد
سـ  88اإلمكاف ، واستخداميا مع قياسات الخصر وتعد قياسات محيط الخصر المناسبة لمسيدات 

سـ يدؿ عمى وجود تركـ لدىوف في البطف وزيادة خطورة حدوث مشاكل  102فأكثر ولمرجاؿ 
 ( 12صحية. )

بر ( أف مؤشر كتمة الجسـ ال يمتقط سوػ تمؾ المعمومات التي تع 2011ويذكر أسامة إبراىيـ )
عف وزف جسـ شخص ما وعبلقتو بطولو. فيو ال يميز ما إذا كاف الوزف ناجما عف كميات الدىوف 
أـ عف العضبلت أـ العظاـ )الكتل الخالية مف الدىوف(.، إف قياس الخصر يضفي لمحة مختمفة 

بل في عمى السمنة ، إذ إنيا ال تتجسد ، بعد اليوـ ، في الوزف أو كمية الدىوف الكمية في الجسـ ، 
الدىوف النشطة عمى مستوػ عمميات التمثيل الغذائي ، التي تتجمع حوالي األعضاء في منطقة 

 (15: 3البطف.   )
ويوصي معيد القمب والرئة والدـ الوطني في الواليات المتحدة باستخداـ مقياس محيط الخصر 

داـ مقاس  محيط ومؤشر كتمة الجسـ سوية ، لتقييـ خطر التعرض ألمراض القمب ، وكذلؾ استخ
الخصر لمتأكد مف النجاح المتحقق بعد محاوالت إنقاص الوزف لدػ األشخاص البدينيف والسمينيف.  

(1  :3 ) 
( إلى أف  تراكـ الدىوف حوؿ منطقة الوسط يعد مؤشر مف مؤشرات 2016وتشير آيات طاىر)

المعدالت الطبيعية  السمنة ، لذلؾ يجب الحرص عمى قياس محيط الوسط والمحافظة عمى بقاءه في
، بالطبع ىناؾ عدد مف الطرؽ لقياس منطقة الخصر و األوزاف المناسبة لكبًل مف الرجل و المرأة ، 

وتضيف وجد عدد مف الباحثيف أف الطريقة المثالية لممحافظة عمى الصحة ىي المحافظة عمى 
نصف طوؿ منطقة البطف بوضع صحي يجب المحافظة عمى تمؾ المنطقة بأف تكوف أقل مف 

 4سـ. ) 75سـ فإف محيط الخصر المناسب ليا ىو  152طوؿ  الشخص معنى ذلؾ أف المرأة ذات
 :50 ) 

( اف المعدؿ النسبي لمقياس المحيطي لكل مف الوسط والمقعدة ىو 2000ويذكر إبراىيـ سبلمة )
ي حاجة ناتج قسمة محيط الوسط /محيط المقعدة ، ولقد أوضحت المجنة األمريكية بإف الرجاؿ ف

 0.85او أكثر ، بينما نصل ىذه النسبة عند النساء  1.0إلنقاص الوزف إذا ما بمغت ىذه النسبة 
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لمرجاؿ  0.95فأكثر ، وتشير بعض التقديرات باف المخاطر تبدأ في الزيادة عندما تزيد النسبة عف 
 ( 188: 1لمنساء.    ) 0.80و 

فيض نسبة الدىوف وجموكوز الدـ كما أف ليا وقد أشارت الدراسات أف لمرياضة دورا ىاما في تخ
 دورا في نشاط األنسوليف واستقباؿ أنسجة الجسـ لو . 

ويرػ الباحثوف أف أىـ أسباب إصابة السيدات في العالـ العربي عامة والسيدات في المجتمع 
اـ ؛ تزداد الميبي خاصة بالسمنة وزيادة الوزف ىي العادات الغذائية الخاطئة واإلفراط في تناوؿ الطع

ظاىرة انتشار السمنة وزيادة الوزف لدػ المتزوجات أكثر مف السيدات الغير متزوجات والبلتي بمغف 
سف الثبلثيف فأكثر ويرجع ذلؾ إلىماؿ المرأة الميبية لنفسيا بعد الزواج فالكثير مف النساء والعامبلت 

ية والحمل والوالدة باإلضافة إلى يتركف أعماليف بعد الزواج ويتفرغف لشئوف المنزؿ والحياة الزوج
الزيارات االجتماعية الكثيرة والتي تقدـ فييا الوجبات الدسمة والغنية بالدىوف إلى جانب الرفاىية 
وانتشار األجيزة المنزلية والكيربائية التي تقمل مف الجيد الذؼ تبذلو المرأة عموما أثناء أداء األعماؿ 

السمنة أيضا قمة الحركة والنشاط والمرأة في المجتمع الميبي المنزلية ومف أسباب زيادة معدالت 
بحاجة إلى توعية بيذه المشكمة ومضاعفاتيا وتوجيييا إلى الوسائل المختمفة لتفادؼ حدوثيا 
والتخمص منيا ومف أىـ الوسائل ىو تغير أسموب الحياة بشكل عاـ ويتضمف ذلؾ ممارسة النشاط 

مكانيات باإلضافة إلى إتباع نظاـ  البدني والذؼ يمكف ممارستو في أؼ مكاف وبأقل تجييزات وا 
غذائي صحي ومتوازف حتى تستطيع السيدة الحصوؿ عمى نتيجة أفضل والوصوؿ إلى وزف مثالي 

 بعيدا عف مخاطر السمنة وزيادة الوزف.
وبدراسة كل ىذه األسباب باإلضافة إلى إطبلع الباحثوف عمى نتائج العديد مف البحوث 

ت في مجاؿ التربية البدنية والرياضة وتبعا لطبيعة عمل الباحثيف لعديد مف السنوات في والدراسا
مراكز الرياضية المغمقة لمتخسيس بالمنطقة الغربية طرأت فكرة ىذا البحث وىي دراسة الالصاالت و 

مؤشرات السمنة وعبلقتيا ببعض الصفات البدنية لمسيدات والتعرؼ عمى أؼ ىذه المؤشرات تعطينا 
 فكرة أكثر عمى السمنة وما عبلقتيا بالقياسات الموفرولوجية والصفات البدنية لمسيدات.  

 أىداؼ البحث:  2 – 1
 ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى:

المعدؿ النسبي لمحيط   -مؤشر كتمة الجسـ  -معدؿ مؤشرات السمنة لمسيدات )محيط الخصر -
 . الوسط و المقعدة(

 القياسات المورفولوجية والصفات البدنية لمسيدات. عبلقة مؤشرات السمنة ببعض -
 الفروؽ بيف مؤشرات السمنة الثبلثة لمسيدات عينة البحث.  -
 تساؤالت البحث: 3 – 1
 ما ىو معدؿ مؤشرات السمنة لمسيدات عينة البحث؟  -
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 ما ىي عبلقة مؤشرات السمنة ببعض القياسات المورفولوجية والصفات البدنية لمسيدات؟  -
 ىل توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف مؤشرات السمنة الثبلثة لمسيدات عينة البحث؟ -
 مصطمحات البحث: 4 – 1
( بأنيا مرض مزمف ممتد طواؿ العمر ومرتبط بالجينات 1998يعرفيا حساـ فؤاد )السمنة:  -1

ي والنفسي الوراثية وىو كذلؾ خطر عمي الحياة ولو تأثيرات مرضية عالية األىمية عمي الجانب الطب
 (14:  6واالجتماعي والبدني واالقتصادؼ لممريض . )

 إجراءات البحث: -3
 منيج البحث:   1 – 3

 استخدمت الباحثوف المنيج الوصفي وذلؾ لمبلئمتو لطبيعة البحث.
 مجتمع البحث: 2 – 3

يتمثل مجتمع البحث في السيدات المشتركات في الصاالت ومراكز التخسيس البلتي لدييف  
 ( سنة .52-20( سيدة تتراوح أعمارىف مف )70دة في الوزف والبالغ عددىف )زيا
 عينة البحث: 3 – 3

تـ اختيار العينة بطريقة العمدية مف السيدات المشتركات في صالة السمطاف بغوط الشعاؿ 
 ( سنة. 35-25( سيدة تتراوح أعمارىف مف )20بطرابمس ، والبالغ عددىف )

 (  1جدكؿ )
 ابي كاالنحراؼ المعياري كمعامل االلتكاء في متغيرات العمر كالطكؿ كالكزف المتكسط الحس

 معامل االلتواء االنحراؾ المعٌاري المتوسط الحسابً المتؽٌرات

 726. 10.689 31.35 العمر

 270. 0507. 1.611 الطول

 135. 14.837 70.50 الوزن

تبع المنحني أالعتدالي لعينة البحث ( باف جميع قيـ معامل االلتواء ت1يتضح مف الجدوؿ رقـ )
( أؼ انحصرت ما 0.726: 0.135في المتغيرات)العمر، الطوؿ ، الوزف( حيث تراوحت ما بيف)

 ( مما يدؿ عمى تجانس عينة البحث.3)±بيف 
 األدكات كاألجيزة المستخدمة في البحث: 3-4
 األجيزة المستخدمة:  3-4-1

 ـ البحث وىي كاألتي :لقد استخدـ الباحثوف األجيزة التي تخد
 ميزاف طبي دقيق لتحديد الوزف بالكيمو جراـ   -
 جياز رستاميتر لقياس األطواؿ بالسنتيمتر  -
 شريط قياس لقياس المحيطات  -
 ساعة إيقاؼ لحساب الزمف بالثانية -
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 القياسات المكرفكلكجية:  3-4-2
 : تـ قياس الطوؿ الكمي لمجسـ بجياز الرستاميتر.الطكؿ -
 : تـ قياس الوزف بواسطة جياز الميزاف الطبي .لكزف ا -
: يتـ قياس المحيطات بواسطة شريط قياس ويراعي أف يكوف الشريط محيط محيطات الجسـ -

بمكاف القياس ومبلصقا لو دوف ارتخاء وتؤد القياسات مف وضع الوقوؼ والمناطق ىي : )محيط 
 محيط المقعدة(.  –الوسط 

 مؤشر كتمة الجسـ:  -
استخداـ مؤشر كتمة الجسـ والذؼ ال يتطمب سوػ تحديد الوزف بالكيمو جراـ والطوؿ بالمتر تـ 

وذلؾ مف خبلؿ معادلة وضعيا )كويتميت( نالت قبوؿ واستخداـ العديد مف الباحثيف حيث يتحدد 
: 11( )188: 1) موجراـ( عمي مربع الطوؿ )بالمتر(التركيب الجسمي مف خبلؿ قسمة الوزف )بالكي

60)                                                              
 االختبارات البدنية المستخدمة في البحث: 3-4-3

 تـ اجراء االختبارات البدنية التالية:
اختبار ثني الذراعيف مف االنبطاح المائل المعدؿ لمبنات )عدد مرات( لقياس التحمل العضمي  -

 لعضبلت الذراعيف والكتفيف. 
اختبار الجموس مف الرقود )مف وضع ثني الركبتيف( لقياس التحمل العضمي لعضبلت البطف  -

 )عدد مرات( 
  ث( لقياس قدرة عضبلت الذراعيف 30اختبار ثني الذراعيف مف االنبطاح المائل المعدؿ لمبنات ) -
 طف .ث( لقياس قوة عضبلت الب 30اختبار الجموس مف الرقود )مف وضع ثني الركبتيف( ) -
 ( دقيقة لقياس التحمل الدورؼ التنفسي )مسافة(. 12اختبار الجرؼ والمشي ) -

(9 :113 ،120  ،181( )1 :204) 
 الدراسة االستطبلعية:  3-5

قاـ الباحثوف بدراسة استطبلعية اليدؼ منيا التأكد مف صبلحية األجيزة واالختبارات المستخدمة في 
ـ( ولقد استخدمت 3/1/2018ـ إلى 1/1/2018لفترة مف )البحث ومناسبتيا ألفراد العينة في ا

الباحثوف القياسات واالختبارات التي تحدد متغيرات البحث وىي المتغيرات المورفولوجية والبدنية 
لعينة البحث وتحديد أنسب االختبارات واألجيزة لقياسيا وقاـ الباحثوف بدراسة المراجع العممية 

والمقاييس في المجاؿ الرياضي بصفة عامة وفي المجاؿ والمتخصصة في مجاؿ االختبارات 
 الفسيولوجي والبدني بصفة خاصة وباإلضافة الدراسات السابقة والمرتبطة بالبحث.

 الدراسة األساسية:   3-6
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إلى  22/1/2018قاـ الباحثوف بإجراء القياسات واالختبارات البلزمة لمبحث خبلؿ الفترة مف )
 ات المورفولوجية والصفات البدنية قيد البحث.ـ( وتضمنت القياس3/2/2018
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في البحث: 3-7

 -لمبحث والتي تمثمت في المعالجات التالية:     ( SPSSوتـ استخداـ البرنامج اإلحصائي )
 االنحراؼ المعيارؼ. -المتوسط الحسابي.                 

 اختبار تحميل التبايف األحادؼ(. -    معامل االرتباط.                -
 النسبة المئوية. -
 عرض كمناقشة النتائج: -4

 (2جدكؿ )
 أقل قيمة  كأكبر قيمة كالمتكسط الحسابي االنحراؼ المعياري لمتغيرات البحث 
 االنحراؾ المعٌاري المتوسط الحسابً اكبر لٌمة الل لٌمة عدد العٌنة المتؽٌرات

 10.688 31.350 35.00 25.00 20 العمر ) سنة (

 0.0507 1.611 1.73 1.53 20 الطول ) م (

 14.838 70.500 96.00 46.00 20 الوزن )كجم (

 5.971 27.242 41.01 17.53 20 مإشر كتلة الجسم

 13.573 73.400 98.00 60.00 20 محٌط الخصر )سم (

 111. 772. 95. 59. 20 المعدل النسبً )الوسط / للممعدة(

 13.387 24.200 50.00 6.00 20 عضبلت الذراعٌن )عدد مرات (تحمل 

 25.418 57.500 100.00 20.00 20 تحمل عضبلت البطن

 6.189 24.000 40.00 17.00 20 ث ( 30لدرة عضبلت الذراعٌن ) 

 10.781 32.150 50.00 10.00 20 ث ( 30لدرة عضبلت البطن ) 

 659. 4.364 5.50 3.03 20 التحمل  الدوري التنفسً )مسافة(

( الخاص بأقل قيمة وأكبر قيمة والمتوسط الحسابي واالنحػراؼ المعيػارؼ 2يتضح مف جدوؿ رقـ )
 ( وأكبر قيمة كانت46.00لممتغيرات قيد البحث بالنسبة لموزف أنيا كانت اقل قيمة )

وزف ( بالنسػػػبة لمػػػ814.83( واالنحػػػراؼ المعيػػػارؼ كانػػػت )70.500( والمتوسػػػط الحسػػػابي )96.00)
( وىي أقل  مػف الػوزف الطبيعػي  17.53الكمي لمجسـ ، أما عف مؤشر كتمة الجسـ كانت أقل قيمة  )

وانحػػػراؼ معيػػػارؼ  27.242( وىػػػي تميػػػل لمسػػػمنة المفرطػػػة وبمتوسػػػط حسػػػابي 41.01وأكبػػػر قيمػػػة )
( ومتوسػػػػط حسػػػػابي 98.00( وأكبػػػػر قيمػػػػة )60.00( وكػػػػذلؾ محػػػػيط الخصػػػػر أقػػػػل قيمػػػػة )5.971)
( أمػػا بالنسػػبة لممعػػدؿ النسػػبي )الوسػػط والمقعػػدة( أقػػل قيمػػة 13.573حػػراؼ معيػػارؼ )( وان73.400)
( وىػذا مؤشػر 1.11( وانحػراؼ معيػارؼ )0.772( والمتوسط الحسػابي )0.95( وأكبر قيمة )0.59)

 عالي لئلصابة باألمراض.  
 ة( ، واكبر قيم20.00( ، )6.00أما عف تحمل عضبلت الذراعيف والبطف كانت أقل قيمة )
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( وانحػػػػػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػػػػػارؼ  57.500 - 24.200( والمتوسػػػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػػػابي )100.00( ، )50.00)
( عمػػػػى التػػػػوالي ، وقػػػػوة عضػػػػبلت الػػػػذراعيف وقػػػػوة عضػػػػبلت الػػػػبطف اقػػػػل قيمػػػػة   825.4 –13.387)
( 32.150 – 24.00( والمتوسط الحسابي )50.00 – 40.00( وأكبر قيمة )10.00 – 17.00)

( 3.03( أمػػا التحمػػل الػػدورؼ التنفسػػي كانػػت أقػػل قيمػػة )10.781 – 6.189واالنحػػراؼ المعيػػارؼ )
 .( 0.659( وانحراؼ معيارؼ )4.364( ومتوسط حسابي )5.50وأكبر قيمة )

 (3جدكؿ )
 مصفكفة معامبلت االرتباط مؤشرات السمنة ببعض القياسات المكرفكلكجية كالصفات البدنية لمسيدات 

 
 المتؽٌرات

 الوزن الطول العمر
مإشركت

 لة
 حٌطم

 الخصر

المعدل 
النسبً         

) الخصر   
 للممعدة(

تحمل 
عضبلت  
 الذراعٌن

تحمل عضبلت 
 البطن

لوة 
عضبلت  
 الذراعٌن

لوة عضبلت     
 البطن

التحمل  
الدوري 
 التنفسً

           1 العمر

          1 -002.- الطول

           994. الداللة

         1 029. 564. الوزن

          905. 010. الداللة

        1 **945. -297.- 533. مإشركتلة الجسم

         000. 204. 016. الداللة

       1 **780. **879. 198. 414. محٌط الخصر

        0.000 000. 403. 069. الداللة

المعدل النسبً )الوسط  
 للممعدة(

.303 .349 .611** .476* .882** 1 
     

       000. 034. 004. 132. 194. الداللة

     1 225. 234. 258. 306. 076. 739. تحمل عضبلت  الذراعٌن

      339. 322. 271. 190. 751. 000. الداللة

    1 927. 362. 277. 194. 248. 114. 690. تحمل عضبلت البطن

     000. 117. 237. 412. 291. 632. 001. الداللة

   1 251. 354. 055. 238. **613. 452. -551.- 436. نلوة عضبلت  الذراعٌ

    286. 125. 817. 312. 004. 046. 012. 055. الداللة

  1 427. 781. 671. 215. 250. 306. 294. -092.- 502. لوة عضبلت  البطن

   060. 000. 001. 363. 288. 190. 208. 701. 024. الداللة

 1 095. -018.- -214.- -247.- -216.- 044. 237. 176. -167.- -275.- التحمل  الدوري التنفسً

  690. 941. 366. 294. 359. 853. 314. 457. 483. 241. الداللة

( الذؼ يوضح معامبلت االرتباط مؤشرات السمنة ببعض القياسات المورفولوجية 3مف الجدوؿ ) 
ؤشرات السمنة قيد البحث والوزف ، كذلؾ والصفات البدنية لمسيدات وجود عبلقة ارتباط معنوية بيف م

وجود عبلقة ارتباط معنوية بيف محيط الخصر كمؤشر لمسمنة و مؤشر كتمة الجسـ ، كما وجدت  
عبلقة ارتباط معنوية بيف المعدؿ النسبي  )لمحيط الوسط والمقعدة( كمؤشر لمسمنة ومحيط الخصر 

بيف مؤشر كتمة الجسـ و قوة عضبلت  وبالنسبة الصفات البدنية وجود عبلقة ارتباط معنوية 
 الذراعيف ، وعدـ وجود عبلقة ارتباط معنوية بيف مؤشرات السمنة والصفات البدنية األخرػ.
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 ( 4جدكؿ )
 تحميل التبايف بيف مؤشرات السمنة

 الداللة لٌمة ؾ متوسط المربعات درجة الحرٌة مجموع المربعات مصدر التباٌن

 000. 368.588 27020.161 2 54040.322 بٌن المجموعات

   73.307 57 4178.511 داخل المجموعات

    59 58218.833 المجموع

 
 (5جدكؿ )

 ( لعينة البحث   L . S.Dالمتكسط الحسابي االنحراؼ المعياري ك قيمة اقل فرؽ معنكي )  
 في مؤشرات السمنة

مإشرات 
 السمنة

 مإشرات سمنة
المتوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

مة ألل فرق لٌ
 الداللة (j – 1معنوي)

 000. *-46.158- 5.971 27.242 محٌط الخصر مإشر كتلة

المعدل النسبً لمحٌط 
 الوسط والممعدة

26.470* .000 

 000. *46.158 13.573 73.400 مإشر الكتلة محٌط خصر

المعدل النسبً لمحٌط 
 الوسط والممعدة

72.628* .000 

المعدل النسبً 
للوسط 
 والممعدة 

 000. *-26.400- 111. 772. مإشر كتلة

 000. *-72.628- محٌط الخصر

 قيمة أقل فرؽ معنكي ( المتوسط الحسابي االنحراؼ المعيارؼ و5( )4يوضح الجدوليف )  
 رلمؤشرات السمنة قيد البحث ونبلحع وجود فروؽ معنوية بيف مؤشرات السمنة الثبلثة )محيط الخص

 0.01لمسيدات قيد البحث عند مستوػ المعدؿ النسبي الوسط المقعدة(  -سـ مؤشر كتمة الج -
 لصالح مؤشر كتمة الجسـ.
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 االستنتاجات كالتكصيات: -5
 االستنتاجات: 5-1

في حدود عينة البحث وخصائصيا ومف خبلؿ عرض النتائج تمكنت الباحثوف مف التوصل إلى 
 االستنتاجات اآلتية : 

 60.00( وقيـ محيط الخصر بيف ) 41.01:  17.53ؤشر كتمة الجسـ تراوحت بيف )أف قيـ م -1
 (  0.95:  0.59( أـ قيـ المعدؿ النسبي لموسط والمقعدة تراوحت بيف )98.000: 
 وجود عبلقة ارتباط معنوية بيف مؤشرات السمنة الثبلثة قيد البحث والوزف ، -2
 ) الوسط والمقعدة( كمؤشر لمسمنة ومحيط الخصر  عبلقة ارتباط معنوية بيف المعدؿ النسبي -3
 وجود عبلقة ارتباط معنوية بيف مؤشر كتمة الجسـ و قوة عضبلت  الذراعيف. -4
 عدـ وجود عبلقة ارتباط معنوية بيف باقي مؤشرات السمنة والصفات البدنية األخرػ . -5
المعدؿ مؤشر كتمة الجسـ ،  -وجود فروؽ معنوية بيف مؤشرات السمنة الثبلثة )محيط الخصر  -6

 2-5لمسيدات قيد البحث لصالح مؤشر كتمة الجسـ.     لمحيط الوسط والمقعدة ( النسبي 
 التكصيات:

 زيادة الوعي الثقافي حوؿ مخاطر السمنة لمفئات العمرية المختمفة  - 1
ترشيد الغذائي زيادة الوعي الثقافي حوؿ أىمية ممارسة الرياضة وتغيير نمط الحياة وزيادة ال - 2

 واستيبلؾ الطاقة. 
أعطا عناية أكثر لمعائبلت التي تتوافر المؤشرات الوراثية لدؼ أفرادىا مثل إصابة الوالديف  -3

 بالسمنة وغيرىا.  
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 بمدية طرابمس  ةبأنديالضغكط النفسية لناشئ الجمباز  مصادر
 

 عبدالسبلـ الشارؼ ميبلد النعمي .د
 المقدمة كمشكمة البحث: 1-1

أطمق عمى العصر الحديث عصر التقدـ والتكنولوجيا كما أطمق عميو عصر الضغوط النفسية، 
وعصر القمق والتوتر نظرًا لسرعة التغير االقتصادؼ واالجتماعي والتكنولوجي وتعقد أساليب الحياة 

، وكذلؾ دخوؿ الفرد  في تفاعبلت كثيرة ومتنوعة ومتغيرة ، اتسمت بالتحديات مما عرضو المختمفة 
 ألشكاؿ مختمفة مف التوتر والصراع والقمق مما أدػ إلى أف أصبح اإلنساف فريسة لمضغوط النفسية.
ويمكف القوؿ أف تأييد أو معارضة مشاركة الناشئيف في برامج التدريب والمنافسات الرياضية 

قف عمى العديد مف العوامل المختمفة التأثير والمصدر ، مف أىميا نوعية النشاط الرياضي يتو 
الممارس ، وسمات الدافعية الرياضية التي يتسـ بيا الناشئ ، وأيضا اتجاىات األسرة نحو الممارسة 

 (54:  14) الرياضية ، باإلضافة إلى شخصية المدرب الرياضي وكيفية تعاممو مع الناشئ.
ير البعض إلى أف الضغوط المرتبطة بالمنافسة الرياضية والتدريب الرياضي المكثف قد ويش
ذا  واألشباؿالبراعـ تكسب  أعراض القمق غير الصحي ، وتنقص مف خبرة االستمتاع بالممارسة ، وا 

استمرت ىذه الضغوط فترة طويمة فقد تؤدؼ إلى حدوث ظاىرة االحتراؽ وانسحاب الفرد مف الرياضة 
البراعـ ي المقابل يشير البعض األخر إلى أف الضغوط المرتبطة بالمنافسة الرياضية قد تساعد ، وف

عمى المواجية والتعامل مع مواقف الحياة التنافسية والضاغطة بكفاءة وتمنع الضغوط  واألشباؿ
  النفسية وتأثيرىا عمى حدوث ظاىرة االحتراؽ النفسي واالنسحاب مف الرياضة .

                                                                          (7 :392) 
( مميػوف ناشػئ يشػتركوف سػنوياً  فػي بػرامج 70وتشير اإلحصائيات الحديثة إلػى أف ىنػاؾ أكثػر مػف )

 ( 9:  2)المنافسات الرياضية عمى مستوػ العالـ 
،  %40 – 35ية تتػراوح مػا بػيف وأف نسبة انسحاب الناشئيف مػف الرياضػة نتيجػة الضػغوط النفسػ

 ( 54:  17سنة أعمى معدالت االنسحاب . )  15 – 13وتشيد الشريحة العمرية مف 
كمػػا توصػػمت إحػػدػ الدراسػػات إلػػى أف العبػػي األنشػػطة الرياضػػية الفرديػػة يكونػػوا أكثػػر عرضػػة       

                                                                   (                         215:  27لئلنياؾ واالحتراؽ النفسي الرياضي.   )
عمى الدراسات السابقة المشابية في مجاؿ الضغوط النفسية  واإلطبلعومف خبلؿ المسح المكتبي 

 يتضح أف ىذه الدراسات تمت في اتجاىيف ىما :
العميا مثل دراسػة " بنجػاميف دراسات اىتمت بتحديد الضغوط النفسية لدػ رياضي المستويات  :األكؿ

Benjamin  و " وسيجار "Seggar ( ،1997 ( " )35  ) 
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ايمور تػدراسات اىتمت بدراسة وتحديد الضغوط النفسية لػدػ الػنشء ، منيػا دراسػة "  :كاالتجاه الثاني
Taylor  (، 13( )2002( وطارؽ دمحم بدر الديف ) 37( )1991وآخروف) 

جاىيف عمى أف الضغوط النفسية تؤثر بصػورة سػمبية عمػى مسػتوػ وأكدت نتائج الدراسات فى االت
 االنجاز والنتائج الرياضية سواء عمى المستويات الرياضية العميا أو عمى مستوػ الناشئيف.

بالعديػػػد مػػػف المواقػػػف  ورياضػػػة الجمبػػػاز تعتبػػػر أحػػػدػ األنشػػػطة الرياضػػػية الفرديػػػة التػػػي تزخػػػر
ى البلعبػػػيف ألنيػػػا تعتمػػػد بدرجػػػة كبيػػػرة عمػػػى حسػػػف اسػػػتخداـ االنفعاليػػػة المختمفػػػة الشػػػدة والتػػػأثير عمػػػ

وتوظيػػف البلعػػب لقدراتػػو الذاتيػػة " البدنيػػة والعقميػػة واالنفعاليػػة والحركيػػة " أثنػػاء األداء الحركػػي عمػػى 
 األجيزة  المختمفة لمجمباز خبلؿ مواقف التدريب والمنافسات الرياضية .   

األخيرة عمى المستوػ العالمي تطورًا واضحًا نػراه  فػي وليذا فقد شيدت رياضة الجمباز في الفترة 
ذلػػؾ األداء المميػػز لبلعبػػيف الػػذؼ يجمػػع بػػيف االبتكػػار والصػػعوبة فػػي تكػػويف  الجمػػل الحركيػػة عمػػى 
األجيػػزة المختمفػػػة ، ويعكػػػس ىػػذا التطػػػور اىتمػػػاـ الػػدوؿ  المتقدمػػػة بالعمػػػل عمػػى تجنيػػػد كافػػػة الجيػػػود 

ىػو جديػد فػي مجػاالت التػدريب وبصػفة خاصػة المجػاؿ النفسػي العممية مف خبلؿ البحث عف كل ما 
 لمناشئيف .

وفي إطار الزيارات التي قاـ بيا الباحث إلػى عػدد مػف انديػة التػدريب فػى طػرابمس بميبيػا ومتابعتػو 
لمتػػدريب بيػػذه االنديػػة والمسػػابقات والبطػػوالت التػػي تقػػاـ سػػواًء عمػػى مسػػتوػ مدينػػة طػػرابمس أو عمػػى 

يبي في رياضة الجمباز ، الحع الباحث أف مظاىر الخوؼ والتؤتر والقمق تظير مستوػ المنتخب الم
عمى الناشئيف قبػل أداء الجمػل والحركػات عمػى أجيػزة الجمبػاز المختمفػة ، كمػا أف الناشػئيف يظيػروف 
بمسػتوػ أداء حركػي أثنػاء البطولػة بصػورة أقػل مػػف مسػتواىـ خػبلؿ التػدريب ، األمػر الػذؼ يعكػػس أف 

ا ىمػػاؿ إلجػػراءات الرعايػػة النفسػػية لمناشػػئيف خػػبلؿ مراحػػل التػػدريب . وأف ىػػذا القصػػور ىنػػاؾ قصػػور و 
واإلىماؿ قد أثر سمبياً عمى أداء الناشػئيف خػبلؿ مشػاركاتيـ فػي البطػوالت والمسػابقات المختمفػة ومػف 
ىنػػػا ظيػػػرت أىميػػػة البحػػػث كمحاولػػػة عمميػػػة لرصػػػد وتحديػػػد مصػػػادر الضػػػغوط النفسػػػية لناشػػػئي لعبػػػة 

 المشاركيف في بطوالت الجمباز فى طرابمس بميبيا.الجمباز 
 أىداؼ البحث: 1-2
 .تصميـ " مقياس مصادر الضغوط النفسية " لبراعـ وأشباؿ الجمباز فى اندية طرابمس . 1
 .تحديد الضغوط النفسية لبراعـ وأشباؿ الجمباز فى اندية طرابمس . 2
مصػػػادر الضػػػغوط النفسػػػية قيػػػد  خػػػتبلؼالتحديػػػد الضػػػغوط النفسػػػية لبػػػراعـ وأشػػػباؿ الجمبػػػاز تبعػػػًا . 3

 .البحث
 
 تساؤالت البحث: 1-3

 ما ىي مصادر الضغوط النفسية لبراعـ وأشباؿ الجمباز فى اندية طرابمس ؟ -1
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ىل تختمف ترتيب شدة مصادر الضغوط النفسية لدػ براعـ وأشباؿ الجمباز فى اندية طرابمس . 2
 ؟حثمصادر الضغوط  النفسية قيد الب الختبلؼتبعًا 
 المصطمحات المستخدمة فى البحث: 1-3
: " إدراؾ الفرد لعدـ قدرتو عمى مواجية متطمبات مينتو والتي تشكل تيديدًا لذاتو الضغكط -1

معداًل عاليًا مف االنفعاالت السمبية والتي تصاحبيا تغيرات فسيولوجية كرد فعل تنبييي   وتحدث لدؼ
 (337:  10) .لتمؾ الضغوط "

: " حالة مف النظاـ اإلنساني وىي حالة صحية بالنسبة لمطبيعة البشرية الضغكط النفسية -2
      (18:  14).التوافق أو عدـ التوافق مع مواقف الحياة المتغيرة "  تساعده عمى 

" الشعور الذاتي لناشئ الجمباز الناتج عف الصراع الداخمي  الجمبازالضغكط النفسية لناشئ  -3
عمى استجاباتو الحركية  ، والذؼ قد يؤثر سمبياً  بات األداء فى الجمبازقدراتو الذاتية ومتطم بيف 

والفسيولوجية ، مما يؤدؼ إلى انخفاض مستوػ األداء واإلنجاز الرياضي خبلؿ مواقف  والنفسية 
   ) تعريف إجرائي (    .الرياضية " والمنافسات  التدريب 

 الفرد بواسطة األجيزة والحركات األرضية ألداءىو النشاط البدني الذؼ يمارسو "  الفنيالجمباز  -4
 (13:  18) .التمرينات ذات الطبيعة الخاصة لكل جياز "

تػػدريب الجمبػػاز ضػػمف المرحمػػة  بأنديػػة" يقصػػد بيػػـ العبػػى الجمبػػاز المسػػجميف  الجمبػػازناشػػئ  -5
ـ الميبػػػػي سػػػنة  ويشػػػاركوف فػػػى المسػػػابقات المحميػػػة والدوليػػػة بإشػػػراؼ اإلتحػػػاد العػػػا (12:  6السػػػنية)
 ) تعريف إجرائي (                                                                                           .لمجمباز" 

وتخػتص   الرياضػة وزارة" يقصػد بيػا انديػة التػدريب الرياضػية التػى تشػرؼ عمييػا  التدريباندية  -6
 ) تعريف إجرائي (   ." برعاية وتدريب الناشئيف فى رياضة  الجمباز 

 :إجراءات البحث -3
  :منيج البحث 3-1

 ( لمناسبتو لطبيعة البحث . ستخدـ الباحث المنيج الوصفى ) الدراسة المسحية ا
 :عينة البحث 3-2
  :عينة التقنيف 3-2-1

( ناشئ مف الناشئيف  30ختيار عينة التقنيف بالطريقة العمدية العشوائية وقد بمغ قواميا )اتـ 
 –الظيرة  –الوحدة  –المدينة  –االىمى ط  –لرياضة الجمباز باألندية اآلتية: ) االتحاد الممارسيف 
ختيار ىذه العينة بيدؼ حساب المعامبلت العممية لممقياس االصالة المركزية ( . وقد تـ  –الترسانة 

 وىى مف خارج عينة البحث األساسية .   
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  :عينة البحث األساسية 3-2-2
بأنديػة بمديػة ر عينة البحث بالطريقة العمدية مف البراعـ واألشػباؿ فػي رياضػة الجمبػاز ختيااتـ       

( ناشػػػئ مػػػف الناشػػػئيف الممارسػػػيف لرياضػػػة الجمبػػػاز لعػػػاـ  112وقػػػد بمػػػغ قواميػػػا )  .ليبيػػػا -طػػػرابمس 
لة الصا –الترسانة  –الظيرة  –الوحدة  –المدينة  –االىمى ط  –( باألندية اآلتية: ) االتحاد 2015)

 المركزية ( . 
 ختيار العينة:اشركط  3-2-2
 ( سنة   . 12 – 6تتراوح أعمار الناشئيف مف سف ) . 1
 قد شارؾ فى أحدػ البطوالت المحمية   . الناشئأف يكوف . 2
 أداة جمع البيانات:  3-3

 ناشػئفى ضوء أىػداؼ وطبيعػة البحػث قػاـ الباحػث ببنػاء مقيػاس مصػادر الضػغوط النفسػية لػدػ 
 الخطوات التالية لبناء المقياس :  باتخاذأندية طرابمس ليبيا وذلؾ رياضة الجمباز ب

المسػػح المكتبػػى لممراجػػع العمميػػة كالدراسػػات السػػابقة المرتبطػػة التػػى تناكلػػت مكضػػكع  3-3-1
تػايمور وآخػروف   )   الضغكط النفسية فػى مجػاؿ عمػـ الػنفس العػاـ كعمػـ الػنفس الرياضػى كمنيػا:

( ، فؤاد أبػو حطػب 34( ) 1993( ، جوردف )15( )   1991 ( ، عزت الكاشف )37( )  1990
( )  1997( )  1995( ، حسػػػػف عػػػػبلوػ ) 39( )  1995( ، وينبػػػػرج وجولػػػػد )  16( ) 1994) 

( ، 9( )8( )2001( ) 2000( ، أسامة راتب ) 24( )  23( )22( ) 21( )  1999( )  1998
(  2002( ، دمحم لطفى طو ) 30( )  1999( ، ىاروف الرشيد ) 33( )  1997بنجاميف وديفيد ) 

 2003( ، مصطفى بػاىى وأخػروف ) 20( )2002( ، دمحم العربى شمعوف وماجدة إسماعيل ) 26)
( )28) 
االطبلع عمى مقاييس الضغكط النفسية التى سبق أعػدادىا فػى مجػاؿ عمػـ الػنفس العػاـ  3-3-2

المقيػػاس الحػػالى كمػػف أمثمػػة ىػػذه  كعمػػـ الػػنفس الرياضػػى كالتػػى يمكػػف االسػػتفادة منيػػا عنػػد بنػػاء
   :المقاييس
 ( . 12( )1994استبانة الضغوط النفسية أعداد حسيف دمحم ) -
 ( .25( )1998مقياس االحتراؽ النفسى لمرياضييف أعداد دمحم عبد العاطى )  -
 ( . 19( )1998مقياس الضغوط أعداد دمحم حسف عبلوػ ) -
 ( .5( )1999) مقياس الضغوط النفسية أعداد أسامة عبدالظاىر -

 ( . 11( )2001مقياس الضغوط النفسية أعداد جماؿ عبدالناصر ) -
 مقيػػػػػػػاس التعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى الضػػػػػػػغوط النفسػػػػػػػية أعػػػػػػػداد دمحم العربػػػػػػػى شػػػػػػػمعوف ، ماجػػػػػػػدة أسػػػػػػػماعيل  -
 (2002( )21 . ) 
 ( .29( )  2002مقياس الضغوط النفسية لمناشئ الجمباز أعداد ناىد خيرػ )  -
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 ( . 32( ) 2005ة لناشئ كرة القدـ أعداد وائل السعيد ) مقياس الضغوط النفسي -
تحتػػوػ عمػػى بعػػض مصػػادر الضػػغوط النفسػػية التػػى قػػد  والتػػي: عػػرض أسػػتمارة إسػػتبياف 3-3-3

الجمبػػاز الممارسػػيف لمعبػػة بيػػدؼ تحديػػد مصػػادر الضػػغوط النفسػػية األكثػػر تػػأثيرًا  ناشػػئيتعػػرض ليػػا 
 عمى الناشئيف . 

  :قياسالمعامبلت العممية لمم 3-4
  :صدؽ المقياس 3-4-1

طريقتيف  باستخداـئي الجمباز قيد البحث شصدؽ مقياس الضغوط النفسية لنا بإيجادقاـ الباحث 
 ىما :  

 .  صدؽ االتساؽ الداخمي –ب            صدؽ المحكميف -أ
 : صدؽ المحكميف –أ 

ز قيد البحث بعد االطبلع قاـ الباحث بتحديد محاور مقياس الضغوط النفسية لناشئي الجمبا      
والمسح المرجعي عمي العديد مف المراجع العممية والدراسات المرتبطة بموضوع البحث ، ثـ قاـ 
الباحث بعرض محاور المقياس المقترحة عمي بعض الخبراء في مجاؿ عمـ النفس الرياضي بكميات 

البدنية لمبنات باالسكندرية وكاف التربية البدنية مف ليبيا طرابمس والزاوية ومف مصر كمية التربية 
( خبراء وذلؾ لتحديد مدؼ مناسبة ومبلئمة المحاور المقترحة لقياس الضغوط النفسية 7عددىـ )

ثـ قاـ الباحث بصياغة العبارات تحت كل محور عمي حده، وثـ ، لناشئي الجمباز قيد البحث 
 عرض المحاور عمييـ . عرضيا عمي نفس الخبراء في مجاؿ عمـ النفس الرياضي الذيف سبق

 عبارات مقياس الضغكط النفسية لناشىء الجمباز فى صكرتو النيائية
 نادرا احٌانا ؼالبا العبــــــــــــــــــارات ت

    اشعر بالضٌك عندما ٌتحسن أداء زمبلبً علً    1

    أسرتً تنظر الً الرٌاضة التً أمارسها بؤنها مضٌعة للولت وال فابدة منها 2

    المدرب ٌتحٌز لبعض الناشبٌن رؼم تمٌزي عنهم  3

    ٌوبخنً المدرب عند خسارتً فً المنافسة   4

    اجد صعوبة فً أداء واجباتً المدرسٌة الٌومٌة بسبب التدرٌب  5

    اشعر بنمص لدراتً لتحمٌك واجبات التدرٌب 6

    بالخوؾ والتوتر االهتمام الزابد بنتٌجة النافسة من اآلخرٌن ٌجعلنً اشعر 7

   -  األسرة ال تهتم بما أحممه من مستوي ٌحمك لً الفوز   8

    اشعر بان المدرب ال ٌشجعنً إثناء التدرٌب 9

    األهداؾ المطلوب تحمٌمها للفوز اكبر من مستوى لدراتً البدنٌة والفنٌة 10

    االلتزام بالتدرٌب ٌسبب لً مشاكل مع األسرة واألصدلاء 11

    التعب البدنً ٌملل حماسً فً التدرٌب    12
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    ارتباكً فً المنافسة ٌملل من مستوى أدابً فٌها   13

    األسرة ال تمدر أهمٌة ممارسة الرٌاضة   14

    المدرب ٌزٌد من توتري وللمً لبل االشتران فً المنافسة  15

        إذا خسرت فً المنافسة أهلً ٌوجهون لً اللوم والعتاب  16

    أجد صعوبة فً التوفٌك بٌن الدراسة والتدرٌب  17

    عند الشعور بالتعب أتناء التدرٌب ٌمل حماسً    18

    اشعر بالملك عند األداء بصورة ضعٌفة فً المنافسات الهامة   19

    تعارض أسرتً ممارسة رٌاضة الجمباز     20

    ٌتعامل معً المدرب بعنؾ وعصبٌة 21

    عند الهزٌمة أفكر جدٌا فً االنسحاب من ممارسة رٌاضة الجمباز    22

    اتاخر عن عمل واجباتً المدرسٌة نتٌجة التدرٌب 23

    أتؽٌب عن التدرٌب لخوفً من اإلصابات   24

    اشعر بالضٌك من اللوم والنمد الذي لد أتعرض له إثناء الممارسة الرٌاضٌة    25

    ً االنتمال الى النادي لحضور التدرٌب والمنافسات   أجد صعوبة ف 26

 نادرا احٌانا ؼالبا العبــــــــــــــــــارات ت

    اشعر بالضٌك عند توجٌه أي نمد او لوم لً من المدرب 27

    عندما افشل اشعر بالصعوبة فً ممابلة اآلخرٌن      28

    لعب مع أصدلابً وألاربً  انتظامً فً التدرٌب ٌجعلنً ال استمتع بال 29

    ارتفاع شدة التدرٌب تجعلنً انسحب من استكمال التدرٌب 30

    اشعر بالتوتر والملك عندما ارتكب أي خطاء إثناء المنافسة   31

    أواجه تعلٌمات سلبٌة من الجمهور إثناء التدرٌب أو المنافسة     32

    فكٌر لترن ممارسة رٌاضة الجمبازسوء معاملة المدرب لً تدفعنً فً الت 33

    ٌهتم المدرب بالفوز أكثر من االهتمام بً كرٌاضً    34

    صعوبة إلامة عبللات صدالة متٌنة خارج الوسط الرٌاضً 35

    أبذل جهدا كبٌر فً التدرٌب دون فابدة 36

      أجد صعوبة فً السٌطرة علً انفعاالتً بعد الخسارة فً المنافسة     37

    أسرتً تضؽط علً لكً أتدرب اكتر ألحمك المستوي المطلوب       38

    المدرب ٌشعرنً بالتوتر والملك لبل المنافسة  39

    اشعر بالضٌك إذا لم استطع انجاز الواجبات المطلوبة منً 40

    إطالة مدة التدرٌب تجعلنً ال أتكٌؾ مع متطلبات التدرٌب  41

    منافس الذي لم أتنافس معه سابما   أخاؾ من ال 42

    أسرتً توفر اإلمكانٌات المناسبة لرفع مستوى الرٌاضً     43

    المدرب ٌستهتر بالمجهود الذي ابذله خبلل التدرٌب والمنافسات 44

    اإلجهاد فً التدرٌب ٌملل من تركٌز فً الدراسة   45
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  صدؽ االتساؽ الداخمي -ب 

صدؽ االتساؽ الداخمي لتأكد مف صدؽ العبارات وثمتيميا لقياس ما وضعت مف  استخدـ الباحث
 أجمو وذلؾ في المحاور الست لممقياس .

قيد اندية التدريب ( ناشئ مف ناشئئ الجمباز ب 30وقد طبق الباحث المقياس المقترح عمي )     
داخمي مف خبلؿ أيجاد البحث ومف خارج عينة البحث األساسية ، وأجرػ الباحث صدؽ االتساؽ ال

 -معامبلت االرتباط بيف كبًل مف : 
 االرتباط بيف العبارة والمحور الذؼ تنتمي اليو . أ. 
 االرتباط بيف محاور مقياس الضغوط النفسية الست المقترحة وبعضيا . ب. 
فر االرتباط بيف محاور مقياس الضغوط النفسية المقترحة والمجموع الكمي لممقياس  ، وقد أسج.  

 ( :  1ىذا االجراء عف النتائج الموضحة بالجدوؿ )
 ( 1جدكؿ ) 

  معامبلت االرتباط بيف العبارات كالمحكر الذي تنتمي إليو لحساب صدؽ 
  30ف =         االتساؽ الداخمي لمقياس الضغكط النفسية قيد البحث                       

رلم 
 المحور

رلم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رلم 
 لمحورا

رلم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رلم 
 المحور

رلم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 **0.695 9  **0.538 13 الثانً 0.255 1 األول

 **0.515 1 الخامس *0.392 14  **0.595 2 

 3 0.504**  15 0.065  2 0.651** 

 0.167 3  0.003 1 الثالث **0.319 4 

 5 0.605**  2 0.743**  4 0.364* 

 6 0.484**  3 0.446*  5 0.790** 

 7 0.344  4 0.671**  6 0.529** 

 8 0.650**  5 0.014  7 0.719** 

 9 0.199  6 0.002  8 0.822** 

 10 0.810**  7 0.700**  9 0.033 

 11 0.622**  8 0.630**  10 0.525** 

 0.030 1 السادس 0.019 9  **0.682 12 

 0.354 2  0.027 10  **0.699 1 الثانً 

 2 0.247**  11 0.738**  3 0.633** 

 3 0.466**  12 0.916**  4 0.021 

 4 0.642**  13 0.748**  5 0.639** 

 **0.859 6  **0.837 1 الرابع **0.844 5 

 6 0.189  2 0.106  7 0.008 

 7 0.803**  3 0.100  8 0.436** 

 8 0.562**  4 0.669**  9 0.464** 

 9 0.218  5 0.362*  10 0.012 

 10 0.009  6 0.016  11 0.738** 

 11 0.237  7 0.746**  12 0.637** 

 12 0.011  8 0.507**    
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 28=  2-درجة الحرية = ف        0.463=  0.1الداللة اإلحصائية لمعامل االرتباط )ر( عند مستكى 
    0.361=  0. 5  الداللة اإلحصائية لمعامل االرتباط )ر( عند مستكى 

 
( أف قيـ معامبلت االرتباط التي ظيرت دالة أحصائيا بيف درجة كل عبارة 1يتضح مف جدوؿ )

عبارة ( وتراوحت قيـ  71عبارة مف أجمالي  45والمحور الذؼ ثنتمي اليو بالمقياس قد بمغ عددىا ) 
حيت  0.5،  0.1بيف  ( بمستوػ داللة أحصائية ما 0.364:  0.916معامبلت االرتباط ما بيف ) 

في حيف بمغ عدد قيـ ،  0.5،  0.1( الجدولية عند مستوػ ظيرت ىذه القيـ أكبر مف قيمة ) ر
قد  0.5،  0.1)ر( الجدولية عند مستوػ عدد العبارات غير الدالة أحصائيا وظيرت أقل مف قيمة 

 عبارة . 26بمغ عددىا 
 ثبات المقياس: 3-4-2

  -ياس باستخداـ طريقتيف ىما :قاـ الباحث بايجاد ثبات المق
 طريقة تطبيق االختبار واعادة التطبيق . -أ
 طريقة ايجاد معامل الفا كرونباخ . -ب
 طريقة تصحيح المقياس كأحتساب درجة الناشئ:  3-4-3
نػػادرًا ( يختػػار الناشػػئ واحػػدة  –أحيانػػًا  –لكػػل عبػػارة مػػف عبػػارات المقيػػاس ثبلثػػة أسػػتجابات ) غالبػػًا  

 اعى عند التصحيح أف تحسب النتيجة عمى النحو التالى : فقط ، وير 
 

 االختبارات         
 نادراً  أحياناً  غالباً  العبارات             

 1 2 3 العباراة
 
 الدارسة األساسية: 5 – 3

وقد بمػغ قاـ الباحث بتطبيق مقياس الضغوط النفسية المعد مف قبل الباحث عمى العينة األساسية 
لعػػػاـ  ( ناشػػػئ مػػػف البػػػراعـ واألشػػػباؿ الممارسػػػيف لرياضػػػة الجمبػػػاز فػػػى طػػػرابمس بميبيػػػا 112قواميػػػا )

 –الظيػػػػػرة  –الوحػػػػػدة  –المدينػػػػػة  –االىمػػػػػى ط  –( باألنديػػػػػة اآلتيػػػػػة:  ) االتحػػػػػاد 2016 - 2015)
وذلػػؾ  10/1/2016إلػػى  20/12/2015الصػػالة المركزيػػة ( قيػػد البحػػث فػػى الفتػػرة مػػف  –الترسػػانة 

 أىداؼ البحث. بيدؼ تحقيق باقى
  :المعالجات االحصائية 3-7

االحصػػػائى باسػػػتخداـ  SPSSقػػػاـ الباحػػػث بتطبيػػػق ومعالجػػػة بيانػػػات الدراسػػػة باسػػػتخداـ برنػػػامج 
 -:المعالجات االحصائية التالية
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                             النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة المئويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة    -   االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ المعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارػ  -    المتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابى  -
 ( .2مربع كاػ )كا -       معامل الثبات ألفا لكرونباخ  -     باط ) بيرسوف( معامل االرت -
 عرض كمناقشة النتائج: - 4

جراء المعامبلت اإلحصائية يتـ عرض ومناقشة النتائج التي  بعد أف قاـ الباحث بتفريغ البيانات وا 
 تـ التوصل إلييا مف خبلؿ المعالجات اإلحصائية وذلؾ عمي النحو التالي:

 قيد البحث:مصادر الضغكط النفسية لناشئى الجمباز عرض كمناقشة النتائج المرتبطة بتحديد  -
 ( 2جدكؿ )

مصادر الضغكط المتكسط الحسابى كاإلنحراؼ المعيارى كمربع كاى كنسبة المساىمة كترتيب 
 (112)ف =                النفسية لناشئى الجمباز فى اندية التدريب ببمدية طرابمس بميبيا

 مسمى المحور المحاور م
 المتوسط
 الحسابى

 اإلنحراؾ
 المعٌارى

 مربع
 كاى

 نسبة
 المساهمة %

 الترتٌب

 األول 1
الضؽوط النفسٌة المرتبطة 
 بالمشاعر الذاتٌة للناشا 

15.16 3.84 35.41* 63.17 4 

 الثانى 2
الضؽوط النفسٌة المرتبطة 
بالتمدٌر االجتماعً 

 للناشا
16.23 3.48 29.82* 67.63 2 

 الثالث 3
الضؽوط النفسٌة المرتبطة 
باالتصال بٌن المدرب 

 والناشا
14.29 4.43 44.75* 59.56 6 

 الرابع 4
الضؽوط النفسٌة المرتبطة 

 بنتابج المنافسة
11.30 2.99 45.68* 62.80 5 

 الخامس 5
الضؽوط النفسٌة المرتبطة 

 بمتطلبات الناشا 
15.61 3.71 72.07* 65.03 3 

 سالساد 6
الضؽوط النفسٌة المرتبطة 

 بؤحمال التدرٌب
14.21 3.06 87.18* 67.64 1 

 5.99=  0.05الجدكلية عند مستكى  2*معنكية كا
الناشئيف فى محاور مصادر  إجابات( وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف 2يتضح مف جدوؿ )

 2.حيػػث ظيػػرت قيمػػة كػػا يػػاانديػػة التػػدريب ببمديػػة طػػرابمس بميبفػػى الجمبػػاز  لناشػػئيالضػػغوط النفسػػية 
% :  59.56وتراوحػػت نسػػػبة مسػػاىمة المحػػػاور مػػا بػػػيف) المحسػػوبة أكبػػر مػػػف قيمػػة كػػػاػ الجدوليػػة 

% ( حيػػث جػػاء المحػػور السػػادس أكثػػر الضػػغوط النفسػػية المرتبطػػة باجمػػالى التػػدريب يميػػو  67.64
ث أقػػل ضػػغوطًا وفػػى المحػػور الثالػػ عمػػى التػػوالى المحػػور الثػػانى ، الخػػامس ، االوؿ ، الرابػػع ثػػـ جػػاء

 الترتيب األخير.
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   مصادر الضغكط النفسية لناشئى الجمباز فى اندية التدريب ببمدية ( نسبة المساىمة المئكية لمحاكر 1) شكل) 

 ( طرابمس بميبيا
 

( أف مصادر الضغوط النفسػية المرتبطػة بأحمػاؿ التػدريب كانػت 1( وشكل )2يتضح مف جدوؿ )
%، بينمػػػا 67.64ة لػػػدؼ ناشػػػئ رياضػػػة الجمبػػػاز قيػػػد البحػػػث بشػػػدة اعمػػػي مصػػػدر لمضػػػغوط النفسػػػي

حصػػػػػمت الضػػػػػغوط النفسػػػػػية المرتبطػػػػػة بالتقػػػػػدير االجتمػػػػػاعي لمناشػػػػػئ عمػػػػػي الترتيػػػػػب الثػػػػػاني بنسػػػػػبة 
% وحصمت الضغوط النفسية المرتبطة بمتطمبات الناشئ )الدراسة . ادارة الوقت . متطمبػات 67.63

% أمػػػا الضػػػغوط النفسػػػية المرتبطػػػة بالمشػػػاعر 65.03نسػػػبة الحيػػػاة اآلخػػػرة ( عمػػػي الترتيػػػب الثالػػػث ب
% 63.17الذاتيػػة لمناشػػئ نحػػو األداء فػػي التػػدريب والمنافسػػة الرياضػػية عمػػي الترتيػػب الرابػػع بنسػػػبة 

%. وأخيػػرًا 62.80وجػػاءت الضػػغوط النفسػػية المرتبطػػة بنتػػائج المنافسػػة فػػي الترتيػػب الخػػامس بنسػػبة 
تصػػاؿ بػػػيف المػػػدرب والناشػػئ عمػػػي الترتيػػب السػػػادس بنسػػػبة حصػػمت الضػػػغوط النفسػػية المرتبطػػػة باال

59.56.% 
ويعزؼ الباحث تمؾ النتائج الى أف مصدر" الضغوط النفسية المرتبطة بأحمػاؿ التػدريب " قػد أحتػل 

  -الترتيب األوؿ نتيجة لعدد مف المعتقدات لدػ الناشئ ومنيا : 
 السرعة التى كاف يتمناىا .اعتقاد البلعب باف مستوػ أدائو فى التدريب اليتقدـ ب -
 حاجة البلعب الى فترات راحة طويمة الستعادة الشفاء واالسترخاء . -
 حمل التدريب قد يكوف أكثر مف قدرات الناشيء وال يستطيع التكيف معو.  -
 شعور البلعب بعدـ تقدـ مستوػ أدائو بالرغـ مف استمراره في التدريب. -

( إلى اف تعرض الناشئ لمضغوط النفسية 1997امة راتب )ويتفق ما سبق مع ما أشار إليو اس
المرتبطة بالتدريب الرياضي ونتيجة لتكيفو السمبي ليذه الضغوط يحدث أف يكوف لدؼ البلعب عدـ 
الرغبة في مزاولة التدريب وتقل الدافعية والحماس نحو االستمرار وتظير أعراض التدريب الزائد 

Over Training  البلعب نتيجة لتفسيره السمبي لنتائج التدريب الزائد ويحدث  ويستمر ىبوط مستوؼ

54.00

56.00

58.00

60.00

62.00

64.00

66.00

68.00

المحور  المحور الرابع المحور الثالث المحور الثانى المحور األول
 الخامس

المحور 
 السادس

63.17 

67.63 

59.56 

62.80 

65.03 

67.64 
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نتيجة لذلؾ اإلجياد النفسي وكثرة الضغوط وتراكميا مما يؤدؼ في النياية إلى حدوث االحتراؽ ثـ 
    (.21 – 8:  6)   االنسحاب مف الرياضة 

 Training( أف الضغوط النفسية الناتجة عف حمل التدريب 1995) Mc-canويرؼ مؾ مكاف 
Load  والواقعة عمى الرياضي وتفسير الرياضي ليذه الضغوط ومسبباتيا يحدث نتيجة لذلؾ زيادة

الضغوط النفسية الواقعة عمى كاىل الرياضي ويصبح أكثر عرضو لحدوث االحتراؽ النفسي ثـ 
 (. 17، 16:  6االنسحاب مف الرياضة ) 

( والتى 1999اسة أسامة عبدالظاىر )( مع نتائج در 2وتتفق النتائج المستخمصة مف جدوؿ )
 ( 5توصمت الى أف الضغوط المرتبطة بالتدريب ىى أكثر الضغوط النفسية تأثيرا عمى الناشيف )

أما مصدر "الضغوط النفسية المرتبطة بالتقدير االجتماعي لمناشئ " فقد احتل الترتيب الثاني ويعزؼ 
 -ذلؾ الباحث الى عدد مف النقاط مف أىميا مايمي :

 في ىذا النشاط إرضاء لموالديف.  الناشئقد يشترؾ  -
 في الدراسة.  الناشئاعتقاد الوالديف أف ممارسة الرياضة تضيع لموقت وتسبب فشل  -
ضغوط عالية مف أفراد األسرة في حالة فشمو في الرياضة وال يتمقي أؼ تشجيع  الناشئقد يواجو  -

 في حالة الفوز. 
سرة عند اشتراؾ ابنائيـ في المنافسات نتيجة خوفيـ عمييـ مف يظير الخوؼ عمى أفراد األ -

 اإلصابة. 
زيادة الضغوط النفسية الناتجة عف اىتماـ أفراد األسرة بالمكسب والفوز والحصوؿ عمى المكافآت  -

 الكبيرة. 
( بأف الناشئيف يقعوف تحت ضغوط نفسية 2001ويتفق ىذا مع ما يؤكده اسامة كامل راتب )        

بيرة ناتجة عف اتجاىات افراد األسرة نحو الرياضة ومنيا عمى سبيل المثاؿ أف ىناؾ آباء غير ك
ميتميف بمشاركة أبنائيـ في الرياضة ورغـ ذلؾ فانيـ يضغطوف عمى ابنائيـ لبلستمرار في 

ما الممارسة ، وبذلؾ تصبح الممارسة خبرة سمبية ومصدرًا لمتؤثر وليست مصدرًا لمسعادة والمتعة ، ك
أف ىناؾ نوع مف اآلباء متعصب جدا ويحاولوف تحقيق النجاح مف خبلؿ أبنائيـ ويضغطوف عمى 
أبنائيـ لزيادة ساعات وحجـ التدريب وذلؾ يمثل نوع مف الضغوط النفسية عمى األبناء ويجعل خبرة 

(   291 –288:  9الممارسة غير ممتعة وانما خبرة تؤتر وخوؼ مف الفشل.)  
( أف الناشئ يضع ضغوطا عمي نفسو 2002فى ىذا الصدد دمحم العربي شمعوف ) كما يرؼ         
حيث أف تحقيق الفوز ىو ىدؼ الناشئ وأف الجميع يقدر الفائز ويحترمو فنراه يقبل التحدؼ لمحصوؿ 

( وأكدت دراسة ناىد خيرؼ 195: 20عمي الشيرة والقبوؿ االجتماعي الذؼ يصاحب الفوز )
  .الضغوط النفسية ضغوط تقدير األخريف( إف مف بيف أىـ 2002)
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( الػػػى أف الرياضػػػييف 1997) Raedekeورايػػػدؾ  Thmasويتفػػػق ىػػػذا مػػػع مػػػا أشػػػار اليػػػو تومػػػاس 
يكونػػوف أكثػػر تػػأثرا بالضػػغوط وأكثػػر عرضػػو لخبػػرة االحتػػراؽ اذا كانػػت ممارسػػتيـ لمرياضػػة ألسػػباب 

 ( . 29مف جانب أفراد األسرة ) باإلجبارترتبط 
( والتػػػػى 1998( مػػػع نتػػػائج دراسػػػػة دمحم عبػػػدالعاطى )2المستخمصػػػػة مػػػف جػػػػدوؿ )وتتفػػػق النتػػػائج 

عمػى مسػتوػ االداء الضػغوط المرتبطػػة  توصػمت الػى أف أىػـ الضػغوط التػى تواجػػو الرياضػييف وتػؤثر
 ( 25بنقص المساندة االجتماعية مف األخريف  . ) 

. ادارة الوقػت . متطمبػات الحيػاة أما مصدر " الضغوط النفسية المرتبطة بمتطمبات الناشػئ ) الدراسػة 
  -اآلخرة (" فقد حصل عمى الترتيب الثالث نتيجة الى :

أف الضغوط النفسية المرتبطة بالدراسة والنجاح والخوؼ مف الفشل الدراسي ىي مف أكثر الضغوط 
، حيث أنو قد تتراكـ عمى الناشيء عدد مف الواجبات المدرسية نتيجة ألف  المرتبطة بيذا المحور

، مما يؤدؼ بالناشيء إلى تأجيل بعض  التدريب والمنافسات تتطمب المزيد مف الوقت والجيد
الواجبات المدرسية إلنجازىا في ساعات متأخرة مف الميل أو التغيب عف التدريب ألنجاز ما لـ 

، أو حاجة الناشيء إلى تكويف صداقات مع اآلخريف أو  يستطيع انجازه مف واجبات مدرسية
، كل ذلؾ يؤدؼ إلى زيادة العبء البدني والنفسي عمى اجيزة  ت االجتماعية األخرؼ.... الخالمتطمبا

جسـ الناشيء المختمفة ، ويتوقع أف تزيد ىذه المشكمة تأثيرًا عمى درجة الرياضي خبلؿ فترة 
 االمتحانات أو المسابقات الرياضية.  

يث يوضح أف مف أىـ مصادر ( ح1997ويتفق ما سبق مع ما أشار إليو اسامة كامل راتب)
    .الضغوط النفسية واالحتراؽ النفسي ىو عدـ التوفيق بيف متطمبات التدريب ومتطمبات الحياة األخرؼ 

(6 :31) 
،  ( الي اف مف أىـ مصادر الصغوط النفسية ىو ضغوط الحياة العامة1998ويشير عبلوػ )

ج المجاؿ الرياضي سواء في المجاؿ ويقصد بيا الضغوط النفسية التي ترتبط بحياة البلعب خار 
العائمي أو الدراسي أو األصدقاء واألقارب وغير ذلؾ مف المجاالت وما قد يرتبط بكل منيا مف 

 (. 39:  23صراعات أو تنافس أو مشكبلت أو أعباء يصعب عمى البلعب تحمميا )  
ىـ مصادر ( إلى أف مف أ 1988) Kennetوكينيث  Garyوجيرؼ   Taraوتشير دراسة تارا 

ضغوط  –الضغوط النفسية التي تواجية رياضي المستويات العميا في رياضة التزلج عمى الجيمد 
 (. 38مرتبطة بمشكبلت وعوامل شخصية خاصة بالبلعبيف )

( والتى 1998( مع نتائج دراسة دمحم عبدالعاطى )2وتتفق النتائج المستخمصة مف جدوؿ)
عمى مستوػ االداء ىى  والتى تواجو الرياضييف وتؤثرتوصمت الى أنو مف بيف الضغوط اليامة 

( 25الضغوط المرتبطة بصعوبة تنظيـ الوقت . )                                                          
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في الترتيب الرابع مصدر " الضغوط النفسية المرتبطة بالمشاعر الذاتية لمناشئ نحو األداء في  ويأتي
  -ة الرياضية " ويعزػ الباحث ذلؾ لما يمي :التدريب والمنافس

 أف الكثير مف الناشئيف يواجيوف قمق مف الصعب السيطرة عميو وذلؾ قبل اشتراكيـ في المنافسة.  -
 الخوؼ مف الفشل في المنافشة.  -
 يعتقد كثير مف الناشئيف أف المطموب منيـ في المنافسة يفوؽ قدراتيـ وامكاناتيـ.  -
الناشئيف اف مكافأة الفوز المنتظرة ال تساوؼ الجيد البدني والنفسي الذؼ سوؼ  يقرر كثير مف -

 يبذلونو في المنافسة. 
 خوؼ بعض الناشئيف مف االصابة أثناء اشتراكيـ في المنافسة.  -

( اف الضغوط النفسية الناتجة عف المشاركة المكثفة لمناشيء 1999ويؤكد ذلؾ اسامة راتب )
، وتنقص مف فائدة وقيمة الممارسة الرياضية لمناشيء  قمق الزائد غير الصحييمكف اف تؤدؼ إلى ال
واستمرار الناشيء تحت ىذه الضغوط لفترات طويمة قد يؤدؼ إلى االحتراؽ  ،كمصدر استمتاع 

، أو االنسحاب مف الرياضة أو االستمرار في  ، واختيار الناشيء التحوؿ الى رياضة أخرؼ  النفسي
ف الناشيء في ىذه الحالة ينظر إلى الرياضة مف منظور ضيق الممارسة مع نقص  فاعمية االنجاز وا 

الذؼ يسبب  Self- worthىو المكسب والخسارة فقط ، وذلؾ يمثل مصدرا لمتيديد وقيمة الذات 
 (. 392 – 391:  11مستويات عالية مف الضغوط النفسية )

في المنافسات الرياضية وفي  ( اف المغاالة في االشتراؾ1998ويذكر دمحم حسف عبلوؼ )
 مواجية منافسيف ذوؼ مستويات عالية وكثرة السفر والتنقل والترحاؿ لبلشتراؾ في المنافسة الرياضية
، تؤدؼ إلى زيادة مصادر الضغوط النفسية التي ال يستطيع البلعب تحمميا وتؤدؼ إلى استنزاؼ 

  (.28:  23ـ االنسحاب )قوؼ وآليات البلعب التي تؤدؼ بو الى االحتراؽ النفسي ث
( أف مف بيف أىـ الضغوط التي يتعرض 1997) Davidوديفد  Benjaminويشير بنجاميف       

قمق المقارنة  –الشؾ الذاتي  –ليا البلعبيف ىي الضغوط المرتبطة بالقمق والشؾ مثل )قمق المنافسة 
صعوبات  –)مستوؼ المنافسة االجتماعية بالمنافسيف( وكذلؾ ضغوط مرتبطة بطبيعة المنافسة مثل 

  (. 33اىمية المنافسة( ) –المنافسة 
( والتى توصمت 2006( مع نتائج دراسة ىند عباس )  2وتتفق النتائج المستخمصة مف جدوؿ )    

الى أف مف بيف الضغوط اليامة والتى تواجو الناشئيف وتؤثر عمى مستوػ االداء ىى الضغوط 
 اتية لمناشئ نحو األداء في التدريب والمنافسة النفسية المرتبطة بالمشاعر الذ

 (31الرياضية )
 

أما مصدر " الضغوط النفسية المرتبطة بنتائج المنافسة " فقد أحتل الترتيب الخامس ويرجع ذلؾ الى 
اف الناشئيف الذيف سبق ليـ أف حققوا نتائج يحاولوف االستمرار في ذلؾ فيضعوف أىداؼ قد تفوؽ 



152 
 

في التدريب والمنافسات مما يسبب ليـ ضغوطًا شديدة وحتى أف لـ يضعوا ىذه  قدراتيـ وامكاناتيـ
اآلباء ....الخ ( والناشئيف الذيف لـ يسبق ليـ  -األىداؼ بأنفسيـ فأف ىناؾ مف يريد ذلؾ ) المدرب 

أف حققوا نتائج رياضية أيضًا يحاولوف تحقيق ذلؾ فيضعوف أىدافًا قد تفوؽ قدراتيـ وامكاناتيـ في 
تدريب والمنافسات مما يسبب ليـ ضغوطًا شديدة وحتى أف لـ يضعوا ىذه األىداؼ بأنفسيـ فأف ال

 اآلباء  ....... الخ  –ىناؾ مف يضع ىذه األىداؼ  ) المدرب 
( أف البلعب يتعرض خبلؿ مشاركتو 2001ويؤكد ذلؾ كبل مف احمد فوزػ وطارؽ بدرالديف )

ف الضغوط النفسية التى قد تؤثر سمبا أو ايجابا عمى أدائو الفعمية في المنافسة الرياضية لمعديد م
 (   220:  3) .خبلؿ المنافسة

(الى أف االىتماـ الزائد بالنتائج في مقابل عدـ االىتماـ باألداء 2001كما يشير أسامة راتب )
أػ الفوز فى المنافسة بأيو وسيمة ىو اليدؼ الرئيسي فى حيف أف بذؿ الجيد فى األداء بغض 

نظر عف الفوز واليزيمة قد ينظر اليو عمى أنو جانب ىامشي ، ويشعر الناشئ مف خبلؿ االىتماـ ال
الزمبلء ..... الخ ( أف قيمتو  –األسرة  –المدرب  –الزائد بالنتائج مف قبل اآلخريف ) المجتمع 

مأمونة  وتقديره مف قبل اآلخريف يتحدد فى ضوء مدػ نجاحو فى المنافسة ، وحيت أف المنافسة غير
المكسب دائما لمناشئ ، واف الفوز نصيب العدد القميل فأنو يتوقع أف تمثل المنافسة خبرة فشل 

ر السمبى لعدد كبير مف الناشئيف ، وأف االعتماد عمى النتائج وحدىا لتقييـ الناشئ وتومصدرا لمت
ة الضغوط النفسية يؤدػ الى عدـ تدعيـ قيمة الذات لمناشئ ، وربما يؤدػ الى ضعف الثقة ، وزياد

 ( .  254 – 253:   9الناتجة عف القمق واالحباط وعدـ الثقة فى النجاح )   
( إلى أف مف أىـ مصادر الضغوط النفسية التي تواجو 1998) كما يشير دمحم عبد العاطي

 (.  25الرياضييف وتؤدؼ إلى االحتراؽ النفسي ىي الضغوط المرتبطة بنتائج المنافسة )
( والتى 1998) ( مع نتائج دراسة دمحم عبد العاطي2ئج المستخمصة مف جدوؿ )وتتفق النتا

عمى مستوػ االداء ىى  توصمت الى أف مف بيف الضغوط اليامة والتى تواجو الرياضييف وتؤثر
 ( 25الضغوط النفسية المرتبطة بنتائج المنافسة ) 

ف المدرب والناشئ" الترتيب السػادس وأخيرًا فقد احتل مصدر "الضغوط النفسية المرتبطة باالتصاؿ بي
  -ويرجع ذلؾ الي :

 أف البلعب الناشيء يعتقد بأف المدرب قد ال يستطيع التقدـ بمستواه في الرياضة التي يمارسيا.  -
 أف المدرب يطالب البلعب بالفوز في المنافسة بأؼ وسيمة.  -
 يق. شعور البلعب الناشيء بتحيز المدرب لبلعبيف آخريف داخل الفر  -
       ، وأف قرارات المدرب قرارات نيائية.  أسموب تعامل المدرب مع البلعبيف يتميز بالسمبية -
( أف التدريب الرياضي في جوىره نوع 2001ويتفق ما سبق مع ما أشار إليو أسامة راتب )      

خريف مف االتصاؿ، حيث أف كل فعل يقوـ بو الجياز الفني واإلدارؼ يتطمب االتصاؿ مع اآل
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والحقيقة أف المدرب الناجح لو مقدرة جيدة عمى االتصاؿ )التعامل( مع البلعبيف، وربما يتضح 
عندما نبلحع فشل الكثير مف المدربيف، حيث يرجع ذلؾ غالبا إلى ضعف مياراتيـ في االتصاؿ مع 

 (. 31:  9البلعبيف أكثر مف ضعف كفاءتيـ الفنية والبدنية )
( الي إف مف أىـ مصادر الضغوط النفسية التي 1998دمحم حسف عبلوؼ )ويشير                  
تقع عمى البلعب والمرتبطة بالمدرب ىو أسموب تعامل المدرب مع البلعب ومطالبة الجياز الفني 

(. 26: 23واإلدارؼ لبلعب بتحقيق متطمبات تفوؽ قدراتو واستطاعتو )   
( مع نتائج  دراسة كبل مف أسامة عبد الظاىر 2وتتفق النتائج المستخمصة مف جدوؿ )           

( ، 29(  )2002(، ودراسة ناىد خيرؼ )11( )2001(، ودراسة جماؿ عبد الناصر )5( )1999)
( عمي أف مف أىـ مصادر الضغوط النفسية ىي الضغوط  32( ) 2005ودراسة وائل السعيد )

 النفسية المرتبطة باالتصاؿ بيف المدرب والناشئ. 
 112ف =            تحميل التبايف بيف محاكر الضغكط (3جدكؿ )

 مصدر التباٌن المتؽٌر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 " ؾ "  لٌمة
 المحسوبة

 المعنوٌة

 محاور الضؽوط

 0.984 5 4.92 بٌن المجموعات

 0.23 666 153.34 داخل المجموعات 0.001 *4.274

  671 158.26 المجموع الكلى

 2.22=  0.05*قيمة " ؼ " الجدكلية عند مستكى 
 (  4جدكؿ ) 

 30ف =  LSDداللة الفركؽ بيف محاكر الضغكط بإستخداـ أقل فرؽ معنكى 

 المتكسط المحاكر
 الحسابى

 قيمة لممحاكر فركؽ المتكسطات
LSD السادس الخامس الرابع الثالث الثانى 

 محاكر الضغكط

 *0.134 0.056 0.011 0.108 *0.134 1.90 األكؿ

0.127 

 0.000 0.078 *0.145 *0.242  2.03 الثانى
 *0.242 *0.164 0.097   1.79 الثالث
 *0.145 0.067    1.88 الرابع
 0.078     1.95 الخامس
      2.03 السادس

النفسية  بيف محاور الضغوط إحصائية( وجود فروؽ ذات داللة 4( وجدوؿ )3يتضح مف جدوؿ )
 ، وىناؾ فروؽ دالو إحصائيًا بيف كبًل مف :

 .المحور األوؿ والثانى ولصالح الثانى ) المحور الثانى أكثر فى الضغوط النفسية ( -
 .الثانى والثالث ولصالح الثانى -األوؿ والسادس ولصالح السادس              -
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 .لث والخامس ولصالح الخامسالثا -الثانى والرابع ولصالح الثانى                  -
 .الرابع والسادس ولصالح السادس -الثالث والسادس ولصالح السادس             -
توجد فروؽ دالو إحصائيًا بيف المحور األوؿ الذػ ينص عمى )الضغوط النفسية المرتبطة  -

المحور الثانى الذػ بالمشاعر الذاتية لمناشئ الجمباز نحو االداء في التدريب والمنافسة الرياضية( و 
ينص عمى )الضغوط النفسية المرتبطة بالتقدير االجتماعي لناشئي الجمباز( لصالح المحور الثانى 

 كأكثر مصدر لمضغوط النفسية لناشئ الجمباز لمعينة قيد البحث .
توجد فروؽ دالو إحصائيًا بيف المحور األوؿ الذػ ينص عمى )الضغوط النفسية المرتبطة  -

الذاتية لمناشئ الجمباز نحو االداء في التدريب والمنافسة الرياضية( والمحور السادس بالمشاعر 
الذػ ينص عمى )الضغوط النفسية المرتبطة بأحماؿ التدريب ( لصالح المحور السادس كأكثر 

 مصدر لمضغوط النفسية لناشئ الجمباز لمعينة قيد البحث .
ى الذػ ينص عمى )الضغوط النفسية المرتبطة توجد فروؽ دالو إحصائيًا بيف المحور الثان -

بالتقدير االجتماعي لناشئي الجمباز( والمحور الثالث الذػ ينص عمى )الضغوط النفسية المرتبطة 
باالتصاؿ بيف المدرب وناشئ الجمباز( لصالح المحور الثانى كأكثر مصدر لمضغوط النفسية لناشئ 

 الجمباز لمعينة قيد البحث .
لو إحصائيًا بيف المحور الثانى الذػ ينص عمى )الضغوط النفسية المرتبطة توجد فروؽ دا -

بالتقدير االجتماعي لناشئي الجمباز( والمحور الرابع الذػ ينص عمى )الضغوط النفسية المرتبطة 
بنتائج المنافسة ( لصالح المحور الثانى كأكثر مصدر لمضغوط النفسية لناشئ الجمباز لمعينة قيد 

  .البحث
وجد فروؽ دالو إحصائيًا بيف المحور الثالث الذػ ينص عمى )الضغوط النفسية المرتبطة ت -

باالتصاؿ بيف المدرب وناشئ الجمباز( والمحور الخامس الذػ ينص عمى )الضغوط النفسية 
متطمبات الحياة االخرػ( لصالح  –ادارة الوقت  –المرتبطة بمتطمبات ناشئي الجمباز الدراسة 

 كأكثر مصدر لمضغوط النفسية لناشئ الجمباز لمعينة قيد البحث . المحور الخامس
توجد فروؽ دالو إحصائيًا بيف المحور الثالث الذػ ينص عمى )الضغوط النفسية المرتبطة  -

باالتصاؿ بيف المدرب وناشئ الجمباز( والمحور السادس الذػ ينص عمى )الضغوط النفسية 
حور السادس كأكثر مصدر لمضغوط النفسية لناشئ الجمباز المرتبطة بأحماؿ التدريب ( لصالح الم

 لمعينة قيد البحث .
توجد فروؽ دالو إحصائيًا بيف المحور الرابع الذػ ينص عمى )الضغوط النفسية المرتبطة بنتائج  -

المنافسة ( والمحور السادس الذػ ينص عمى )الضغوط النفسية المرتبطة بأحماؿ التدريب ( لصالح 
 ادس كأكثر مصدر لمضغوط النفسية لناشئ الجمباز لمعينة قيد البحث .المحور الس
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)الضػػغوط النفسػػية المرتبطػػة بالمشػػاعر الذاتيػػة لمناشػػئ  :عػػرض كمناقشػػة النتػػائج لممحػػكر األكؿ -
الجمباز نحو االداء في التدريب والمنافسة الرياضية ( مف مصادر الضغوط النفسية لناشئى الجمبػاز 

 قيد البحث:
 (5جدكؿ ) 

التكرارات كالنسبة المئكية كالمتكسط الحسابى كاإلنحراؼ المعيارى كمربع كاى كنسبة المساىمة كالترتيب لعبارات 
المحكر األكؿ )الضغكط النفسية المرتبطة بالمشاعر الذاتية لمناشئ الجمباز نحك االداء في التدريب كالمنافسة 

 ( الرياضية 
 (112)ف = 

 . مر

 اإلجابات
 المتوسط

 سابىالح
 اإلنحراؾ
 المعٌارى

 مربع
 كاى

 نسبة
 المساهمة
% 

ً  الترتٌب ً  ؼالبا  نادراً  أحٌانا

 % ن % ن % ن

1 19 17 64 57 29 26 1.91 0.65 29.91* 63.69 4 

2 26 23 51 46 35 31 1.92 0.74 8.59* 63.99 3 

3 30 27 25 22 57 51 1.76 0.85 15.88* 58.63 5 

4 49 44 52 46 11 10 2.34 0.65 27.98* 77.98 1 

5 19 17 44 39 49 44 1.73 0.73 13.84* 57.74 6 

6 26 23 20 18 66 59 1.64 0.84 33.50* 54.76 8 

7 34 30 59 53 19 17 2.13 0.68 21.88* 71.13 2 

8 27 24 27 24 58 52 1.72 0.83 17.16* 57.44 7 

 5.99=  0.05الجدكلية عند مستكى  2*معنكية كا
 

 
 

نحك  ( نسبة المساىمة لممحكر االكؿ )الضغكط النفسية المرتبطة بالمشاعر الذاتية لمناشئ الجمباز2شكل )) 
( مف مصادر الضغكط النفسية لناشئى الجمباز فى  اندية التدريب ببمدية االداء في التدريب كالمنافسة الرياضية

 ( طرابمس بميبيا
بيف اجابات الناشئيف عمى  إحصائيةفروؽ ذات داللة ( وجود  2( وشكل )5يتضح مف جدوؿ ) 

العبارات فى المحور األوؿ )الضغوط النفسية المرتبطة بالمشاعر الذاتية لمناشئ الجمباز نحو االداء 

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

1 2 3 4 5 6 7 8 

 المحور االول

63.69 63.99 58.63 
77.98 

57.74 54.76 
71.13 

57.44 



151 
 

المحسوبة أكبر مف قيمة كاػ الجدولية  2في التدريب والمنافسة الرياضية ( حيث ظيرت قيمة كا
(  4%( حيث جاءت العبارة رقـ )  77.98% :  54.76بيف ) وتراوحت نسبة مساىمة العبارات ما

والتى تنص عمى ) اشعر بالقمق عند األداء بصورة ضعيفة في المنافسات اليامة( أكثر العبارات فى 
( والتى تنص عمى ) اشعر بالتؤتر والقمق عندما ارتكب  6ىذه الضغوط ، بينما جاءت العبارة رقـ ) 

  أقل العبارات ضغوطًا .أؼ خطاء إثناء المنافسة ( 
الضغوط النفسػية المرتبطػة بالتقػدير االجتمػاعي لناشػئي ) :عرض كمناقشة النتائج لممحكر الثانى -

 قيد البحث:( مف مصادر الضغوط النفسية لناشئى الجمباز الجمباز 
 (6جدكؿ ) 

بة التكرارات كالنسبة المئكية كالمتكسط الحسابى كاإلنحراؼ المعيارى كمربع كاى كنس
 ( المساىمة لممحكر الثانى )الضغكط النفسية المرتبطة بالتقدير االجتماعي لناشئي الجمباز 

 (112)ف =                                                                                

 رلم 
 مسلسل 
 العبارات

 اإلجابات

 المتوسط
 الحسابى

 اإلنحراؾ
 المعٌارى

 مربع
 كاى

 نسبة
 لمساهمةا

% 
ً  ؼالباً  الترتٌب  نادراً  أحٌانا

 % ن % ن % ن

. 32 02 01 02 01 03 0720 272. .070.* 12731 3 

0 .0 .3 00 01 01 0. .72. 2713 00731* 027.0 3 

3 .0 .3 33 20 .0 .3 .744 270. 33732* 11732 0 

0 04 01 00 03 04 01 0722 2720 ..7.1* 11712 0 

0 30 32 0. 32 32 33 .742 273 2711. 10722 1 

1 .4 .2 10 00 3. 03 .734 2711 01733* 137.2 2 

2 30 3. 04 03 .3 .1 07.0 2712 00723* 2.723 0 

3 12 12 3. 03 .0 .3 0702 272. 34703* 30700 . 

 5.99=  0.05الجدولية عند مستوػ  2*معنوية كا

 
الضغكط النفسية المرتبطة بالتقدير االجتماعي لناشئي نى )( نسبة المساىمة لممحور الثا3شكل ) 

 ( مف مصادر الضغوط النفسية لناشئى الجمباز فى اندية التدريب ببمدية طرابمس بميبياالجمباز

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00

1 2 3 4 5 6 7 8 

 المحور الثانى

67.86 
57.14 66.37 66.67 65.77 63.10 71.73 

82.44 
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( وجود فروؽ ذات داللة أحصائية بيف اجابات الناشئيف 3( وشكل ) 6يتضح مف جدوؿ )         
( لضغكط النفسية المرتبطة بالتقدير االجتماعي لناشئي الجمبازا)عمى العبارات فى المحور الثاني 

وتراوحت نسبة مساىمة العبارات ما  المحسوبة أكبر مف قيمة كاػ الجدولية 2حيث ظيرت قيمة كا
أسرتي تكفر ( والتى تنص عمى )  8%( حيث جاءت العبارة رقـ )  82.44% :  57.14بيف)

( أكثر العبارات فى الضغوط ، بينما جاءت العبارة رقـ  ضياإلمكانيات المناسبة لرفع مستكى الريا
( أقل العبارات األسرة ال تيتـ بما أحققو مف مستكى يحقق لي الفكز( والتى تنص عمى )  2) 

 ضغوطًا 
الضغوط النفسية المرتبطة باالتصاؿ بيف المدرب ) :عرض كمناقشة النتائج لممحكر الثالث -

 قيد البحث:غوط النفسية لناشئى الجمباز ( مف مصادر الضوناشئ الجمباز 
 ( 7جدكؿ ) 

التكرارات كالنسبة المئكية كالمتكسط الحسابى كاإلنحراؼ المعيارى كمربع كاى كنسبة المساىمة لممحكر الثالث 
 (112( )ف = )الضغكط النفسية المرتبطة باالتصاؿ بيف المدرب كناشئ الجمباز 

 رلم 
 مسلسل 
 العبارات

 اإلجابات

 سطالمتو
 الحسابى

 اإلنحراؾ
 المعٌارى

 مربع
 كاى

 نسبة
 المساهمة
% 

ً  الترتٌب ً  ؼالبا  نادراً  أحٌانا

 % ن % ن % ن

1 26 23 55 49 31 28 1.96 0.72 12.88* 65.18 2 

2 22 20 50 45 40 36 1.84 0.73 10.79* 61.31 3 

3 23 21 43 38 46 41 1.79 0.76 8.38* 59.82 4 

4 34 30 45 40 33 29 2.01 0.78 2.38 66.96 1 

5 18 16 46 41 48 43 1.73 0.72 15.07* 57.74 5 

6 30 27 15 13 67 60 1.67 0.87 38.38* 55.65 7 

7 33 29 16 14 63 56 1.73 0.89 30.34* 57.74 5 

8 22 20 19 17 71 63 1.56 0.8 45.66* 52.08 8 

 5.99 = 0.05الجدكلية عند مستكى  2*معنكية كا
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( ( نسبة المساىمة لممحكر الثالث )الضغكط النفسية المرتبطة باالتصاؿ بيف المدرب كناشئ الجمباز4شكل )) 

 ( مف مصادر الضغكط النفسية لناشئى الجمباز فى  اندية التدريب ببمدية طرابمس بميبيا
 

ابات الناشئيف عمى بيف اج احصائية( وجود فروؽ ذات داللة  4( وشكل )7يتضح مف جدوؿ )  
 (الضغكط النفسية المرتبطة باالتصاؿ بيف المدرب كناشئ الجمباز)العبارات فى المحور الثالث 

وتراوحت نسبة مساىمة العبارات ما  المحسوبة أكبر مف قيمة كاػ الجدولية 2حيث ظيرت قيمة كا
عامل معي ) يت( والتى تنص عمى 4%( حيث جاءت العبارة رقـ ) 66.96% :  52.08بيف )

( والتى تنص 8المدرب بعنف وعصبية ( أكثر العبارات فى الضغوط ، بينما جاءت العبارة رقـ )
 عمى ) المدرب يستيتر بالمجيود الذؼ ابذلو خبلؿ التدريب والمنافسات ( أقل العبارات ضغوطًا 

ة( مف مصػادر )الضغوط النفسية المرتبطة بنتائج المنافس :عرض كمناقشة النتائج لممحكر الرابع -
 الضغوط النفسية لناشئى الجمباز قيد البحث:

 ( 8جدكؿ )
التكرارات كالنسبة المئكية كالمتكسط الحسابى كاإلنحراؼ المعيارى كمربع كاى كنسبة المساىمة لممحكر الرابع 

 (112( )ف= )الضغكط النفسية المرتبطة بنتائج المنافسة

 رلم 
 مسلسل 
 العبارات

 اإلجابات
 المتوسط

 سابىالح
 اإلنحراؾ
 المعٌارى

 مربع
 كاى

 نسبة
 المساهمة
% 

ً  الترتٌب ً  ؼالبا  نادراً  أحٌانا

 % ن % ن % ن

1 34 30 16 14 62 55 1.75 0.9 28.79* 58.33 3 

2 34 30 16 14 62 55 1.75 0.9 28.79* 58.33 3 

3 64 57 26 23 22 20 2.38 0.8 28.79* 79.17 1 

4 26 23 27 24 59 53 1.71 0.82 18.88* 56.85 6 

5 18 16 48 43 46 41 1.75 0.72 15.07* 58.33 3 

6 33 29 43 38 36 32 1.97 0.79 1.41 65.77 2 

 5.99=  0.05الجدكلية عند مستكى  2*معنكية كا
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الضغكط  ( مف مصادر( نسبة المساىمة لممحكر الرابع )الضغكط النفسية المرتبطة بنتائج المنافسة 5شكل )) 
 ( الجمباز فى  اندية التدريب ببمدية طرابمس بميبيا لناشئالنفسية 

 
بيف اجابات الناشئيف عمى  إحصائية( وجود فروؽ ذات داللة 5( وشكل )  8يتضح مف جدوؿ )

 2العبارات فى المحور الرابع )الضغوط النفسية المرتبطة بنتائج المنافسة( حيث ظيرت قيمة كا
% :  56.85يمة كاػ الجدولية وتراوحت نسبة مساىمة العبارات ما بيف)المحسوبة أكبر مف ق

( والتى تنص عمى ) أىمي يوجيوف لي الموـ والعتاب إذا  3%( حيث جاءت العبارة رقـ )  79.17
( والتى تنص عمى  4خسرت في المنافسة ( أكثر العبارات فى الضغوط ، بينما جاءت العبارة رقـ ) 

 يا في االنسحاب مف ممارسة رياضة الجمباز ( أقل العبارات ضغوطًا  )عند اليزيمة أفكر جد
) الضػػػغوط النفسػػػية المرتبطػػػة بمتطمبػػػات ناشػػػئي  :عػػػرض كمناقشػػػة النتػػػائج لممحػػػكر الخػػػامس -

متطمبات الحياة االخرػ ( مف مصادر الضغوط النفسية لناشػئى  –ادارة الوقت  –الدراسة  –الجمباز 
 الجمباز قيد البحث:

 (9جدكؿ ) 
التكرارات كالنسبة المئكية كالمتكسط الحسابى كاإلنحراؼ المعيارى كمربع كاى كنسبة المساىمة لممحكر 

متطمبات الحياة  –ادارة الكقت  –الدراسة  –الخامس ) الضغكط النفسية المرتبطة بمتطمبات ناشئي الجمباز 
 ( االخرى 

 (112)ف = 

 رلم 
 مسلسل 
 العبارات

 اإلجابات
 المتوسط
 ابىالحس

 اإلنحراؾ
 المعٌارى

 مربع
 كاى

 نسبة
 المساهمة
% 

ً  الترتٌب ً  ؼالبا  نادراً  أحٌانا

 % ن % ن % ن

1 27 24 56 50 29 26 1.98 0.71 14.05* 66.07 4 

2 22 20 67 60 23 21 1.99 0.64 35.38* 66.37 3 

3 35 31 52 46 25 22 2.09 0.73 9.98* 69.64 2 
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4 30 27 29 26 53 47 1.79 0.84 9.88* 59.82 7 

5 45 40 49 44 18 16 2.24 0.71 15.23* 74.70 1 

6 26 23 50 45 36 32 1.91 0.74 7.79* 63.69 5 

7 29 26 34 30 49 44 1.82 0.82 5.80* 60.71 6 

8 22 20 43 38 47 42 1.78 0.76 9.66* 59.23 8 

 5.99=  0.05الجدكلية عند مستكى  2*معنكية كا

 
 –الدراسة  –( نسبة المساىمة لممحكر الخامس )الضغكط النفسية المرتبطة بمتطمبات ناشئي الجمباز 6شكل ) ) 

( مف مصادر الضغكط النفسية لناشئى الجمباز فى  اندية التدريب ببمدية متطمبات الحياة االخرى  –ادارة الكقت 
 ( طرابمس بميبيا

 
ات داللة أحصائية بيف اجابات الناشئيف عمى ( وجود فروؽ ذ6( وشكل ) 9يتضح مف جدوؿ ) 

 –الدراسة  –الضغكط النفسية المرتبطة بمتطمبات ناشئي الجمباز )العبارات فى المحور الخامس 
المحسوبة أكبر مف قيمة كاػ  2حيث ظيرت قيمة كا( متطمبات الحياة االخرى  –ادارة الكقت 

%( حيث جاءت العبارة  74.70% : 59.23وتراوحت نسبة مساىمة العبارات ما بيف ) الجدولية
انتظامي في التدريب يجعمني ال استمتع بالمعب مع أصدقائي  ( والتى تنص عمى ) 5رقـ ) 

( والتى تنص عمى ) اإلجياد  8وأقاربي ( أكثر العبارات فى الضغوط ، بينما جاءت العبارة رقـ ) 
 طًا .في التدريب يقمل مف تركيز في الدراسة ( أقل العبارات ضغو 

)الضػػغوط النفسػػية المرتبطػػة بأحمػػاؿ التػػدريب( مػػف  :عػػرض كمناقشػػة النتػػائج لممحػػكر السػػادس -
 نفسية لناشئى الجمباز قيد البحث:مصادر الضغوط ال

 
 ( 10جدوؿ )

              التكرارات كالنسبة المئكية كالمتكسط الحسابى كاإلنحراؼ المعيارى كمربع كاى كنسبة المساىمة لممحكر 
                                                 (112)ف =                     ( السادس )الضغكط النفسية المرتبطة بأحماؿ التدريب                 

 رقـ 
 مسمسل 
 العبارات

 اإلجابات
 المتكسط
 الحسابى

 اإلنحراؼ
 المعيارى 

 مربع
 كاى

 نسبة
 المساىمة
% 

 ادراً ن أحياناً  غالباً  الترتيب
 % ؾ % ؾ % ؾ

1 22 20 59 53 31 28 1.92 0.69 19.95* 63.99 6 
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2 23 21 83 74 6 5 2.15 0.49 87.66* 71.73 2 
3 33 29 72 64 7 6 2.23 0.55 57.34* 74.40 1 
4 33 29 59 53 20 18 2.12 0.68 21.13* 70.54 3 
5 27 24 54 48 31 28 1.96 0.72 11.38* 65.48 5 
6 31 28 30 27 51 46 1.82 0.84 7.52* 60.71 7 
7 22 20 68 61 22 20 2.00 0.63 37.79* 66.67 4 

 5.99=  0.05الجدكلية عند مستكى  2*معنكية كا

 
( مف مصادر الضغكط ( نسبة المساىمة لممحكر السادس )الضغكط النفسية المرتبطة بأحماؿ التدريب 7شكل )) 

 ( فى اندية التدريب ببمدية طرابمس بميبياالنفسية لناشئى الجمباز 
   

( وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة أحصػػائية بػػيف اجابػػات الناشػػئيف  7( وشػػكل )10يتضػػح مػػف جػػدوؿ ) 
الضغوط النفسية المرتبطة بأحماؿ التدريب ( حيػث ظيػرت قيمػة )عمى العبارات فى المحور السادس 

% :  60.71ة مساىمة العبارات مػا بػيف )نسبالمحسوبة أكبر مف قيمة كاػ الجدولية وتراوحت  2كا
عنػد الشػعكر بالتعػب أثنػاء التػدريب ( والتى تنص عمػى ) 3%( حيث جاءت العبارة رقـ )  74.40

أبػذؿ ( والتػى تػنص عمػى ) 6( أكثر العبارات فى الضغوط ، بينما جاءت العبارة رقػـ )  يقل حماسي
 ًا .( أقل العبارات ضغوط جيدا كبير في التدريب دكف فائدة

   :استنتاجات كتكصيات -5
 االستنتاجات: -5-1

انطبلقًا فى اإلطار النظرػ لمبحث وفى ضوء أىداؼ البحث وأجراءاتو وعمى ما أسفرت عنو نتائج 
  -التحميل االحصائى تـ التوصل الى االستنتاجات التالية :

مف التعرؼ عمى  ثـ بناء مقياس الضغوط النفسية لمناشئيف فى رياضة الجمباز بما يمكننا -1
 مصادر الضغوط النفسية التى يتعرض ليا الناشئوف .

مصادر الصغوط النفسية التى يعانى منيا ناشئ الجمباز قيد البحث تـ ترتيبيا تنازليا تبعا لشدة  -2
 تأتيرىا السمبى النفسي عمى النحوالتالى   :
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 الضغوط النفسية المرتبطة بأحماؿ التدريب . -
 تبطة بالتقدير االجتماعي لمناشئ.الضغوط النفسية المر  -
الضغوط النفسية المرتبطة بمتطمبات الناشئ ) الدراسة . ادارة الوقت . متطمبات الحياة  -

 اآلخرة ( .
الضغوط النفسية المرتبطة بالمشاعر الذاتية لمناشئ الجمباز نحو األداء في التدريب  -

 والمنافسة الرياضية .
 منافسة .الضغوط النفسية المرتبطة بنتائج ال -
 الضغوط النفسية المرتبطة باالتصاؿ بيف المدرب والناشئ  -

المشكبلت النفسية التى يعانى منيا ناشئ الجمباز والتى تمثل ضغطًا نفسيًا يمكف ترتيبيا عمى  -3
 النحو التالى :

 القمق النفسي قبل المشاركة في المنافسات الرياضية اليامة . -
 ستوػ الرياضي. اإلمكانيات المناسبة لرفع المقمة  -
 .تعامل بعض المدربيف بعنف وعصبية مع الناشئيف  -
 الشعور بالحساسية الزائدة عند توجيو المـو والعتاب مف االسرة . -
 االنتظاـ في التدريب يفقد الناشئ متعة الممارسة .  -
 الناشئيف . عدـ تنوع الوحدات التدريبية يقمل مف حماس -
 تكصيات البحث :  -5-2

   -راءات البحث وفى حدود االستنتاجات السابق عرضيا يوصى الباحث بما يمى :أنطبلقًا مف إج
ضرورة مواجية وتخفيض شدة مصادر الضغوط النفسية التى يعانى منيا براعـ وأشباؿ الجمباز  -1

قيد البحث وذلؾ مف خبلؿ إجراءات الرعاية النفسية التى يقدميا المدربيف واإلدارييف خبلؿ مواقف 
 لمنافسات الرياضية مع الناشئيف . التدريب وا

أىمية االستعانة باألخصائى النفسى الرياضى ضمف الجياز الفنى لمقياـ بإجراءات الرعاية  -2
 النفسية لبراعـ وأشباؿ الجمباز قيد البحث . 

تطبيق قائمة الضغوط النفسية قيد البحث عمى البراعـ واألشباؿ الناشئيف الممارسيف لرياضة  -3
خبلؿ فترات الموسـ الرياضى ، حتى يتـ التعرؼ عمى مصادر الضغوط  النفسية التى الجمباز 

 يعانى منيا الممارسيف قبل بداية كل فترة مف فترات التدريب .
إجراء دراسات مشابية عمى الممارسيف لرياضة الجمباز مف المراحل السنية  المتقدمة لمتعرؼ  -4

 خبلؿ التدريب والمنافسات الرياضية لمجمباز   عمى مصادر الضغوط النفسية التى يواجييا
تزويد االتحاد الميبى لمجمباز بمقياس الضغوط النفسية قيد البحث لتطبيقو عمى ناشىء الجمباز  -5

 خبلؿ فترات التدريب المختمفة بالتنسيق مع الباحث.



101 
 

  :المراجػػػع
  :أكاًل : المراجع العربية

 : (2000إتراهُى عثذ رته خهُفح ) -1
نجًعُةةةح انًصةةةرَح نعهةةةى انةةةُفص انرَاضةةةٍ ا  ةةةذار ا

 انماهرج. انثاٍَ ,

 (2008اتراهُى عثذ رته خهُفح ) -2

 وأًٍَ يصطفً طه               

: 
عىايم انرعاَح انُفطُح نهُاشئ انرَاضٍ , يمال عهًٍ 

تانًؤذًر انعهًٍ  انطُىٌ " عهى انُفص انرَاضٍ 

ٍُُ انماهرج , وضىق انعًم " كهُح انررتُح انرَاضُح نهث

 جايعح حهىاٌ ,

 ( 2001)      أحًذ أيٍُ فىزٌ   -3

 وطارق دمحم تذر انذٍَ

 انعرتٍ ضُكىنىجُح انفرَك انرَاضٍ , دار انفكر .1 :

 , انماهرج .

 ( 2009)      أحًذ َاَم انغري   -4

 أحًذ عثذ انهطُف أتىأضعذ       

انرعايم يع انضغىط انُفطُح , دار انشرق نهُشر  :

 .رىزَع , األردٌوان

يصةةادر انضةةغىط انُفطةةُح نةةذٌ انرَاضةةٍُُ انُاشةة ٍُ,  : (1999)   اضايح ضُذ عثذانظاهر -5

رضانح ياجطرُر غُر يُرشىرج , كهُح انررتُح انرَاضُح 

 نهثٍُُ , انماهرج , جايعح حهىاٌ.

"احرراق انرَاضٍ تٍُ ضغىط انرذرَة واالجهاد  : (1997اضايح كايم راذة  ) -6

, ضهطهح انفكر انعرتٍ فٍ انررتُح انثذَُح  انٍ"االَفع

 , انماهرج.  (, دار انفكر انعرت12ٍ, انعذد ) وانرَاضُح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -7

 (1999)  ـــــ

انًُى انحركٍ "يذخم انًُى انًركايم نهطفم انًراهةك"  :

  , انماهرج.  دار انفكر انعرتٍ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -8

 (2000)   ـــــــــ

 , ذطثُماخ فٍ انًجال ذذرَة انًهاراخ انُفطُح :

 , انطثعح األونٍ, دار انفكر انعرتٍ, انرَاضٍ

 انماهرج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -9

 (    2001)  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا عةةةذاد انُفطةةةٍ نهُاشةةة ٍُ "دنُةةةم ا رشةةةاد وانرىجُةةةه  :

, دار انفكةةر  , اونُةةاا األيةةىر" , وا دارَةةٍُ نهًةةذرتٍُ

 , انماهرج.  انعرتٍ

يمُاش انضغىط انًهُُح نهًعهًٍُ , انماهرج , يكرثح  : (1991انطُذ إتراهُى انطًادوٍَ ) -10

    .انُهضح انًصرَح

انضةغىط انُفطةةُح انًرذثطةةح تانًُافطةةح  انرَاضةةُح نةةذٌ  : ( 2001جًال عثذ انُا ر دمحم )  -11

 يمارَح(. –انُشئ انرَاضٍ )دراضح ارذمائُح 
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 : ( 1994)    حطٍُ دمحم حطٍُ  -12
االَرًةةاا نهًذرضةةح وع لرةةه تةةثعض انضةةغىط انُفطةةُح 

رضةانح ياجطةرُر غُةر  االترذائُحنذي األطفال تانًرحهح 

انعهُةا نهطفىنةح جايعةح عةٍُ  يعهذ انذراضةاخ–رج يُشى

 .شًص

 : (2002) طارق دمحم تذر انذٍَ  -13
شةةذج يصةةادر انضةةغىط انُفطةةُح نةةذي َاشةة اخ تعةةض 

, تحث يُشىر فٍ  انًؤذًر انعهًٍ   األَشطح انرَاضُح

انةةذول ,  " اضةةرراذُجُاخ اَرمةةاا وإعةةذاد انرَاضةةٍُُ " 

 ايعح ا ضكُذرَح . , ج كهُح انررتُح انرَاضُح    نهثٍُُ

 : (2005) طارق دمحم تذر انذٍَ  -14
انرعاَح انُفطُح نهُاشئ انرَاضةٍ , انًكرثةح  انًصةرَح 

 , ا ضكُذرَح .

 : (1991)  عسخ يحًىد انكاشف  -15
األعةةةةذاد انُفطةةةةً نهرَاضةةةةٍُُ , دار انفكةةةةر انعرتةةةةً , 

  .انماهرج 

 : (1994)       فؤاد أتى حطة  -16
ح ) ذغهةةةة عهُهةةةم وأتةةةذاا انحُةةةاج ( , انضةةةغىط انُفطةةةُ

 يكرثح األَجهى انًصرَح , انماهرج .  

  .أضص ذعهُى انجًثاز , دار انفكر انعرتٍ , انماهرج : (2003دمحم إتراهُى شحاذه )  -18

انضةةةغىط انُفطةةةُح وع لرهةةةا ترحمُةةةك انةةة اخ ووجهةةةح  : (1994دمحم انطُذ تخُد) -19

انثاَىَةح, رضةانح انضثظ نذٌ عُُح يٍ يعهًٍ انًرحهةح 

ياجطةةةرُر غُةةةر يُشةةةىرج كهُةةةح انررتُةةةح, جايعةةةح عةةةٍُ 

  .شًص
 

 ( 2002)  دمحم انعرتٍ شًعىٌ -20

 وياجذج دمحم أضًاعُم             

 انرىجُه واالرشاد انُفطٍ فٍ يجال  انرَاضةح , يركةس :

 , انماهرج. انكراب نهُشر

رُةاخ انرَاضةٍُُ , انًةؤ ًر تعض انجىاَةة انُفطةُح نهف : (1995دمحم حطٍ ع وٌ) -21

نهرَاضةةح وانًةةراج , كهُةةح انررتُةةح انرَاضةةُح  انةةذونً   

 نهثُاخ , جايعح  

 أكرىتر 27 – 24ا ضكُذرَح , 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -22

 (1998)   ـــــــــــــــــــــ

عهةةةةى َفةةةةص انًةةةةذرب وانرةةةةذرَة انرَاضةةةةً , دار  :

 ارف , انماهرج .انًع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -23

 (1998)   ـــــــــــــــــــــ

ضةةةُكىنىجُح االحرةةةراق نلعةةةة وانًةةةذرب انرَاضةةةٍ,   :

 يركس انكراب نهُشر, انماهرج .

يذخم فٍ عهى انُفص انرَاضٍ,  يركس انكراب نهُشةر,  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -24

 انماهرج.  
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 (1998)   ـــــــــــــــــــــ

"يصادر االحرراق انُفطٍ نذٌ العثٍ تعض األَشةطح  : (1998دمحم عثذ انعاطٍ عثاش ) -25

, كهُةةةح  انرَاضةةةُح" رضةةةانح ياجطةةةرُر, غُةةةر يُشةةةىرج

 , جايعح حهىاٌ.  انررتُح انرَاضُح نهثُاخ تانجسَرج

, يطةةاتع انشةة ىٌ  األضةةص انُفطةةُح الَرمةةاا انرَاضةةٍُُ : (2002 نطفٍ طه )دمحم -26

 , انماهرج.  األيُرَح

ضةةةُكىنىجُح انررتُةةةح انثذَُةةةح وانرَاضةةةح , دار انفكةةةر  : (1995يحًىد عثذ انفراح عُاٌ ) -27

 انعرتٍ , انماهرج  .

ظرَةةةةاخ انصةةةةحح انُفطةةةةُح فةةةةٍ انًجةةةةال انرَاضةةةةٍ َ : (2002يصطفٍ حطٍُ تاهٍ, ) -28

ذطثُمةةةةةاخ, هُةةةةةاا عثةةةةةذ انىهةةةةةاب    يكرثةةةةةح االَجهةةةةةى 

 انًصرَح, انماهرج. 

تُةةاا يمُةةاش انضةةغىط انُفطةةُح نهُاشةة ٍُ فةةٍ رَاضةةح  : (2002َاهذ خُرٌ فُاضٍ ) -29

, يجهةةح عهًُةةح يحكًةةح يرخصصةةه فةةٍ عهةةىو  انجًُةةاز

, كهُةةح انررتُةةح انرَاضةةُح  انررتُةةح انثذَُةةح وانرَاضةةُح

 (.45رَح, انعذد )تأتٍ لُر, جايعح ا ضكُذ

ترايج نًطاعذج    -َظرَاذها -انضغىط انُفطُح طثُعرها : (1999هاروٌ ذىفُك انرشُذٌ ) -30

 ان اخ فٍ ع جها.

 

31- 
يصادر انضغىط انُفطُح نذي َاشة اخ تعةض األَشةطح  : (2006هُذ عثاش عهً حطٍ )

انرَاضةةةُح  , رضةةةانح ياجطةةةرُر غُةةةر يُشةةةىرج , كهُةةةح 

 هثُاخ , جايعح ا ضكُذرَح .انررتُح انرَاضُح ن

تُةةاا يمُةةاش نهضغىطانُفطةةُح نُاشةة ً كةةرج انمةةذو ذحةةث  : (2005وائم دمحم انطعُذ ) -32

ضةةةُح , رضةةةانح ياجطةةةرُر غُةةةر يُشةةةىرج , كهُةةةح   18

 .انررتُح  انرَاضُح نهثُاخ , جايعح ا ضكُذرَح

 ثانيا: المراجع األجنبية:

33.    Benjamin James Dauid(1997) Gollinsi Self Presentational Sources of 

Competitive Stress During Petformance , Iournal of Sport & Exercise 

Psychology Yol , 19 Mar PP.17 – 35 ,. 

34. Gordon , R . J ( 1993 ) : Adiagnostic approach to  organizational 

behavior . Allan & Bacon  : Baston .  

35. Soggar . I . F . Pedersen D . N . M , Gown , C(1992) : A Measure of 

Stress for Athletie .Pertormance , Perceptmot 

Shills Fob – 24 ,. 

36. Stuart Sutheriond, (1997): Macmillan Dictonary of Psychology, The 

Macmillampress, LTD London and Basingstake. 
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37. Taylor , A ., Daniel  Leith , Burke (1990) : Perceived stress 

psychological Burnout and paths to turnover 

Intentions Among sport officials , Jourual of of 

sport psychology .   

38. Tierney J., (1988): Stress in Age- group Swimmers, From What 

Sources do Young Athletes Feel Pressure, and 

how should they and their coaches deal with it? 

Swimming Technique, 4,9-14.  

39. Weinberg & Daiel Gould , (1995) : Foundation of sport And 

Exercises psychology champaing , llinois , Human 

Kintics , publisher , Inc .  
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